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Z novoročního 
zápisníku starosty
Nový rok – nový ministr dopravy – 
staré problémy s dálničním okruhem
S příchodem nového roku asi všichni očekáváme
nástup nové vlády. Mnohé z nás starostů severního okraje Prahy snad
ještě více zajímá jméno, postoje a cíle nového ministra dopravy, se kterým
hodláme zahájit jednání co nejdříve po jeho nástupu do funkce. Také
k tomu bude sloužit zřejmě největší porada starostů městských částí
a přilehlých středočeských obcí, kterou jsem měl tu čest svolat na čtvrtý
lednový týden. Chceme se dohodnout na společných cílech a způsobech
spolupráce ve změněných podmínkách roku 2014. Předražená, sociálně
problematická, životní prostředí zbytečně ohrožující a podle našich roz-
borů i dopravně nevhodná jižní varianta dálničního okruhu kolem Prahy
totiž stále ohrožuje také životní prostředí a možnosti dalšího rozvoje
našich Ďáblic. 

Učíme se na peníze nečekat, ale vedle šetření i aktivně
hledat v grantových výzvách
Náš první pokus před dvěma lety získat grant o velikosti celého našeho
ročního rozpočtu bylo velké sousto. Úspěšní jsme sice nebyli, ale v konku-
renci 56 projektů měst z celé republiky nakonec skončit druzí za Litomyšlí
(UNESCO) bylo do dalších let povzbuzující a velmi cenné. V menších pro-
jektech a ve spolupráci s Občanským sdružením pro Ďáblice a TJ Ďáblice
jsme již byli úspěšní. V prvním pololetí roku čekáme na výsledek dalších
dvou projektů podaných na SFŽP v minulém roce a připravuji posouzení
reálnosti nového projektu roku 2014.

Blata už nebudou blátivá ... a budou i bezpečnější
I při své pověrčivosti snad již mohu sdělit, že po mnoha měsících příprav
a vyjednávání se podařilo zajistit pro tento rok první významnou část
finančních prostředků pro zahájení stavby komunikací a osvětlení 
v ulicích této dálnicí oddělené (bohužel), ale zajímavé části Ďáblic.

Smutek i radost vedle sebe ... a také o tom, že malý
a velký lavór jsou opět na světě!
Vzpomínka první: Při nedávné procházce po Ďáblicích jsem coural po
kdysi slavných severních svazích Ládví, které za mých dětských let byly
touto dobou vždy bohatě zasněžené nebo zledovatělé a kudy se prohá-
něly na saních či na podomácku vyrobených bruslových bobech ti nej-

odvážnější a nejzkušenější z nás.
A na lyžích, no to dokázali sjet
s potřebnou a obdivovanou ele-
gancí snad jen bratři Švarcové.
V posledních mnoha letech nám
však byla tato místa nad ovčínem
již zcela zakryta nálety křovin
a divokých višní. Zima sice není,
sníh na Ládví není, dětský hlahol
tu slyšet není. Ale přesto je rado-
stnou zprávou, že „malý a velký
lavór“ (jak jsme měli pojmeno-
vané dvě terénní propadliny na
vzpomínané severní stráni) jsou
opět odhaleny. Naše nespokoje-
nost s původním stavem této
lokality byla vyslyšena a spolu-
práce s magistrátem se v této

věci daří. Postupně byl z pralesa „vysvobozen“ sad nad ovčínem, práce
pokračují dále směrem na východ a měly by se dotknout i horní části
kopce.
Vzpomínka druhá: Kde jsou ty časy, kdy vedle fotbalového hřiště měly
Ďáblice i opravdové hokejové hřiště i s opravdovým hokejovým muž-
stvem. A to mužstvo, i my všichni ostatní, jsme každou zimu měli kde 
a na čem bruslit. Zima sice není, led na našem malém kluzišti není, dětský
hlahol a hokejové fandění slyšet nejsou. Ale přesto je radostnou zprávou,
že nové hřiště v parku na náměstí se stalo dobrou náhradou za ledové
sportoviště (několik mých návštěv mne zatím o tom přesvědčuje). A navíc
nám neroztaje a bude sloužit po celý rok, pokud si ho sami nezničíme.
Prosím, pomozte nám, aby ho naše děti, i ti starší, měli jen rádi. 
Mimochodem, pomozte připomínat a v naší společné paměti udržet staré
názvy míst. Stejně tak hledáme vhodná pojmenování pro místa nově 
vznikající (např. park na náměstí, náměstí samotné, atp.) Zavolejte,
napište, povězte. Děkuji.

O jednom plesu, odvaze a roku 2014
Není zajímavé, na jaký ples jsem byl pozván. Vzpomenu ale přání
k novému roku, kterého se mi s manželkou dostalo při oficiálním loučení
od velmi technicky vzdělaného, analyticky pracujícího, při jednáních 
neústupného a odvážného řečníka a zastupitele: odmítl přát si úspěch
v pracovních problémech, držet si pěsti v plnění cílů, atp. – zato jsem ho
slyšel místo o obvyklých algoritmech a statistikách mluvit o duši. A vše
uzavřel prostou větou „... tunely, dálnice, letiště budou i nebudou 
... to vše není tak podstatné, hlavně buďte dobrými lidmi“. 
Pokorně přemýšlet a nahlas mluvit právě o takových věcech? 
Myslím, že teprve to vyžaduje kus odvahy. Předávám štafetu a i já vám
přeji do nového roku 2014 hodně dobrých lidí kolem vás.

S úctou Ing. Miloš Růžička, starosta

Místní poplatek ze psů 2014
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již 
mohou zaplatit poplatek ze psů pro rok 2014. Poslední termín pro
splnění letošní povinnosti je 31. březen 2014.
Nebudou-li poplatky do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyměřeny až do dvojnásobné
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 povinnost vyplývá z Obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2033 Sb. hl. města Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má pak
nový 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 Městské
části 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 ÚMČ Praha-Ďáblice
v úředních hodinách.

Miroslava Koubová

Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice přeje všem občanům šťastný
vstup do roku 2014, hodně zdraví a klidný průběh celého roku.
Velice rády se s vámi setkáme i letos při akcích pořádaných naší
městskou částí a jsme připraveny vám pomoci při řešení vašich
záležitostí na Úřadě městské části. 

Miroslava Koubová, Bronislava Lomozová, Monika Forková
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Zprávy z rady městské části
81. jednání dne 25. 11. 2013
l Žádost o pronájem pozemku. Rada schválila prodloužení pronájmu
pozemku parc. č. 587/56 a garáže paní Zdeňce Kovářové za stejných 
podmínek jako v předcházejícím období, a to do 31. 12. 2014.
l Žádost o zakoupení požadovaných zařízení. Rada na základě poža-
davku paní Churáčkové schválila koupi přídavného zařízení k sněžné fréze,
univerzální adaptér pro připojení radlice na stávající frézu v ceně 
1 390 Kč a sněhovou radlici šíře 0,80 m v ceně 2 690 Kč.
l Žádost o výměnu podlahy. Rada souhlasí s žádostí o opravu vodovod-
ního potrubí a s výměnou podlahové krytiny v bytě p. Lukácse, Ďáblická 339.
l Poskytnutí finančních darů. Pan starosta a paní zástupkyně připraví
návrhy na odměny pro členy komisí a výborů a pro další občany vykonávající
činnost pro MČ. Rada po projednání schválila poskytnutí finančních darů:
– 15 000 Kč Pionýrské skupině Rozmarýn na podporu její činnosti;
– 30 000 Kč HS Ďáblík na nákup nástrojů, stojanů a kanc. potřeb;
– 7 000 Kč Rytířskému řádu Křížovníků s červenou hvězdou na provoz kaple
Nejsvětější trojice a sv. Václava Praha-Ďáblice;
– 15 600 Kč Centru Sovička, o.s. na podporu jeho činnosti.
l Rozpracované investice. Paní Koubová předložila návrh FV k přehledu
rozpracovaných investic MČ z let 2005–2009. 
l Demografická studie. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření
a příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu ZŠ.
Rada schválila navrhovaný postup a objednání demografické studie.
l Studie přístavby ZŠ. Pan starosta seznámil radu s návrhem opatření
a příprav potřebných k žádosti MČ o investiční dotace Prahy na přístavbu ZŠ.
Rada rozhodla vyzvat 3 architektonické ateliery k podání nabídky na zpraco-
vání projektových prací „Dostavba základní školy v Ďáblicích“, v rozsahu: 1)
příprava zakázky a architekt. Studie, 2) dokumentace pro územní řízení.
l Návrh programu VZ ZMČ 11. 12. 2013. Konečný návrh programu
bude schválen na příštím jednání rady.
l Kontrolní řád MČ. Rada projednala stávající znění KŘ a vznesla řadu díl-
čích poznámek a připomínek. Využití pozemku – hřiště. Rada po projednání
rozhodla vytvořit na zbývající části pozemku (parc. č. 1729/527 k.ú. Ďáblice)
otevřenou zatravněnou plochu pro využití volného času veřejností. Základní
údržba plochy (sekání trávy) bude zajištěna ve spolupráci s TJ Ďáblice.
l Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice. Rada požaduje po panu
tajemníkovi předložit opravené podklady do příštího jednání.
l Vyhlášení výběrových řízení. Rada pověřila Ing. Dytrycha přípravou
podkladů pro vyhlášení VŘ na stavbu „Cesta ke hvězdárně“ v rozsahu vyhlá-
šeného výběrového řízení v říjnu 2013 a vyhlášení výběrového řízení na
stavbu „Organizace dopravy u Základní školy“.
l Žádost MČ Praha-Ďáblice o prodloužení nájemní smlouvy.
Rada pověřila paní zástupkyni jednáním se společností Eltodo Citelum 
o prodloužení nájemní smlouvy VO č. 807154 ul. Šenovská, č. 11/S/06 
od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou.
l Výzva k zajištění havarijního stavu opěrné zdi. Rada pověřila paní
zástupkyni jednáním s majitelem panem Vladislavem Jiříkem o zajištění
havarijního stavu opěrné zdi jeho pozemku Květnová 517.
l Pronájem restaurace Květnová. Pan starosta informoval radu, že 
pan Miroslav Lomoz zahájil jednání o výši nájmu restaurace Květnová 598.
Dále rada požaduje prověřit, zda v suterénu objektu restaurace neproběhly
stavební úpravy bez vědomí vlastníka – MČ Ďáblice.
l Kontrola bytů MČ Praha-Ďáblice. Rada požaduje kontrolu společných
prostor a bytů v obecních domech: Legionářů 88/51 a U Parkánu 18/9.
l Oprava podlahy v modrém pavilonu MŠ. Pan Dvořák informoval radu
o nezbytnosti opravit podlahu v jedné třídě v modrém pavilonu MŠ během
vánočních prázdnin. V důsledku pronikání vlhkosti z podloží dochází ke
vzdouvání podkladních vrstev podlah a odlupování stěrek provedených
v roce 2010. Tím dochází k poškozování nově položených pochozích vrstev
podlah provedených v rámci úprav třídy v roce 2012 a ohrožování bezpeč-
nosti zejména dětí při pohybu ve třídě. Rada odsouhlasila objednání prací
u firmy J.B. Stakon.
l Informace o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1 ZÚR.
Pan starosta radu informoval o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 1
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Rada pověřila starostu objednáním
zpracování připomínek MČ Praha-Ďáblice.

82. jednání dne 2. 12. 2013 
l Informace Ing. arch. Hlaváčka. Rada byla seznámena s postupem 
přípravy projektové dokumentace k stavebnímu povolení stavby 
„Zázemí Ďáblického parku“.
l Neoprávněné užívání pozemku. AK Balcar doporučila další postup ve
věci neoprávněného užívání pozemku parc. č. 273/2 k.ú. Ďáblice panem
Pášou. Rada po projednání rozhodla řešit další postup s odborem evidence,
správy a využití majetku MHMP. 
l Rozpočtové opatření. Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření
č. 6 k rozpočtu MČ na rok 2013 v objemu zvýšení příjmů o 642 900 Kč
a výdajů o 642 900 Kč na základě změny dotačních vztahů.
l Rozpočtové provizorium na rok 2014. Rada po projednání souhlasí
s hospodařením MČ po 1. 1. 2014 v rámci rozpočtového provizoria do
schválení rozpočtu na 2014 a doporučuje ho ke schválení zastupitelstvu MČ.
l Příspěvky za provoz skládky. Rada doporučila ponechat celkovou
částku kompenzačního příspěvku za provoz skládky ve stejné výši jako v loň-
ském roce. Rada starostovi uložila předložit tento bod ke schválení na pro-
sincovém ZMČ.
l Návrh A.LT ARCHITEKTI v.o.s. Rada byla seznámena s projektovou
dokumentací návrhů půdorysu prostor pro Českou poštu a.s. v Obecním
domě ve dvou variantách a pověřila starostu dalším jednáním s ČP a.s.
ohledně podmínek budoucí nájemní smlouvy.
l Vyjasnění vlastnických vztahů. Pan starosta radu informoval o společ-
ném jednání mezi MČ a zástupci společnosti Koňská louka s.r.o. (dříve
Shagga s.r.o.). Rada po projednání souhlasí s dohodou odložit vyjasnění
vlastnických vztahů k pozemkům ležícím v zájmovém území projektu Koňská
louka Ďáblice. Vyřešení majetkoprávních otázek a uzavření budoucích smluv
bude provedeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí, protože v té
době bude dostatečně známa specifikace a rozsah projektu, tj. informace
nutné k uzavření budoucích smluv.
l MČ Praha 8 – „parkovací zóny“. Pan starosta informoval o usnesení
Rady MČ Praha 8 k návrhu řešení statické dopravy Karlína, Libně-střed
a okolí stanice metra Kobylisy v Praze 8.
l Žaloba společnosti .A.S.A., s r.o. Pan starosta informoval radu o aktu-
álním stavu probíhajícího soudního řízení mezi společností A.S.A., spol. s r.o.
o zaplacení částky 6.179.650 Kč s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení
ze strany MČ Praha-Ďáblice.
l Úprava louky před hvězdárnou. Radě byla na základě návrhu Komise
ŽPaD a ve spolupráci s RŽP předložena cenová nabídka firmy Covenant
zahrady a parky, s.r.o. ve výši 60 120 Kč s DPH na úpravu louky před 
hvězdárnou.

83. jednání dne 16. 12. 2013
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemní smlouva
pana Batelky, Legionářů 88/51, bude zatím prodloužena jen do 31. 1. 2014.
Podmínkou pro případné další prodloužení nájmu je osazení řádného 
trvalého bytového elektroměru pro panem Batelkou užívaný nájemní byt,
včetně uhrazení všech s tím souvisejících poplatků.
l Žádost o prodloužení nájmu na byt. Paní zástupkyně informovala
o žádosti paní Martiny Abbou o prodloužení nájemní smlouvy bytu U Par-
kánu 18/9. Rada prodloužení nájemní smlouvy do 31. 3. 2014 schválila.
l Žádost o řešení situace na dětských hřištích. Paní zástupkyně infor-
movala o stížnosti MUDr. Terezy Benešové na nepořádek a hluk na dětském
hřišti v ulici U Prefy. Rada požádá Městskou policii a Policii ČR o zpřísnění
kontrol v této lokalitě.
l Personální změny ve vedení JPO a SDH Ďáblice. Na valné hromadě
byl do funkce Starosty SDH zvolen pan Filip Mareš a do funkce Velitele pan
Pavel Krejčí. Rada vzala tuto informaci na vědomí. Pan starosta Ing. Miloš
Růžička jmenuje pana Pavla Krejčího do funkce velitele JPO SDH Ďáblice
k termínu 1. 1. 2014 v souladu s ustanovením § 68, odst. 1, zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně.
Finance od SDH Hovorčovice. Rada byla informována, že na účet MČ stále
ještě nebyly doručeny finanční prostředky od SDH Hovorčovice.
l Revokace usnesení č. 378/13/RMČ. Dle přání ZMČ rada schválila nový
text bodu I.
l Ukončení právní pomoci AK Balcar. Pan starosta informoval o ukon-
čení právní pomoci AK Balcar ve věci reklamace stavby MŠ – růžový pavilon.
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l Poskytnutí finančních darů. Po jednání ZMČ byly odměny pro členy
komisí a výborů a pro další občany vykonávající činnost pro MČ Praha-Ďáb-
lice aktualizována dle připomínek zastupitelů a předsedů jednotlivých
komisí. Dále rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 45 000 Kč
ing. Miloši Růžičkovi za mimořádné přínosné aktivity pro obec, které vykoná-
val nad rámec své funkce starosty a které jsou významným přínosem pro
obec.
l Rozpočtové opatření. Rada po projednání schválila rozpočtové opatření
č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2013. Dále byl v tomto bodě projednán a schvá-
len návrh vedoucí FIO na odpisové plány PO a MČ.
l Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Rada schválila žádost taneč-
ního studia Andrea o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou
a navýšení počtu lekcí.
l Informace o jednání. Paní zástupkyně informovala o jednání mezi TSK
hl. m. Prahy a MČ Praha-Ďáblice, ve věci projednání stanoviska odboru
dopravy ÚMČ Prahy 8 k navrženým dopravním opatřením MČ Praha-Ďáblice.

16. veřejné zasedání zastupitelstva 
MČ Praha-Ďáblice konané 
dne 11. 12. 2013
l Kontrola zápisu z 15. veřejného zasedání ZMČ.
Zápis byl schválen všemi přítomnými zastupiteli.
l Volný mikrofon:
– paní Beranová vznesla dotaz ohledně plošné vakcinace psů proti 
vzteklině v MČ Praha-Ďáblice – paní místostarostka potvrdila, že je 
plánováno na jaro 2014
– pan Mošnička poděkoval zastupitelům za předminulé hlasování o odkupu
pozemků pod fotbalovým hřištěm, a zvláště pak panu starostovi; informoval
o tom, že hřiště již bylo dokončeno; dále referoval o sportovišti v lokalitě
U Holců a nabídl pomoc a spolupráci při údržbě tohoto hřiště.
– paní Rexová vznesla dotaz, zda MČ Praha-Ďáblice jednala s MČ Praha 8
ohledně vydávání parkovacích karet na jejím území v lokalitě Karlín, Libeň-
střed a Kobylisy, jelikož zjistila, že obyvatelé Ďáblic, Dolních Chaber a Březi-
něvsi na tyto parkovací karty nemají nárok. Starosta informoval, že
o problému ví a je v kontaktu se zástupci MČ Praha 8. Parkovací karty jsou
vydávány pro residenty jen v místě bydliště. 
l Kompenzační příspěvek za provoz skládky na rok 2014.
Ing. Křížek přítomné informoval o každoročním vyplácení kompenzačního
příspěvku za provoz skládky. Zastupitelstvo částku 1 800 000 Kč schválilo.
Podmínky pro vyplácení příspěvku: všem dětem, které dovrší v roce 2014
věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-Ďáblice. Výše vyplácené
částky na jedno dítě 2 500 Kč. Způsob vyplácení příspěvků: na základě
žádosti v období od 1. 4. do 30. 11. 2014, na děti narozené mezi 1. 11. –
31. 12. 2014 lze podat žádost až do konce ledna roku následujícího.
l Rozpočtové provizorium na rok 2014. Ing. Křížek informoval o roz-
počtovém provizoriu na rok 2014, ke kterému je MČ nucena přistoupit
stejně jako v předchozích letech z důvodu dosud neschváleného státního
rozpočtu a dosud neschváleného rozpočtu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo po
projednání schválilo hospodaření MČ po 1. 1. 2014 v rámci rozpočtového
provizoria do schválení rozpočtu dle následujících pravidel: běžné výdaje lze
uvolňovat dle kapitol měsíčně do výše 1/12 rozpočtu schváleného pro rok
2013; kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 
1. 1. 2014. Rada připraví ke schválení návrh rozpočtu MČ pro rok 2014 na
příští zasedání zastupitelstva, tj. následně po schválení rozpočtu hl. m.
Prahy na příslušné období.
l Rozpočtová opatření na rok 2013. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 5, které schvalovala RMČ, jež tím operativně reago-
vala na získané stavební povolení na akci „Oprava komunikace ke hvěz-
dárně“ a převedla tak finanční prostředky z kapitoly doprava – přechody 
ve výši 60 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6, které se týká zvýšení 
příjmů o 642 900 Kč a výdajů o 642 900 Kč na základě změny dotačních
vztahů (bez nároku na financování).
l Inventarizace majetku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí skutečnost, že
starosta jmenoval inventarizační komise pro zajištění inventarizace majetku
MČ Praha-Ďáblice za rok 2013 i panem tajemníkem úřadu vypracovaný
časový harmonogram inventarizace.

l Rozpracované investice. Zastupitelstvo po projednání prohlásilo roz-
pracovanou investici z roku 2005 a 2006 na akci „Víceúčelová hala a res-
taurace U Holců“ v celkové výši 910 052,50 Kč za zmařenou. 
l Revokace usnesení. Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 073/12/ZMČ
ze dne 19. 9. 2012, vzalo na vědomí a souhlasí s uzavřením „Smlouvy
o nájmu, správě, podnájmu a provozování vodního díla“ (jednání mezi MČ
a společnostmi PVS a PVK o přetlakové splaškové kanalizaci v úseku Řepná
– Na Blatech, včetně dalšího jednání s ÖMV o dovybavení podzemní kom-
presorové stanice v Praze 8 – Ďáblicích).
l Vyjasnění vlastnických vztahů. Zastupitelstvo přijalo protinávrh,
v němž bere na vědomí dohodu odložit vyjasnění vlastnických vztahů
k pozemkům ležícím v zájmovém území projektu Koňská louka Ďáblice,
která byla uzavřena mezi starostou MČ Praha-Ďáblice Ing. Milošem Růžič-
kou a zástupci společnosti Koňská louka, s.r.o. (dříve Shagga, s.r.o.) dne 
26. 11. 2013. Vyřešení majetkoprávních otázek a uzavření budoucích smluv
bude provedeno po nabytí právní moci územního rozhodnutí, protože v té
době bude dostatečně známa specifikace a rozsah projektu, tj. informace
nutné k uzavření budoucích smluv. 
l „Úvodní rozvaha o území – část I.“. Zastupitelstvo po projednání
schválilo dokument „Úvodní rozvaha o území – část I.“ jako úvodní stano-
visko MČ Praha-Ďáblice k přípravám Územního plánu hlavního města Prahy
(Metropolitní plán), pověřilo starostu dalším jednáním o zapracování
návrhů MČ Praha-Ďáblice do dokumentace ÚP.
l Připomínky MČ k Aktualizaci č. 1. Zastupitelstvo schválilo zásadní
připomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního rozvoje hlavního města
Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP.
l Zpráva Kontrolního výboru. Pan Novotný předložil zprávu KV za rok
2013. Následovala bouřlivá diskuze. Zastupitelstvo MČ poté vzalo zprávu
na vědomí s výhradami, pověřilo předsedu KV upřesněním bodů dle dis-
kuze, a to do příštího zasedání ZMČ. 
l Plán práce Kontrolního výboru. Pan Novotný předložil plán činnosti
KV do 30. 10. 2014. Tento plán byl v následné diskusi upraven. 
l Návrh zveřejnění všech zápisů KV na internetových stránkách
MČ. PhDr. Novotný navrhl zpřístupnění zápisů KV na webu MČ Praha-Ďáb-
lice z důvodu transparentnosti nového vedení radnice. Zastupitelstvo po
projednání schválilo zveřejnění všech zpráv KV odsouhlasených Zastupitel-
stvem MČ na webových stránkách MČ.
l Informace starosty a zastupitelů:
– O poskytnutých finančních darech organizacím a občanům vykonávajících
činnosti pro MČ Praha-Ďáblice: Paní Fišmistrová informovala o finančních
darech pro občany pracující pro obec, členy komisí a předsedy komisí. Paní
Dohnalová navrhla zvláštní odměnu 40 000 Kč panu starostovi a paní
místostarostce, po proběhlé diskuzi však svůj návrh stáhla z procesních
důvodů. 
– Žaloba společnosti A.S.A., spol. s r.o. o zaplacení částky 6 179 650 Kč
s příslušenstvím pro bezdůvodné obohacení ze strany MČ Praha-Ďáblice –
Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice za rok 2013:
Ing. Dvořák seznámil přítomné se zprávou VpKS a informoval o tom, že
doba provozu skládky byla prodloužena o jeden rok. (V legislativním pro-
cesu prodloužení skládkování /změna integrovaného povolení/ nebyla MČ
Ďáblice stanovena účastníkem řízení a o prodloužení byla informována
písemně z magistrátního Odboru ochrany životního prostředí až po nabytí
právní moci konečného rozhodnutí o prodloužení.)
– Předběžný plán termínů zasedání Zastupitelstva MČ na rok 2014
– Zpráva o činnosti výboru pro kontrolu skládky v k. ú. Ďáblice za rok 2013:
Ing. Dvořák seznámil přítomné se zprávou VpKS a informoval o tom, že
doba provozu skládky byla prodloužena o jeden rok.
– V legislativním procesu prodloužení skládkování (změna integrovaného
povolení) nebyla MČ Ďáblice stanovena účastníkem řízení a o prodloužení
byla informována písemně z Magistrátního Odboru ochrany životního 
prostředí až po nabytí právní moci konečného rozhodnutí o prodloužení.
– Informace o termínovaných vkladech: ing. Křížek informoval o stavu kont
všech termínovaných vkladů. Na úrocích od 1. 1. 2013 do 30. 11. 2013 
MČ získala 878 428 Kč.
– Informace o výši příspěvků na svoz komunálního odpadu za II. pololetí
roku 2013: Ing. Křížek informoval, že MČ vyčerpala 92% finančních pro-
středků na příspěvek za svoz komunálního odpadu, což činí 880 000 Kč.

Pro ĎZ zpracovala Hana Macháňová



Prázdninová brigáda 
pro studenty
Chci na letní prázdniny 2014 zorganizovat placenou brigádu, či dohodu
o provedení práce pro studenty od 15 do 26 let s trvalým pobytem
v Ďáblicích. Odměna za vykonanou práci by se orientačně mohla pohy-
bovat ve výši 80 Kč po zdanění. Brigáda by se týkala úklidu pozemků,
které převážně patří do správy Ďáblic. Anebo po dohodě do správy
povodí Labe, zde by se jednalo o základní propojení Chřibská-Řepná
podchodem pod Cínoveckou. Aby se brigáda mohla uskutečnit, potře-
buji jako zpětnou vazbu zjistit počet zájemců, kteří by se jí zúčastnili.
Zájemci mi mohou psát na email: marcel.janek@dablice.cz.
Podle počtu případných zájemců bych ve věci pokračoval nebo ji zrušil.
Na podobné akce zaměřené na volnočasově-pracovní činnosti mládeže
by se dalo zažádat i o dotaci hl. m. Prahu. Tyto aktivity mládeže jsou
celospolečensky prospěšné a přispěly by i k rozvoji naší městské části. 

P.S.: PF 2014. Krásný Nový rok, zdraví, 
mnoho pracovních úspěchů a štěstí, přeje Marcel Janek-radní

Sůl nad zlato
Ach ta zima, chtělo by se postesknout. V době, kdy píšu tyto řádky, se
denní teplota pohybuje vysoko nad nulou a jen po ránu někdy mráz
zalézá za nehty. Je jistě potěšitelné, že – tak jako každý rok – všechny
správy komunikací a nejrůznější organizace zainteresované v čištění
vozovek a chodníků hlásí: Na zimu jsme připraveni, letos nás zaručeně
nepřekvapí... Ale překvapí, víme my zkušenější svoje, ostatně překvapí
každý rok, kdy napadne více než dva tři centimetry za noc. Ale s tím se
asi musíme smířit a zachovat se podle toho.
Jak ale bojovat se sněhem a ledem, s námrazou, kdy se vrství nabou-
raná auta a lidé padají hned, jak vyjdou z domů? Možností je vícero.
Ideální by bylo vozovku či chodník dokonale sněhu a ledu zbavit
mechanicky – hrablem a pak koštetem. To ale není na větší ploše
možné, dokáže to snad jen ten nejpečlivější domácí na dvorku či kolem
domu. Také posyp škvárou či pískem splní účel, byť s příchodem jara leží
na cestách nepěkné vrstvy posypových materiálů. Ty se ovšem dají
zamést a nezůstane po nich žádná škoda. Poslední a hojně užívaným
zásahem v boji se sněhem a ledem je cesta chemická, tedy solení (pře-
vážně chlorid sodný, tedy sůl kamenná).  Sůl výrazně sníží bod tání
sněhu a ledu a změní je na kaši či solný roztok, není vidět, zdánlivě nic
po ní nezbyde, zkrátka může nám připadat jako ideální řešení. Ale
ouha. Již dávno (nejen) ekologové upozorňují na fakt, jakým nebezpe-

čím sůl je a jak důležité
je s ní při ošetřování
vozovek a chodníků
šetřit. Svědčí o tom
množící se občanské
iniciativy a různé petice
nejen v Praze. 
Znečistění solí zasahuje
dlouhodobě desítky
metrů daleko od vozo-

vek, kde přežívají jen odolné či slanomilné druhy rostlin a živočichů,
a někdy ani ty ne. Sůl působí škody na automobilech, na našem oble-
čení, botách. A velmi nepříjemná je i našim čtyřnohým kamarádům, 
kterým rozežírá popraskané tlapky. 
A sůl v Ďáblicích? Jako realista vím, že se soli při náledí na silnicích
nevyhneme, ale dost překvapivým zjištěním pro naši rodinu bylo, když
jsme se před pár dny vrátili z procházky a na našich podrážkách
vykvetly solné růže jak v Jerichu. V době, kdy nebyl sníh a ani led a po
ránu bylo kolem nuly. Je opravdu nutné solit i ve dnech, kdy to není
nutné? Nebo si někdo jen usnadňuje práci?

Martin Smrček, foto autor
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Vánoční koncert Ďáblíku 
po jedenácté
Vánoce by v Ďáblicích už pomalu ani nebyly Vánocemi bez tradičního
vánočního koncertu Hudebního sdružení Ďáblík. Asi jen málokdo z těch
mnoha přítomných, kteří se těsně před Vánocemi, ve čtvrtek 19. prosince,
sešli ve zcela zaplněném sále Modlitebny česko-slovenské církve husitské
na vánočním koncertě Ďáblíku, si však uvědomil, že tato oblíbená akce 
se na sklonku loňského roku konala už po jedenácté! 
Ano, Ďáblík funguje už 11 let a po celou tu dobu bez výjimky organizuje
každý rok minimálně dva koncerty – vedle jarního v sále základní školy
právě oblíbený vánoční. Ten se poslední tři roky díky pozvání paní farářky
Renaty Wesleyové uskutečňuje v sále modlitebny na Ďáblické, oné trochu
tajemné budovy ulic na rohu Ďáblické a Na Terase, která díky tomu ožívá
a otevírá své brány široké veřejnosti. 
I letos příchozí vítala vůně čerstvě upečeného vánočního cukroví a pečiva,
kouřící se hrnky připraveného čaje, aby je tak naladila do vánoční pohody
a připravila na následující kulturní zážitek. Zahrnoval 25 individuálních
vystoupení dětí od těch nejmladších školáčků z první a druhé třídy až po
starší děti z druhého stupně, včetně vystoupení mladšího souboru fléten.
Ti starší, převážně středoškoláci, ale i vysokoškoláci (z nichž mnozí zacho-
vávají Ďáblíku věrnost po celou dobu jeho existence) se pak prezentují při
tradičním vyvrcholení koncertu v podobě vystoupení orchestru. Letos si
připravili skladby Beethovenovy, Rosovy, ale také přímo z autorské dílny
pana Michala Sevruka, duše celého souboru, jehož nadšení a obětavosti
Ďáblík nade vší pochybnost vděčí za svou dlouholetou existenci. 
S dnešními dětmi, přesycenými obrovskou nabídkou zábavy a volnočaso-
vých aktivit, ani s dnešními rodiči, kteří ve zběsilosti dnešní doby mnohdy
nemají čas trpělivě vysedávat se svými dětmi při zkouškách a domácím
nácviku hry na nástroje, není snadná práce. Od učitele hudby a sbormistra
si to žádá obrovskou dávku pocho-
pení, osvobození se od vlastních
ambicí a ochoty věnovat své profe-
sionální schopnosti i volný čas práci
s dětmi. Bez nároku na odměnu, na
ocenění, na profesionální vyhlídky
žáků, pouze s nadějí, že se v dětech
podaří zasadit semínko, které snad
vzklíčí a později se promění v celoži-
votní lásku k hudbě.
Věřím tomu, že kdyby bylo více
takových obětavých lidí, ubylo by
často slýchaných stesků nad (nejen) kulturním úpadkem současné mladé
generace. Dnešní děti žijí v jiné době, než žila generace jejich rodičů
a prarodičů – v tom dobrém, i v tom horším. Mají obrovské možnosti, na
druhé straně často trpí nedostatkem času a pozornosti ze strany nás
dospělých. Ďáblík pod vedením pana učitele Sevruka se snaží jít proti 
proudu a nabídnout kvalitní náplň volného času každému, kdo o to stojí. 
Hudební sdružení Ďáblík po celou dobu své existence funguje s materiální
podporou naší Radnice, za což jí patří velký dík. Ne každý z rodičů by byl
schopný koupit své ratolesti klarinet, saxofon, hoboj, trubku či bicí v ceně
mnoha tisíc korun. A právě zde je největší pomoc Radnice – každý
z finančních darů je do koruny investován do nákupu hudebních nástrojů
a dalších potřeb (noty, stojany na noty atd.) nezbytných pro činnost 
každého hudebního tělesa, náš malý Ďáblík nevyjímaje. 
HS Ďáblík je sdružení otevřené a stále přibírá nové členy. V současné
době má asi 40 členů, jeho řadami ale prošlo již na 100 mladých hudeb-
níků, vesměs z Ďáblic. Roční poplatek člena je pouhých 300 Kč a i ten je
plně určen na činnost sdružení, například na dárky pro účinkující děti
a malé pohoštění, které pro děti obvykle organizujeme. 
Případní zájemci o členství v Hudebním sdružení Ďáblík, ať už z řad dětí
(ideálně od 1. třídy a starší), které hrají (nebo by se rády naučily hrát) 
na nějaký nástroj a bavilo by je stát se součástí orchestru, nebo rodičů
ochotných pomoci s organizací koncertů apod., se mohou ozvat na
adresy: smrckovi@volny.cz nebo michalsevruk@gmail.com. 

Lea Smrčková



Když se snoubí
napjaté očekávání
dětí a radostná
hrdost rodičů 
aneb „Vánoční setkání 
v mateřské škole“
Od rána nám ve třídě voní skvělé cukroví nape-
čené našimi maminkami, na to úplně čerstvé se
těšíme odpoledne. Dětské tepláčky se po spin-
kání vymění za džíny a sukénky, trička za
košilky a halenky, všichni jsme tak nějak
napjatí. Proč? Dnes je pro všechny den D. Ráda
používám na nástěnku nadpis Vánoční Setkání
s rodiči. Součástí našeho setkání je i ukázka
pokroků dětí, ukázka naší spolupráce a toho,
jak dobrý team s dětmi jsme. 
Ve 4 hodiny máme ve třídě všechny naše
tuleně. Tajemně pokukují po šatně, kam se
pomalu scházejí rodiče. Dlouhá půlhodinka do
začátku před námi. Nejlepší nápad je oblíbená
pohádka a klidná hudba, pohlazení a ujištění,
že společně to všechno zvládneme. 
Za krásné četby je ve třídě takový klid, že
emoce a sílu okamžiku přemohl spánek. Jeden
z našich malých kamarádů na koberci klidně
spí. Neuvěřitelný a dojemný okamžik těsně před
začátkem. To umí jen děti. Jejich spontánnost
a projev prostě nezastavíte. A to je dobře!
Můžete si připravit cokoliv a trénovat, stejně je
pak všechno jinak. Ono, když se vám ve čtyřech
letech opozdí maminka, tak slzy prostě nezasta-
víte. Pak se projeví empatie ostatních dětí,
touha být kamarád. Tak prostě čekáte a zase
společně hledáte cestu, jak z té situace ven. 
Ti, co tak klidně usnuli, se jemně probudí. 
Těm, co plakali, utřeme slzičky a můžeme začít.
Sem tak někdo vypadne z textu, reaguje jinak,
či zpívá jindy než ostatní. 
Nicméně díky těmto okamžikům je naše
Vánoční setkání jedinečné a hlavně dětské!
Jako v pohádce, kterou jsme četli před začát-
kem setkání, všechno dobře dopadlo. Dětem
radostně svítily oči, rodiče se usmívali a my
s kolegyní jsme byly jednoduše rády. Podařilo se
nám snoubit napjaté očekávání dětí a radost -
nou hrdost rodičů. Vánoční Setkání se povedlo.
Rodiče ještě zůstali, hráli si s dětmi. Byl čas na
rozhovor a cukroví. Byl čas být jednou do roka
spolu ve školce. Děkujeme Tuleni.

Za Tuleně z MŠ Monika Píchová
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Dvakrát za pohádkou 
do divadla Jiskra
Vánoce za časů našich prababiček – tak se jme-
novalo představení, které navštívili se školní
družinou druháčci ve čtvrtek 5. 12. v divadle 
Jiskra. Připomenulo nám, jaké zvyky a pověry se
v čase adventním dříve dodržovaly. Někteří
z nás si přímo na jevišti zkusili odlít vosk
a hádat, co nám vyjevuje, přivolat Antoše 
nebo Barboru. Na závěr jsme si spolu s herci
a ostatními dětmi zazpívali vánoční koledy. 
Ve čtvrtek před vánočními prázdninami navští-
vily děti školní družiny ze třetí a čtvrté třídy
spolu se školním klubem opět divadlo Jiskra.
Představení s názvem Setkání před betlémem
vyprávělo příběh několika přátel, kteří se sejdou
ke společnému slavení Vánoc. Zahráli si lidový
příběh o narození Ježíše, aniž by tušili, kolik
pravdy o nich samých je v něm skryto. Nálada
příběhu byla umocněna zajímavě zpracovanými
koledami. Kulisu částečně tvořily kopie nej -
staršího českobudějovického Betléma.
Obě představení pomohla ještě více doplnit
atmosféru přicházejících vánočních svátků.

Martin Seifert, vychovatel

Stopovaná za Mikulášem
Ve čtvrtek 5. prosince po čtvrté hodině čekala
na všechny děti, které zůstaly v družině, dobro-
družná cesta Stopovaná za Mikulášem.
Děti se spolu se svými vychovatelkami vydaly
hledat v Ďáblicích Mikuláše. Na cestě na ně
čekali andělé i čerti, kteří jim po správném
splnění úkolu ukázali další směr cesty. A pro-
tože všichni všechno věděli, tak našli i toho
správného Mikuláše se všemi čerty a anděly. 
Za písničku či za básničku měl pro každého
Mikuláš připravenou malou sladkost. A za již
úplné tmy se všichni vraceli s novými dojmy
zpět ke škole. Touto cestou bychom poděkovat
všem andělům a čertům ze VII.A a VI. třídy 
za hezký zážitek. 

Vlasta Poláčková – vychovatelka

Adventní výlet do Drážďan
Očima učitele:
V souvislosti s povinností základních škol 
od tohoto školního roku vyučovat na druhém
stupni další cizí jazyk, a to nejpozději od
sedmých tříd, se od září, více méně úspěšně
„prokousáváme“ začátky německého jazyka,
které pro mnoho dětí nejsou tím nejjednoduš-

ším. A tak se pod heslem „deutsch beißt nicht“,
nebo-li „němčina nekouše“ naše škola snaží 
co nejsnazším způsobem děti k nenásilnému
a pozvolnému osvojování tohoto druhého
jazyka motivovat. Jeden ze způsobů, pevně
doufám, úspěšné motivace, byl náš první jedno-
denní zájezd do německých Drážďan, hlavního
města spolkové země Sasko. 
Děti byly rozděleny do devíti skupin a každá
skupina si předem zpracovala vyprávění v češ-
tině o jedné památce. Ke všem devíti hlavním
památkám jsme všichni společně došli a bylo 
na dětech, jak a co všechno nám ostatním
o památce sdělí. Jako „bonus od učitele“
dostaly skupinky za úkol v rámci rozchodu oslo-
vit obyvatele Drážďan, položit jim předem
určené otázky a zapsat si jejich odpověď. Jak?
Samozřejmě v němčině. Věřte nebo nevěřte, 
většina dětí to zvládla s naprostým přehledem.
A o to šlo. Najít v sobě odvahu, zeptat se, snažit
se zachytit odpověď a zjistit ... že němčina
opravdu nekouše.

Jana Ludwig, učitelka německého jazyka



Očima žáků:
Ve středu 11. 12. 2013 jsme vyrazili směr Dráž-
ďany. Ráno jsme vyjeli od školy a za dvě hodiny
jsme byli tam. Jako první jsme navštívili Prager
Strasse, což je ulice se spoustou obchodů.
Odtud jsme šli do Německého muzea hygieny.
V muzeu jsme zhlédli člověka, jak vypadá, slyší,
umírá, pije a jí... Potom jsme pokračovali na
Brühlovu vyhlídku, ze které je vidět na Elbe
a Drážďany, Neustadt. Nedaleko je Semperoper
– opera, vedle Zwinger – obrazárna. Potom
jsme se objevili u Fürstenzugu – knížecího prů-
vodu. To je obraz z míšenského porcelánu, který
je na zdi domu. Na náměstí Neumarkt stojí 
kostel Frauenkirche – Kostel Panny Marie a na
náměstí Altmarkt probíhaly velké vánoční trhy.
K večeru jsme na vlakovém nádraží nastoupili
do autobusu a jeli jsme směr Praha.

Matěj Vondřich, žák VII. A

Sportovní úspěchy 
Měsíce listopad a prosinec byly pro žáky ZŠ
U Parkánu sportovního rázu. V listopadu se naši
chlapci z prvního a druhého stupně účastnili
turnaje ve florbalu, kde jejich soupeři byli žáci
z ostatních základních škol Prahy 8. Obě druž-
stva se do bojů pustila s velkou chutí, bojov-
ností a vytrvalostí. Po velice vyrovnaných
zápasech se námaha vyplatila a oba týmy
doslova vybojovaly zasloužená 1. místa. 
Těmito skvělými výkony si obě družstva zajistila
reprezentaci Prahy 8 v celopražském turnaji. 
Ve čtvrtek 12. prosince se děvčata z druhého
stupně účastnila turnaje v halovém fotbale. 
Turnaje se celkem účastnilo devět týmů. Holky
se velice snažily a podávaly skvělé výkony, 
ale bohužel se postup do finále nezdařil. 
Další sportovní aktivitu si v době adventu pro
své žáky připravili samotní učitelé. Tělocvična se
na jeden den proměnila v halu, ve které probí-
hal vánoční turnaj ve stolním tenise. Cílem tur-
naje byly společné zážitky, sranda, odreagování
a trochu sportování. Nakonec se podařilo získat
i vítěze obou kategorií, jimiž se stali Dominik

Cingel (VIII. A) a Tereza Engelová (VI.). Tímto
chci všechny moc pochválit za skvělou repre-
zentaci školy a za podání výborných výkonů.
Zároveň bych všem ráda popřála mnoho sil 
do roku 2014. 

Michaela Hrbková

Za kamarády do MŠ
Předvánoční čas, to je ta nejlepší chvíle pro spo-
lečná setkání. Kluci a holky z II. C moc rádi zpí-
vají, a proto nacvičili sobě i druhým pro radost
pásmo vánočních koled a básniček. V úterý 
17. 12. vyrazili za dětmi do mateřské školky
a za kamarády z druhých tříd. Nejdříve jsme
všichni společně ozdobili stromky před budovou
MŠ. Děti si připravily krásné ozdoby z nejrůzněj-
ších dobrot. Na stromcích tedy můžete vidět
krmítka se semínky, řetězy z křížal a pome-
rančů, buráky nebo jablíčka. K tomu jsme si
všichni zazpívali známé vánoční koledy. Když
nám začala být zima, šli jsme se ohřát do
mateřské školy, kde děti z II. C předvedly své
vystoupení. Nejdříve zazpívaly Koťátkům
a potom dětem z II. A a II. B. Společně jsme si
tak zamuzicírovali a zpříjemnili si tak předvá-
noční čas.

Ivana Kundrátová

Živý Betlém
V předvánoční čas jsme se rozhodli připravit
překvapení pro naše spolužáky a vytvořit živý
betlém. S paní učitelkou třídní jsme se dohodli,
že v hodinách výtvarné výchovy vyrobíme kulisy
a kostýmy. Vše se uskutečnilo v sále za zvuku
písně Narodil se Kristus Pán. Postavili jsme jes-
ličky, převlékli se a utvořili jsme na scéně živý
obraz betléma. Děti se na nás chodily dívat vždy
po třídách. Pro nás bylo nejtěžší nehybně stát
a vydržet to celou píseň. Jen Ježíšek to měl ve
své kolíbce trochu lehčí. Dětem z 1. a 2. stupně
se naše vystoupení líbilo, a to je pro nás ta nej-
větší odměna.

Deváťáci

7
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Zpívání 
u vánočního stromu
No vida, jak to uteklo.
Nedávno jsme vítali prvňáčky při nástupu do
školy a už je za dveřmi konec roku, tedy doba
adventní, tedy doba shonu, předvánočních
úklidů, nákupů... však to všichni známe.
Ale i přesto jsme se s dětmi a rodiči sešli 
18. 12. v hojném počtu na školní akci Zpívání
u stromečku, „zastavili čas“ a vychutnávali si
v příjemně mrazivém počasí tyto nádherné spo-
lečné chvíle. Předvánoční atmosféru podpořily
děti z dramatického kroužku a děti ze sboro-
vého zpěvu svým vystoupením, kterým nechaly
ožít příběh narození Ježíška. Následovalo spo-
lečné odpočítávání a výkřiky nadšení po rozsví-
cení vánočního stromečku. Na závěr programu
nechybělo společné zpívání koled. Po srdečném
vystoupení paní ředitelky, kterým popřála rodi-
čům i dětem příjemné vánoční svátky a šťastné
shledání se v novém roce, přítomné zahřál
horký čaj a dodalo energii vánoční cukroví. 
Ale protože čas bohužel zastavit nejde a řítí se
stále kupředu, naše Zpívání u stromečku sice
skončilo, ale přineslo nám další krásné chvíle,
tentokrát v bližším kruhu rodinném.
Tak vám čtenářům přejeme, abyste si je užili
stejně, jako jsme si my užili společné chvíle
v naší ZŠ.

Markéta Skalová, vychovatelka

Vánoční jarmark
v základní škole
V prosincovém čísle Ďáblického zpravodaje mě
mimo jiné zaujala pozvánka na vánoční jarmark
v naší základní škole. V pátek 13. prosince jsem
se do školy vypravila a skutečnost předčila moje
očekávání. Vánoční strom a nepřehlédnutelné
postavy Betléma, které z kartonů vyrobily děti
z družiny a školního klubu, stály uprostřed auly
a vítaly tak všechny návštěvníky jarmarku.
V jídelně i v sále bylo na stolech vystaveno
nepřeberné množství různých výrobků s vánoční
tematikou, od zvonečků, svícnů, nazdobených
květináčů až po ozdoby z různých materiálů,
nechyběly ani krabičky na dárky. U stolů stály

nebo seděly děti, nadšeně zdravily své záka-
zníky a snažily se své výrobky nabízet. Zářily jim
oči a bylo vidět, že je to baví. Mezi tím vším se
pohybovali rodiče, prarodiče, potkávala jsem
učitelky i učitele, nechyběla ani usmívající se
paní ředitelka. Myslím si, že měla důvod. Při
rozhovoru s několika přítomnými rodiči bylo
znát, že jsou se školou spokojeni – s přátelskou
atmosférou, s čerstvými chutnými obědy i s uči-
teli. Koupila jsem si na trhu mnoho maličkostí
jako dárky pro své přátele a známé. Překročila
jsem sice svůj na dárky stanovený rozpočet, což
by se mi jako člence finančního výboru naší
městské části asi stát nemělo, ale chtěla jsem
udělat radost hlavně těm malým prodavačkám
a prodavačům. Příjemnou atmosféru pátečního
odpoledne jsem si přenesla domů, a tak za ni
děkuji všem organizátorům i účastníkům před-
vánočního setkání všech generací.
Závěrem jen dodávám, že jsem moc ráda, že
jsme dali nové paní ředitelce čas a prostor, aby
mohla zvládnout náročné úkoly, které ji při jejím
nástupu do funkce čekaly. Také můžeme
s povděkem pozorovat, že negativní emoce,
které provázely její nástup a posloužily někte-
rým zastupitelům jako záminka pro březnové
odvolání starosty, se naštěstí již rozplynuly.

Tatjana Dohnalová, radní

V pátek 13. prosince se v naší základní škole
konal již tradiční Vánoční jarmark. Na tuto udá-
lost se všichni žáci připravovali se svými učiteli
dlouho dopředu. Ve třídách se vyráběly různé
vánoční dárečky, dekorace, přáníčka a ozdoby.
Každá třída měla na pátek připraveno velké
množství výrobků, které chtěla nabídnout k pro-
deji návštěvníkům jarmarku. Bylo také potřeba
vyzdobit celou školu, aby i prostředí bylo doko-
nale vánoční. Děti ze školního klubu a školní
družiny se svými vychovatelkami a panem
vychovatelem vyrobily nádherný velký betlém,
který byl postaven pod vánočním stromem
v atriu školy, a další závěsné dekorace, které
osvěžily vysoké stropy školní budovy. Tímto
chceme poděkovat panu Ištokovi, který již po
několikáté daroval naší škole krásnou vzrostlou
jedli. Děti z 1. a 2. stupně s paní učitelkou
Zunovou při výtvarné výchově namalovaly

vánoční dekorace a obrazy do sálu. Zkrátka,
škola byla připravena, děti a učitelé také, jar-
mark mohl začít. Od 15 hodin do večera byla
naše škola otevřena široké veřejnosti a kdokoli
přišel, mohl si vybrat z opravdu pestré nabídky
výrobků našich žáků. Každá třída měla své pro-
dejní místečko, kde společně se svou třídní uči-
telkou či třídním učitelem děti nabízely plody
své tvorby. Výběr byl opravdu pestrý – svícínky
všeho druhu, perníčky, různě zdobená a sklá-
daná přáníčka, závěsní andělé, betlémy, záložky
do knížek, vánoční ozdoby, podložky pod
hrníčky, prostírání, zdobené dárkové krabičky,
zarámované vánoční obrázky, malované hrníčky
a mnohé další. Také paní Zahálková na náš jar-
mark přispěla různými dekoracemi k prodeji. Při
náročném vybírání z nepřeberného množství
krásných věcí si návštěvníci mohli opět odpoči-
nout při dobré kávě, čaji, cukroví a koláčích
z naší školní kuchyně a poslechu vánočních
koled.
Páteční odpoledne si všichni užili v příjemné
atmosféře a děti byly rády, že o jejich výrobky
byl tak velký zájem. Chceme poděkovat všem,
kteří přišli a potěšili naše děti nákupem, svou
přítomností i pochvalou. Věřte, že děti to moc
těší a potřebují to. Také chceme poděkovat škol -
ní a kulturní komisi MČ Ďáblice za fi nanční
podporu těchto našich adventních aktivit. 
Všem přejeme do nového roku hodně zdraví,
pohody a radosti z úspěchů našich dětí.

Alena Votavová, koordinátor komunitní
a zájmové činnosti

Vážení rodiče, přátelé ďáblické 
školy a školky,
děkuji Vám za spolupráci a přízeň, kterou jste
našim školám v roce 2013 prokazovali. Děkuji
našim sponzorům, díky nimž se všichni členové
pedagogického sboru mohli a ještě i v roce
2014 budou moci dále vzdělávat, děkuji za
finanční částky, kterými jste přispívali dětem na
organizaci výletů, na vybavení tříd, na výtvarné
potřeby, na nákup hraček do školky.
Těší nás Váš zájem o dění ve škole, Vaše účast
na akcích, které pro děti i rodiče chystáme,
ceníme si Vašich nápadů, které nám prostřed-
nictvím Rad rodičů předáváte. 
Do roku 2014 Vám i nám přeji hodně sil, vzá-
jemného pochopení a radosti z našich dětí.

Iveta Horáčková, ředitelka školy
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Pokračování oblíbených
kurzů pro seniory 
i v roce 2014
Proč oblíbených? Možná proto, že účastníci se
sem vracejí znovu a znovu, aby si zopakovali to,
co se naučili, a zároveň pro sebe objevili něco
nového. 

Počítačový kurz 
má již svou ustálenou náplň: seznámení 
s počítačem a jeho možnostmi, práce s textem,
používání internetu a e-mailu, práce s digitální
fotografií.
Na začátku si s každým účastníkem ujasníme,
k jakému účelu bude počítač nejvíce používat
a co již třeba zvládá. Pak je možné přizpůsobit
lekce tak, aby se každý mohl co nejlépe naučit
ovládat PC či notebook pro chvíle pohody
a zábavy i pro vzdělávání, práci nebo nákupy.
Hodiny jsou velmi flexibilní a jsou ušité na míru
každému účastníkovi podle jeho možností
a schopností. Scházíme se každé pondělí ve
dvou skupinách – od 13.30 a od 15.00 hodin
v Obecní knihovně, Osinalická 30.

Kurz anglického jazyka
I ve vyšším věku se najde dost důvodů pro stu-
dium cizího jazyka – nikdy nevíte, kdy se vám
taková znalost může hodit. Kurz anglického
jazyka pro seniory je veden ve volnějším tempu,
s důrazem na opakování, procvičování a prohlu-
bování látky podle učebních textů vhodných
i pro vyšší věkovou kategorii. Nejde o dosaho-
vání dokonalých znalostí, ale o procvičování
mozkových buněk a rozšiřování získaných vědo-
mostí. Cílem kurzu je naučit se komunikovat
v anglickém jazyce a zbavit se ostychu mluvit
anglicky. Učební látka je rozdělena do kratších
úseků. Kurz je vhodný pro všechny ty, kteří
s angličtinou nikam nespěchají, ale opravdu se
ji chtějí naučit; pro zájemce bez předchozích
znalostí i pro ty, kteří se s angličtinou již setkali
a chtěli by si základy zopakovat a prohloubit.
V malé skupince pomalu pronikáme do anglické
gramatiky, klademe důraz na konverzaci, opa-
kování a prohlubování, protože jen na kvalitním

základu se dá stavět. Probíráme běžná konver-
zační témata, jako jsou: pozdravy, představení
se, mé zájmy, má rodina, kde bydlím, můj kaž-
dodenní program, město, dotaz na cestu, hotel
a restaurace, cestování, nakupování, počasí,
kultura, sport, telefonování a další, podle zájmu
účastníků.
Scházíme se každý čtvrtek v 9 hodin v Obecní
knihovně. Veškeré informace o obou kurzech
získáte na tel. čísle: 775 700 607. Přidejte se
k nám, nikdy není pozdě! 

Tatjana Zapletalová, lektorka kurzů

Cvičíme tai chi
Se cvičením tai chi jsme začali již v loňském
školním roce. Postupně jsme se seznamovali se
základními cviky, pro nás poněkud cizokrajnými.
Cvičení jsme si oblíbili a bylo nám líto, když
jsme se před prázdninami dozvěděli, že naše
cvičitelka do Ďáblic již jezdit nebude. Sociální
komisi se však podařilo navázat kontakt se
Sdružením taoistického tai chi, a tak jsme pro
Ďáblice získali novou cvičitelku. Paní Veronika
Šmejdová patří mezi dobrovolné cvičitele, kteří
po celé republice vedou ve svém volném čase
malé i větší skupinky cvičení tai chi. Lektoři se
účastní i mezinárodních workshopů a své
dovednosti neustále zdokonalují, aby mohli lépe
vést ty, kteří mají o cvičení zájem.
I když při našem cvičení často tápeme, neboť
zapomínáme, jak na sebe jednotlivé cviky nava-
zují, vždy se tomu nakonec všichni zasmějeme.
Paní Veronika nezvedá oči k nebi, ale povzbu-
zuje nás a trpělivě provází přes všechna pohy-
bová úskalí. Na cvičení se mi líbí ladnost
pohybu a příjemný pocit dokonalého protažení
a uvolnění všech svalů a kloubů. 
Těší mě, že je v Ďáblicích taková nabídka aktivit
a možností pro setkávání. Lidé se nejen naučí
něčemu novému nebo si spolu zacvičí, ale
mohou se zde blíže poznat třeba i dlouholetí
obyvatelé Ďáblic, kteří k tomu doposud neměli
příležitost. Cvičíme každé úterý od 17.15 do
18.15 hodin v suterénu Obecního domu. 
Přijďte se podívat, místa je tam ještě dost.

Lydie Veselá

Plavání pro seniory
Ďábličtí senioři, kteří chodí pravidelně plavat,
mohou získat od obce příspěvek v hodnotě
50% ceny plavecké permanentky. Bližší 
informace získáte na tel.: 728 227 384 
(B. Tranová) nebo prostřednictvím e-mailu: 
socialni.komise@dablice.cz.

Rehabilitační cvičení
V kurzu rehabilitačního cvičení se uvolnilo místo
pro jednoho nového zájemce z řad seniorů,
jehož pohyblivost je omezena, ale přesto má
chuť pravidelně cvičit a udržovat své tělo v kon-
dici. Cvičí se v úterý od 17 hodin v horním sále
Obecního domu. Domluvit se můžete přímo
s lektorkou MUDr. Petrou Sládkovou 
(tel.: 605 724 506).

Výzva 
pro ďáblické jubilanty
Milí ďábličtí senioři,
v listopadovém čísle Ďáblického zpravodaje
jsme vás podrobněji informovali o tom, že
z důvodu ochrany osobních údajů již nemáme
přístup k informacím, kdy se kdo z vás narodil,
a proto nemůžeme každého jubilanta osobně
navštívit s gratulací, pokud se on sám nepři-
hlásí. Nabízíme vám tedy tuto možnost:
Vy, kteří si přejete, abychom vás nebo vaši blíz-
kou osobu navštívili u příležitosti životního jubi-
lea, poskytněte sociální komisi do konce
kalendářního roku písemnou informaci
o jménu, datu narození, bydlišti a telefonu jubi-
lanta. Jedná se pouze o ty seniory, kteří v roce
2014 dovrší 75 let (ročník 1939), 80 let (ročník
1934), 85 let (ročník 1929), 90 a více let 
(ročník 1924 a dříve narození).
Informaci, prosíme, doručte na podatelnu úřadu
naší MČ, Květnová 52 nebo do Obecní 
knihovny, Osinalická 30, případně pošlete 
e-mailem na adresu:
socialni.komise@dablice.cz.

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Adventní koncert
Také v roce 2013 hostila ďáblická kaple Nejsvě-
tější Trojice Adventní koncert. Auditorium bylo
zaplněno ve všech místech k sezení včetně
dodatečné kapacity. Atmosféru koncertu dotvá-

řelo světlo svíček, tak charakteristické pro 
nadcházející adventní období.
Tentokrát za zvuků místních varhan a zpěvu
vyslechlo publikum výběr z duchovní hudby
mistrů 17. a 18. století. Sólově i doprovodně
varhanní projev přednesl Adam Němec, zpěv
pak zazněl v podání Anny Vršínské a Kateřiny
Petrošové. Díky patří účinkujícím i za to, že se
svých honorářů vzdali ve prospěch příspěvku 
na obnovu a provoz kaple.
Za organizaci koncertu patří díky Alžbětě Moš-
ničkové a Veronice Růžičkové, i dalším několika
dobrovolným pomocníkům, díky nimž vstoupili
ďábličtí do adventního období tradičním kultur-
ním zážitkem. Záštitu nad koncertem převzal,
také již tradičně, starosta Ing Miloš Růžička.

Pavel Šindelář, foto autor
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Info 
z fotbalového 
oddílu
Kopali jsme 
za Českou republiku 
Mladší přípravka na turnaji v německých Dráž-
ďanech. Protože naši kluci jdou fotbalově stále
nahoru, dostali jsme velmi zajímavou pozvánku
na vánoční fotbalový turnaj v Drážďanech.
Taková nabídka se prostě neodmítá, a proto
jsme objednali ubytování, sbalili celé rodiny
a vyrazili na předvánoční víkend do sousedního
Německa. Turnaj pro ročník 2005–2006 pořá-
daný v nádherné moderní multifunkční hale 
(v patře pod námi se bruslilo, nad námi probíhal
zase turnaj v jiném sportu), pořádaný s němec-
kou precizností, hostil celkem dvacetčtyři týmů.
Společně s námi vyslala jeden tým pražská 
Slavia, zbytek tvořili kluci z Berlína, Drážďan,
Halle, Lipska atd.
Hrálo se ve čtyřech skupinách po šesti týmech.
Přes počáteční nervozitu se kluci pomalu rozjíž-
děli a po třech výhrách jsme pomýšleli na
výborné umístění. První prohra ve čtvrtém
zápase naše vyjukané borce bohužel psychicky
zlomila a kluci se těžko dávali dohromady. 
Ne příliš spravedlivý turnajový systém (ale

takový je prostě sport), jiný systém (hrálo se
nezvykle 5+1) s větším míčem, nás vynesl
bohužel po čtyřech výhrách, jedné remíze
a dvou prohrách na celkové 11 místo za praž-
skou Slavii. Náš tým mladších kluků doplněný
pouze několika kluky ročníku 2005 předvedl
krásný fotbal a znamenal nejen obrovskou 
zkušenost pro naše kluky, ale také spoustu kon-
taktů a pozvánek na další německé turnaje. 

Akci jsme pojali opravdu velkolepě, šlo o první
zahraniční výjezd našeho ďáblického klubu!!!
Rodiče vybavení českými a ďáblickými vlajkami
po celou dobu vytvářeli klukům nádhernou
atmosféru. Byli určitě v celé hale nejhlasitějším
a nejlepším fandícím kotlem a výborně tak
reprezentovali náš ďáblický klub. Při východu
z haly kluci rychle zapomněli na nešťastné
umístění a pro všechny začal nádherný předvá-
noční večírek v nádherném centru Drážďan. 

Kromě sportovních zážitků jsme získali v Dráž-
ďanech i nové kontakty. Několik družstev přislí-
bilo účast na náš první mezinárodní Ďáblický
turnaj pořádaný 1. května 2014 na našem
domácím hřišti v Ďáblicích. Účast osmi němec-
kých družstev doplní například Slavia, Sparta,
Plzeň, Brno a Hradec Králové, s nimiž poměří
své síly naši malí ďábličtí borci. 

Dušan Sýkora, trenér Mladší přípravky

Hledáme hlavního sponzora 
pro 1. Mezinárodní fotbalový turnaj
v Ďáblicích 1. 5. 2014
Na turnaji se vystřídá během jednoho dne osm
německých družstev, dalších šestnáct týmů
z českých prvoligových klubů – Sparta, Slavia,
Plzeň, Hradec Králové, Brno. Během dne se na
hřišti vystřídá celkem 240 kluků včetně dospě-
lého doprovodu, cca 500 dospělých lidí. Pokud
máte zájem stát se v tento den významným
sponzorem výměnou za prezentaci vašich slu-
žeb či výrobků, nebo nabídnout své služby
v tento fotbalový svátek, ozvěte se, prosím, na
e-mailovou adresu skdablice2006@volny.cz.

Hřiště u Holců otevřeno
Tělovýchovná jednota otevřela 20. 12. 2013
minihřiště „U Holců“ tak, aby děti mohly využí-
vat hřiště již v průběhu zimních prázdnin. Na
hřišti platí provozní řád a hřiště je otevřeno
v době letního času od 8 do 21 hodin, v době
zimního času od 8 do 18 hodin. Mimo otevírací
dobu je branka hřiště zavřena a přístup na
hřiště zakázán. Správcem hřiště je pan Jiří
Böhm, tel.: 733 118 526, který bydlí v Osina-
lické ulici a má výhled přímo na hřiště.
U správce jsou také sloupky na volejbal se sítí.
Zatím není zapojeno osvětlení hřiště, které bude
řešeno společně s další fází výstavby.
Vzhledem k tomu, že mě v souvislosti s tímto
hřištěm kontaktovala řada občanů a měl jsem
možnost s nimi hovořit o problematice sportu
i sportovišť v Ďáblicích, rád bych se této proble-
matice detailněji věnoval v některém z dalších
čísel Zpravodaje. 

Pozvánka na ples
Zveme všechny příznivce sportu, ale i ostatní
občany Ďáblic, na již 5. Ples fotbalistů, který se
bude konat v sobotu 15. 2. 2014 od 20 hodin
v sále Základní školy U Parkánu. Bližší infor-
mace o prodeji lístků, nebo jakou hlavní cenu
se nám podaří získat do tomboly, najdete na
stránkách www.skdablice.eu. Těšíme se!

Michal Mošnička, předseda TJ Ďáblice



Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami 
netroufáte? Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování 
základních životních potřeb? Hledáte profesionální pomoc? 
Můžeme vám pomoci! Naši pracovníci vám pomohou zvládat 
tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, 
Březiněves, část Libně

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně 
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách 
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...

Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje 
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu 
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit 
na kontaktech uvedených u této služby.

Kontakt: telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice, e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, 
www.skp.diakonie.cz

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice

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

Program na leden a únor
OTEVÍRACÍ DOBA
Leden: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, 
neděle 14–16 hodin. Středa 1. 1. zavřeno.
Únor: pondělí 13.30–15.30,18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30,19–21, neděle 14–16 hodin. 

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
13. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
20. 1. Mgr. Ing. Jiří Lehejček: Faerské ostrovy – nejkrásnější skály
Atlantiku.
10. 2. Magdalena Radostová: ALJAŠKA – divoká a krásná.
24. 2. MUDr., Ing. Vítězslav Kříha, CSc.: O životě ve Vesmíru.
3. 3. Ing. Miroslav Jakeš: ŠPICBERKY – ve stopách českého polárníka 
na meteorologických stanicích.

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
6. 1. a 27. 1. SLUNEČNÍ SOUSTAVA I.
3. 2. a 17. 2. APOLLO 10, APOLLO 11.  

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Leden: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16. 
Pondělí 6. a 27. 1. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19–21, 
neděle 14–16 hodin. Pondělí 3. a 17. 2. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 5. do 19. 1., nejlépe okolo 8. 1.; 
od 3. do 16. 2., nejlépe okolo 6. 2. Uran – po celý leden, Jupiter – po
celý leden i únor. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý leden
i únor. Hvězdokupy, mlhoviny, 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 středu a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin (leden), od 18 do
19 hodin (únor) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny
návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program:
pozorování oblohy, příp. promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojo-
vého vybavení hvězdárny (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 hodin pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce, příp. Venuše.

POHÁDKA pro nejmenší
Neděle 19. 1. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Neděle 16. 2. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.
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Městská část Praha–Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice

Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku 
MČ Praha–Ďáblice za provoz skládky

Údaje o dítěti

příjmení: ............................................................................................. jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................

rodné číslo: ....................................................................................................

Údaje o žadateli – zákonném zástupci

příjmení: ............................................................................................ jméno: ..................................................................

adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................................................

číslo osobního dokladu (OP): ............................................................. telefon: ................................................................

Bankovní spojení

číslo účtu: .......................................................................................... kód banky: ...........................................................

V Praze dne: ...................................................................................... podpis žadatele: ...................................................

Poučení
Dle usnesení č. 082/13/ZMČ z 2. 12. 2013 může být příspěvek ve výši 2.500 Kč/rok poskytnut na dítě s trvalým pobytem v MČ Praha-Ďáblice od 0 do 15 let 
věku dítěte dovršeného v roce podání žádosti. Podání žádosti je možné pouze od 1. 4. do 30. 11. běžného roku s tím, že příspěvek bude poskytnut zpravidla 
v průběhu následujícího měsíce převodem na účet. Na děti narozené po 1. 11. do 31. 12. běžného roku lze podat žádost až do 15. 1. roku následujícího.
Žádosti lze doručit MČ Praha-Ďáblice osobně s občanským průkazem nebo poštou s ověřeným podpisem žadatele.
MČ Praha-Ďáblice si vyhrazuje právo požadovat k doplnění oprávněnosti žádosti další doklady. (např. u dětí osvojených nebo bydlících u prarodičů).

✁


