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l S ohledem na to, že zastupitelstvo na svém zasedání 15. 12. 2011
neschválilo starostou navržené dary pro občany za jejich práci pro obec
v roce 2011, rozhodla rada sama o jejich přiznání a vyplacení na základě
starostou opakovaně předloženého návrhu. Členové rady se v rozporu 
s praxí minulých volebních období obrátili se žádostí o souhlas na celé
zastupitelstvo, aby toto „ocenění práce“ zaznělo jménem celého zastupi-
telstva. Nepodařilo se, sedm zastupitelů bylo pro, čtyři proti. Dříve rozho-
dovala jenom rada a zastupitelstvo bralo tuto informaci jen na vědomí.
Žádnou odměnu za svoji práci oproti minulosti neobdrželi starosta ani
jeho zástupkyně jako uvolnění členové zastupitelstva. Ostatní zastupitelé
obdrželi na základě výše jmenovaného návrhu starosty odměny jen za
práci nad rámec svých povinností a aktivity zastupitele, tzn. za práci
v komisích a výborech. Dary byly vyplaceny v celkové výši 150 000 Kč 
pro cca 50 občanů.
Další podrobné informace z jednání rady naší městské části
jsou k dispozici na webových stránkách www.dablice.cz/
Rada/Zápisy z rady za rok 2011.

Pro Ďáblický zpravodaj vybrali a zpracovali
Táňa Dohnalová a Miloš Růžička

Zasedání Zastupitelstva 
Městské části Praha–Ďáblice 
Dne 14. 12. 2011 v 18 hodin bylo zahájeno poslední zasedání zastupitel-
stva naší MČ v roce 2011. Tentokrát bylo přítomno pouze jedenáct zastu-
pitelů z celkového počtu patnácti. Všichni nepřítomní byli řádně omluveni.
Pro přehlednost uvádím, že ze čtyř zasedání ZMČ v roce 2011 byla cel-
kem 3x nepřítomná paní Danuše Ševčíková, 2x PharmDr. Jana Bártová
(hned poté z funkce odstoupila), Bc. Marcel Janek, MUDr. M. Lukeš 
a 1x Mgr. Markéta Bouzková, Ing. Lenka Stroblová. 
Na programu jednání bylo celkem 13 bodů s tím, že po schválení pro-
gramu a kontrole zápisu pokračovalo zasedání opětovně tzv. VOLNÝM
MIKROFONEM, kdy měla veřejnost možnost vystoupit s jakýmkoliv prob-
lémem, a tak jej veřejně prezentovat. Tento „volný mikrofon“ byl plně
využit a předpokládaná doba (půl hodiny) byla výrazně překročena. 

Uváděné náměty a připomínky ze strany občanů byly:
• opakovaně konečná zastávka autobusu č. 103 v lokalitě U chaloupek,
• dopravní značení v okolí základní školy U Parkánu,
• nabídka na pomoc v rámci chystaného projektu budoucího náměstí,
• poděkování za odstranění odpadků v ul. Chřibská,
• požadavek na snížení dopravní rychlosti a zvýšení bezpečnosti 
• v celé obci. 
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Zprávy z rady městské části
28. jednání Rady MČ dne 5. 12. 2011
l Rada projednala a schválila kompenzační příspěvky za provoz skládky
na rok 2012, navýšené o 100 000 Kč, tedy v celkové výši 1 700 000 Kč,
opět pro všechny děti ve věku 0–15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-
Ďáblice. Návrh byl předložen a schválen na veřejném zasedání zastupitel-
stva 14. prosince 2011.
l Rada projednala a schválila jmenování inventarizačních komisí pro
inventarizaci majetku naší městské části za rok 2011. Návrh byl předlo-
žen a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva 14. prosince 2011.
l Rada projednala a schválila návrh starosty na finanční dary občanům,
kteří se zapojili do činnosti v komisích a výborech a dalších aktivitách ve
prospěch našich spoluobčanů. Návrh i s přílohou byl předložen na prosin-
covém zastupitelstvu ke schválení. 
l Rada projednala a schválila návrh k rozpočtovému opatření č. 4 k roz-
počtu na rok 2011 a doporučila ke schválení zastupitelstvu. Stejně tak
navrhla, aby zastupitelstvo schválilo pro první tři měsíce roku 2012 hos-
podaření dle rozpočtového provizoria (v souladu s doporučením rady
hlavního města Prahy), neboť nebylo jisté, zda Zastupitelstvo hl. m. Prahy
schválí svůj rozpočet, na který potom náš rozpočet na rok 2012 bude
navazovat.
l Rada projednala a schválila zveřejnění záměru pronajmout nebytové
prostory pod restaurací Květnová pro aktivity dětí a mládeže – klub bojo-
vých umění a sportu.
l Rada vzala na vědomí vypracovaný znalecký posudek – odhad obvyklé
ceny za pronájem lékárny a přijala usnesení, v němž pověřila PhDr.
Vladimíra Novotného a Taťjanu Dohnalovou k jednání o změně nájemní
smlouvy s cílem narovnání nájemného v lékárně na ceny obvyklé.
l Rada nesouhlasila s návrhem zastupitele pana Marcela Janka hradit
v plné výši všem ďáblickým stavitelům uložení stavebního odpadu s tím,
že navrhla zastupitelstvu řešit úhradu poplatku za uložení stavebního
odpadu na základě individuálních žádostí občanů. To pověřilo radu vypra-
covat přesný metodický pokyn a rozhodovat o udělení příspěvku a jeho
výši v souladu se schváleným rozpočtem.
l Rada do vyřešení všech nesrovnalostí nesouhlasila s bezúplatným 
převodem zbylého pozemku společnosti Ekospol, a.s. do správy městské
části. Jedná se o pozemek v lokalitě „pod lesem“. V celé lokalitě již
mnoho let nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy a závazky (viz články
v listopadovém zpravodaji). Městská část chce vyřešit tuto lokalitu 
komplexně. 
l Zástupkyně starosty informovala o zajištění provozu na kluzišti U Prefy
a bylo dohodnuto, že paní Dohnalová osloví v této věci pana Petra Čejku,
zda bude ochoten opět vykonávat tuto službu během zimního období. 
l Rada vzala na vědomí informaci, že referát životního prostředí zaslal
společnosti A.S.A. s.r.o. výzvu k lepší péči o ochranný pás zeleně
u skládky.

29. jednání Rady MČ dne 19. 12. 2011
l Rada projednala a schválila finanční dar Mateřskému centru Ďáblice
o.s. ve výši 8 000 Kč na podporu činnosti ďáblické miniškolky, třídy Tuleni.
l Rada projednala a schválila 1. komplexní pracovní návrh dopravního
značení v Ďáblicích. Zástupkyně starosty projedná návrh s projektanty
a doplní finanční náklady jednotlivých navržených dopravních opatření. 
l Rada souhlasila, na základě žádosti nájemce paní Jany Novákové-
-Soukupové, s ukončením nájmu části prostor v bývalé restauraci 
U Krále Holce v Osinalické ulici, a to k 31. 12. 2011.
l Starosta informoval radu o svém jednání se zástupci společnosti
Ďáblické rezidence s.r.o., ze kterého vyplynul úkol zajistit (po zpracování
právních posudků) společné jednání rady MČ a společnosti. 
Termín 23. 1. 2012. 
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Zastupitelstvo v rámci svého řádného zasedání odsouhlasilo: 
• Žádost Zastupitelstvu MHMP o projednání změn Statutu hl. m. Prahy 

ve věci obnovení sněmu starostů, jako zvláštního orgánu hl. m. Prahy.
Účelem této žádosti je snaha o posílení pozic starostů malých 
městských částí k dialogu se Zastupitelstvem hl. m. Prahy. 

• Finanční dary – SKP Diakonie ČCE ve výši 86 000 Kč.
• Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 k rozpočtu na MČ Praha–Ďáblice 

na rok 2011.
• Rozpočtové provizorium na rok 2012 – bylo přijato vzhledem k tomu,

že ani MHMP ještě neměl přijatý vlastní rozpočet, na kterém je naše
MČ přímo závislá. Proto vedení naší MČ bude hospodařit v I. čtvrtletí
pouze částkou ve výši 25 % z předchozího účetního období.

• Navýšilo celkovou částku na vyplácení kompenzačního příspěvku 
za provoz skládky o 100 000 Kč na celkovou částku 1 700 000 Kč
a odsouhlasilo pravidla na vyplácení částky 2500 Kč na každé ďáblické
dítě ve věku od 0–15 let.

• Dále odsouhlasilo úhradu „skládkovného“ pro občany v roce 2012 –
tento bod řeší další možnost kompenzace za provoz skládky v Ďáblicích
pro naše sociálně slabé občany ve formě proplácení poplatku za ulo-
žení stavebního odpadu na základě individuálních žádostí.

• Byly jmenovány inventarizační komise na inventarizaci majetku 
MČ Praha–Ďáblice.

Informace starosty:
• O zamítnutí žádosti firmy CENTRAL GROUP a.s. na změnu územního

plánu, která učinila i finanční nabídku v souvislosti se záměrem další
výstavby směrem k Dolním Chabrům. 

• O přípravách legislativních změn ve vztahu k naší MČ Praha–Ďáblice.
• O urbanistickém rozvoji Ďáblic s tím, že navázal na otevřené jednání

Rady městské části, které proběhlo v základní škole dne 28. 11. 2011.
• O daru od firmy EKOSPOL, a.s. – ve formě převodu pozemku

p. č. 1026/13 v k. ú. Ďáblice (na konci Poděbradovy ulice) na naši MČ.
Upozornil na skutečnost, že s výše jmenovanou společností se snažíme
vyřešit především i jiné problémy, které tu po jejich činnosti zůstávají.
Především se jedná o lokality Nové Ďáblice I–III a lokalita „Pod lesem“. 

Diskuze byla již krátká, protože to hlavní se odehrálo v rámci tzv. volného
mikrofonu. 

Vystoupili:
• p. Michek, který tlumočil neurčitou nabídku společnosti Central Group

a.s., především jako přínos do pokladny MČ. Dále kvitoval snahu sou-
časného vedení MČ na stabilizaci lokality tzv. „centrálního náměstí“
a uvítal by multifunkční dům ve prospěch služeb pro občany. 

• p. Beranová by v Ďáblicích ráda viděla provozování oblíbených 
farmářských trhů.

• p. Křížek poukázal na nedokonalý roznos Ďáblického zpravodaje.
Závěrem pan starosta popřál všem klidné a spokojené prožití svátků
vánočních a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2012.

Pro Ďáblický zpravodaj zpracoval PhDr. Vladimír Novotný

Místní poplatek ze psů 2012
Finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice upozorňuje držitele psů, že jsou
povinni zaplatit místní poplatek ze psů nejpozději do 31. 3. 2011.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona
o místních poplatcích, vyměřeny až do trojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení
psa mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence
chovatelů psů i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povin-
nost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033 
Sb. hl. m. Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci třiceti
dnů, má pak držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po
dobu následujících dvou let. Držitelé psů mají možnost zaplatit roční
poplatek přímo na účet MČ Praha–Ďáblice číslo 501 855 998/6000. 
Jako variabilní číslo uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky
psa) a popř. do poznámky jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady
poplatku je v pokladně úřadu MČ v úředních hodinách.

Miroslava Koubová, finanční odbor úřadu MČ Praha–Ďáblice

Hodnocení údržby zeleně 
v roce 2011
V dubnu loňského roku vybrala komise dodavatele na údržbu
veřejné zeleně naší městské části na rok 2011. Veřejnou soutěž vyhrála
společnost Pražské služby a.s., která nabídla nejnižší cenu (pod 300 tis. Kč)
a svou činnost zahájila v květnu. V průběhu vegetačního období jsme zjis-
tili, že v zadání soutěže nebyly přesně specifikované všechny plochy, které
bylo také nutno udržovat. I tím došlo k nárůstu víceprací, které bylo nutno
provést v rámci kompletní údržby zeleně. V současné době probíhá rozbor
provedených víceprací, který bude sloužit pro následující období. Koordi-
nací prováděné údržby zeleně byla pověřena pracovnice referátu život-
ního prostředí naší městské části (MČ), slečna Bc. Kateřina Vojtová, pro
niž to byla první sezóna na takovéto pozici. Rada MČ průběžně kontrolo-
vala a korigovala činnost slečny Vojtové. I přes drobné nedostatky si
dovolím za radu MČ konstatovat, že údržba zeleně v roce 2011 byla na
daleko vyšší úrovni, než v předchozích letech jakou zde předváděla firma
pana K. Engela – Kortam s.r.o.
Pro porovnání uvádím tabulku nákladů v letech 2008–2011:

2008 2009 2010 2011
KORTAM s.r.o. KORTAM s.r.o. KORTAM s.r.o. Pražské služby a.s.

1 625 000 Kč 1 547 000 Kč 1 727 000 Kč 660 000 Kč

Na základě získaných zkušeností při údržbě zeleně v loňském roce připra-
vujeme zadání pro pasportizaci zeleně MČ, která by měla nejen zmapovat
přesné výměry udržované zeleně, ale také programově plánovat i potřeb-
nou údržbu jednotlivých ploch, porostů nebo i stromů. Tento přehled by
také měl sloužit jako podklad pro přesnější zadání na novou veřejnou
soutěž na údržbu zeleně, kterou bychom rádi připravili na období 2–3 let.

PhDr. Vladimír Novotný

Dodavatel služeb v rámci 
zimní údržby
V minulém vydání Ďáblického zpravodaje jsem vás informoval o proběh-
nuvším výběrovém řízení na dodavatele „zimní údržby“, a to s tím, že
vítězem se stala firma ASTAR s.r.o., která však následně neuzavřela
smlouvu na poskytování vysoutěžených služeb s naší městskou částí.
V souladu se zadávacími podmínkami veřejné soutěže byla následně 
tato smlouva uzavřená s druhým uchazečem v pořadí, a to s firmou 
MERIBEL s.r.o.

PhDr. Vladimír Novotný

E-box lidem usnadní třídění
drobných elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit
občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má
nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové
vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej
zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn v přízemí
budovy městského úřadu Praha–Ďáblice. Kolektivní systém ASEKOL
následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci. Hlavním cílem
vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství
sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály
vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci,
ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění
odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého 
spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje 
a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz. V obci jsou rozmístěny i červené kontajnery 
firmy ASEKOL, které pojmou objemnější elektroodpad.

Za referát životního prostředí Bc. Kateřina Vojtová
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V úvodníku Ďáblického zpravodaje z února
minulého roku jste, pane starosto, odpoví-
dal na otázku „Co Vám v nové funkci zatím
udělalo největší radost?“. Začněme tedy
dnešní rozhovor otázkou: „Co Vám udělalo
největší radost ve funkci starosty v roce
2011?“
Funkci starosty jsem nepřijal kvůli radosti...
Odpověděl bych však podobně jako před rokem.
Mám radost z toho, že se daří naplňovat před-
stava, s níž jsem mimo jiné do voleb šel: rozvíjet
pospolitost, společenský život a zájem spoluob-
čanů o Ďáblice. Vztahy se nerozpadají, naopak se
upevňují. To, co bylo nastoleno, funguje. Přes
všechna úskalí celospolečenská i pražská jsme –
myslím my, Ďábličtí – velmi aktivní, kreativní
a otevření. Přitom zjišťuji, že to jsou ještě důleži-
tější hodnoty, než jak jsem je vnímal před rokem.
Mám příležitost stýkat se pravidelně se starosty
pětatřiceti menších „městských částí se jmé-
nem“. Díky tomu zjišťuji, jak velkou hodnotou je
společenství v Ďáblicích. Co obec, to originální
atmosféra a společenství lidí. Není jednoduché
srovnávat, myslím však, že mohu říci, že u nás
žijeme hezky a že tu jsou prima lidé, mnozí navíc
velmi aktivní. Právě v tom jsme jedni z nejlep-
ších. Nakonec i náš zpravodaj patří k nejlepším.
Žijeme bohužel ve stínu velkých „anonymních
pražských částí“, v organismu hlavního města
však máme zcela nezastupitelnou hodnotu a roli.

Často si kladu otázku, zda si Praha měst-
ské části Ďáblice nějak zvlášť cení.
Necení. Velký úkol budoucích let je právě toto
ustát a lidem ve vedení Prahy vysvětlit. Také
proto jsem moc rád, že starostové začali více
spolupracovat. Je to reakce na snahy zrušit měst-
ské části jen proto, aby se snadněji prosazovaly
drahé a špatné varianty silničního okruhu
a podobné sporné, z Prahy direktivně diktované
projekty. Je to jeden z důsledků koncentrace
moci v rukách několika zájmových skupin za
bývalého vedení Prahy. 

Jak jsou Vaši nejbližší, po roce, během
něhož jste svůj čas dělil mezi rodinu
a obec, spokojeni s tím, že starostujete?
Bez podpory, bez toho že by mě drželi palce
a tolik mě tolerovali, by se mi asi pracovalo mno-
hem hůře. Pokud bych to vůbec zvládnul. Doce-
nit, jak významná to byla podpora, bych ale asi
dokázal teprve tehdy, kdybych ji ztratil. Ale na
jednu věc si musím postěžovat (smích): Pokud se
„náhodou někdy objevím doma“ a nabádám
naši mladší dceru, že by měla s něčím pomoci,
okamžitě mi předhodí, že nemám co říkat, že
i „já se jenom neustále chodím zašívat do 
starostovny“. 

Je to od dcery jenom popichování, nebo si
nedovede představit, co starosta dělá? 
Překvapilo mě, jak přímočaře a se zdravým úsud-
kem dokážou obě dcery i jejich vrstevníci nahlížet
a hodnotit nejen moji práci. To mi dává naději
v budoucnost.

Mohl byste se 
čtenářům Ďáblického
zpravodaje, kteří 
Vás osobně neznají,
představit? 
Co je vlastně zač, 
ten náš starosta?
Co to je představit se?
Mám dvě děti. Jsem 
24 let ženatý – tedy doufám ve správnost tohoto
čísla, vždycky je nějak popletu. Jsem tu od naro-
zení. Z dětství znám v Ďáblicích a okolí každý
kámen. Zato názvy ulic jsou moje slabina.
V mládí mě to samozřejmě táhlo různými směry.
Před očima jsem víc než Ďáblice měl muziku,
sport, čundry s kamarády... Zkrátka studentské
období, kdy se člověk vracel jen přespat. Ale
celých 48 let mám postel stále jenom v Ďáblicích. 

Z nouze ctnost? Třeba se nenaskytla příle-
žitost k odchodu? 
Příležitosti byly a jsou. Bylo období, kdy jsem
coural nejen po Šumavě a prohlížel si, který dům
bude pro mne ten pravý... Například někdy před
dvaceti lety jsem v Srní objevil starostu, uteče-
ného Pražáka, byli jsme už domluveni, že k němu
mohu nastoupit. Ale osud tomu chtěl jinak
a stále mi předkládá jen výzvy spojené s Prahou.
Je pravda, že rodinu asi šidím právě tím, že než
abych třeba opravil doma okno, dával jsem před-
nost různým společenským projektům. Osud mi
dal obrovský dar. Byl jsem u spousty nových věcí,
u jejich začátků. Byl jsem u vzniku botanické
zahrady, dětského hospice, zdravotní pojišťovny,
léčitelské nemocnice, charty práv dětí v nemocni-
cích, prvního zákona o rozhlasovém a televizním
vysílání, u prvních kabelových televizí a studií
v Praze, u vzniku první nezávislé televize
„východního bloku“, u některých nových formátů
televizních pořadů a dokumentů. Podílel jsem se
na vzniku několika úplně prvních internetových
prezentací u nás, na vzniku prvních multimediál-
ních projektů, dokumentoval jsem osud největší
uvolněné a restituované sbírky děl Františka
Kupky nebo osud dědictví pražského velkostat-
káře Schwanka (dalo mimo jiné vzniknout praž-
ské zoo a botanické zahradě)... Na nudný život si
rozhodně nestěžuji. Přál bych si proto, aby i sta-
rostování v Ďáblicích byl začátek něčeho nového,
zajímavého a smysluplného. 

Jak pod Vaším vedením městská část hos-
podařila v roce 2011?
Během roku neprošla úřadem jediná faktura, kte-
rou bych neparafoval. Každá nám neznámá věc
či služba z minulého volebního období byla dota-
zována a nově obhajována. Je to spousta času
a neviditelné práce, která ale znamená, že v roz-
počtu v podstatě neexistuje položka, kterou
bychom přečerpali. Ve všech oblastech jsme ještě
ušetřili. A velký dík patří i komisím, které bez sni-
žování počtu a kvality akcí a služeb rovněž oproti
minulým rokům ušetřily. Konkrétní čísla, která
občany srozumitelně seznámí s výsledky hospo-
daření za rok 2011, budou zveřejněna v rámci

přípravy nového rozpočtu. Aktualizujeme, ekono-
micky narovnáváme a právně zpřesňujeme
smlouvy. Kde byl užíván obecní majetek bez
řádné smlouvy, tam ji uzavíráme. Kde jsme
neoprávněně pronajímali cizí majetek, konáme
nápravu. 

Tedy dobrý hospodář... 
Nebo strejda Skrblík? Bez schopnosti něco 
budovat? Uvidíme... 

Složení zastupitelstva se v průběhu roku
pozměnilo. Někteří zastupitelé se svého
mandátu vzdali a na jejich místa nastou-
pili zastupitelé noví. Jak se Vám v uplynu-
lém roce se zastupiteli spolupracovalo? 
Tato otázka souvisí s tím, že si vážím toho, jaké
je v Ďáblicích kvalitní společenství. Což je vidět
především na tom, kolik lidí se zapojilo do práce
pro obec. Konflikty, které řešíme na radě nebo na
zastupitelstvu a způsob, jakým je řešíme, je zatím
oproti mnohým městským částem výjimečný
mírou slušnosti a kultivovanosti. Pokud jde
o obměny zastupitelstva a o otázku, jak se mi
s novými zastupiteli spolupracuje, řekl bych, že
každá změna, která zatím proběhla, byla pro
mne posunem k lepšímu. Alespoň z pohledu
odborného přínosu, spolupráce a ochoty zajímat
se o věci. 

Co kritické hlasy?
Až jsem nervózní z toho, že se ke mně dostává
jen málo stížností a nadávek. Z toho, že ti,
s nimiž hovořím, jsou až na drobnosti spokojeni.
Kritik je pro společnost nepostradatelný. Pokud
to myslí poctivě a kritizuje nahlas, je důležitý.
I dobrá myšlenka si zaslouží kritiku, stává se tak
ještě lepší a silnější. Pokud tu kritici jsou, ale
nedávají o sobě slyšet – a teď jsme možná
u toho, co mi radost nedělá – pak je to velká
škoda. Ukazovalo by to totiž na to, že tu jsou
lidé, kterým nejde o zlepšování stavu věcí, ale
kteří sledují vlastní cíle. Kteří si přejí, aby se
některé věci pokazily co nejvíce, aby pak na ně
mohli škodolibě upozorňovat. Věřím, že takové
příležitosti nevytváříme a vytvářet nebudeme. 

Jaká je komunikace mezi starostou
a občany?
V tomto směru si nejsem zcela jist. Setkání se
sousedy není nikdy dost a při dnešním způsobu
života, zejména v Praze, je to vzácné koření.
Stále budu pochybovat, zda jsem byl dost mezi
lidmi, abych věděl, co si myslí a prožívají. Přesto
tu příležitosti ke vzájemné komunikaci jsou. Pot-
káváme se na ulicích, propojují nás naše děti...
Novou příležitostí je také tzv. „volný mikrofon“
na začátku jednání zastupitelstva, tedy prostor
pro jakékoliv návrhy a připomínky občanů, bez
ohledu na program jednání, bez čekání na dis-
kusi v pozdních večerních hodinách na konci
zastupitelstva. Snažím se rovněž účastnit akcí,
které se v Ďáblicích pořádají. Obrovským příno-
sem a poučením pro mne byla předvánoční
setkání se seniory. Mám své starší sousedy ve
velké úctě, mám na ně i spoustu otázek třeba
z historie Ďáblic, současně se ale ostýchám hned
ke každému přisednout. Touto cestou se proto
omlouvám za to, že jsem se na zmíněných akcích

„Celý život mám postel jenom v Ďáblicích“
říká v rozhovoru starosta MČ Praha–Ďáblice Ing. Miloš Růžička



s každým nepozdravil nebo nepromluvil. Příště se
to pokusím napravit. Podobně silným setkáním
bylo vítání malých občánků. Měl jsem z něj
obavy, ale o to větší bylo překvapení a radost
z toho, jak a s kým jsem se potkal. Podobně si
cením komunikace v rámci projektu „Ďáblice hle-
dají svoje náměstí“, na němž spolupracuji se
základní školou a Občanským sdružením pro
Ďáblice. V této souvislosti zvu všechny
zájemce o setkání se starostou do obecní
knihovny, která se stala kontaktním mís-
tem projektu. Ve středu 18. ledna 
od 17 hodin zde se mnou mohou diskuto-
vat nejen o tom, jak by mělo vypadat cen-
trum obce. Vnímám to jako příležitost
pohovořit s lidmi o čemkoli a určitě to nebude
příležitost poslední. 

V čem se Ďáblicím daří? 
Mám velkou radost z toho, že se do povědomí
lidí vrátila myšlenka, se kterou přišel první sta-
rosta naší městské části, architekt Jiří Veselý. Přál
si vybudovat centrum obce, měl spoustu nápadů,
věnoval tomu mnoho sil. V čase, který mu byl
vyměřen, se mu to nepodařilo. Myslím, že se
v některých důležitých věcech nemá spěchat.
Není potřeba všechny volné prostory co nejdříve
zaplnit. Každá dobrá a velká věc má svůj čas.
Nepovažuji proto za prohru, že Jiří Veselý
náměstí nepostavil. Až přijde čas, budeme
náměstí mít. O tom jsem přesvědčen. Což nezna-
mená, že bychom měli být pasivní, že bychom
měli alibisticky nechávat věcem volný průběh. Je
potřeba intenzivně pracovat, ale prioritou nesmí
být čas volebního období. Veřejný prostor je věcí
všech a má být přijat co největším počtem lidí,
protože oni budou využívat jeho služeb, oni roz-
hodnou, zda bude místem živým a dlouhodobě
funkčním. Mám proto radost, jak se daří spolu-
práce se školou, s dětmi všech věkových katego-
rií i jejich rodiči. Ve třídách se mluví a píše
o představách náměstí. Maluje se, modeluje se,
děti dokonce samy vyrazily na svůj průzkum
veřejného mínění! Připravuje se dětská konfe-
rence s prezentací školních návrhů. Mám velkou
radost z toho, jak děti s náměstím otravují doma
rodiče, jak se na tento nápad nadává u piva
v hospodě. Těší mne, že jsme si začali více všímat
dosud opomíjených míst. Že jsme začali vnímat
a prezentovat Ďáblice jinak než jen jako soubor
domů, určitý počet obyvatel a... skládku. Ukazu-
jeme, že Ďáblice jsou také kvalitní společenství
lidí, prostor s mimořádným potenciálem. Že jsme
pro Prahu víc než jenom popelnice, že bychom
byli schopni plnit významnou roli rekreační,
zábavnou, vzdělávací, estetickou. Máme to, čeho
v Praze není nazbyt, zeleň a prostor. 

Máme také volný výhled do krajiny.
Stále omezenější, plný rušivých, nepřirozených
elementů, ale pořád je. Naše poloha na břehu
prehistorického moře, na úpatí jednoho z největ-
ších kopců Prahy je unikátní a zvedá i ceny
našich pozemků a domů. Je to teprve posledních
pár let, během kterých se prostor naší obce
výrazně změnil. I to mohu zájemcům ukázat na
setkání v knihovně na nově zpracovaných zástav-
bových mapách. 

Mnozí budou Ďáblice vnímat odlišně. 
Kdo nezažil zubry pobíhající po lesích,
tomu zubr v Ďáblickém lese neschází. 
Já bych řekl, že schází. Jen si málo povídáme
sami se sebou. Málo se díváme dovnitř, dojmy či
pocity, které nás občas osloví, vždy přehlušíme
něčím zvenčí. Zprávami, hudbou, řečmi... pořád
musíme něco konzumovat. Když nás ale život
donutí zastavit se, tak tohle všechno vyplave
a zjistíme, že spoustu umělého máme, ale že
nám opravdu schází zubři. To, že něco nevidíme,
ještě neznamená, že to neexistuje. S tím je
potřeba počítat. 

Nepochybuji o tom, že řešíte řadu prob-
lémů. Máme v Ďáblicích ale nějakou sku-
tečnou lapálii, která Vám nedává spát?
Noční můra bude to, že možná přijde první
situace, kdy budu nucen, s ohledem na již
z minulých let dané skutečnosti, zareagovat
jinak, než mi bude velet můj odborný názor a cit.
Mám na mysli projekt „Ďáblické rezidence“. Ten
mohl vypadat úplně jinak než to, co se na nás
chystá v podobě levného sídliště pod eufemistic-
kým názvem rezidence. Tvář územního plánu na
severu Ďáblic a projekt „Ďáblických rezidencí“
vznikly bez zájmu a úcty k tomuto místu. Vzniklo
něco, co je již příliš a jednostranně rozjetým
obchodem, něco, kde velmi těžko hledat vůli
k jakékoliv úpravě. Zdá se, že ještě nejsme
schopni docenit hodnotu vody prameniště,
úrodné půdy či kvalitní architektury. Nepřemýš-
líme dostatečně nad odpovídajícím měřítkem,
únosnou mírou násilného zásahu do krajiny, nez-
bytným odstupem od historické památkové zóny,
ochranou dominant obytného celku a dalšími
problémy, které projekt rezidencí přináší. Nedo-
chází nám souvislost mezi těmito aspekty a hroz-
bou poklesu hodnoty našich pozemků a domů
i zhoršením kvality života v obci jako celku. Ještě
nám naše místo není tak vzácné, aby se více lidí
pozastavovalo nad tím, kde a jak se staví.

Spousta lidí je s nevalnou kvalitou život-
ního prostředí nespokojena, s jeho degra-
dací se ale smiřují jako s faktem. Možná si
říkají: přinejhorším odejdeme jinam. 
Ano, spousta lidí to stále ještě považuje za nor-
mální a reálné, než se vlastní zkušeností pře-
svědčí, jak se mýlili. Před úkoly, zkouškami
i problémy nikdo neuteče. To platí všeobecně.
A pokud se nám podaří problém oddálit, tím 
větší vahou na nás později stejně dolehne
a donutí nás se s ním vypořádat. Ať jsme kdekoliv. 

Nejste člověk, který by sliboval světlé
zítřky. Zeptám se tedy, máte svůj sen
o Ďáblicích? 
Sny mám. Sny jsou ale nedostižné, nicméně
neustále se k nim můžeme přibližovat přes ne-
konečné množství horizontů. K mým snům 
rozhodně patří Ďáblice nikoli jako popelnice
a periferie Prahy, ale jako zdravý, soběstačný
obytný celek s vysokou kvalitou života jednot-
livců i celého společenství. Ďáblice jako sídlo
aktivních a tvořivých osobností, jako místo
nových technologií a přístupů k životu. Ďáblice
jako oblíbený zelený prostor, který slouží Praža-
nům pro odpočinek, sport a hledání rovnováhy
těla i duše. Ďáblice jako místo úcty k odkazu 
sv. Anežky České, jako aktivně žijící duchovní
centrum. Zní to, co říkám, jako hlouposti, které
nemají nic společného s tím, čím se mám ve
vedení obce zabývat, co mám plnit? Ptal jste se
přece na sny? K tomu, co jsem o snech řekl úvo-
dem, však musím ještě doplnit: Sny umí velmi
účinně prostoupit do našeho každodenního
konání.

Probrali jsme toho mnoho, zdaleka však
ne vše, co by mohlo čtenáře Ďáblického
zpravodaje zajímat. Těším se tedy na
brzké pokračování našeho rozhovoru.
Děkuji Vám za Váš čas a otevřenost. 

Dušan Andrš
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Ve středu 14. prosince 2011 proběhlo první setkání
v obecní knihovně, kontaktním místě projektu „Ďáblice 
hledají své náměstí“. Občanské sdružení pro Ďáblice děkuje
vedení městské části i paní knihovnici za to, že se v knihovně
mohli sejít zájemci o problematiku nového náměstí. Ti, kteří
ve středu v podvečer přišli, si mohli prohlédnout plány
a architektonické projekty z minulých let a pohovořit o pro-
jektu, který se teprve rodí. Nové náměstí se může stát pýchou
Ďáblic a obohatit společenský život naší komunity. Jako
každý větší zasah do podoby městské části se však musí peč-
livě zvážit jeho podoba. Jsem ráda, že jste přišli s otázkami
a s ochotou vést diskuzi. Setkání v kontaktním místě projektu
se bude konat vždy jednou za měsíc po dobu trvání projektu,
tedy do června tohoto roku. Občanské sdružení pro Ďáblice
spolu s městskou částí zvou všechny zájemce na další
setkání, které se uskuteční opět v knihovně, ve středu 
18. ledna od 17 hodin. Koordinátorka projektu Karolina 
Kovtun a starosta Ďáblic pan Miloš Růžička se těší na
viděnou s vámi, kteří se chcete seznámit s aktuálními představami o tom, jaké by mohlo být
budoucí urbanistické ztvárnění centra Ďáblic. K dispozici bude i několik nových zajímavých mate-
riálů. Pan starosta rád odpoví i na všechny vaše další otázky a vyslechne vaše náměty nebo 
připomínky týkající se obce.

Za Občanské sdružení pro Ďáblice
Karolina Kovtun 

Prezentace existujících materiálů,
plánů a projektů v rámci akce 
Ďáblice hledají náměstí



Prosinec 2011
v základní 
i mateřské škole
Tak jako každým rokem byl ve škole i prosinec
2011 bohatý na události. První velkou prosinco-
vou akcí byla návštěva Mikuláše, andělů a čertů
ve třídách ZŠ i MŠ. Za organizaci děkuji žákům
9. třídy, kteří byli ve svých rolích opravdu 
přesvědčiví.
Hlavní prosincovou událostí jsou ovšem be síd -
ky. V mateřské škole jich mezi 8. a 21. prosin-
cem proběhlo celkem sedm. Děti pod vedením
svých učitelek předvedly rodičům i pra  ro dičům
vánoční scénky, přednesly básničky a zazpívaly
písničky. Vystoupení ve všech třídách se velice
povedla a děti za ně sklidily zasloužený potlesk.
Mé poděkování patří jak dětem a paním 
učitelkám, tak všem, kteří se na besídky přišli
podívat.

V základní škole, tak jako již tradičně, byla
i letos besídka spojena s „Vánočními trhy“.
Konala se v úterý 13. prosince. Program byl
opravdu pestrý. Pásma básniček, písniček
a koled, scénky i pohádky nám na téměř profe-
sionální úrovni předvedli žáci 1. až 4. tříd,
vystoupily oba školní pěvecké soubory pod
vedením paní učitelky Součkové, ukázky latin-
sko-amerických tanců jsme viděli v podání Jany
Bezrukové a Josefa Fraňka, sestavu v rokenrolu
předvedly tentokrát dva páry, a to Roman
Laufka s Veronikou Kordíkovou a Jan Schlögel
s Barunkou Balíkovou, skladbu v aerobiku
zacvičily Diana Procházková a Šarlota Jančová
a své stepařské umění převedla dvojnásobná
mistrně světa Ema Viačková. Všechna vystou-
pení, ať již vystoupení žáků jednotlivých tříd,
vystoupení pěveckých souborů či ukázky
„hostů“, byla úžasná. Potlesk spokojeného
publika jim byl jistě tou nejkrásnější odměnou. 
V přestávce mezi besídkami 1.–2. a 3.–4. tříd
se v jídelně školy konal „Vánoční trh“ výrobků
dětí školy, vařil se výborný vánoční čaj a mlsaly
sladké dobroty. Výtěžek této akce byl rekordní.
Na uhrazení školní docházky Samuela, kterému
v rámci „Adopce na dálku“ umožňujeme již
osmým rokem studium, jsme získali téměř 
15 000 Kč.
Celé vánoční odpoledne se nebývale vydařilo.
Velice nás potěšilo, že se líbilo jak rodičům, tak
i všem ostatním, kteří se na ně přišli podívat.

Ještě jednou děkuji všem, účinkujícím na be -
sídce, prodávajícím na trhu, paním učitelkám
i publiku, za vytvoření příjemné a milé předvá-
noční atmosféry. 
Poslední velkou akcí na konci roku bylo „Zpí-
vání na schodech“. Uskutečnilo se ve vánočně
vyzdobeném prostoru u zadního vchodu do
školy, kde bylo připraveno i malé občerstvení.
Vánočky, štoly, punč – pro děti pochopitelně
nealkoholický, které pro nás sponzorsky připra-
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Školní projekt 
„Město, ve kterém žiji“
Naše základní škola dostala od úřadu MČ
Praha–Ďáblice a od Občanského sdružení pro
Ďáblice nabídku účastnit se projektu „Ďáblice
hledají své náměstí“. Nabídku jsme přijali
s radostí. Je to určitě dobrý nápad zapojit děti
do vymýšlení a plánování budoucího náměstí.
Děti se mohou také tvorbou projektů mnohému
naučit. Seznamují se blíže s prací architektů
a projektantů, přemýšlí nad různými materiály,
jejich využitím a zpracováním, osvojují si v prak-
tických činnostech nové vědomosti.
Vše, co se týká tohoto projektu, se nám také
velmi hodí do našeho letošního školního pro-
jektu „Město, ve kterém žiji“. První část nazva-
nou „Ďáblice očima dětí“ jsme věnovali
Ďáblicím, kde sice ne všichni žáci naší školy
bydlí, ale kam všichni chodí do školy. Chtěli
jsme, aby se děti co nejvíce dozvěděly o minu-

losti a vyjádřily se k současnosti a budoucnosti
Ďáblic. Dva měsíce jednotlivé třídy sbíraly infor-
mace, chodily na vycházky, diskutovalo se,
psalo, kreslilo, fotografovalo a tvořilo. To nej-
lepší, co z toho všeho vzniklo, si můžete pro-
hlédnout ve výstavní síni naší školy.

V lednu nás čeká výstava návrhů a modelů, ve
kterých se děti pokusily zachytit své představy
o možné podobě náměstí a přání, co by v Ďábli-
cích chtěly mít. Některé modely vyráběly třídní
kolektivy společně pod vedením svých učitelů.
K vidění budou také modely individuální, které

Vánoční besídka ve školce, třída Ptáčků
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Vadí vám čokoládové
adventní kalendáře v MŠ?
Můj syn navštěvuje naši školku třetím rokem. 
Protože mi leccos není lhostejné, hned první rok
jsem vstoupila do Rady rodičů MŠ. Ten první rok
se člověk teprve rozkoukává, postupně poznává
nové prostředí i lidi, kteří se v něm pohybují,
začíná si ujasňovat, co mu vadí a co ne. Hned od
začátku jsem ale měla jasno v tom, že mi vadí, že
Rada rodičů kupuje pro děti na Mikuláše čokolá-
dové adventní kalendáře. Od příbuzenstva jsme
minulý rok dostali kalendářů tolik, že si jich mé
dítě vůbec nevážilo a nemělo to pro ně takový
efekt, jaký by nadílka měla mít. Navíc si o kvalitě
čokolády v těchto levných kalendářích nedělám
iluze. Proč tedy nenechat na rodičích, aby si sami
zvolili, zda tento kalendář chtějí svému dítěti
nadělit nebo ne?
Jaká tedy byla má radost, když se současná Rada
rodičů konečně dobrala k tomu, že se místo
kalendářů udělají balíčky s ovocem, perníčkem
a nějakou tou sladkostí. S několika maminkami
(kterým tímto moc děkuji za pomoc) jsme se
tohoto úkolu zhostily: nakoupit v supermarketu
mandarinky, jablka, perníčky, pytlíčky..., každé
v počtu 196 kusů, není jen tak, hlavně, když zjis-
títe, že malou násobilku jsme na mateřské jaksi
pozapomněly. Ale naštěstí jsou mobily vybaveny
kalkulačkou, takže výpočty, kolik co může stát,
abychom se vešly do 25 Kč na dítě, jsme nakonec
zvládly a balíčků bylo přesně 196. Mimochodem
naplnit je a zavázat úhlednou mašlí nám 
ve čtyřech trvalo tři hodiny. Když jsme ale byly
hotovy, měly jsme dobrý pocit z dobře odvedené
práce a doufaly jsme, že také děti a rodiče budou
mít radost.
Jaké tedy bylo mé zklamání, když jsem v pondělí
vyzvedala syna ze školky a paní učitelka mu vedle
našeho balíčku dala do ruky i onen čokoládový
kalendář, proti kterému jsme tak bojovaly. Zavo-
lala jsem paní zástupkyni a dozvěděla se od ní, že
tyto kalendáře jsou z kuchyně, prý o tom vedení
MŠ vůbec nic neví, protože to jde mimo ně.

Škoda, že vedení MŠ s kuchyní zřejmě nekomuni-
kuje. Kdyby vedení něco o kalendářích z kuchyně
tušilo, určitě by v kuchyni alespoň naznačilo, že
Rada rodičů je proti nim a že se letos rozhodla
kalendáře dětem nedávat, protože chce jít trochu
jinou cestou. 
A jakou cestou jsme to vlastně chtěly jít? Asi tou
tradičnější s ovocem, perníčkem, čajíkem...
I v našem balíčku bylo lízátko a čokoládová
mince, které mohou někomu vadit, ale alespoň
se děti nemusely dívat na ne zrovna vydařené
obrázky na čokoládových kalendářích, kterých
dostávají každým rokem hned několik.
Rozhodnutí Rady rodičů nebylo jednomyslné,
někteří členové byli pro kalendáře. Stejně tak asi
bude i mezi rodiči spousta těch, kteří proti nim nic
nemají. Těmto všem bude můj článek možná při-
padat poněkud hysterický. Bohužel si nemohu
pomoci. Tyto čokoládové kalendáře nevalné kva-
lity mi prostě vadí. A hlavně mi vadí to, že mi letos
opět MŠ vzala možnost, abych sama rozhodla
o tom, zda a případně jaký kalendář svému
synovi koupím a jakou nadílku od Mikuláše dám
za okno. Navíc když si dáte práci se 196 balíčky,
je rozčarování o to větší. 
A argument, že děti budou zklamané, když
kalendáře nedostanou? Můj syn je zklamaný,
když mu nedovolím dívat se v jeho věku na Piráty
z Karibiku nebo když nemůže sníst pytlík bon-
bónů na posezení. Ale to ještě neznamená, 
že má pravdu a že mu ustoupím...
Není to spíše tak, že jsme zde opět propásli šanci
vysvětlit našim dětem, o co na Mikuláše
a o Vánocích vlastně jde? Mohli jsme jim povy-
právět, že my jsme také nedostávali čokoládové
kalendáře. Tradicí českých Vánoc jsou přece per-
níčky, oříšky, ovoce a ne červený Santa Claus 
na křiklavě žlutém čokoládovém kalendáři.
A musejí děti vůbec dostávat ve školce dvě nad-
ílky – jednu z kuchyně a druhou z fondu rodičů?
Nestačila by jen jedna? Nedaly by se ušetřené
peníze použít někde jinde? Kolik musejí naše děti
dostat kalendářů a nadílek, aby nebyly zkla-
mané?...

Simona Dvořáková

Ještě jednou ke značce 
„Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu" u ZŠ
Středa 14. 12. 2011. Čtu prosincové číslo Ďáblického zpravodaje a jsem překvapena. Je zde člá-
nek týkající se dopravního značení u ZŠ. Článek, který jsem nikdy do Zpravodaje neposlala a ani
nežádala o jeho uveřejnění. Ano psala jsem ho, a za jeho obsahem si plně stojím, ale psala jsem
ho jako interní informaci pro třídní učitele na třídní schůzky. Jak je možné, že je tato interní infor-
mace otištěna ve Zpravodaji bez mého vědomí a navíc takovým způsobem, jako bych ho do
redakce zaslala já? Naprosto to nechápu. Pro objasnění situace jsem zavolala přímo paní šéfre-
daktorce ĎZ. Situaci mi sice vysvětlila, ale stejně nemohu pochopit, jak je tohle možné. 
Ale jak se říká, vše špatné – pro něco dobré. Na večerním ZMČ jsem otázku dopravního značení
u ZŠ otevřela znovu, o situaci informovala přítomné zastupitele, vysvětlila, že momentálně u školy
nejenže nemohou parkovat ani rodiče, ani návštěvy školy, ani zaměstnanci, ale navíc je při tomto
značení bezpečnost dětí mnohonásobně nižší, než dříve. A výsledek? Zastupitelé mé argumenty
vyslechli a dopravní značení se bude dále řešit. Mám z toho radost a věřím, že v konečné fázi
bude dopravní značení u ZŠ vyřešeno tak, aby se zde v době provozu mohlo parkovat a bylo
obnoveno bezpečnější docházení dětí do školy. Za podporu zastupitelům děkuji.

Milada Bulirschová, ředitelka školy

Vyjádření redakce: redakci byl dopis zaslán jako součást vyjádření z úřadu MČ Praha–Ďáblice.
Neověřili jsme si, zda paní ředitelka s jeho otištěním souhlasí. Tímto se paní ředitelce Bulirschové
za zveřejnění jejího „neveřejného“ dopisu omlouváme.

vila firma Sodexo, chutnaly jistě všem. Přišli
také skauti, kteří rozdávali betlémské světlo.
Ovšem hlavními aktéry večera, na které jsme se
již dlouho těšili, byli žáci školního pěveckého
souboru a sbor A je to! Školní soubor nás potě-
šil pásmem koled, sbor A je to! adventními pís-
němi. Koncert byl věnován k uctění památky
pana prezidenta Václava Havla. Za příjemnou
atmosféru a účast na koncertu všem děkuji.
Věřím, že stejně příjemná atmosféra nás bude
provázet celý rok 2012.

Milada Bulirschová, 
ředitelka školy

žáci dělali samostatně ve škole nebo doma. 
Se začátkem druhého pololetí se opět začneme
věnovat našemu školnímu projektu, který bude
pokračovat částí věnovanou významným mís-
tům a památkám Prahy. Věříme, že školní pro-
jekt i projekt, který vypracovává škola ve
spolupráci s Občanským sdružením pro Ďáblice
a úřadem MČ Praha–Ďáblice, bude přínosem
pro nás všechny.

Za základní školu Jana Chmátalová, 
zástupkyně ředitelky



nebyl jediný, koho zaujala skladba evokující
bitevní vřavu, kterou Filip Dvořák, hráč na cem-
balo, zařadil jako drobnou změnu programu.
Z rezonanční skříně křehce vyhlížejícího nástroje
se díky jeho mistrovství ozvaly podmanivé
ozvuky bitev zašlých věků. Jméno autora zvuko-
malebné skladby pro cembalo si nepamatuji,
zato mi však v paměti utkvěl střípek z osudu
českého skladatele Jana Josefa Ignáce Brent-
nera. O životě autora árie, která byla jedním
z vrcholů adventního koncertu, je známo prak-
ticky jen to, že utonul ve své rodné vsi. Prove-
dení Brentnerovy skladby mi v této souvislosti

připomnělo paradox hudby: pomíjivý tón nikdy
neutichá. Nezbývá tedy, než poděkovat hudeb-
níkům za tóny, kapli za prostor, pořadatelkám
za adventní zážitek a sousedům za společen-
ství.  

Dušan Andrš,
fotografie Pavel Šindelář

Pravidelná posezení 
se zajímavými hosty
V zimních měsících, kdy zahrádky i lidé odpo-
čívají a sbírají síly pro jaro, se mohou senioři,
a nejen oni, vypravit na některou z besed se
zajímavými lidmi do Obecního domu v Ďábli-
cích. Pozvaní hosté, kteří se přijdou podělit
o své zkušenosti nebo zážitky, v úvodu krátce
pohovoří na připravené téma a poté budou
mít posluchači možnost klást otázky nebo
v diskusi nabídnout své názory. Po přednášce
lze v klubu zůstat déle a strávit příjemné
odpoledne při čaji a kávě v kruhu sousedů.
Setkání se konají jednou za čtrnáct dní, 
ve čtvrtek od 14 hodin, v Klubu mládeže 
v suterénu Obecního domu, Ke kinu 7. 
Témata nejbližších setkání:
12. ledna – Co dělat, aby tělo nebolelo
a jiná témata – rehabilitační lékařka
MUDr. Petra Sládková, členka sociální komise,
bude odpovídat na otázky, které vás zajímají.
26. ledna – Na návštěvě v Indii – paní
Lydie Veselá, členka sociální komise, bude
vyprávět o své loňské cestě do Indie.
9. února – Vzpomínky na Ďáblice – 
nad ďáblickými kronikami zavzpomínáme 
na staré časy s kronikářem panem Sobotkou.
Sociální komise MČ zve na besedy všechny,
koho uvedená témata zajímají.

Aktivity pro seniory 
v novém roce
Zveme všechny seniory, kteří dosud neměli
příležitost zapojit se do některého z kurzů
organizovaných sociální komisí MČ Praha–
Ďáblice, aby neváhali a zkusili se přihlásit:
Angličtina pro začátečníky – Obecní kni-
hovna, pátek 9–10 hodin a počítačový
kurz – Obecní knihovna, pondělí 13.30–
15 a 15.15–16.45, čtvrtek 9–10.30 hodin.
Zdravotní cvičení – sál v 1. patře Obec-
ního domu, ve čtvrtek 9.30–10.30 hodin.
Plavání – permanentku na 10 vstupů do
bazénu v Neratovicích s 50 % slevou lze 
získat prostřednictvím sociální komise.
Kontakt: socialni.komise@dablice.cz, 
tel. 728 227 384.

Adventní koncert 
Týden před Štědrým dnem se v kapli Nejsvětější
trojice uskutečnil koncert barokní hudby sou-
boru Hipocondria Ensemble. Návštěvníky, kteří
zaplnili prakticky celý prostor kaple, přivítal
krátkou adventní řečí Josef Šedivý, velmistr
řádu křížovníků s červenou hvězdou. Šlo již
o druhý koncert souboru Hipocondria Ensemble

v Ďáblicích. Podobně jako při květnovém kon-
certu zazněly skladby barokních skladatelů bra-
vurně zahrané na dobové nástroje. Také nyní
jednotliví hráči představili skladby, v nichž měl
jejich nástroj hlavní či sólový part. Jistě jsem
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Zlomený prst a odchod 
Václava Havla
Můj známý si skřípnul první článek ukazováku
pravé ruky mezi dveřmi. Jeden steh na ráně
a znehybňující dlaha. Po 4 dnech mu lékařka
dlahu z prstu odebrala. Byl zmaten. Prst, ač si
ho stále hlídal, hned první den zavaděním
o šaty dal o sobě vědět, že je opravdu zlomen,
jak zobrazil rentgen. Známý byl měsíc v pra-
covní neschopnosti. Přesto však každou činnost
rukou musel provádět vědoměji, aby o prst
nezavadil, neohrozil srůstání tkání. Neměl jis-
totu, zda bez dlahy tkáně vůbec srůstají. Po
několika měsících, když mi svoji příhodu vyprá-

věl, už věděl, měl ohmatané, že prst opět zcela
funguje. Se zářícíma očima mi sděloval: 
„Tělo je za určitých okolností samoopravitelné.
Buňky kosti se spojily v celek, nervy a další
poškozené tkáně se opět funkčně propojily. 
To je úžasné.“
Jak zlomený prst v mé mysli souvisí s odchodem
pana prezidenta Václava Havla? Sledovali jsme
pohřební obřad v katedrále sv. Víta. Josef 
Abrhám zde citoval z Knihy Jób (Starý zákon):
„Ve svém těle spatřím Boha. Já ho sám spat-
řím.“ Věděla jsem, že tento prožitek mi můj
známý svěřil. Poznal Boha ve svém těle. Já byla
poctěna účastí v jeho radosti z tohoto setkání,
souběhu radosti a prožité bolesti... Která
nemocnice, podnikatelský subjekt učiní tak

úžasný čin s nulovými náklady? ...Na místě je
úcta k tomu, co nás převyšuje...
Na prahu roku 2012 přemýšlím. Na zeměkouli
žije prý asi 7 miliard lidí. Podle přírodovědců
Země může dát kvalitní život pouze 2 miliar-
dám. Jak dál? Mám za to, že vyspělé země
budou muset přehodnotit měření kvality života
podle růstu ekonomiky. V časopisu Kraus v roz-
hovoru říká prof. Tomáš Halík: „Ještě vážnější
než ekonomická krize je vyčerpání kapitálu
důvěry – důvěry v demokratický systém, v poli-
tiku jako takovou a v typ civilizace, ve které
žijeme.“
Jak dál v Česku, jak dál v Ďáblicích v roce
2012?

Milada Stroblová

Violoncellista Ondřej Michal a cembalista 
Filip Dvořák 

PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr.

Houslista Jan Hádek

Sopranistka Stanislava Mihalcová

Pohled z kůru
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Vánoční koncert Ďáblíku
Hudební sdružení Ďáblík má za sebou už devět let existence a stejný
počet vánočních koncertů. Ten letošní byl však přece jen o trochu jiný.
Poprvé se totiž nekonal v sále základní školy. Hudební sdružení se roz-
hodlo využít nabídku paní Mgr. Mojžíšové, která mnoho desítek let půso-
bila v Ďáblicích jako farářka Československé církve husitské, a nyní
Ďáblíku nabídla prostory modlitebny pro vánoční vystoupení. 
Sál se nachází ve středu obce, na hlavní Ďáblické ulici, a tak jsme si řekli:
Proč to nezkusit? Dnes už můžeme říci, že volba vyšla. Komornější, takřka
rodinné prostředí, slavnostní vánoční výzdoba i celková duchovní atmos-
féra božího stánku podtrhly vánoční ráz koncertu. A zjevně zapůsobily
i na dětské účinkující, včetně těch nejmenších členů souboru. Všichni
seděli tiše jako pěny, i když zrovna neúčinkovali, a pozorně poslouchali
vystoupení svých kamarádů a spoluhráčů. Byli zde prvňáčkové, které
s hrou na hudební nástroj začali teprve před několika málo měsíci, i ostří-
lení dětští hudebníci, jež jsou v Ďáblíku od samého počátku a jejichž
hudební vystoupení už snese i vyšší nároky. Jsou mezi nimi i tací, kteří si
hudbu vybrali za své životní poslání a dnes už studují na konzervatoři. Ale
i těm ostatním, kteří podobné ambice nemají, díky účinkování v Ďáblíku
hudba přirostla k srdci. 
Hudební sdružení jim dává jedinečnou možnost vyzkoušet si v průběhu
času hru na nejrůznější hudební nástroje. Všichni získávají základní
dovednosti na zobcovou flétnu a následně si vybírají jeden z nástrojů, se
kterým se připravují do orchestru. Mnozí rádi využijí jedinečné možnosti
Ďáblíku a postupně se zdokonalují ve hře na různé nástroje. 
Je skutečně radost sledovat mladé lidi (kupodivu „pánové“ byli v pře-
vaze), kteří ani v těžkém období dospívání, na něž v dnešní době číhá
tolik nástrah a svodů, na sdružení a společné muzicírování nezanevřeli
a zůstávají mu věrní od samého počátku. Naopak, shledáváme se s nimi
znovu a znovu na každém vystoupení, jen nástroje se mnohdy obměňují
nebo přibývají. Dlouholetý klarinetista a pianista letos zahrál na akor-
deon, hobojista se předvedl i jako šikovný saxofonista...

Samozřejmě to všechno je především zásluha nezdolného vedoucího
Ďáblíku, pana magistra Sevruka, který svým mírným, laskavým, ale vytrva-
lým působením a obrovským osobním nasazením dává dětem a mládeži
ten nejlepší osobní příklad. Ač sám bývalý špičkový profesionální hudeb-
ník, nepožaduje po dětech profesionální výkony a nemoří je přísným dri-
lem. Ví, že v Ďáblíku jde o něco jiného. O to pomoci dětem najít vztah
k hraní, dát jim radost z vlastní, byť třeba i neumělé produkce, možnost
vyzkoušet si společné účinkování
v rámci orchestru – zkrátka naučit
se mít hudbu aktivně rád. 
A co všechno se na letošním
adventním koncertu odehrálo? Po
vstupní směsi koled v podání mlad-
šího sboru vystoupila s krátkým
vánočním slovem Mgr. Jiřina Mojží-
šová, aby nám připomněla, že hod-
noty, ke kterým se o vánocích
všichni upínáme, jako jsou pocit
lidské sounáležitosti, bychom měli
ctít celoročně – nejen o Vánocích.
Potom už následovaly na dvě
desítky sólových vystoupení od
těch nejmenších až po téměř
dospělé mladé lidi. A vyvrcholením
koncertu bylo vystoupení decho-
vého orchestru, který si připravil
úplně nový program. Závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán si už sbo-
rově zazpívala celá, do posledního místečka zaplněná modlitebna. Násle-
dující občerstvení pro všechny přítomné v podobě domácích bábovek,
vánočního cukroví a šálku teplého nápoje, protože v modlitebně bylo
přece jen chladno, jen podtrhlo příjemný ráz koncertu. Díky všem, kteří se
o něj zasloužili!

Lea a Martin Smrčkovi, foto M. Smrček

Počátkem ledna
si církev připomíná křest Ježíše, který je zazna-
menán ve všech čtyřech evangeliích. Pokřtil jej
Jan Křtitel, syn kněze Zachariáše a Alžběty; pro-
rok, který žil v ústraní pouště a kriticky se vyja-
dřoval k poměrům v tehdejším židovském
společenství. Za toto počínání byl uvězněn vlád-
cem Herodem Antipou a později sťat.
Vyzýval k pokání a obrácení, křtil v řece Jordán.
Také Ježíš za ním přišel, aby byl pokřtěn. Jan se
však bránil ...ten který přichází za mnou, je sil-
nější než já, nejsem ani hoden, abych rozvázal
řemínek jeho obuvi (Lk 3,16).
Ježíš byl pokřtěn Janem Křtitelem jako výraz
pokory, aby se tak naplnilo Boží slovo. Křtem
začíná Ježíšovo veřejné působení.

Křest je svátost duchovní obrody, v níž je
pokřtěný člověk přivtělen k Boží církvi. 

Renata Wesleyová, farářka

Náboženská obec 
Církve československé 
husitské v Praze–Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75

Bohoslužby se konají každou neděli 
v 9 hodin s Večeří Páně.
Biblická hodina se koná 1x měsíčně 
v Čakovicích podle oznámení.
Duchovní péče o děti (náboženství) –
dle zájmu rodičů.

Kristův křest, Piero della Francesca (1410–1492) 
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Novinky v obecní knihovně
Jeffery Deaver Lovec
Simona Monyová Jednou nohou v blázinci
Jo Nesbö Lovci hlav
James Patterson Okamžik překvapení
Nora Roberts Vítěz bere vše
Peter Watt Osedlat vítr

Naše obecní knihov na je již desítky let považována za trvalou součást
života v Ďáblicích. Knihovna má v současné době důstojné prostory, bez-
bariérový přístup a je uprostřed naší obce. Rádi přivítáme nové čtenáře,
kteří ještě neměli možnost nebo čas se přijít podívat. V minulém roce
navštívilo knihovnu skoro 1 300 čtenářů a ti si vypůjčili 6 536 knih. 
Přibylo 146 nových titulů, takže celkový počet knih stoupl na 8 066.
Pro seniory máme k dispozici 2x týdně kurzy na PC a také 1x týdně
angličtinu. Pro zaregistrované čtenáře je přístup na internet zdarma.
V knihovně funguje pro naše občany vidimace a legalizace (ověřování
podpisů a listin) a také služba Czech POINT.

Otevírací doba: pondělí 13–19, úterý 8–14, středa 13–19, 
čtvrtek 8–14, pátek 8–12 hodin. 
Adresa: Osinalická 901/30, tel.: 283 910 394, knihovna@dablice.cz
Registrační poplatek činí 80 Kč.

Ivana Midlochová, knihovnice

Kalendárium
18. ledna od 17 hodin zve Občanské sdružení pro Ďáblice spolu 
s městskou částí všechny zájemce do obecní knihovny na setkání 
a seznámení se s projektem Ďáblice hledají své náměstí

21. ledna ve 14 hodin pořádá Školská a kulturní komise v sále ZŠ 
divadelní představení pro děti – O dvanácti měsíčcích

26. ledna od 14 hodin – Na návštěvě v Indii – bude promítat
obrázky a vyprávět o své loňské cestě do Indie paní Lydie Veselá,
členka sociální komise – Obecní dům, Klub seniorů v suterénu

26. ledna v 17:30 hodin v sále ZŠ – Ďáblice hledají své náměstí –
finále projektových prací žáků ZŠ ve formě „dětské konference“ –
představení nejlepších návrhů ďáblického náměstí, proděkan fakulty
architektury ČVUT předá za odbornou porotu ceny nejlepším návrhům

4. února – Fotbalový oddíl SK Ďáblice a Sdružení Ďáblického míče 
pořádají tradiční fotbalový ples, od 20 hodin v sále ZŠ U Parkánu

9. února od 14 hodin – Vzpomínky na Ďáblice – nad ďáblickými 
kronikami zavzpomínáme na staré časy s kronikářem panem Zdeňkem
Sobotkou – Obecní dům, Klub seniorů v suterénu

Pokud do konce kalendářního měsíce nedostanete do svých
schránek Ďáblický zpravodaj, napište to, prosíme, na e-mail: 
zpravodaj@dablice.cz. Zpravodaj si v takovém případě 
můžete vyzvednout na radnici, v knihovně či v lékárně.

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 leden a únor 2012
Otevírací doba: 
leden – pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30
únor – pondělí 13.30–15.30 a 18–21, středa 19-21, 
čtvrtek 13.30–15.30 a 19–21, neděle 14–16.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin. 
23. 1. Bc. Jiří Lehejček: PACIFICKÁ KANADA – ostrov Vancouver,
Rocky Mouintains,
13. 2. Ing. Miroslav Jakeš: Chození po Grónsku,
27. 2. MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, CSc.: 
O tajemství zraku – co vlastně vidíme a naopak nevidíme.

POŘADY s pozorováním oblohy v pondělí od 18.30 hodin. 
16. 1. a 30. 1. SLUNEČNÍ SOUSTAVA, 
6. 2. Země náš kosmický domov, 
Karlův most – paprsek staletími,
20. 2. Sluneční soustava II, Míry a váhy.  

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
leden – středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin, 
pondělí 16. a 31. 1. 20–21 hodin za jasného počasí. 
únor – pondělí 13.30–15.30 a 19–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30 a 19–21, neděle 14–16.
pondělí 6. a 20. 1. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 26. 1. do 31. 1., od 1. 2. do 10. 2. 
a od 24. 2. do 29. 2
Jupiter, Uran – po celý leden, Mars – ve druhé polovině února. 
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý leden a únor. 
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů. 
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 středu a ve čtvrtek v 17.30–18.30 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: 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 hodin 
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 25 Kč, 
senioři (od 65 let 40 Kč
filmové večery, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, 
senioři (od 65 let 50 Kč



Pražské služby, a.s.,
mají první 
elektromobil
14. prosince převzaly Pražské služby
v rámci projektu „Chytrý�  a čistý�  automo-
bilismus“ od energetické společnosti E.ON
do ročního pronájmu elektromobil Smart
Fortwo Electric Drive.
Projekt „Chytrý� a čistý� automobilismus“, jehož
garantem je primátor hl. m. Prahy doc. Bohuslav
Svoboda, zastřešuje dílčí projekty společnosti
Pražské služby, mezi které patří plynofikace vozo-
vého parku, mycí a čisticí linka potravinový�ch cis-
teren a cisteren na lehkou chemii, inovace
vozového parku s naftový�m pohonem a projekt
elektromobility.
„V rámci spolupráce se společností E.ON na roz-
voji elektromobility vozového parku Pražský�ch
služeb jsme jako první vlašťovku podepsali
smlouvu o spolupráci v oblasti elektromobility,“
řekl nám František Sedláček, vedoucí oddělení
auditu a compliance. Pražské služby využijí
vozidlo Smart Ed v exponovaný�ch částech centra
Prahy pro kontrolní a servisní činnost v segmen-
tech třídění a řízené likvidace odpadu a úklidu,
čištění a údržby pražský�ch komunikací a volný�ch
prostranství. Zázemí údržby vč. dobíjení bude mít
toto vozidlo v provozovnách Pražský�ch služeb
U Bulhara a Nové mlý�ny.

„Společnost E.ON se dlouhodobě věnuje proble-
matice životního prostředí a v souladu s touto
koncepcí nabízí konkrétní řešení pro dopravu
a mobilitu s ohledem na ekologii, ekonomiku
a spolehlivost. Při naplňování této strategie spo-
jila své síly s předním světový�m vý�robcem auto-
mobilů Mercedes-Benz,“ vysvětlil Vladimír
Vácha, mluvčí společnosti E.ON. Elektromobilita
získává stále větší zájem veřejnosti, největší
potenciál je spatřován při řešení emisí hluku
a škodlivý�ch látek, především ve větších městech
s velký�m provozem.

Technické parametry elektromobilu:
maximální rychlost až 100 km/h, motor 30 kW,
dojezd 130–140 km, plné nabití baterie za 
7–8 h /podle stavu a teploty/, spotřeba 
12,7 kWh/100 km.

Pražské služby mají zájem rozšiřovat své úklidové
technologie o další elektromobilní samojízdné
komunální vysavače Glutton 2411 E, který�ch
v současné době provozují v centru města jede-
náct, a dále jednají o možnosti testování dvou
kusů elektromobilních servisně komunálních
vozidel značky Smith a Ford.
Pražské služby se těmito aktivitami řadí mezi nej-
lépe fungující společnosti v České republice
v oblasti ekologického přístupu, a navazují tak
na rychle se rozvíjející celosvětový� trend směřo-
vaný� především na ekologii, ekonomiku a bez-
pečnost.

Miroslava Egererová,
tisková mluvčí Pražských služeb
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Masáže Ďáblice Záda+šíje 200 Kč, baňkové, 
lávovými kameny,medové, čokoládové, parafín na ruce,
dárkové poukazy, nápoj v ceně. Tel.: 777 763 605

l Řádková inzerce
l Mladá rodina hledá k odkoupení domek v Ďáblicích, 
l nebo blízkém okolí. Tel.: 607 659 773. 

Chaberský dvůr
program na leden



RENAULT THALIA. JE NA VÁS, KAM POJEDETE
NYNÍ JIŽ OD 109 900 Kč

•  Zavazadlový prostor 506 dm3

•   Hospodárný vůz
•  Bezpečnost a spolehlivost

Ceny a nabídka fi nancování platí od 1. 11. do 31. 12. 2011 při fi nancování Renault Finance. Renault Finance znamená fi nancování poskytované společností RCI 
Financial Services, s. r. o. *4 roky  / 60 000 km  (podmínka, která nastane dříve) platí při fi nancování Renault Finance dle všeobecných obchodních podmínek 
Renault Benefi t, servisní prohlídky nezahrnují cenu oleje. Thalia: spotřeba 4,8–7,6 (l/100 km), emise CO

2
 136 (g/km). Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. 

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, 
FAX: 420 123 456 889

www.dealer-renault.cz

60 000 km*

AM POJEDETE
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MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL

Mateřská školka • Základní škola • Gymnázium

Plně akreditovaná škola s povolením od MŠMT

www.meridianedu.cz
Frýdlantská 1350/1, PRAHA 8, tel./fax:286 581 805


