
Návrh pro udělení čestného občanství Městské části Praha-Ďáblice 

paní Lydii Veselé 

 
Kancelář starosty MČ Praha-Ďáblice předkládá Zastupitelstvu MČ Praha-Ďáblice ke schválení návrh na 

udělení Čestného občanství Městské části Praha-Ďáblice paní Lydii Veselé, nar. 27. 10. 1942, u příležitosti 

80 let, kterých se paní Veselá dožívá v letošním roce.  Čestné občanství městské části je současně nejvyšší 

osobní udílené vyznamenání a je navrženo jako „zvláštní projev úcty a ocenění mimořádných 

zásluh v oblasti sociální, kulturní a za neúnavnou obětavou pomoc všem potřebným lidem“. 

 

Život paní Veselé je velmi úzce spjat s Diakonií ČCE, ve které pracovala od roku 1996 do roku 2008 jako 

její vedoucí na pracovišti v Ďáblicích. Diakonie zahájila svou činnost v Ďáblicích v roce 1995 v nově 

postaveném Obecním domě v ulici Ke Kinu 7, a pod vedením paní Lydie Veselé poskytovala mnoha 

ďáblickým občanům pečovatelskou službu, respitní péči rodinám pečujícím o dítě s postižením, půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, nabídku obědů v jídelně OD, praní prádla a zajistila pedikúru v prostorách OD. 

V obecním domě se konaly pravidelné sbírky oblečení a věcí pro domácnost, které se pak v krabicích 

odvážely do Diakonie Broumov. Paní Veselá zorganizovala dvě finanční sbírky při povodních v roce 2002 a 

sbírku na podporu rodiny 9letého Tomáše Janouška, který po srážce s autem zůstal upoután na vozík. 

Díky benefičnímu koncertu pro Diakonii se shromáždily peníze na nákup auta, kterým pak pečovatelky 

převážely seniory k lékařům a děti na invalidních vozících do stacionářů. V jídelně OD se v té době konaly 

také výstavy a koncerty. Všechny tyto aktivity významně přispívaly k rozvoji komunitního života 

v Ďáblicích. 

Kromě práce v Diakonii je paní Veselá od roku 1991 až dodnes členkou sociální komise MČ Praha Ďáblice, 

kde aktivně pomáhá při zajišťování všech jejích pravidelných akcí: vítání občánků, gratulace seniorům, 

posezení seniorů, hledání vhodných kandidátů pro obecní byty a dalších. Nechyběla při organizování 

pomoci občanům v době koronavirové pandemie na jaře 2020 a pomoci uprchlíkům před válkou na 

Ukrajině na jaře 2022. V roce 2016 využila svých dřívějších kontaktů z Diakonie a začala z vlastní iniciativy 

do Ďáblic přivážet potravinovou pomoc z Potravinové banky a vydávala ji potřebným občanům. 4 roky 

vozila krabice s potravinami vlastním autem na vlastní náklady, od června 2020 jí s dopravou pomáhal 

úřad MČ a v prosinci 2021 předala tuto službu obci.  

 

Navrhované ocenění pro paní Lydii Veselou je oceněním pro velmi neobyčejného a charakterního 

člověka. Celý život neúnavně a nezištně pomáhala všem, kteří to potřebovali, a jistě svým přístupen 

inspirovala mnoho dalších lidí. Vždy byla oporou pro svou širokou rodinu a řadu dalších lidí.  

 

Lydie Veselá se narodila 27. 10. 1942 v Havlíčkově Brodě. V roce 1980 se s manželem a dvěma dětmi 

přistěhovala do Ďáblic, kde žije dodnes. Před nástupem do Diakonie pracovala jako organizační 

pracovnice v Československé televizi a v Matematicko-fyzikální fakultě UK. 

Koníčkem paní Veselé je zájem o druhé lidi, rodinu a přátele. Ráda navštěvuje pěkná místa v přírodě i ve 

městě. Je aktivní členkou sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 8 Kobylisích. 

 

Při zpracování informací o kariéře a životě bylo čerpáno z veřejně přístupných zdrojů a z informací dcery 

paní Veselé. 

 

Zdroj: 

Ve službách Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze, Praha, 2019 


