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Ďáblické zastupitelstvo 
konečně kompletní
Paní PharmDr. Jana Bártová dne 3. 6. 2011 rezignovala na
funkci zastupitele. Připomínám, že se jedná již o druhou zastupitelku, po
MUDr. Janě Soukupové, která nadále nemá zájem pracovat v zastupitel-
stvu. Paní Jana Bártová kandidovala za uskupení nezávislých kandidátů
„Vaše volba – Ďáblice“. Podle volebních výsledků, kterých dosáhlo toto
sdružení, tak měla na uvolněné místo nastoupit Mgr. Milada Bulirschová,
která však funkci zastupitele odmítla. Dalším v pořadí byl konečně lídr
kandidátky JUDr. Tomáš Engel, který odmítl funkci řadového zastupitele.
Především jeho odmítnutí bylo tak trochu překvapivé, neboť to byl právě
on, kdo napadl u soudu výsledek voleb z října 2010, což by se dalo
vysvětlit třeba tím, že měl touhu dále pracovat v zastupitelstvu. Nakonec
prázdné místo v zastupitelstvu obsadil další člen z této kandidátky, kte-
rým je Ing. Pavel Niebauer. Nový zastupitel se na zářijovém zasedání ZMČ
zhostil své úlohy velmi dobře a byl perfektně připraven k jednotlivým 
projednávaným bodům. Přejme sobě i novému zastupiteli, aby takto 
podnětně působil i nadále, až do konce volebního období. Nyní lze 
konstatovat, že je zastupitelstvo opět kompletní.

PhDr. Vladidmír Novotný, radní 

Jednání zastupitelstva za 
mimořádného zájmu veřejnosti
Jednání zastupitelstva 21. září mělo na programu celkem 
dvacetčtyři bodů a dorazilo na ně až nebývale hodně občanů
Ďáblic. Převážná část občanů byla z ulic U chaloupek, Legio-
nářů, Chřibská a Ďáblická, kde je v současné době vybudována
konečná zastávka autobusu č. 103. Jistě uvítali, že zastupitelé
přesunuli bod programu jednání – Diskusi – na začátek celého
zastupitelstva, protože jinak by se hosté dostali ke svým 
dotazům na adresu zastupitelů až v pozdních hodinách. 

Občané se v rámci Diskuse dozvěděli
l Úpravu křižovatky Ďáblická – Kostelecká projednalo předchozí
vedení radnice. Vzhledem k nevhodnému a nedostatečnému způsobu pře-
dání dokladů se současné vedení radnice o úpravě této křižovatky dozvě-
dělo prakticky současně s občany. Pro zvýšení bezpečnosti dopravy na
této dnes již velmi exponované křižovatce budou instalovány semafory,
které zlepší průjezdnost a průchodnost touto křižovatkou. Tyto stavební
úpravy si vynutily také přemístění konečné stanice autobusu č. 103 do
ulice U chaloupek. Vedení radnice již jedná o přemístění konečné
zastávky autobusu č. 103 do prostor mimo obytnou zástavbu a sou-
časně také Ing. Haramul, starosta MČ Březiněves jedná o prodloužení
trasy všech spojů do své městské části. MČ na své náklady instalo-
vala zákazové dopravní značky (vč. doplňkových dopravních značek)
do ulic Chřibské a Legionářů, protože se řada neukázněných řidičů již
naučila objíždět přetíženou křižovatku Ďáblická – Kostelecká přes tuto
lokalitu. Na žádost občanů vedení radnice přislíbilo, že se po přemístění
současné konečné zastávky zasadí o vrácení původního dopravního 
značení, které opět zjednoduší dopravní obslužnost v této lokalitě.
l Ze silnic mizí litinové poklopy kanalizace, jelikož se v současné
době v naší MČ na tyto poklopy zaměřili zloději. Ukradli již pět litinových
poklopů. Vedení radnice postupně nechává zpět instalovat poklopy 
plastové. 
l Návrh na snížení rychlosti v ulici Ďáblická podala ředitelka ZŠ
Mgr. Milada Bulirschová. Navrhla, aby se vedení radnice zasadilo o sní-
žení rychlosti v ulici Ďáblická, protože v čase dopravních špiček je podle
jejího názoru pro děti nebezpečné přecházet právě tuto ulici.

l Zimní údržba silnic a chodníků. Mgr. Bulirschová apelovala také na
to, aby v rámci připravovaného vyhlášení tendru na zimní úklid byla věno-
vána zvýšená pozornost úklidu prostranství v okolí ZŠ.  

Zastupitelstvo projednalo a schválilo
l Výplata příspěvku na svoz komunálního odpadu pro rok 2011 bude
provedena beze změny. Pro rok 2012 bude nově zavedena úhrada tohoto
příspěvku bezhotovostní formou. Příjemce bude muset disponovat ban-
kovním účtem a mít uzavřenou platnou smlouvu s poskytovatelem služby
svozu komunálního odpadu tj. Pražskými službami, a.s. 
Na tuto novinku budou naši občané ještě včas upozorněni.
l Nový zastupitel Ing. Pavel Niebauer složil předepsaný slib zastupitele
do rukou starosty MČ Praha–Ďáblice Ing. Miloše Růžičky.
l ZMČ dále projednalo a schválilo nový jednací řád (jeho text je zveřej-
něn na internetových stránkách MČ).
l Projednalo a schválilo darovací smlouvu na část komunikace v lokalitě
ulice Poděbradova od pana Hrdinky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí
l Připomínky MČ Praha–Ďáblice k celoměstsky významným změnám
územního plánu, jehož součástí je nesouhlasné stanovisko k návrhu na
prodloužení skládky Ďáblice v rámci III. etapy.
l Připomínky městské části ke Zprávě o uplatňování zásad územního
rozvoje (ZÚR) kraje Praha a následné aktualizaci ZÚR Praha. Tato zpráva
se týkala především silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). V připomín-
kách bylo opět konstatováno, že vedení tohoto okruhu Středočeským 
krajem (tzv. severní varianta) je výrazně ekonomičtější, bezpečnější 
i ekologicky přijatelnější.
l Připomínky MČ Praha–Ďáblice k EIA paralelní vzletové a přistávací
dráhy (RWZ), letiště Praha Ruzyně.
l Zprávu o činnosti Kontrolního výboru MČ, kterou přednesl Bc. Marcel
Janek.
l Zprávu o činnosti Kontrolního výboru pro skládku, kterou přednesl
Ing. Tomáš Dvořák.
l Poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč pro ZO ČSCHDZ na podporu její 
činnosti a pořádání výstavy.
l Uvolnění poslední částky oddílu kopané TJ Ďáblice ve výši 100 000 Kč
z celkových 400 000 Kč, které byly odsouhlaseny ZMČ v rámci rozpočtu
na rok 2011.
l Nová kolektivní smlouva uzavřená mezi zaměstnanci Úřadu MČ
a odborovou organizací respektuje současné podmínky ve společnosti
a možnosti městské části.
l Smlouvu o termínovaném vkladu u PPF Banky a.s. na část finanční
rezervy MČ Praha–Ďáblice ve výši 20 mil. Kč. Rada MČ se snaží takto
efektivněji zhodnotit finanční rezervy, které by jinak na dosavadním 
účtu spíše ztrácely svojí nominální hodnotu. 
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Informace z jednání rady 
městské části
Rada projednala a schválila na svém 
20. jednání dne 12. září 2011
l Zhodnocení volných finančních prostředků rezervního fondu, poprvé 
v historii MČ, uložením na termínovaný vklad a pověřila starostu podpisem
smlouvy. Toto opatření bude znamenat navýšení ročního příjmu MČ
o 380 000 Kč.
l Na návrh sociální komise bude přidělen uvolněný byt v magistrátním
domě v Osinalické ulici čp. 901 panu Václavu Lomozovi a pověřila pana
tajemníka zajištěním předání všech potřebných podkladů na bytový odbor
Magistrátu hl. m. Prahy.
l Rada projednávala stížnost občanů bydlících v blízkosti křižovatky 
Kostelecká – Ďáblická, kteří nesouhlasí s vybudováním nové světelné sig-
nalizace. Bylo konstatováno, že stavební povolení na stavbu bylo vydáno již
v loňském roce a že v tuto chvíli není možné cokoliv změnit. Teprve během
zkušebního provozu světelné signalizace bude možné posoudit, zda jsou
obavy občanů oprávněné. V této době bude možné doladit intervaly prů-
jezdu automobilů křižovatkou dle jejího vytížení. Rada se domnívá, že svě-
telná signalizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti nejen chodců, ale i řidičů
a naopak přispěje ke zvýšení bezpečnosti a kapacity této křižovatky. V tomto
duchu byl iniciátor podpisové akce pan Pozler informován dopisem starosty
a současně požádán, aby s textem dopisu seznámil také ostatní stěžovatele. 
l Již několik měsíců řeší rada požadavek firmy Ekospol na odstranění
kontejnerového stání z jejího pozemku v ulici Zářijová v nové
zástavbě nad hřbitovem. V minulosti je tam v rozporu s místem určeným
v objednávce chybně umístila firma Kortam s.r.o. Tato firma odmítla výzvu
MČ přemístit kontejnery jinam. Nyní se čeká rozhodnutí odboru výstavby
Prahy 8, který nařídí jejich odstranění a MČ bude opět žádat jmenovanou
firmu, aby kontejnery z pozemku firmy Ekospol na vlastní náklady odstranila.
l Rada na základě doporučení Komise výstavby a investic zamítla
žádost firmy Loxia o souhlas se zásahem do pozemků ve vlastnictví naší
městské části – komunikací Ďáblická a U chaloupek. Zamítnutý zásah je
součástí projektu připojení se na inženýrské sítě v rámci záměru přípravy
výstavby infrastruktury pro sídliště Ďáblické rezidence.
l Rada pokračovala v hledání co nejoptimálnějšího a nejrychlejšího řešení
svízelné situace občanů v dolní části Ďáblic, kde zrušením otočky
autobusu č. 103 a změnou trasy dochází k nežádoucímu zvýšenému prů-
jezdu automobilů ulicemi Chřibská, Legionářů a U chaloupek. MČ požádala
Policii ČR o souhlas s umístěním nových dopravních značek se zákazem
vjezdu do dotčených ulic do doby, než se podaří najít vhodnější řešení, prav-
děpodobně přemístění konečné autobusu č. 103 mimo zástavbu v Ďáblicích.
V této souvislosti byla rada seznámena s požadavkem občanů bydlících
v ulici Legionářů na umístění zpomalovacích prahů. O této záležitosti již jed-
nala Komise výstavby a investic a Komise životního prostředí a dopravy. 
Obě komise se ve spolupráci s Radou snaží hledat i další řešení pro zklidnění
dopravy v celých Ďáblicích a tím také pomoci zajistit zvýšení bezpečnosti 
při pohybu na komunikacích nejen pro naše děti, ale chodce vůbec.
l Rada se zabývala na svém jednání zajištěním kvalitního výběrového
řízení na dodavatele zimní údržby komunikací. Pověřila radního 
pana Novotného a referát životního prostředí, slečnu Vojtovou, přípravou
podkladů pro toto výběrové řízení. 
l Starosta podal informaci o jednání na Magistrátu hl. m. Prahy, které se
konalo 5. 9. 2011 za účasti náměstka primátora Josefa Noska k nevyřeše-
ným rozporům mezi stanovisky magistrátu a městských částí při projedná-
vání konceptu nového územního plánu. Za Ďáblice se jednání zúčastnili
Miloš Růžička, Tomáš Dvořák a Táňa Dohnalová. Jednání navazovalo na
zásadní připomínky a nesouhlas s dalším rozšiřováním skládky Ďáblice. 
Závěr jednání byl jednoznačný. MČ Ďáblice trvá na ukončení aktivního 
skládkování a nesouhlasí s rozšířením skládky.

Rada projednala a schválila na svém 
21. jednání dne 26. září 2011
l Návrh rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu pro rok 2011.
l Účelový finanční dar ve výši 3 000 Kč pro rodinu s handicapovaným 

dítětem starším 15 let, na něž se nevztahují pravidla pro výplatu příspěvku
vypláceného na ozdravné pobyty a které se pravidelně zúčastňuje školy 
v přírodě.
l Finanční příspěvek ve výši 8 000 Kč pro náboženskou obec Církve česko-
slovenské husitské v Ďáblicích na úhradu nákladů spojených s přemístěním
elektroměru na vnější část modlitebny v Ďáblické ulici.
l Změny v redakční radě Ďáblického zpravodaje. Z redakce odchází paní
Ilona Blažková a nově rada jmenovala za nové členy redakce Hanu Machá-
ňovou a Michala Petrova.
l Na svém jednání se rada zabývala podnětem paní Tranové na zlepšení
situace s doručování Ďáblického zpravodaje do schránek. V současné době
se projevuje problémy s doručováním přetrvávají v dolní části Ďáblic a na
Blatech. Rada rozhodla o podání stížnosti na Českou poštu, která na základě
smluvního vztahu roznos zajišťuje. Součástí stížnosti bude rovněž požadavek
na odstranění nepravidelnosti při doručování běžných poštovních zásilek.
Tyto nejsou doručovány dle sdělení občanů, pravidelně v denním režimu.
l Na základě podnětů členů komise výstavby a investic, komise životního
prostředí a dopravy a dalších ďáblických občanů ke zklidnění dopravní
situace v Ďáblicích (a to hlavně na nejvíce frekventovaných komunikacích
Ďáblická a Šenovská) došla rada k závěru, že je nutné situaci řešit kom-
plexně. Obdržela i žádosti občanů na umístění zpomalovacích prahů, např.
v ulici Legionářů. Pro příští jednání rady budou připraveny mapové podklady
a rada začne situaci řešit ve spolupráci s Policií ČR a dalšími příslušnými
institucemi, aby bylo možné zařadit tuto akci do návrhu rozpočtu na rok
2012.
l Starosta informoval členy rady o dopisu 11 starostů městských částí,
k nimž patří i Ďáblice, a který obsahuje výzvu k řešení Silničního okruhu
kolem Prahy. Byl adresován ministru dopravy Mgr. Pavlu Dobešovi, prvnímu
náměstkovi pražského primátora Ing. Karlu Březinovi a hejtmanovi Středo-
českého kraje MUDr. Davidu Rathovi. Hejtman Středočeského kraje svolal na
29. září první informativní schůzku všech 11 starostů se zástupci všech zain-
teresovaných složek v tomto dlouhá léta se táhnoucím sporu. Dopis je uve-
řejněn na webu MČ Praha–Ďáblice v rubrice Silniční okruh kolem Prahy.

Pro Ďáblický zpravodaj zpracovali Táňa Dohnalová a Miloš Růžička

Zastávka v novém na náklady obce
Po dlouhém dopisování a jednání s Dopravním podnikem
hl. m. Prahy, která probíhala od ledna letošního roku do
konce srpna (kdy se uskutečnilo poslední jednání s DP,
odborem dopravy Magistrátu, odborem dopravy a výstavby
MČ Prahy 8 a kdy jsme nedonutili Dopravní podnik, aby
zastávku zasklil), se rada MČ Praha–Ďáblice rozhodla 
nechat opravit zastávku na náklady naší městské části. 
Zastávka je zasklena z části drátosklem a z části plechem, který jsme
nechali natřít veselou červenou barvou (v kombinaci s černou konstrukcí).
Dále byl osazen nový okap
a natřena lavička, která
slouží k sezení při čekání na
autobus. Celkové náklady na
tuto opravu činí 32 320 Kč.
Zastávka je nyní v péče naší
městské části a je sledována
kamerovým systémem.
Věřím, milí spoluobčané, 
že nám všem bude zastávka
dobře sloužit při čekání na
spojení do centra, hlavně
v podzimní a zimní době.
Z opravené zastávky jsme se
těšili pouhých pět dní, než byla jedna z tabulek drátoskla poškozena
některým z našich mužnými silami překypujících spoluobčanů. Navzdory
tomu, že jsme zastávku opatřili nápisem, kterým MČ Praha–Ďáblice žádá,
aby výplně nebyly využívány jako reklamní plochy, v současné chvíli je
zastávka prakticky celá polepena plakáty. Naše městská část bude poža-
dovat na firmě, která výlep provedla, uvedení do původního stavu. 

Zdeňka Fišmistrová, zástupce starosty



Vydělávat 
na odpadu? 
Praha je jako banánová 
republika – říká Miloš Růžička,
starosta Ďáblic 
Když mluví starosta Ďáblic
Miloš Růžička (STAN)
o zamýšleném rozšiřování
ďáblické skládky, volí smě-
rem k vedení hlavního města
velmi ostrá slova. „Mám pocit, že se nám
jen smějí, a my se můžeme stavět na
hlavu a říkat si, co chceme, ale stejně už
je dávno rozhodnuto,“ říká starosta
městské části. 

HN: Územní plán, který připravuje 
pražský magistrát, počítá s rozšířením
skládky v Ďáblicích o dalších deset 
hektarů. Vy se rozšíření skládky bráníte. 
Celé mně to připomíná pohádku o jezinkách.
Nejdřív jim dáte jeden prst, pak dva, potom tři
prstíčky a teď nás řežou u ramene. Je to kla-
sická salámová metoda. Skládka se rozšířila už
několikrát. Ďáblice naposledy souhlasily s jejím
rozšířením, ale pouze za podmínek, že to bude
konečná fáze. Mysleli jsme si, že se to uzavře
v roce 2012 a začnou s rekultivací. V roce 2008
jsme chtěli od magistrátu jasné prohlášení, že
se skládka nebude rozšiřovat. Dokonce jsme se
jich ptali, zda plánují ještě nějakou další etapu.
Tehdy všechno zapřeli, nic nepřiznali, a teď to
máme zase na stole. 

HN: Co pro Ďáblice zamýšlené rozšíření
skládky znamená? 
Lidé zde žijí v potenciálně nebezpečném pro-
středí. Sedmnáct let tu naši občané žijí ve
smradu. Navíc ten smrad není jen ve smyslu
toho, že něco zapáchá, ale vždy to s sebou nese
úniky nebezpečných látek. Hygiena může tisíc-
krát říci, že to je v pořádku, ale ať mi nikdo
neříká, že výfukové plyny z těch tisíců náklad-
ních aut s odpadky, které nám tu měsíčně jezdí
pod okny, jsou v pořádku. Když budete třicet let
bydlet v takovém prostředí, tak se to na zdraví
lidí určitě projeví. Ať mi nikdo neříká, že to
nemá žádný vliv. 

HN: Prováděli jste nějaká měření? 
Monitoringy, které musí provozovatel, společ-
nost A.S.A., každý rok provádět, jasně proká-
zaly, že zde byl nadměrný výskyt arzenu a niklu.
My netvrdíme, že to nutně musí být ze skládky,
ale když už se něco takového dozví odbor
ochrany přírody nebo Ministerstvo životního
prostředí, tak je to jasný signál k tomu, že by se
mělo začít něco dělat. Například vyloučit to, že
ty úniky pocházejí ze skládky, anebo ještě lépe
najít, už kvůli lidem, kteří zde žijí, ten zdroj. 

HN: Projednával s vámi magistrát 
rozšíření skládky? 
Je povinností, aby územní plán měl několik 
variant. V první fázi návrhu územního plánu je
varianta A se skládkou a varianta B bez skládky.

Když se nyní projednávaly připomínky k tomu
návrhu, tak automaticky vyškrtli variantu B bez
skládky a rovnou se počítá s variantou A, tedy
tou se skládkou. Kdo rozhodl o vyškrtnutí 
varianty B, netuším. 

HN: Takže s vámi o tom nehovořili? 
Nejdříve s námi projednávali, jestli skládku
chceme, anebo nechceme. Nakonec nás ovšem
obešli zrychleným procesem, kterému říkají
celoměstsky významné změny. Ve zrychleném
procesu se totiž cítí být velmi silní. Když jsem se
ptal na Magistrátu, co znamenají celoměstsky
významné změny, co do toho spadá a co ne, tak
mi nikdo neodpověděl. Sami mluví o tom, že to
je ve zvláštním režimu pořizování. Nakonec
koukáte jak blázen, co všechno se tam dostane
a kolik developerů nemusí projít mnohaletým
procesem tvorby územního plánu. Najednou se
z nějakého důvodu dostanou do seznamu celo-
městsky významných změn a všechno jde mno-
hem rychleji. Vše se projednává v létě
o dovolených a o Vánocích, aby nebyla šance se
na to připravit a nějak to ovlivnit. Kromě toho
územní plán Středočeského kraje, který je nad-
řazený územnímu plánu hlavního města Prahy,
s rozšiřováním skládky vůbec nepočítá. V tomto
plánu skládku nepotřebujeme. Také nechápu, že
ani v plánu odpadového hospodářství města
Prahy není o rozšiřování skládky ani slovo. 
Ptám se, jak je to možné? 

HN: Dozvěděl jste se, proč vlastně Praha
potřebuje skládku v Ďáblicích rozšiřovat? 
Původně nebyla skládka plánována tak veliká.
A od pražského Magistrátu jsem se nikdy nedo-
zvěděl, proč je rozšíření skládky tak důležité.

HN: Magistrát tvrdí, že skládku Praha
potřebuje. Navíc říká, že přestěhovat ji
někam mimo Prahu je nemožné, protože
by ji žádná obec ve svém katastru
nechtěla. A kdyby skládka byla za 
Prahou, tak se prý zvýší ceny za svoz
odpadu. 
Přesně na to jsem reagoval na Magistrátu slovy:
Když vám přinesu seznam pěti obcí, které sou-
hlasí nebo mají zájem na svém katastru zřídit
skládku, vy ustoupíte od záměru rozšiřovat
skládku v Ďáblicích. V tu ránu utekli a bylo na
stole tisíc ale. Minimálně z důvodu finančního
příjmu je značný zájem v obcích o provozování
skládek. Jiná věc ovšem je, že tyto obce se
nachází mimo území Prahy. Příjem ze skládky by
tak byl přímo v pravomoci obce, na jejímž kata-
stru se nachází. To v Praze pochopitelně
nechtějí, protože je jednodušší rozkazovat
ovcím, které bydlí v nějakých Ďáblicích. 

HN: Proč podle vás magistrát o rozšíření
skládky usiluje? 
Praha chce na skládce vydělávat, a to je jediný
důvod, proč se skládka má rozšiřovat. Do jaké
míry je správné vydělávat na navážení odpadu,
který pochází nejen z Prahy, ale z celé republiky,
je otázka. Osobně mi to přijde, jako kdyby
Praha byla banánová republika. Musím ale
dodat, že to nechtějí všichni pražští politici. Už
v minulém období byla významná část politiků

proti skládce a i nadále je. Dokonce i provozo-
vatel sám se zajistil jinak a poptávku skládko-
vání je schopen zajistit jinak než skrze
rozšiřování stávající skládky. A.S.A. si už dávno
zajistila lokalitu, kam se může odpad vozit. 
Je to v obci Uhy, koupili pískovnu, kterou vytěží
a pak tu díru zasypou odpadky, a ještě z toho
udělají elektrárnu a vydělají potřetí. 

HN: Kolik mají Ďáblice peněz z toho, 
že na svém území mají skládku? 
Zhruba dvanáct milionů korun ročně. Mohli
bychom mít víc, ale protože zlobíme, tak víc
nedostaneme. Březiněves, na jejímž území
skládka zatím není vůbec, má zhruba čtyři
miliony korun. Navíc starosta Březiněvsi Jiří
Haramul, který skládku podporuje, prohlašuje,
že když my tu skládku nechceme, ať se všech
peněz zřekneme. Jakmile skládka přeteče na
území Březiněvsi, tak hlavní slovo bude mít
kolega, a už bude všechno v pohodě. 

HN: Kvůli rozšíření skládky se bude
muset zničit velký kus ochranného pásu
zeleně, který je kolem skládky... 
To je takzvaný biokoridor. V případě rozšíření
skládky se tento biokoridor bude muset přesu-
nout. Dnes tam jsou stromy, ale úředníci vám
stejně řeknou, že tam nic není. Pakliže skládka
má pokračovat, tak se ty stávající stromy pokácí
a vysadí se o půl kilometru dál. 

HN: Prý tam zanikne i turistická stezka. 
To je stezka, která vede mezi poli už stovky let.
Tak co by, přesune se o kus dál a povede kolem
skládky. To jsou pro naše občany zásadní věci.
Je pravda, že z pohledu pragmatických argu-
mentů tohle není těžký kalibr. Biokoridory se
neustále přesouvají podle potřeb developerů.
Územní plán je z tohoto pohledu jedna velká
legrace. Obyčejný člověk nemá šanci postavit
nic, vše je v režii developerů. 

Bedřich Kratochvíl
otištěno 6. září v Hospodářských novinách –

příloha Praha

Poznámka redakce Ďáblického zpravodaje: 
článek v HN byl otištěn bez autorizace starosty
Miloše Růžičky, proto doplňujeme jeho kometář 
k článku. 
1. se skládkou žijeme již 18 let, nikoli v článku
uvedených 17 let (viz 1. odstavec),
2. s panem redaktorem jsem nehovořil o územ-
ním plánu Středočeského kraje, to by byla z mé
strany věcná chyba – hovořil jsem o Zásadách
územního rozvoje kraje (v tomto případě Praha
plní roli kraje), což je nadřazená územní doku-
mentace Územnímu plánu hl. m. Prahy 
(viz prostřední odstavec),
3. skutečně mám pocit, že „Praha chce na
skládce vydělávat“ – zatím se zdá, že chce
pouze vydělávat a to bez ohledu na další 
skutečnosti a bez nás, tedy bez Ďáblic 
(viz konec prostředního odstavce),
4. pokud se redakce rozhodla uveřejnit články
Hospodářských novin na téma skládka Ďáblice,
pak je dobře ještě upozornit na článek „Prodám
zdraví sousedovo“ (Ďáblický zpravodaj, září
2011, str. 7), který byl nedílnou součástí 
tématické přílohy.
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Obří skládka 
nezmizí, zvětší se
o deset hektarů
Největší pražská skládka má nadále růst, a to
i přesto, že městští urbanisté v roce 2008 počí-
tali s tím, že se nejpozději v roce 2013 uzavře.
Starosta Ďáblic Miloš Růžička otevřeně hovoří
o tom, že jej pražský magistrát obelhal. „Celé
mně to připomíná pohádku o jezinkách. Nejdřív
jim dáte jeden prst, pak dva, potom tři prstíčky
a teď nás řežou u ramene. Je to klasická salá-
mová metoda,“ řekl Růžička. 
Náměstek primátora Bohuslava Svobody odpo-
vědný za územní plánování Josef Nosek namítá,
že to jsou změny, které „začaly už v minulém
volebním období“, a dnes se s tím už nic
neudělá. „To běží svým vlastním životem. Já
s tím můžu udělat jen jedinou věc. Postupně
beru změny a dávám je do zastupitelstva. Tam
se projednají, ale jak se k tomu zastupitelstvo
postaví, je jiná otázka. Každopádně se změny
musí vypořádat. To znamená buďto se zamít-
nou, nebo se přijmou, ukončit se ale musí,“ řekl
Nosek. Jedním dechem však dodává, že jemu
osobně by se líbilo, kdyby skládka z Ďáblic zmi-
zela úplně. „Pro nás občany Prahy 8 není
skládka nic příjemného. Bohužel o její existenci
nebo neexistenci nerozhoduji,“ dodal. 
K pěti milionům tun odpadků mají přibýt další
Pokud půjde vše podle plánu společnosti A.S.A.,
která skládku provozuje, hora smetí u okraje
Prahy nabobtná o další jeden a půl milionu tun
a zabere dalších deset hektarů polí. Už nyní je
mezi Ďáblicemi a Březiněvsí uloženo přes pět
milionů tun odpadu. Hlavním cílem je rozšíření
skládky západním směrem do katastru obce
Březiněves. 
Její starosta Jiří Haramul má na rozšíření
skládky zájem a byl to právě on, kdo podal
návrh na změnu územního plánu. „Bylo to
samozřejmě z ekonomického důvodu,“ přiznal
Haramul. „Jen pro představu, ročně pro Prahu
provozování skládky na jejím území přináší do
rozpočtu zhruba jednu miliardu korun. A pro
Březiněves z toho plyne pět a půl milionu
korun,“ vypočítal starosta. 
Náměstek primátora pro životní prostředí Karel
Březina oznámil, že letos bude Praha největší
část odpadu energeticky využívat. „Vzhledem
k tomu, že provozovatel skládky razantně zvýšil
cenu za uložení odpadu, je nutné zvážit, jakým
způsobem se bude nejen letos, ale i v dalších
letech se směsným komunálním odpadem
nakládat,“ řekl Březina. „Záměr rozšířit skládku
v Ďáblicích ale trvá dál,“ dodal. 

Výhody pro Březiněves 
Zastupitelstvo Březiněvsi se podle starosty
Haramula shodlo, že rozšíření skládky obec
výrazně nezatíží. Haramul se společností
A.S.A. vyjednal dohodu, která jí slibuje větší
výhody než doposud. Podle Haramula Ďáblice
vypověděly Březiněvsi smlouvu o společném
využívání mateřské školy. „Nové zastupitelstvo

v Ďáblicích řeklo, že naše děti už ve školce
nemají šanci, a my jsme najednou zůstali stát
před problémem, co s našimi dětmi,“ tvrdí
Haramul. „Magistrát nám dal z rozpočtové
rezervy peníze na školku a argumentem, proč
nám je dal, bylo, že jako městská část přinášíme
magistrátu peníze tím, že podporujeme
výstavbu třetí etapy rozšíření skládky,“ vysvět-
luje Haramul. 
Další výhody plynou Březiněveským z dohody,
kterou starosta Haramul vyjednal přímo se
zástupci soukromé společnosti A.S.A. „Firma
dodá do naší městské části šedesát velkoobje-
mových kontejnerů na svoz odpadu. Přitom
Praha nám jich ročně poskytne dvacet. Kom-
penzací je ale daleko víc, například uklízecí stroj
na sníh, sekačky na trávu, příspěvek na
ozdravné pobyty našich dětí do patnácti let.
Jednou ročně mají zdarma ozdravný pobyt vět-
šinou v zahraničí. Letos byly v Itálii a minulý rok
také. Navíc dostávají příspěvek čtyři a půl tisíce
ročně na školu v přírodě,“ vyjmenoval starosta
Haramul. 

Spor o zápach ze skládky 
Ďábličtí občané i radnice ovšem vzniklou situaci
vidí zcela opačně. Trápí je zápach, velké množ-
ství prachu, poletující papírky i exhalace z tisíců
nákladních automobilů. „Obvykle fouká
západní vítr a ve spodní části Ďáblic je skládka
cítit docela dost. Situace v Březiněvsi je trochu
jiná než u nás. Březiněves je za dálnicí, mají
tam ochranný val a ten je od skládky dobře izo-
luje. A.S.A. skládkou zasahuje čím dál větší
lokalitu. Navíc je kousek od skládky prameniště
Mratínského potoka, a kde je zajištěno, že ten
odpad neprosákne do spodních vod?“ řekl
ďáblický starousedlík Tomáš Brož. 
Starosta Haramul však tvrdí opak. „Nám
skládka nijak nevadí. Rozhodně nesmrdí, nelí-
tají z ní žádné odpadky. Skládka je pod trvalým
dozorem. Sám bydlím kousek od ní, a kdybych
něco cítil, tak okamžitě volám vedoucímu
skládky, ať s tím něco dělá. To se ovšem už
velmi dlouhou dobu nestalo,“ tvrdí starosta
Březiněvsi. 
Generální ředitel společnosti A.S.A. Arnošt
Kastner tvrdí, že ďáblickou skládku provozuje
společnost v souladu se všemi předpisy a světo-
vými trendy. „Děláme mnohem víc, než nám

ukládají předpisy, vyhlášky a provozní řád. Sna-
žíme se negativní vliv skládky na životní pro-
středí minimalizovat, jak to jen jde, a současně
upravujeme těleso skládky tak, aby svým vzhle-
dem co nejméně narušovalo zdejší okolí,“ tvrdí
ředitel. 

Arzen a nikl ve vzduchu 
Před dvěma lety naměřili odborníci v blízkosti
skládky zvýšený výskyt arzenu a niklu v ovzduší.
„Monitoringy, které musí společnost
A.S.A. každý rok provádět, jasně prokázaly, že
zde byl nadměrný výskyt arzenu a niklu. To se
přece musí řešit, jde tady o zdraví lidí,“ zlobí se
starosta Ďáblic Růžička. Jeho kolega z Březi-
něvsi kontruje, že únik nepřekročil hygienické
normy. „Byl naměřen ve zvýšeném výskytu, ale
v normě. Já jsem se s tím materiálem seznámil
a nic strašného to nebylo,“ prohlásil Haramul. 
Podle ekologů a odborníků ze sdružení Arnika
je další provoz ďáblické skládky nevhodný.
Podle nich patří skládkování a likvidace ve 
spalovnách mezi nejhorší způsoby odpadového
hospodářství. „Ve světě se dnes prosazují
moderní koncepty nového využití odpadu, 
recyklace nebo model takzvaného zero waste –
nulového odpadu,“ uvedla mluvčí Arniky 
Zora Kasiková. 
Ďáblický starosta Růžička také viní Prahu
z toho, že se chová jako banánová republika,
když „vydělává na tom, že ukládá tisíce tun
odpadků na své území“. Ne všechen odpad
totiž pochází z pražských popelnic a kontejnerů.
To, že se do Prahy vozí i odpad z ostatních částí
ČR, komentoval náměstek primátora Březina
tím, že to prý je soukromá věc firmy A.S.A.
Podle Občanského sdružení pro Ďáblice rovněž
hrozí, že s rozšířením skládky zanikne stará
turistická stezka a 30 metrů široký pás zeleně,
který má za úkol chránit před hlukem a pra-
chem domy, které jsou od skládky přibližně pět
set metrů. „Loni naše sdružení vysázelo kolem
turistické cesty nové stromy. Lidé ji využívají
léta, jezdí tam cyklisté a navíc stromy alespoň
částečně chrání před prachem a hlukem,“
říká předsedkyně sdružení Karolina Kovtun. 

Bedřich Kratochvíl
otištěno 6. září v Hospodářských novinách –

příloha Praha

1. etapa 1993: Skládka byla vybudována a uvedena do provozu. Podle společnosti
A.S.A. byla postavena v souladu s rakouskými normami, a splňuje tedy evropské standardy 
pro skladování komunálního odpadu. 1994: Postavena čerpací stanice plynu. 1997: Stavba 
biologické čistírny odpadních vod. 2002: Stavba zavlažovacího systému skládky. 

2. etapa 2002: Rozhodnutí o dalším rozšíření skládky. 2003: Souhlas s ukládáním odpadků
na nové území. 2006–2007: Na skládce bylo uloženo 360 tisíc tun odpadu. 2007: Zahájen 
proces posuzování vlivů na životní prostředí. 2008: Na skládku uložila společnost 270 tisíc tun
materiálu. 2009: Uloženo 190 tisíc tun. 2010: Společnost A.S.A řekla, že bude skládka naplněna
do konce roku 2011. Od začátku skládkování uloženo zhruba pět milionů tun odpadků.

3. etapa Plánovaná kapacita III. etapy: 1 250 000–1 450 000 krychlových metrů. 
Předpokládané množství odpadu: asi 1 500 000 tun. Očekávaná životnost III. etapy: 
5 let. Předpokládaný termín ukončení III. etapy: 2015–2016. 

Poznámka redakce Ďáblického zpravodaje: vzhledem k tomu, že je v současné době schvalována
změna Územního plánu a povolovací proces by mohl trvat až dva roky, je vysoce nepravděpodobné, 
že by budoucí lll. etapa byla ukončena do roku 2016. 
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Kontrolní výbor 
pro kontrolu skládky
v k. ú. Ďáblice 
Zpráva k činnosti výboru 
za období 1.–8. 2011 
k předložení zastupitelstvu 
21. 9. 2011.

Členové kontrolního výboru 
připravili podklady pro jednání a zúčastnili se
osobně projednávání záměru výstavby překla-
diště Uhy v areálu skládky – územní řízení, sta-
vební řízení. Poda řilo se prosadit dopravní trasu
vedoucí pouze při severním okraji skládky tak,
aby byl negativní dopad záměru na životní pro-
středí směrem k MČ Ďáblice minimalizován.
V rámci projednávání a povolování záměru je
dohlíženo, aby byly dodrženy všechny podmínky
stanovené v rámci zjišťovacího řízení a územ-
ního rozhodnutí. Jedná se zejména o podmínky
týkající se monitorování podzemních vod 
a ovzduší v okolí překladiště.
Členové kontrolního výboru spolupracovali se
starostou při přípravě a jednání v rámci řešení
problémů spojených s žalobou společnosti
A.S.A., spol. s r. o. o zaplacení pohledávky
částky ve výši 6 173 650 Kč vzniklé z důvodu
údajného bezdůvodného obohacení v důsledku

pronájmu pozemků, k němuž MČ Ďáblice
neměla od roku 2007 právní důvod.
Členové kontrolního výboru připravili podklady
a spolupracovali při přípravě a provádění nezá-
vislého monitoringu podzemních vod v soused-
ství skládky Ďáblice.
Členové kontrolního výboru spolupracovali se
starostou a Radou MČ při přípravě podkladů
a při jednáních týkajících se konceptu územního
plánu, resp. změny ÚP probíhající ve zvláštním
režimu – CVZ 2156. Předseda KV se účastnil
jednání s náměstkem primátora hl. m. Prahy
ohledně konceptu územního plánu, který uva-
žuje o dalším rozšiřování skládky.
Členové výboru se postupně seznámili, zejména
v průběhu pokusu o osobní kontrolu skládky za
účasti zástupkyně Referátu životního prostředí
MČ Ďáblice a v rámci navazujících jednání
a kon zultací, s tím, že jejich pravomoci ke kon-
trole sládky stanovené v rámci smluv mezi MČ

Ďáblice, MČ Březiněves a hl. m. Prahou nemají
pravděpodobně oporu v současné legislativě
a faktická kontrola není možná bez respekto-
vání závazků vyplývajících ze smlouvy mezi
hl. m. Prahou a MČ Ďáblice a MČ Březiněves
a bez náležité vstřícnosti kontrolovaného sub-
jektu, tudíž není možno naplňovat všechny
body jednacího řádu, které se týkají přímé kon-
troly skládky, resp. dodržování jejího provozního
řádu.
Členové výboru upozorňují na nenaplňování
řady bodů, podmínek a závazků vyplývajících 
ze smlouvy mezi hl. m. Prahou a MČ Ďáblice
a MČ Březiněves z roku 1993. 
Předseda KV osobně požádal magistrátní odbor
ochrany ovzduší o poskytnutí výsledků monito-
ringu podzemních vod a ovzduší za roky
2009–2010 poté, co mu jejich vydání bylo
Referátem životního prostředí MČ Ďáblice
odmítnuto, stejně jako bylo odmítnuto sdělit
výsledky kontrol provedených za účasti Referátu
na skládce a předložení stávajícího platného
provozního řádu skládky. Monitoring podzem-
ních vod byl ze zákona poskytnut, k poskytnutí
monitoringu ovzduší údajně není zákonný
důvod ani dobrá vůle. 
Předseda KV reagoval na stížnost z 29. 8. 2011
občana Březiněvsi na zápach ze skládky vysvět-
lujícím dopisem 1. 9. 2011. 

Ing. Tomáš Dvořák, předseda výboru

Nadace Via podpořila 
projekt „Ďáblice hledají
své náměstí“
Vážení spoluobčané, Občanské sdružení
pro Ďáblice by se s Vámi rádo podělilo
o radostnou novinu. V září tohoto roku
naše sdružení získalo grant Nadace Via
v rámci programu podpory místních
iniciativ. 

Možná že také vy pociťujete, že Ďáblicím chybí
centrální veřejný prostor, místo pro setkávání,
služby a kulturu. Smyslem našeho projektu je
zprostředkovat obyvatelům Ďáblic informace
o možnostech řešení problému chybějícího
náměstí a vytvořit prostor pro to, aby se ti, kdo
v Ďáblicích žijí, mohli prostřednictvím nápadů,
návrhů a připomínek sami k otázce náměstí
vyjádřit. Spolu s našimi partnery, kterými jsou
MČ Ďáblice, architekti z ČVUT, specialisté z ate-
lieru Headhand a ZŠ U Parkánu, budeme orga-
nizovat besedy, přednášky a další aktivity, 
je  - jichž výsledkem by mělo být určení místa
a po doby náměstí v Ďáblicích. Chtěli bychom
napomoci tomu, aby umístění a podoba budou-
cího náměstí odpovídala představám místních
občanů.
Jako nejvhodnější pro umístění nového náměstí
se jeví prostor vymezený ulicemi Prácheňská,
Kučerové a Mannerova. Již dnes se v tomto pro-
storu nalézá knihovna, lékárna, lékařské ordi-
nace, optika, mateřská škola, realitní kancelář 
či studio jógy. Zdá se, že se zde projevuje přiro-
zené směřování ke službám, zařízením a institu-

cím, které nalézáme nejčastěji právě na náměs-
tích. To vytváří dobrý základ. Náš projekt chce
posloužit tomu, aby občané, vedení městské
části a odborníci ve vzájemném dialogu vytvořili
koncept náměstí, založený na poznání významu
a přínosu takového místa pro všechny obyvatele
Ďáblic.

Projekt „Ďáblice hledají své náměstí“ je roz-
vržen do tří fází:
I. fáze (září – prosinec 2011)
Vybereme a zveřejníme kontaktní místo. Pro-
střednictvím tohoto místa budou občané prů-
běžně informováni, do něj budou rovněž
směřovat podněty od občanů.
Připravíme přednášku odborníků pro učitele
a žáky místní základní školy a vybídneme děti,
aby výtvarně ztvárnily svoje představy o budou-
cím náměstí. 
Uspořádáme veřejné představení prací žáků,
jehož součástí bude dětská konference. 
Nejzajímavější práce oceníme a vydáme speci-
ální publikaci žákovských projektů. 

II. fáze (prosinec 2011 – březen 2012)
Uspořádáme besedu s odborníky, během níž
budou mít občané možnost debatovat o umís-
tění a podobě budoucího náměstí. 
Uspořádáme setkání občanů, věnované historii
naší obce, jeho součástí bude prezentace
a výstava kroniky Ďáblic. 

III. fáze (březen – červen 2012)
Provedeme sběr námětů podaných občany,
vedením městské části, odborníky, architekty
a studenty vysokých škol. Náměty a plány před-
stavíme veřejnosti. 

S příchodem jara připravíme pro ďáblické
občany setkání na místě, které bude vybráno za
budoucí náměstí Ďáblic. Chtěli bychom, aby
společně zvolené náměstí ožilo. Zazní hudba,
nebude chybět slovo pro zasmání i pro poučení
a jako zlatý hřeb plánujeme první veřejnou pro-
jekci dnes již historického dokumentu režiséra
Pavla Kouteckého o polistopadovém plánování
ďáblického náměstí. 

Co říci závěrem?
Už počátkem října začnou žáci místní školy pře-
mýšlet o svém náměstí, začnou tvořit obrázky
a modely. My všichni se pak můžeme těšit na
výstavu jejich výtvorů a na další výše uvedené
akce. O nich a o všem, co s hledáním náměstí
souvisí, budeme informovat prostřednictvím
Ďáblického zpravodaje, webu občanského sdru-
žení, webu MČ a vývěsek. Těšíme se na Vaše
připomínky a návrhy. Těšíme se na společná
setkání při hledání náměstí pro Ďáblice.
Pokud byste se chtěli do projektu aktivně zapo-
jit či pokud byste chtěli nabídnout pomocnou
ruku, neváhejte mě kontaktovat na
info@osprodablice.cz. Taktéž mě můžete
kontaktovat s Vašimi náměty, nápady, postřehy
či názory. Vaše podpora, byť i jen morální, je pro
nás velmi důležitá. Ráda Vás uvidím na chys-
tané výstavě, setkání, besedě či oslavě. Určitě je
na co se těšit. 

Za Občanské sdružení pro Ďáblice 
Karolina Kovtun, 

www.osprodablice.cz
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Sousedský úklid v Ďáblicích
V sobotu 24. září dopoledne se v ulici Osinalická, v prostoru mezi lékár-
nou, bývalým kinem a dnes již rovněž bývalou restaurací U krále Holce,
konal „sousedský úklid“ iniciovaný komisí životního prostředí. Do očisty
chodníků od plevele a nečistot se podle svých sil, schopností a časových
možností postupně zapojilo deset dospělých, čtyři děti a jeden pes. Za dvě
a půl hodiny jsme z dlažby a obrubníků vyrýpali a vyškubali přes deset

pytlů rostlinek libozvuč-
ných jmen. Poměřili
jsme síly s kořínky pam-
pelišky lékařské, rdesna
ptačího neboli trus-
kavce, lipnice luční
a také pcháče rolního,
lidově řečeného oset.
Rostliny jsme vyvezli 
do kontejneru určeného

na bio odpad, který je pro občany Ďáblic k dispozici u vjezdu do skládky.
Ostatní nepořádek, kterého však nebylo mnoho, skončil v popelnici.
Chodníky bezesporu prokoukly a my jsme pouze litovali, že nám vyhra-
zený čas a omezený počet rukou nedovoluje zvelebit rozsáhlejší plochu.
Po práci jsme ještě chvíli poseděli v sále Obecního domu. Osvěžili jsme 

se šťavnatými jablky a chladivou vodou a pohovořili o tom, jak vnímáme
prostředí kolem našich domovů. 
Zpráva o sousedském úklidu by nebyla úplná, kdybych nezmínil atmos-
féru, v níž proběhl. Optimismus sluncem prohřátého sobotního dopo-
ledne, radostná mysl a chuť udělat něco pro druhé, právě těmito slovy
bych vyjádřil pocity, které jsme zakoušeli. Jistě, radost a uspokojení
odezní a také chodník opět zaroste, ale bylo tu setkání a bylo dobré.
A právě za ně děkuji všem zúčastněným, obzvláště pak Lence Stroblové,
dobré duši této akce. Dušan Andrš

Poděkování za úrodu
Po celý rok přijímáme bohatství pokrmu z úrody, kterou jsme vypěstovali.
Od úsvitu věků člověk dobývá z lůna země její plody, aby nestrádal
a mohl se nasytit. Podzimní čas je nejen dobou sklizně, ale také časem
děkování, kterým vyjadřujeme vděčnost.

Slova Žalmu 65 k nám promlouvají o hojnosti, 
kterou nás Bůh obdarovává:
Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš.
Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano máš o zemi péči.
Zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy, vydatnými prškami ji činíš vláčnou,
žehnáš tomu, co z ní raší.
Ty svou dobrotou celý rok korunuješ, ve tvých stopách kane tučnost,
kane na pastviny v stepi a pahorky jásotem se opásaly.
Louky se oděly stády, doliny se halí obilím, zvučí hlaholem a zpěvem. 

Z epištoly Židům: Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou
rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání.

Zveme vás na bohoslužby s Večeří Páně v neděli 16. října 2011
v 9 hodin, při kterých poděkujeme za letošní úrodu. 

Renata Wesleyová, farářka

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

Poznávací výjezd žáků ZŠ 
do Londýna
Budovy parlamentu, střídání stráží před Bucking hamským palácem, Wind-
sor, Oxford, jízda klasickým double-deckerem, British Museum, National
Gallery, Tower a jeho tajemství šesti havranů, procházka tunelem pod
Temží, Greenwich a nultý poledník. Ubytování v anglických rodinách, 
nutnost dorozumět se, komunikovat. Anglická kuchyně, styl bydlení, 
zvyklosti, doprava, ... To všechno a mnohé další mohli vidět, zkusit 
a prožít účastníci jazykově poznávacího pobytu v Londýně, který zorgani-
zovala naše škola ve dnech 5.–9. září 2011. 
Zájezd se i přes nepřízeň počasí vydařil, takže podle zájmu žáků a jejich
rodičů se určitě opět někam vypravíme.

Jana Chmátalová, zástupkyně ředitelky

Koncert v kapli
Ti, kdo navečer 25. září usedli v ďáblické kapli, měli jedinečnou příležitost
zaposlouchat se do vokálních skladeb mnoha dob a kultur. Úvodem
zazněla přes vzdálenost dvou tisíciletí jímavá slova nejstarší dochované
písně světa, Seikilova epitafu. Prostor kaple následně zaplnily tóny české
a evropské duchovní hudby. Zazněly též skladby gruzínských, ukrajinských
a ruských autorů. Poděkování za zdařilý koncert patří smíšenému sboru
Královská obora a školské a kulturní komisi. Dušan Andrš
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Jak jsme již předeslali v letním dvoučísle 
Zpravodaje, 13. června 2011 obdržela
redakce dopis pana Karla Zemana, 
ředitele sektoru prodeje nemovitostí
společnosti Ekospol, ve kterém reaguje
na komentovanou zprávu ze zasedání
rady MČ 2. května 2011 otištěnou 
v červnovém vydání. Slíbili jsme 
i vyjádření ďáblických občanů – klientů
společnosti Ekospol, která stále shromaž-
ďujeme. Plné znění dopisu pana Zemana
a reakci starosty MČ Praha–Ďáblice 
otiskujeme níže, v příštím čísle najdete
i názory občanů. 

Ďáblický zpravodaj, předseda redakce,
RNDr. Martin Smrček

V Praze dne 13. 6. 2011

Věc: Informace ze zasedání rady městské části ze
dne 2. 5. 2011

Vážený pane doktore,
reaguji na příspěvek v červnovém (2011) čísle
časopisu Ďáblický zpravodaj, který byl zveřejněn
v části „Informace ze zasedání rady městské
části“, ve spojení s otištěným komentářem sta-
rosty MČ Praha–Ďáblice, pana Miloše Růžičky,
k odvolání proti územnímu rozhodnutí
sp.zn. 102009/2010/OV.L ze dne 7. 4. 2011.
Odvolání proti územnímu rozhodnutí se týká
dělení pozemku č.parc. 1729/35 v k.ú. Ďáblice
ve vlastnictví společnosti Ekospol a.s. 
Uvedený komentář nemá žádnou zjevnou souvi-
slost s výše v článku uvedeným textem, když

popisuje jinou lokalitou, kde Ekospol zainvesto-
val pozemky pro výstavbu rodinnými domy, a to
ještě zcela nepravdivě, bez znalosti souvislostí
a účelově. Jediným vysvětlením onoho spojení
sdělení o odvolání a komentáře tak může být
snaha vyjádřit úmysl: „Ekospole udělej, co
chceme, a pak ti nebudeme dělat problémy
s odvoláváním se.“
Ani politický, či jaký zájem, však neodůvodňuje
zveřejnění lehce ověřitelných nepravd, týkajících
se přístupu ke klientům. V textu smlouvy o dílo
uzavíraných v popisované lokalitě „Nové Ďáb-
lice“ s klienty byl tento text: napojení na komu-
nikační síť komunikacemi provedenými v první
etapě dle projektové dokumentace. 
Součástí nejsou komunikace ve druhé
etapě, tj. např. obrubníky, vjezdy, sadové
úpravy, vsakovací travnaté pásy, zesílení
živičného krytu vozovky, definitivní
dopravní značení a veřejné osvětlení.
Realizace inženýrských sítí a prodej pozemků byl
v této lokalitě rozdělen do dvou etap. V rámci
realizace druhé etapy byla následně po ukončení
výstavby většiny domů v této lokalitě uzavřena
s jednotlivými vlastníky smlouva o dílo i na dru-
hou etapu komunikací, tj. včetně chodníků,
obrubníků a veřejného osvětlení, a vše také zrea-
lizováno. Majitelé pozemků v první etapě však
tuto realizaci odmítli hradit. Nevidíme žádný
důvod budovat jakékoliv dílo pro někoho za
finanční prostředky jiného. Tento přístup
k majetku z dob komunismu je v demokracii
absurdní.
Je naopak s podivem, že v uváděném přehledu
„Informací ze zasedání městské části“ Vaše

redakce v souvislosti s výše uvedeným dělením
pozemku č.parc. 1729/35 v k.ú. Ďáblice ve vlast-
nictví společnosti Ekospol a.s. nezveřejnila sou-
časně projednávaný bod „Odstranění 
kontejneru z pozemku ul. Zářijová“, kdy MČ své-
volně umístila kontejnerové stání na tento poze-
mek, a to aniž by měla nejen souhlas vlastníka,
ale i jakékoliv zákonné rozhodnutí. Nejen, že
tedy tento pozemek pro zamýšlený účel jeho vla-
stníka znehodnotila, ale MČ postupovala při rea-
lizaci kontejnerového stání protizákonně.
Zveřejněným komentářem starosty Růžičky došlo
k poškození dobrého jména společnosti Ekospol
a.s., které ve svém důsledku může znamenat
nemalé finanční ztráty, jejichž kompenzaci jsme
připraveni vymáhat.
S odvoláním na výše uvedené Vás tímto žádáme
o zveřejnění následujícího textu:
„Společnost Ekospol a.s. vždy plní veškeré své
závazky z uzavřených smluv. Zveřejněný komen-
tář starosty Růžičky považuje za nepravdivý, 
účelový a poškozující dobré jméno společnosti
Ekospol a.s. Zároveň rada městské části odvolá-
ním proti územnímu rozhodnutí o dělení
pozemků nesmyslně blokuje vybudování nových
komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
k pozemku č. parc. 1729/35 v k.ú. Ďáblice. 
Blokuje tedy vybudování nové infrastruktury 
i pro své stávající občany.“

S pozdravem Karel Zeman, 
ředitel sektoru prodeje nemovitostí Ekospol a.s.

Na vědomí: Ing. Miloš Růžička, 
starosta MČ Praha–Ďáblice, 
Zastupitelstvo MČ Praha–Ďáblice

Vážený pane Zemane,
obracíte se na redakční radu Ďáblického zpravo-
daje a jejím prostřednictvím na všechny ďáblické
občany. Dovolte mi proto krátce a stejnou cestou
osobně reagovat.
Pro lepší přehled čtenářů uvedu, že výsledkem
působení společnosti Ekospol a.s. na katastru
MČ Praha–Ďáblice jsou dvě významné obytné
lokality. Na jihozápadním okraji obce lokalita
„Pod lesem“, na východě lokalita „Nové Ďáb-
lice“. K realizaci připravujete lokalitu třetí, která
by rozšířila projekt Nové Ďáblice o III. etapu.
K tomuto projektu se skutečně vedení městské
části staví negativně a důvody jsou zcela jasně
formulovány ve stanovisku, které jsme Odboru
výstavby Prahy 8 i Stavebnímu odboru Magi-
strátu hl. m. Prahy předali k posouzení. Výsledek
řízení nám zatím není znám a těžko tedy tuto
záležitost více komentovat.
Vraťme se tedy k těm starším stavbám a čtená-
řům připomeňme můj Vámi napadený komentář:

Bohužel musím konstatovat, že ani po deseti
letech od výstavby lokality „Pod lesem“ společ-
nost Ekospol nezajistila tam žijícím občanům sli-
bované veřejné osvětlení, nepředala komunikace.
Obdobné problémy z dlouholeté nedokončenosti
stavby zažívají naši sousedé v oblasti ulic
Srpnová, Červencová atd. To však ani stavebnímu
odboru Prahy 8, ani investorovi (Ekospol) nevadí
v tom, aby dali zelenou další výstavbě – bude
probíhat stejně jako ta předchozí? Co nás
a budoucí obyvatele asi čeká za nová překva-

pení? Věřte, že hájit veřejné zájmy zpětně po
tolika letech je časově náročné a hlavně velmi
málo účinné. Přesto těmto problémům chceme 
průběžně i nadále věnovat pozornost.

V komentáři se sám sebe ptám, zda by III.etapa
Nových Ďáblic proběhla se stejným úspěchem,
jako ty předchozí. Co tím mám na mysli? 
V lokalitě „Pod lesem“ již deset let chybí veřejné
osvětlení. Je tak zbytečně ohroženo zdraví i maje-
tek obyvatel. Jistě mi dáte za pravdu, že takto
nevypadá stavebně dokončená a bezpečná
obytná zástavba Prahy. Společnost Ekospol a.s.
zde působila jako developer. Dokončete, prosím,
výstavbu veřejného osvětlení v této lokalitě
a předejte ho k provozování tak, jak je stan-
dardně zvykem. Z rozpočtu městské části, pro
větší bezpečnost našich spoluobčanů, celé ty roky
a celoročně udržujeme čistotu a sjízdnost komu-
nikací, které nám nepatří. Jen proto, že vlastník
tuto svou povinnost ignoruje. Zatím máme stále
za to, že tím vlastníkem je Ekospol a.s. Pokud
tomu tak není, pomožte nám prosím jasnými
a doložitelnými fakty prokázat, kdo je vlastníkem. 
V lokalitě „Nové Ďáblice I.“ (ulice Červencová,
Srpnová, Zářijová) se jen o něco kratší dobu
občané pohybují po nedokončených a nezkolau-
dovaných komunikacích, vinou neexistenci kolau-
dace na komunikace zdejší obyvatelé bydlí
v nezkolaudovaných domech. Také zde společ-
nost Ekospol a.s. působila jako developer. Čistotu
a sjízdnost komunikací udržuje za „své peníze“
a ze stejných důvodů opět městská část. Vlastník

údržbu ignoruje. Zde je situace ještě komplikova-
nější. Vlastnictví nedokončené komunikace si
mezi sebou „přehazují“ hlavní město Praha
a společnost Ekospol. Rádi bychom znali Vaše
vysvětlení, proč nebo na základě jaké praxe byla
stavba do majetku hlavního města Prahy pře-
dána nedokončená? Aby byla dokončena za
peníze Prahy? To bych považoval spolu s Vámi 
„v demokracii za absurdní“. Domníval jsem se,
že řešení problémů leží mezi Ekospolem a vašimi
klienty – stavebníky. Nebo na koho se máme
obrátit s žádostí o zjednání nápravy?
Na půdě stavebního úřadu Prahy 8 jsem na jaře
letošního roku osobně zástupci Ekospolu nabídl
pomoc a zprostředkování jednání mezi vašimi
(velmi nespokojenými) klienty z uvedených lokalit
a vaší společností s cílem řádně dokončit nedo-
končené, předat nepředané a najít osoby odpo-
vědné za údržbu komunikací a provoz osvětlení.
Od té doby je Vaše prohlášení zde v Ďáblickém
zpravodaji zatím jedinou reakcí na mou nabídku.
Myslím, že bylo v našich silách udělat více.
Vážený pane Zemane, to co výše popisuji, pro
mne skutečně byla po nástupu do funkce velmi
nemilá překvapení – ta překvapení, o kterých se
zmiňuji ve výše kopírovaném a Vámi napadeném
komentáři. Ta překvapení, která si nikdo nepře-
jeme v Ďáblicích opakovat v případě dalších pro-
jektů. Děkuji za pochopení.
Pro případné bližší vysvětlení nebo spolupráci
Vám jsem k dispozici.

S pozdravem
Ing. Miloš Růžička, starosta MČ Praha–Ďáblice



První městská část 
se zelenou energií
Vážení spoluobčané, naše Ďáblice se staly první
pražskou městkou částí (a není to náhoda, že
právě Ďáblice), která ve svých domech – škola,
školka, úřad, obecní dům, požární zbrojnice,
bytové domy) začíná využívat tzv. Zelenou elek-
třinu. Přívlastek „zelená” si prosím nespojujte
s žádnou ekologickou „rebélií”, s žádnou zele-
nou politickou stranou ani s golfovým resortem.
Pro mne je celý projekt věcí selského rozumu,
úcty k hodnotám, ke zdraví a ke krajině. A dále,
pokud my ve vedení obce myslíme naši kritiku
vůči zbytečnému a nešetrnému zabírání půdy
a ničení krajiny i našeho zdraví vážně
(bezohledná výstavba další dálnice, nekonečné
prodlužování skládky, problémová bytová výs-
tavba, ...), musíme sami přispívat k ohledu-
plnému chování a jednat pokud možno tak, 
jak žádáme od druhých. 
Třídění odpadu je pro většinu z nás již několik
let běžnou činností a součastí fungování našich
domácností. V dnešní době bychom mohli říci to
samé i o elektřině, kterou topíme, svítíme,
nabíjíme a přijímáme ji do našich domácích
spotřebičů. 

Je možné třídit elektřinu stejně jako
odpad?
V průběhu podzimu a s blížící se zimou zvažuje
mnoho domácností změnu svého dodavatele
elektřiny nebo plynu, ať už s ohledem na úspory
či kvalitu zákaznické linky. Většina lidí si ale
neuvědomuje, že je zároveň možné ovlivnit
zdroj, ze kterého elektřinu odebíráme. Z celkové
nabídky dodavatelů energie si můžeme vybrat
energii jadernou, tepelnou, elektřinu nakoupe-
nou na burze nebo také zelenou elektřinu od
menších českých výrobců z obnovitelných
zdrojů. Proč tedy nezkusit energii třídit, stejně
jako jsme kdysi začali třídit odpad? My jsme se
po důkladných jednáních rozhodli pro čistou
energii vycházející z přírody.

Změna dodavatele elektřiny
Kromě celkových úspor oproti dosavadnímu
dodavateli a individuálních služeb byl právě
původ energie rozhodujícím faktorem při změně
dodavatele naší městské části. Naším doda-
vatelem je od 1. října 2011 Nano Energies.
Nano Energies je jediným dodavatelem energie
v České republice, který dodává do sítě energii
výhradně z obnovitelných zdrojů. Není přitom

vlastníkem žádné elektrárny, ale vykupuje elek-
třinu od konkrétních domácích výrobců
převážně z bioplynových stanic či slunečních
panelů na střechách výrobních hal. „Alternativu
zelené energie v současné době začíná využívat
řada domácností, firem i obcí. V tomto směru
jsme jedinou společností, která může garanto-
vat, že do sítě dodává pouze 100% zelenou
energii. Nabízíme zároveň takzvanou Zelenou
známku a certifikát, kterými se mohou pochlu-
bit pouze naši zákazníci.” zmínila Iveta Fišerová
za společnost Nano Energies při obhajobě své
nabídky.

Jsem rád, že jsme první pražskou městskou
částí, která používá ke svému provozu tuto
energii. Mimo Prahu je takových obcí celá řada,
zájem neustále stoupá a již vím i od několika
pražských starostů, že se o možnost odběru
takové elektřiny také zajímají. Líbí se mi i pocit,
že na radnici, ve škole i školce svítíme 
zelenou energií a zvyšujeme tím procento
šetrné energie v celkové síti. Uvidíme s časem,
zda se i my přesvědčíme o přínosech strategie
Nano Energies, která si zakládá na kvalitním
zákaznickém servisu a motivaci nově příchozích
zákazníků zajímavým bonusovým systémem.
„Vážíme si každého zákazníka, který k nám
přichází zejména na základě filozofie zelených
zdrojů a čisté energie vycházející z přírody.”
ještě zaznělo při podpisu smlouvy s Nano Ener-
gies. Takový zatím stále netradiční, nový postup
městské části bude, předpokládám, předmětem
kontroly kolegů i mnohých spoluobčanů. Věřím,
že jak my, tak náš nový dodavatel obstojíme.
Podrobnější informace o smlouvě vám poskyt-
neme v sekretariátu úřadu. O našem novém
dodavateli Nano Energies získáte bližší infor-
mace na jejich internetových stránkách
www.nano-energies.cz.

Ing. Miloš Růžička, starosta
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Občanské soužití
v Ďáblicích
Už téměř rok máme nové vedení naší městské
části. Každý měsíc, když si přečtu Zpravodaj,
zjišťuji, že je změna vedení Ďáblic rozpozna-
telná. Chceme-li my řadoví občané dobré
vedení, je třeba, aby i my jsme byli dobří
občané, dobří spolutvůrci života u nás. Je řada
způsobů, jak můžeme pomoci k lepšímu. Jed-
nou z možností, jak se zajímat o dění, je jít na
veřejné zasedání zastupitelstva. Na čtvrtletní
zasedání zastupitelstva chodí již více lidí než
v minulých letech. Určitě i proto, že po každém
bodu jednání jsou na prvním místě vyzváni
občané, aby se k dané problematice vyjádřili.
Není nutno čekat až na konec celého jednání.
Zde se můžeme dotazovat, můžeme disku tovat,
nabízet svoje návrhy. Program zasedání je nejen
ve vývěsních skříních radnice, ale také na
www.dablice.cz. Každý občan s počítačem 
připojeným na internet si může objednat pravi-
delné zasílání informací z radnice. Každé
pondělí ráno, bude mít k dispozici nejpodstat-
nější informace z dění v obci. Na webu naší
městské části je i archiv usnesení důležitých jed-
nání a hlasování jednotlivých zastupitelů.
Domnívám se, že i pomocí Zpravodaje bychom
se měli dotazovat zastupitelů i pracovníků
úřadu na vše, co nás zajímá, co nás znepoko-
juje. To je cesta ke kontrole jejich práce. Na ni
máme právo. Překonejme ostych, že otázku
nepoložíme dostatečně fundovaně, odbornými
slovy. Ve Zpravodaji může například vzniknout
rubrika: „Co nás zajímá, nebo Dotazy občanů
Ďáblic.“  

Milada Stroblová, foto Pavel Veselý

Fyzioterapie a cvičení
Masáže a reflexní terapie

Tel:  606 526 649
Výživové poradenství

Potravinová nesnášenlivost
Tel:  777 039 069

K Lomu 4, Praha 8-Ďáblice www.zdravi-lide.czNově v salonu Jara
Ďáblická 736, Praha 8-Ďáblice



Vážení spoluobčané
rádi bychom Vám představily nově otevřené jesle a školku společnosti
ProJesle „Kokořínská“ v Praze 8–Ďáblicích. 
Vzhledem k tomu, že Praha nedisponuje dostatečným počtem školek
a jeslí, rozhodli jsme se již v roce 1992 založit tenkrát první soukromou
školku ProFamily. Dnes naše nová pobočka soukromých jeslí a školky
v Praze 8–Ďáblicích navazuje na činnost soukromých školek a doplňuje
tak naši více jak devatenáctiletou činnost v oboru péče o děti předškol-
ního věku.
O naše nejmenší se v jeslích a školkách starají kvalifikované zdravotní
sestřičky a zkušení pedagogové s vysokoškolským vzděláním, kteří pod-
porují rozvoj dítěte po psychomotorické, logopedické a poznávací stránce.
Pomáhá nám naše keramická dílna, zahrada, speciální hračky, cvičení
s dětmi, jóga pro jesle a školku, angličtina a divadla, která přijíždějí za
námi. 
Naše jesle a školky v Praze nejsou jen zařízením, které lze využít, když
dítě nemá kdo hlídat. 
Jsou svým profesionálním přístupem a péčí pomocnou rukou a doplňkem
rodinné výchovy. Individuální přístup k dítěti je v našich jeslích a školce
základem. Rodičům je k dispozici poradce zabývající se speciální pedago-
gikou, logoped, dětský psycholog a terapeut. 
V rámci našich jeslí se snažíme o zdravý a přirozený vývoj dítěte, využí-
váme bio potraviny a jako jediné jesle v České Republice jsme zařazeni
do projektu CountryLife. Nic se nemá přehánět, ale ovoce a zelenina bez
chemických postřiků nebo hnojiv a s deklarovaným českým původem není
dle našeho názoru na škodu. 

Projekt je realizován za podpory Ministerstva zemědělství, agentury 
Factum Invenio a realizátora projektu společnosti CountryLife. V případě
zájmu o naše jesle ProJesle a mateřskou školku ProFamily, o fotogalerii,
ceník nebo projekt Bio do škol, navštivte naše internetové stránky
www.projesle.cz, nebo nás kontaktujte na telefonu 232 000 800. 
Rádi Vás provedeme našimi jesličkami a školkami, které jsou stále ryze
českou společností se silným a stabilním zázemím a to nově i Praze 8. 
Rodiče nám svěřují to nejcennější, co mají, a my jim ručíme našimi 
zkušenostmi. Erika Hamplová

• Jesle a školky rodinného typu

• Pro děti od 12 měsíců do 4 let

• Provoz denně od 7 do 18 hodin

• Individuální přístup k dítěti

• Kvalifikovany personál

• Hipoterapie, canisterapie, divadla

• Tanečky, keramika, biopotraviny

• Návaznost na MŠ ProFamily

Web: www.projesle.cz     Telefon: 232 000 800     E-mail: info@projesle.cz

ProJesle
Soukromé jesle a školky

Rodiče nám svěřují to nejcennější co mají, a my jim ručíme našimi zkušenostmi
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Hvězdárna Ďáblice 
Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644 
e-mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na říjen 2011 
Otevírací doba: 
pondělí 18–21, středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16, středa 26. 10.
podzimní prázdniny 10–12,13.30–15.30 hodin

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin. 
10. 10. Mgr. Jiří Kroulík: RAKETOPLÁNY JSOU HISTORIÍ?
24. 10. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: VELIKONOČNÍ OSTROV 
a ostrov ROBINSONA CRUSOE

FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin. 
3. 10. Hledání harmonie světa, Nepolapitelný čas
17. 10. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra
31. 10. Sluneční soustava, Míry a váhy

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
středa, čtvrtek 20–22, neděle 14–16, pondělí 3.,17. a 31. 10. 
20–21 hodin za jasného počasí. Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – 3. 10.–16. 10. nejlépe okolo 4. 10.
Jupiter – po celý říjen.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy –
po celý říjen. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů 
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.). 

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek v 19–20 hodin mohou hvězdárnu navštívit předem objed-
nané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, 
školy). Program: promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového 
vybavení hvězdárny. 

Drakiáda
Zveme všechny malé i velké 
na další ročník ďáblické drakiády, 
který se bude konat 
v sobotu 22. 10. 2011 v 15.30 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Ďáblice. 
Přijďte předvést svého draka, čeká na vás 
odměna a zajímavý program. Kulturní a školská komise

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad
Oznamujeme občanům, že v říjnu a listopadu 2011 proběhne opět
mimořádná akce sběru bioodpadu a v obci budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad a to dne 16. 10. 2011 v neděli
od 9 do 12 hodin a 13. 11. 2011 v neděli od 9 do 12 hodin 
v ulici Legionářů, v ulici Na Terase, v ulici Na blatech a na Koníčkově
náměstí. Do velkoobjemových kontejnerů lze odkládat pouze
bioodpad! U každého kontejneru bude po celou dobu pracovník 
Pražských služeb, který bude kontrolovat ukládaný odpad. 

Hledáme učitele/učitelku angličtiny 
pro skupinku začátečníků – seniorů. Výuka bude probíhat 
jednou týdně v Obecním domě v Ďáblicích. Nabídka je vhodná
i pro studenty a ženy nebo muže na mateřské dovolené. 
Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, tel. 728 227 384

Daruji malá koťata, jedno černé a dva zrzky. 
Jsou veterinárně ošetřené a čistotné. Zatím jsou v mém malém privátním
útulku, kde není žádná infekce. Tel.: 724 744 970, 284 689 190, 
e-mail: newfelix@email.cz



RODINNÉ DOMY 
A DVOJDOMY

NÍZKOENERGETICKÉ

www.novysedlec.cz
II. etapa v prodeji od 1. 5. 2011

 • nízkoenergetické domy třídy „A“

• výměry domů od 122 m2 do 180 m2 s dispozicí 4+kk a 5+kk

• velikost pozemků od 415 m2 do 1 155 m2

• měsíční náklady na topení a TUV od 1150 kč do 1500 Kč

•  tepelná čerpadla, rekuperace či podlahové topení ve standardu

• výborné spojení do Prahy po dálnici D8 nebo MHD

• CENY JIŽ OD 4 980 000 Kč vč. DPH

DEVELOPER:

www.konhefr.cz

PRODEJCE:

800 227 227
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LET
100 000 km

Ceník inzerce
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad), 
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad), 
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč

1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 prostřední dvoustrana 420x297 mm – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, šířka sloupce 58 mm.
Všechny ceny jsou bez DPH

Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 1x 30–60 mm zdarma.

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění!

Při opakované inzerci 
(nejméně 3 inzeráty v kalen dářním roce) 
nabízíme zvýhodnění ve výši 15 %!
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