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Veselý a barevný
byl opět letošní Masopust. 
V průvodu byly masky 
profesionální, vyrobené 
doma či na výtvarné dílně. 
Fotografie z akce najdete 
na str. 8.



i přes nepřízeň počasí se podařilo na 
Koníčkově náměstí opravit skluzavku 
a prořezat stromy, uklidit několik 
černých skládek a opravit kanalizační 
přípojku před školou. Intenzivně se 
ve spolupráci s kolegy věnujeme 
problematice nakládání s dešťovou 
vodou a řešení bleskových záplav 
Ďáblic. Přívalový déšť a prudké 
oblevy pamatuje Praha odjakživa 
(v těchto dnech před 240 lety postihla 
Prahu jedna z největších povodní 
v historii se známým poničením 
Karlova mostu) a je tedy nutné mít 
připravená účinná technická řešení 
k ochraně lidí a majetku. Kromě 
odvodnění jsme se ve spolupráci 
s Komisí výstavby a dopravy věnovali 
nastavení vhodných parametrů 
plánované výstavby v okolí Billy 
u Březiněvsi (až tam sahá ďáblický 
katastr) a v prostorech za stávající 
zástavbou ulic Chřibská a Březnová. 
Na koordinační schůzce svolané 
ministerstvem dopravy jsme upozornili 
na potřebu paralelně s rozvojem 
pražské dopravy řešit odhlučnění 
Cínovecké ulice. Ve srovnání 
s nedávnou dobou mě potěšilo, že 
na posledním zasedání zastupitelstva 
MČ dobře zafungoval princip hledání 
přijatelných kompromisů napříč 
zastupiteli, bez ohledu na „politickou 
příslušnost“. Začíná tak například 
vznikat strategie zajištění poskytování 
sociálních a pečovatelských služeb 
pro občany Ďáblic. Poslední dobou 
vnímám trend přesouvání vybraných 
ďáblických témat na sociální sítě, 
které ve své agendě nemám kapacity 
sledovat. Proto jsem se rozhodl 
přesunout hodinu agendy do kavárny 
Vlny, kde zároveň nabízím občanům 
možnost osobního setkání u kávy 
mimo „sterilní“ prostředí radnice, 
a to každé úterý mezi 14–15 hod.
Závěrem přeji ženám vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen a všem příjemně strávené jaro.

Martin Tumpach, starosta
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Ve čtvrtek 9. března bude inaugurován nový prezident České re-
publiky. V pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023 o něm rozhodlo 
druhé kolo volby prezidenta. Vítězný Petr Pavel získal 3 358 926 hlasů 
(58,32 %), Andrej Babiš (2 400 271 hlas – 41,67 %).

Průměrná volební účast byla 70,25  % (1. kolo 68,24  %), v  Praze 
73,17 % (70,95 %), v Ďáblicích dokonce 78,48 % (76,02 %).

Podrobné volební výsledky zveřejnil Český statistický úřad.
Zpracovala Hana Macháňová

Na ploše skrývky pod bytovým domem 
Akcíz II byly vedle sídlištních objektů pra-
věkého a raně středověkého stáří zachy-
ceny i lidské kosterní ostatky. Po začištění 
se částečně rýsovala hrana hrobové jámy. 
V  ní byly zachyceny ostatky jednoho 
dospělého jedince ve velmi špatném 
stavu zachovalosti. Ostatky byly značně 
fragmentární a  narušeny abrazí a  koře-
novou erozí. Rovněž se na jejich povrchu 
vyskytovala permineralizace. Z  jedince 
byly přítomny pouze dolní končetiny. Na 
základě poloh jejich kostí bylo možné 
indikovat polohu jako silně skrčenou na 
levém boku s orientací přibližně sever–jih 
s hlavou k severu a pohledem na východ. 
Otázku případného svázání nebožtíka 
ponechme bez odpovědi. Vzhledem ke 
stavu zachovalosti je možné říci pouze to, 
že šlo o dospělého jedince neodhadnu-
tého pohlaví s přibližnou výškou postavy 
157 cm. Stav nálezu nedovoluje se vyjád-
řit ani ke zdravotnímu stavu a případným 
anatomickým odchylkám jedince.

Z  nálezové zprávy ze záchranného 
 archeologického výzkumu provedeného 
společností Archeo Pro

Prezidentské volby 2023

Akcíz II – archeologické okénko

Okrsek: 27001 - západní polovina obce, volební místnost v OD Ke Kinu
Kandidát Počty hlasů % hlasů

Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 705 77,55

Babiš Andrej Ing. ANO 2011 204 22,44

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1125 915 81,33 915 909 99,34

Okrsek: 27002 - západní polovina obce, volební místnost v Obecním domě Ďáblice
Kandidát Počty hlasů % hlasů

Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 902 76,76

Babiš Andrej Ing. ANO 2011 273 23,23

Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů

1552 1186 76,42 1184 1175 99,24

Pro srovnání uvádíme celkové výsledky 
2. kola prezidentských voleb v %

v Praze v Ďáblicích

Pavel Petr Ing. M.A. BEZPP 76,36 77,11

Babiš Andrej Ing. ANO 2011 23,63 22,88
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9. jednání RMČ 18. 1. 2023
Rada MČ, projednání souhlasila s:
–  návrhem zadávací dokumentace 

a vypsání výběrového řízení na akci 
„Letní údržba MČ Praha-Ďáblice 2023“;

–  návrhem na uzavření souhlasného 
prohlášení k uznání vlastnického práva 
k duplicitně zapsaným pozemkům ve 
prospěch hl. města Prahy ve svěřené 
správě MČ Praha-Ďáblice;

–  protokolem MHMP o předání 
a převzetí hmotného majetku – stavby 
č. 0133 (komunikace v ul. Kučerové) 
a také souhlasí s převodem pozemků 
do svěřené správy MČ Praha-Ďáblice.

Rada MČ po projednání schválila:
–  strategii odvodnění Ďáblic;
–  připojení MČ Praha-Ďáblice 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ a vyvěšení tibetské vlajky;

–  smlouvu o umístění nereklamních 
doplňků na zařízeních veřejného 
osvětlení s HMP zastoupeným 
společností Technologie hlavního 
města Prahy, a. s.;

–  rozpočtové opatření č. 13/2022 
k rozpočtu MČ Praha-Ďáblice za rok 
2022;

–  finanční dary: Spolku Parkán, 
Českému svazu chovatelů – Ochrana 
herpetofauny; hudebnímu sdružení 
Ďáblík; Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska, SDH – Ďáblice; Kroužku PP; 
spolku S-O-K; paní M. Č. pro spolek 
ochotníků a zpěváků.

Rada MČ po projednání jmenovala:
–  Josefa Buchala a Tatjanu Dohnalovou 

za členy Školské komise.

Radní MČ informovali o:
–  konci smlouvy o držbě pozemku s SK 

ke dni 30. 6. 2023;
–  kalkulaci kulturních akcí;
–  nutnosti zvýšit počet výtisků 

Ďáblického zpravodaje z důvodu 
dokončené bytové výstavby a zvýšení 
počtu obyvatel;

–  účasti MČ u soudního přelíčení 
u Obvodního soudu Prahy 8 (vydání 
pozemku parc. č. 1202/1, k. ú. Ďáblice 
jako náhrada v restitucích);

–  nejnovějším Hydrogeologickém 
průzkumu okolí skládky – u dvou 
zkoumaných vrtů byly překročeny 
limitní hodnoty.

10. jednání RMČ 25. 1. 2023
Rada MČ po projednání schválila:
–  nájemní smlouvu se společností 

CETIN, a. s., jejímž předmětem je 
umístění kondenzačních jednotek, 
včetně přívodu a kabelové komory na 
pozemku parc. č. 596/1 v k. ú. Ďáblice;

–  program 3. ZMČ dne 7. 2. 2023.

Rada MČ po projednání souhlasila s:
–  výběrem firmy J. H. na výměnu 

plynového kotle v Legionářů 88/51.

Rada MČ po projednání vzala 
na vědomí:
–  zvýšení nájemného o míru inflace 

a úpravu nájmu bytů o průměrnou 
roční míru inflace za rok 2022.

Rada MČ po projednání jmenovala:
–  E. Š. a V. T. do funkce zástupců 

zřizovatele ve školské radě při ZŠ a MŠ, 
U Parkánu 17.

Rada MČ po projednání neschválila:
–  snížení nájemného v bytě 1+kk, 

Kučerové 26 na žádost nájemce B. Z.

Radní MČ informovali o:
–  kolaudaci BD Akcíz;
–  projednání další spolupráce s M. 

Mošničkou, zástupcem SK Ďáblice, 
využívání jednotlivých sportovních 
ploch dalšími subjekty a možném 
vylepšení sociálního zázemí a dalších 
prostor, které jsou součástí nájemní 
smlouvy;

–  proběhlé schůzce / místním šetření 
s odborem dopravy k prověření 
dopravní situace v okolí ZŠ, MŠ a ÚMČ;

–  návrhu na umístění modulárních 
staveb v prostoru za ÚMČ;

–  návrhu koncepce kulturních akcí MČ.

Kompletní zápisy najdete na
dablice.cz – Samospráva – Zápisy 
a usnesení RMČ

3. zasedání 7. 2. 2023
Zasedání zastupitelstva nebylo 
usnášeníschopné. Po diskusi bylo 
rozpuštěno.

4. zasedání 20. 2. 2023
Zastupitelstvo MČ po projednání 
schválilo:
–  po předchozí revokaci usnesení 

č. 32/22/ZMČ smlouvu o zřízení 
zástavního práva k nemovitostem 
(pozemku), jejíž součástí je rodinný 
dům a další pozemky, k zajištění dosud 
neuhrazených závazků společnosti 
Areál Ďáblice, s. r. o., k zajištění splnění 
povinností ze smlouvy o spolupráci 
uzavřené dne 28. 6. 2018, která touto 
smlouvou přechází na L. K. a H. K.;

–  uzavření souhlasného prohlášení mezi 
MČ Praha-Ďáblice a Českou republikou 
v hospodaření s předmětnými 
pozemky zastoupenou Státním 
statkem hl. m. Prahy – narovnání 
duplicitního vlastnictví pozemků;

–  protokol HMP-MHMP (odbor evidence 
majetku) o předání a převzetí 
hmotného majetku – pozemků v k. ú. 
Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání 
vzalo na vědomí:
–  rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu 

MČ na rok 2022;
–  informaci o stavu sociálních 

a pečovatelských služeb pro občany 
Ďáblic, o výpovědi nájmu Diakonie 
Praha, o plánovaném řešení a zajištění 
těchto služeb do budoucna.

Zastupitelstvo MČ po projednání 
uložilo starostovi:
–  uzavřít s Diakonií Praha dohodu 

o prodloužení nájmu do 31. 5. 2023 
a případně jednat o možnostech 
pronájmu alternativních prostor;

–  aktivně jednat v soudním sporu 
vedeném s FCC – skládka Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ po projednání 
pověřilo:
–  starostu k jednání o zajištění správce 

multifunkčního díla – Mratínský potok.

Kompletní zápis najdete na
dablice.cz – Samospráva – Zápisy 
a usnesení ZMČ

O čem jednala rada městské části

Z jednání zastupitelstva městské části
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Komunální odpad – velkoobjemové kontejnery březen–červen 2023
den datum od–do stanoviště
So 18. 3. 2023 9.00–13.00 Koníčkovo náměstí
So 18. 3. 2023 9.00–13.00 Na Terase
So 18. 3. 2023 9.00–13.00 Na Blatech
So 8. 4. 2023 9.00–12.00 Koníčkovo náměstí
So 8. 4. 2023 9.00–12.00 Na Terase
So 8. 4. 2023 9.00–12.00 Legionářů
So 29. 4. 2023 9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
So 29. 4. 2022 9.00–13.00 Na Terase
So 29. 4. 2023 9.00–13.00 Koníčkovo náměstí
So 29. 4. 2023 9.00–13.00 Na Blatech
So 27. 5. 2023 9.00–12.00 Koníčkovo náměstí
So 27. 5. 2023 9.00–12.00 Na Terase
So 27. 5. 2023 9.00–12.00 Legionářů
So 17. 6. 2023 9.00–13.00 Květnová x Na Znělci
So 17. 6. 2023 9.00–13.00 Na Terase
So 17. 6. 2023 9.00–13.00 Na Blatech

Umístění kontejnerů na bioodpad březen–červen 2023
den datum stanoviště stanoviště
so 18. 3. 2023 od 9.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 25. 3. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 1. 4. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 8. 4. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 15. 4. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 22. 4. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 12.00
so 29. 4. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 6. 5. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 13. 5. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 20. 5. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Na Blatech do naplnění, max. do 11.00
so 27. 5. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 3. 6. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 10. 6. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00
so 17. 6. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00 Chřibská do naplnění, max. do 12.00
so 24. 6. 2023 od 9.00 Květnová 553/52 do naplnění, max. do 11.00

Žádáme občany, aby do těchto kontejnerů vhazovali opravdu jen biologický odpad.
Do kontejnerů patří ovoce a zelenina ze zahrad, tráva, plevel, drny se zeminou bez květináčů, květiny, listí, větvičky, rozřezané 
větve, seno, sláma, štěpka, vychladlý popel ze spalování dřeva.
Tři čtvrtiny přistavovaných kontejnerů hradí naše městská část ze svého rozpočtu, čtvrtina je hrazena MHMP.

Nebezpečný odpad – mobilní sběr 2023
den datum od–do stanoviště
Út 18. 4. 2023 16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
Út 18. 4. 2023 17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
Út 18. 4. 2023 17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
Út 18. 4. 2023 18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
So 22. 7. 2023 9.30–9.50 Květnová před čp. 553/52
So 22. 7. 2023 10.00–10.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
So 22. 7. 2023 10.30–10.50 U Prefy vedle čp. 771/25
So 22. 7. 2023 11.00–11.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
Út 19. 9. 2023 16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
Út 19. 9. 2023 17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
Út 19. 9. 2023 17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
Út 19. 9. 2023 18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54
Út 10. 10. 2023 16.30–16.50 Květnová před čp. 553/52
Út 10. 10. 2023 17.00–17.20 Šenovská x U Spojů, vedle čp. 300/31
Út 10. 10. 2023 17.30–17.50 U Prefy vedle čp. 771/25
Út 10. 10. 2023 18.00–18.20 Kostelecká x Legionářů, vedle čp. 753/54

V rámci mobilního sběru jsou ZDARMA 
odebírány níže uvedené odpady:

NEBEZPEČNÉ: zářivky a jiný odpad 
s obsahem rtuti, olej a tuk, baterie 
a akumulátory, léčiva, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí 
prostředky).

OSTATNÍ: jedlý olej a tuk (v uzavřených 
PET lahvích).

Kapalné nebezpečné odpady musí být 
předány v pevně uzavřených nádobách!

NELZE ODEVZDAT: stavební odpady, 
objemné odpady, elektrozařízení apod.

Mobilní sběr nebezpečného odpadu je 
financován Magistrátem hl. m. Prahy

Odvoz velkoobjemového odpadu 
je financován Magistrátem hl. m. Prahy 
a MČ Praha-Ďáblice

Velkoobjemový odpad z domácností, 
bioodpad i nebezpečný odpad lze také 
ukládat CELOROČNĚ do sběrného dvora 
v areálu ďáblické skládky, 
a to bezplatně.

Otevírací doba v zimních měsících 
po–pá 8.30–17.00, v létě do 18.00, 
so celoročně 8.30–15. 00.



Život v Ďáblicích | Ďáblický zpravodaj

6 |

Vážení občané,
jsme si vědomi, že dnešní doba je velmi složitá. Stále se 
zvyšující životní náklady mají negativní dopad na nás 
všechny. Proto bychom vám touto cestou rádi připo-
mněli, že úřad naší městské části i nadále nabízí služby 
sociální pracovnice Mariany Kaliankové.

Naše sociální pracovnice již dva roky pomáhá všem po-
třebným občanům. Poskytuje odborné informace, rady, 
pomoc i  asistenci při konkrétních úkonech. Nabízí jed-
norázovou, ale i  dlouhodobější pomoc. Její služby jsou 
poskytovány bezplatně a  jsou určeny pro vás všechny, 
kteří jste se ocitli v nepříznivé životní situaci a nemůžete 
ji vyřešit vlastními silami. Cílem nabízené služby je zajis-
tit vám sociální pomoc ve vašem přirozeném prostředí, 
zlepšit vaši kvalitu života.
Z nejčastěji poskytovaných služeb můžeme zmínit:
–  poskytnutí informací o nárocích, službách 

a možnostech přispívajících k řešení obtížné situace;
–  poradenství v oblasti sociálních služeb a sociálních 

dávek, bydlení, dluhů/exekucí, zaměstnání atd.;
–  podpora při jednání na úřadech a jiných institucích 

(v individuálních případech možný doprovod);
–  odkázání na další návazné služby, odborná pracoviště, 

event. zprostředkování takové služby;
–  pomoc s vyřizováním běžných záležitostí, např. 

vyřizování osobních dokladů, sociálních dávek, 
průkazů osoby se zdravotním postižením aj.;

–  pomoc při zhotovování různých písemností, při 
vyplňování žádostí, formulářů atd.;

–  další záležitosti spojené s řešením životních situací.
Každý z  nás se někdy může ocitnout v  situaci, kdy 

se bez pomoci druhých neobejde, a  proto neváhejte 
v   případě potřeby naši sociální pracovnici kontaktovat 
s žádostí o pomoc.
Mariana Kalianková, 
e-mail: socialni@dablice.cz, tel.: 771 139 393.

Sociální pracovnice

Březen
Příslib jara se proměňuje ve skutečnost. Rostliny, zvířata i lidé 

pookřívají pod prvními hřejivými paprsky slunce. Zahrada je 
v rozpuku, pupeny se nalévají, nastává příjemný čas jarního za-
hradničení! V průběhu března zahradu postupně opouští sníh 
i  v  chladnějších oblastech. Rozkvétají krásné krokusy, koncem 
měsíce se květy obalí i časně kvetoucí keře, jako jsou lýkovce. 
V  hřejivých slunečných paprscích budou první jarní práce na 
zahradě radostí.

V březnu slavíme Mezinárodní den žen připadající každo-
ročně na 8. března. Je to mezinárodně uznávaný svátek vyhlá-
šený Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských 
švadlen v roce 1908. V České republice je svátek od roku 2004 
významným dnem.

V  Ďáblicích jej také slavíme, a  to 3.  března od 15  hodin 
v sále Obecního domu Ďáblice, kde nás čeká příjemně stráve-
né odpoledne s doprovodným programem. Dále se 8.  března 
od 17 hodin v KC Vlna můžete těšit na beauty okénko s péčí 
o celé tělo, líčením a poradnou. Jako hosta přivítáme odboro-
vou právničku, publicistku a  feministku Šárku Homfray, která 
nám představí svou novou knihu „Proč jsme tak naštvané?“. 

Jde o  soubor čtyřiadvaceti tref-
ných, vypointovaných a daty pod-
ložených esejů popisujících spole-
čenské postavení žen v současném 
Česku, kde je výchova, životní vol-
ba a dráha žen i mužů do značné 
míry odlišná.

Další významné březnové dny:
10. 3.         Evropský den památky 

obětem terorismu
17. 3. Den svatého Patrika
19. 3. Mezinárodní den invalidů
20. 3. Světový den štěstí
21. 3.         Světový den 

Downova syndromu
22. 3. Světový den vody
24. 3. Den Horské služby v ČR
24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze
26. 3. Světový den boje proti epilepsii (Purple Day)
27. 3. Světový den divadla
28. 3. Den učitelů v ČR

Pro letošní rok začíná astronomicky první jarní den 20.  března 
o půl jedenácté večer.

Miroslava Lehovcová
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Co potřebujete vědět aneb stručný přehled informací
Existuje řada odborných služeb, které vás/vašeho blízkého mohou 

podpořit. V tomto článku bychom vám rádi přiblížili jednu z nejžádaněj-
ších sociálních služeb v Česku, kterou je pečovatelská služba.

Pečovatelská služba je registrovaná sociální služba dle zákona 
108/2006 Sb. Jedná se o terénní nebo ambulantní službu poskytovanou 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž si-
tuace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je tedy určena všem, kteří 
z různých důvodů (zdravotní stav, ubývající fyzické síly) potřebují 
pomoc druhých, a přitom chtějí dál ŽÍT DOMA. Služba se poskytuje 
ve vymezeném čase v domácnosti osob a v zařízeních sociálních služeb.
Mezi zákonem stanovené základní činnosti této služby patří:
–  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
–  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu;
–  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
–  pomoc při zajištění chodu domácnosti;
–  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
–  sociální poradenství.

Vedle základních činností umožňuje zákon poskytovatelům zajišťovat 
klientům v případě jejich zájmu ještě další, tzv. fakultativní činnosti (služ-
by), které představují nadstandardní služby, víceméně doplňující základ-
ní činnosti, které ale není povinen poskytovatel zabezpečovat automa-
ticky (jedná se o služby typu např. manikúra, masáže, kadeřník apod.).

Pečovatelská služba je poskytována na základě smlouvy 
mezi poskytovatelem a  klientem a  poskytuje se ZA ÚHRADU. 
 Maximální výše úhrady za poskytnutí základních činností jsou stanovené 
vyhláškou č. 505/2006 Sb. Každý poskytovatel pečovatelské služby má 
vlastní ceník a za poskytnuté služby platí klient úhradu podle platného 
sazebníku úhrad za poskytnuté služby. Sociální služby si klient hradí buď 
z  vlastních zdrojů, nebo pomocí státní sociální podpory (příspěvku 
na péči).
Bez úhrady se služba poskytuje s výjimkou nákladů 
za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti:
a)  rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 

čtyř let věku těchto dětí;
b)  účastníkům odboje;
c)  osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb.;
d)  osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací;
e)  pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených 

v písmenech b) až d) starším 70 let.
Poskytování bezplatných služeb se nevztahuje na fakultativní (doplň-

kové) úkony.
Seznam poskytovatelů pečovatelské služby naleznete v Registru po-

skytovatelů sociálních služeb.
Další informace (nejen o výše zmíněné službě) vám v případě 

potřeby sdělí naše sociální pracovnice Mgr. Mariana Kalianková, 
která vám také může poskytnout i přímou pomoc se zajištěním/
zprostředkováním vámi požadovaných služeb dle vašich 
 konkrétních požadavků s ohledem na vaši životní situaci.

Reakce na článek (ĎZ 1–2/2023, str. 6)
V  souvislosti s  výpovědí nájemní smlouvy, 

kterou dalo vedení MČ Diakonii ČCE v prosin-
ci minulého roku, byl v  Ďáblickém zpravodaji 
zveřejněn článek, v němž chce (neznámý) autor 
navodit iluzi, že pečovatelskou službu Diakonie 
v  Ďáblicích nepotřebujeme, protože občané 
Ďáblic mají k dispozici tolik jiných organizací, na 
které se mohou obrátit. Že se skutečně jedná 
o pouhou iluzi, jsem se přesvědčila tak, že jsem 
všechny uvedené organizace obvolala a  ptala 
se jich, jaké jsou jejich kapacity a zda by přijaly 
klienty z Ďáblic. Zde je výsledek mého průzku-
mu. Nechť čtenář sám posoudí, zda uvedené 
organizace mohou nahradit pečovatelskou 
službu Diakonie, která v naší městské části pů-
sobí již téměř 30 let.

Zajištění pečovatelské služby
(pomoc při podávání jídla, oblékání, osob-
ní hygieně, běžný úklid domácnosti, do-
provod k lékaři apod.):
–  Čtyři uvedené organizace (Lusi, Pro Care 

Medical, Promedica, Promedicus) nepo-
skytují pečovatelskou službu, tudíž nezajišťu-
jí žádné služby, které zajišťuje Diakonie.

–  SOS Praha 8 působí pouze na území MČ Pra-
hy 8, klienty z naší městské části přijímat 
nesmějí.

–  Gerontologické centrum působí pouze na 
území MČ Prahy 8, klienty z naší městské 
části přijímat nesmějí.

–  Péče Včelka sídlí na Praze 4. Jejich pečovatel-
ky za klienty dojíždějí MHD a mají dojezdový 
čas do 30  minut. Klienty z  naší městské 
části tudíž nepřijímají.

–  Charita Neratovice přijímá pouze klienty 
z  Neratovic a  okolí. Pražské klienty nepři-
jímají.

–  Thése one, s. r. o., neodmítá klienty z Ďáb-
lic, ale momentálně nemají pečovatelky, kte-
ré působí na Praze 8, takže je nutné počítat 
s čekací dobou i několika týdnů. Jejich cena 
je však 300 Kč/hod. + 60 Kč paušál jízdné 
(!) (jen pro srovnání: Diakonie účtuje 130 Kč/
hod.).

–  Hewer, s. z., momentálně nemůže zaručit 
převzetí klienta,  závisí to na aktuální situaci. 
Pokud by převzít mohli, tak maximálně 1–2 
klienty.

Zajištění dovozu nákupů:
V článku je jako alternativa ke službách Dia-

konie nabídnuto „prostřednictvím webových 
stránek“ (Rohlík, Košík, Tesco). Skutečně si autor 
myslí, že senioři, kteří si musejí nechávat dová-
žet nákup, mají doma počítač a umějí si na in-
ternetu objednat dovoz nákupu?! Nehledě na 
to, že ceny těchto řetězců jsou většinou vyšší, 
což je pro seniory problém. Nabízet tedy se-
niorům pro dovoz nákupu Rohlík nebo Ko-
šík je naprosto nevhodné!
Zajištění dovozu obědů:

I zde autor ukázal, jak málo je s problemati-

kou obeznámen a že se stejně jako u dovozu 
nákupů ani nezamyslel nad tím, kdo tyto služ-
by využívá. Většina seniorů si nechává dovážet 
obědy, protože si je už sami uvařit nemohou 
a ani si pro ně nemohou nikam dojít. Proto je 
naprosto nevhodné nabízet jako alternati-
vu k Diakonii naši ZŠ, která obědy nerozvá-
ží a navíc nevaří o prázdninách, což je zhruba 
11  týdnů v  roce. Kromě toho neumí zajistit 
speciální diety, které někteří klienti potřebují. 
Diakonie je zajistit umí.

Kuchyně Plotna by je do Ďáblic rozvážet 
mohla, ale ani oni nenabízejí speciální diety 
a minimální počet obědů, který by přivezli 
do Ďáblic, je 5 obědů, což je pro seniory or-
ganizačně náročné. Diakonie žádné minimální 
množství nestanovuje, rozvoz obědů je velmi 
flexibilní a  klient si může podle svých potřeb 
každý týden stanovit, kolik obědů následující 
týden odebere.

Co říct na závěr? Snad jen to, že se stydím za 
bezcitnost a  bezohlednost, kterou vedení MČ 
projevilo nejen vůči stáří, ale také vůči pečo-
vatelkám Diakonie, které svou náročnou práci 
vykonávají pro nás a  pro naše blízké. Neboť 
všichni jednou budeme staří a  odkázaní na 
péči druhých. A  pokud nebudeme mít pečo-
vatelskou službu přímo v  obci, bude pro nás 
 mnohem obtížnější tuto péči zajistit.

Simona Dvořáková, 
bývalá předsedkyně sociální komise

Pečovatelská služba

Přehled poskytovatelů sociální pomoci 
a sociálních služeb dostupných pro občany Ďáblic



Masopustní průvod se již v  Ďáblicích 
stal tradicí. Stejně tak několik posledních 
let se nám na prostranství před Obecním 
domem Ďáblice po odeznění vánočních 
svátků objeví originální dekorace z plete-
ných jitrnic, buřtů, jelítek a koláčů – při-
pomínka období masopustního veselí. 
Už samotná každoroční „údržba“ dekora-
cí spolu s kroužkem Šikovné ruce jako by 

nás svolávala k masopustním přípravám. 
Takový průvod plný maškar je především 
jedním velkým kolektivním dílem mno-
ha jednotlivců, které tato tradice zkrátka 
baví. Přestože pravidelně zveme i profe-
sionální divadelníky a  hudebníky, tak to 
hlavní srdce průvodu tvoří nadšení míst-
ních. Bez vás všech, milá „ďáblická ma-
sopustní parto“, by to zkrátka nešlo! Veliké 
díky a do dalších let si přejme, ať si elán 
udržíme a  třeba jím „nakazíme“ i  mladší 
generaci.

Uvidíme, zda se tradicí stanou i letošní 
novinky: zabijačka včetně porážky prase-
te a večerní taneční zábava.

Za skvělou fotodokumentaci ma-
sopustního veselení děkujeme Pavlovi 
Veselému. Více jeho fotografií najdete na 
dablice.cz/fotogalerie-z-dablic

Míša Ničová

Masopust 
2023

Život v Ďáblicích



Víte, že?
Pod vedením učitelů Zdeňky Rumlové a Tamáse Besska pojedou 

žáci 4.–9. ročníků na pětidenní zahraniční exkurzi do Londýna. Ce-
lodenní program jim zajistí učitelé a noc budou žáci trávit v hosti-
telských rodinách. Přejeme žákům šťastnou cestu, mnoho krásných 
zážitků, a ještě šťastnější návrat domů.

EKO fashion show je módní přehlídka modelů, které si žáci vyro-
bí z různých odpadních materiálů, jako například z kartonu, igelito-
vých odpadkových pytlů, PET lahví, roliček od toaletního papíru atd. 
Žáci zde mohou zapojit svou fantazii a kreativitu. Do akce se zapojují 
nejen žáci, ale i učitelé. Podstatou akce je nejen si užít netradiční tvo-
řivou práci na vytváření kostýmů a zároveň udělat legraci, ale nenásil-
nou formou se zapojit do problematiky ochrany životního prostředí. 
Letos si módní přehlídku žáci užijí dne 25. dubna.

Dne 30. a 31. května čekají žáky naší školy Atletické závody. První 
termín je pro žáky II. stupně a  druhý pro žáky I. stupně. Žáci mezi 
sebou budou soutěžit například ve vytrvalostním běhu, ve sprintu na 
50 metrů, skoku do dálky nebo v hodu kriketovým míčkem do dálky.

O dalších akcích, které čekají naše školáky, se dozvíte na webových 
stránkách školy skoladablice.cz

Zveme vás – Základní škola Ďáblice také organizuje nebo je spolu-
pořadatelem akcí pro veřejnost.

Jarní petrklíč – 23. března od 9.30 do 19 hodin proběhne v kul-
turním domě Krakov v Praze 8 (Bohnice) 33. ročník finále dětského 
hudebního festivalu Jarní petrklíč. Naše škola je jeho spolupořadate-
lem. Program na jarni-petrklic.cz

Dne 31.  března nás čeká v  budově 
základní školy od 15 hodin do 18 hodin 
tradiční Velikonoční tvoření. Těšíme se 
na vás.

10. května – Květinový den, Český 
den proti rakovině. Žáci i letos budou 
prodávat kvítka měsíčku lékařského, aby 
podpořili prevenci při léčbě rakoviny. Český den proti rakovině je 
 nejstarší sbírka v ČR, která se pravidelně koná již od roku 1996.

Cíle této sbírky:
1. Přinést veřejnosti informace o  prevenci rakoviny prostřednic-

tvím rozdávaných letáčků.
2. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj 

proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života on-
kologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vyba-
vení onkologických center. Hlavní téma letošní sbírky jsou nádory 
průdušek a plic – prevence. Barva stužek kytiček pro letošní rok je 
světle modrá. Příspěvek za kytičku je libovolný, minimálně však 20 Kč.

Dne 5. června proběhne v čase od 16 do 19 hodin veřejná ob-
hajoba oborových prací žáků 9. ročníků. Zvaní jsou rodiče, příbuzní, 
přátelé.

Dále chceme připomenout nabídku smluvního stravování 
pro jednotlivce i firmy/organizace. Vhodné i pro seniory. Cena 
plnohodnotného oběda činí 106 Kč. Více u vedoucí ŠJ Marcely 
Mudrové, tel.: 601 214 829.

Miroslava Lehovcová

V  tajence se skrývá celostátní 
akce podporující a  propagují-
cí četbu, pořádaná každoročně 
v  měsíci březnu. Vznikla v  roce 
2009 a  jejím organizátorem je 
Svaz knihovníků a  informačních 
pracovníků České republiky (SKIP).
1. Hladká tkanina
2. Mládě kočky
3. Pokladna

4. Tváře
5. Samec prasete
6. Tanec
7. Zahradní besídka
8. Poloopice
9. Kladná elektroda
10. Opeřenec
11. Nádoba na podávání pokrmu
12. Noční motýl

Miroslava Lehovcová

Zajímavosti ze ZŠ
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Přichází jaro. Spojme se více s  přírodou naší obce. Ďáblice 
se nacházejí pod rozvodím českých řek Vltavy a  Labe. Na na-
šem katastru pramení Mratínský potok, který odtéká do Labe. 
O  tomto potoku, o  dění na něm jsem začala na pokračování 
psát. Seriál o Mratínském potoku je publikován na webu Spolku 
pro Ďáblice v  rubrice ostatní. Najdete tam už 25 dílů: povídá-
ní, fotografie, mapy a pozvánky na vycházky. Z tohoto webu se 
kliknutím dostanete na tzv. slunečnicový web, kde je seriál pu-
b-likován též. Zde najdete i postřehy, které v minulém volebním 
období publikoval zakladatel webu, nyní starosta Martin Tum-
pach. Web Spolku pro Ďáblice (dříve Občanské sdružení pro 
Ďáblice) byl vytvořen při založení spolku Táňou Dohnalovou 
a Věrou Prokešovou. Nyní spolek pracuje pod vedením Aleny 
Marušiakové. Spolek vždy sdružoval aktivní občany Ďáblic. Po 
volbách na podzim minulého roku se členové zapojili do znovu 

vytvořených komisí. Z aktuální práce pro Ďáblice uvedu syste-
matickou spolupráci s  radou MČ na projektu regulace odtoku 
přívalových dešťů. Pracuje se na aktualizaci územní studie obce 
(optimalizace řešení vztahu bydlení, školy, lékaři, obchody, do-
prava, životní prostředí). Tyto činnosti probíhají pod hlavičkou 
komise výstavby. Několik členů spolku podalo svoje vlastní při-
pomínky k Metropolitnímu plánu Ďáblic. Ráda bych ještě zmí-
nila, že členové spolku nejrůznějším způsobem nacházejí cestu 
ke spolupráci s dalšími subjekty. V seriálu o Mratínském potoce 
najdete díl, kde jsem popsala úklid nepořádku z břehů potoka. 
Tím jsme podali ruce ke spolupráci Rytířskému řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou. Řád zde má významné historické kořeny. 
Vlastní pozemky, kterými protéká potok.

Fotografie ukazují nejbližší dostupné místo, kde spatříme 
Mratínský potok.

Milada Stroblová

Spolek pro Ďáblice
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Provoz stanice nepřerušen
Zahájení dlouho očekávané stavby 

nového zázemí Záchranné stanice hl. m. 
Prahy pro volně žijící živočichy v Praze 5 – 
Jinonicích je již opravdu na dohled, a tak 
se celá stanice včetně pacientů v těchto 
dnech přesouvá na své dočasné působi-
ště v Praze 8. Po celou dobu stavby bude 
stanice fungovat v neveřejné části areálu 
Zahradnictví Ďáblice, které stejně jako 
záchranná stanice spadá pod příspěvko-
vou organizaci Lesy hl. m. Prahy. V násle-
dujících měsících tak záchrannou stanici 
najdete na adrese K Zahradnictví 582, 
Praha 8 – Střížkov.

Během podzimu se v  areálu zahrad-
nictví vybudovalo dočasné zázemí pro 
pracovníky stanice i  léčebné prostory 
a voliéry pro zvířecí pacienty. Provoz sta-
nice nemusí být tedy po dobu stavby 
přerušen, a  naopak ani stavební práce 
v  jinonickém areálu nebudou kompliko-
vat léčení pacientů. Ročně stanice ošetří 
více než 5 000 živočichů (v roce 2022 to 

bylo 5 175 živočichů 125 různých druhů). 
Aby mohla i během stavebních prací po-
skytovat zraněným živočichům adekvátní 
péči v celém rozsahu, byl přesun stanice 
na dočasné působiště mimo stavbu ne-
vyhnutelný.

Stále platí, že pokud najdete nějaké-
ho zraněného volně žijícího živočicha, 
nejlepší možný postup je zavolat na 
nonstop linku záchranné stanice 
773 772 771, kde se s vámi operátor do-
mluví na dalším postupu.

Stejně jako v  Jinonicích, ani nynější 
dočasný léčebný areál v  Ďáblicích není 
přístupný veřejnosti, ale pokud do stani-
ce přijedete například se zraněným živo-
čichem, můžete cestu samozřejmě spojit 
s návštěvou prodejny zahradnictví, která 
je hned vedle.

Stavba nového zázemí v Jinonicích by 
měla být zahájena během února a před-
pokládaná doba výstavby je 18  měsíců. 
Investorem stavby je hlavní město Praha 
(odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy).

Kontaktní údaje:
Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně 
žijící živočichy, K Zahradnictví 582, 
Praha 8 – Střížkov

nonstop pohotovostní linka 773 772 771
vedoucí stanice. Bc. Veronika Kraslová, 
tel. 778 883 162 
kraslova@lesy-praha.cz

Záchranáři se zvířecími pacienty 
se přesunuli do Ďáblic

březen 2023 | Různé
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Dne 30. 11. 2022 se sešla rada Městské 
části Praha-Ďáblice na svém teprve tře-
tím jednání a  rozhodla o  ukončení ná-
jemního vztahu se společností Diakonie 
ČCE. První místostarostka Martina Postu-
pová předložila radě návrh na ukončení 
nájemního vztahu se společností Dia-
konie ČCE. Důvodem ukončení nájemní 
smlouvy je podle Martiny Postupové ne-
přiměřeně nízká výše nájmu, kterou Dia-
konie ČCE platí. Podle názoru Martiny Po-
stupové se jedná o diskriminaci ostatních 
subjektů, zdá se jí to hlavně jako neúčel-
né hospodaření s majetkem obce, což je 
podle jejího názoru v rozporu s § 35 odst. 
1 zákona o hlavním městě Praze.

Rada naší městské části schválila třemi 
hlasy (jeden byl proti a  jeden se zdržel) 
ukončení nájemní smlouvy s tím, že po-
věřila první místostarostku, aby dala Dia-
konii ČCE výpověď z nájemní smlouvy.

Opoziční zastupitelé po seznámení 
se stavem věcí s  výpovědí společnosti 
Diakonie ČCE nesouhlasili, což vyjádřili 
i během prosincového zasedání zastupi-
telstva, a po zveřejnění zápisů z  jednání 
rady MČ v  lednu t. r. proto podali 24.  1. 
žádost o svolání zastupitelstva k projed-
nání především výpovědi Diakonie ČCE.

Starosta Martin Tumpach svolal jed-
nání zastupitelstva na den 7. 2. 2023 na 
9.00, tedy během školních jarních prázd-
nin, na hodinu, na kterou se běžný pra-
cující občan nemůže dostavit, aby zjistil, 
jak funguje správa obecních věcí. Navíc, 
přestože opoziční zastupitelé žádali, aby 
byla projednána mj. záležitost vyhození 
Diakonie ČCE, starosta navrhl v  progra-
mu pouze dva body, a to kontrolu zápisu 
a diskusi.

Avšak při zahájení jednání zastupi-
telstva oznámila tajemnice městského 
úřadu, že všichni koaliční zastupitelé se 
z  jednání zastupitelstva, u  kterého oni 
sami určili datum a hodinu, omluvili a ne-
dostavili se. Starosta Tumpach navíc 27. 1. 
vystavil i  pověření pro stávajícího zastu-
pitele Růžičku, aby jednání zastupitelstva 
vedl!

Buď můžeme věřit tomu, že všichni 
měli závažný důvod se nedostavit, nebo 
můžeme spekulovat o tom, že se koaliční 
zastupitelé prostě chtěli vyhnout vysvět-
lování toho, proč po třiceti letech fungo-
vání dají výpověď Diakonii ČCE, která po-
skytuje potřebné služby občanům.

V  této souvislosti považuji za vhodné 
vrátit současnému vedení obce jejich 
vlastní slova. Na jednání zastupitelstva ko-
naném dne 14. 9. 2022 vystoupila v rámci 
volného mikrofonu tehdejší kandidátka 
na starostku Martina Postupová a zapoji-
la se do sporu mezi tehdejším vedením 
obce a Tomášem Kneiflem. Spor byl o to, 
zda výběrové řízení na nájem ordinací 
proběhlo řádně. Vedení obce svůj po-
hled na celou záležitost vyjádřilo v článku 
nazvaném „Budeme mít druhou ordina-
ci praktického lékaře?“ na straně sedm 
v  Ďáblickém zpravodaji ze září  2022. 
T. Kneifl tvrdil, a na zastupitelstvu mimo 
jiné uváděl, že v  článku je nepravdivě 
uvedeno, že by usiloval o maximální ná-
jemní prostor ve zrekonstruovaném OD 
Ke kinu. Zvukový záznam celého pro-
jevu Tomáše Kneifla lze nalézt na webu 
městské části dablice.cz, a  to ve zvuko-
vém záznamu z  jednání zastupitelstva, 
v souboru nazvaném 20220914zmc_bo-
dy_1_a_2.mp3. A právě v této souvislosti 
se přidala do sporu na straně T. Kneifla 
i  Martina Postupová, která mimo jiné 
uvedla (cit.): „(čas 43:04) Navážu ještě na 
jednu věc, a  to je to, co říkal pan Tum-
pach na začátku. Ano, i  já jsem přesvěd-
čená o  tom, že body k  projednání 
zastupitelstva by měly být popsány 
pro veřejnost a pro ty, kteří se chtějí 
jako občané účastnit jednání zastu-
pitelstva, mnohem precizněji a mno-
hem srozumitelněji, jazykem, řekla 
bych user friendly, přijatelnějším pro 
všechny…“ To asi v době zpracování po-
zvánky na zastupitelstvo vedení obce už 
vědělo, že většina zastupitelů vůbec ne-
přijde a výpověď nájmu Diakonie ČCE se 
projednávat nebude, nebo slovo „Disku-
se“ považuje za preciznější a srozumitel-
nější popsání bodu, v němž se bude pro-
jednávat výpověď nájmu Diakonii ČCE.

Martina Postupová dále v září 2022 na-
značila, že tehdejší vedení dalo na pořad 
jednání zastupitelstva smlouvy o  řešení 
hluku a řešení záplav z přívalových dešťů 
proto, aby na konci volebního období 
najednou prezentovalo splnění svých 
úkolů. Tomuto názoru oponoval tehdej-
ší starosta Miloš Růžička sdělením, že M. 
Postupová se o  jednání zastupitelstva 
zajímala až na konci volebního období. 
Jinak by věděla, že na uvedených pro-
blémech vedení obce pracovalo průběž-
ně, a  ta dlouhá průběžná práce vyústila 
do předkládaných smluv. Na to Martina 

Postupová reagovala následujícími slo-
vy (cit.): (čas 57:20) „Víte, obviňovat nás 
z  toho, že sledujeme zastupitelstvo po-
sledních pár týdnů nebo měsíců před 
volbami, nebo že se začínáme zabývat 
politikou v horizontu posledních pár mě-
síců nebo několika týdnů a  že předtím 
nás to nezajímalo… Opravdu tady vede-
me demokratickou debatu? My se pře-
ce můžeme ze dne na den rozhodnout, 
jestli se chceme, nebo nechceme účast-
nit komunální politiky nebo jiné politiky. 
A to nám nemá být nějakým způsobem 
vytýkáno nebo na to nějakým způso-
bem poukazovat. To přece není nic, co 
by mělo jít k tíži nebo ku prospěchu ko-
hokoliv. A  to, že někdo ze zastupitelstva 
odejde v nějaký okamžik, to by taky z vaší 
strany nemělo být komentováno, pokud 
chcete být skutečně slušný člověk… Na 
hrubý pytel hrubá záplata. Pokud vy se 
nějakým způsobem chováte k občanům 
a  komunikujete s  nimi nějakým způso-
bem, nemůžete se divit, že je vám oplá-
ceno vlastně stejnou mincí (poznámka 
autora: pravděpodobně míněny vulga
rismy T. Kneifla), a k tomu už nechci říct 
vlastně nic dalšího. Jenom to, že mně je 
demokracie mimořádně blízká… tak-
že jakékoliv konotace, které demokracii 
umiňují… jakékoliv vazby na lustrování 
nebo kádrování lidí, jestli mají takovou 
a takovou firmu a takové a takové styky. 
S tím já prostě nemůžu souhlasit. A mám 
pocit, že to tady zaznívá a že to tady za-
znívá nejenom dneska.“

Z toho, jak bylo zastupitelstvo svoláno 
na den 7.  2.  2023, z  výběru hodiny, kdy 
občané nemohou přijít, z  návrhu bodů 
programu a z toho, co se stalo na jednání 
zastupitelstva, kam ani jeden ze zastupi-
telů uskupení Volba 2010 a Ďáblice spolu 
vůbec nedorazil, mám nepříjemný pocit, 
že se milovníci demokracie občanům 
Ďáblic vysmáli.

Za takové jednání neexistuje žádná 
odplata. K  nápravě takového stavu se 
demokrat musí upnout k budoucím vol-
bám. Proto, ačkoliv jsou volby ještě velmi, 
velmi daleko, obracím se na vás, čtenáře, 
jako na voliče. Už za husitských dob mezi 
námi byli tací, kterým se staročeštinou 
říkalo „vodu kázal, víno pil“. Dbejme, pro-
sím, při volbách na to, aby jich ve vedení 
obce bylo co nejméně.

Jiří Kříž, zastupitel

Výsměch milovníků demokracie 
občanům Ďáblic
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Bez faulu.net uvádí: Argumentační fauly 
(neboli řečnické triky, argumentační klamy 
apod.) jsou v  diskusi používány za účelem 
přesvědčení oponenta či publika o  správ
nosti tvrzení mluvčího bez ohledu na logic
kou platnost samotných argumentů. Mo
hou působit na emoce i  na rozum, může se 
jednat o  přímý útok, ale i  o  manipulativní 
vsuvky. Někdy se mohou dokonce jevit jako 
skvělé argumenty, nicméně podstata argu
mentačních faulů spočívá v  tom, že jejich 
logické závěry není možné aplikovat obecně. 
Například fauly s důrazem na emoce, jako je 
Apel na strach, se budou jevit lidem relativně 
smysluplné, pokud danou emoci sami cítí. 
Není možné tedy tvrdit, že všechno strašidel

né je špatné  – létání pro někoho sice může 
být strašidelné a  bude souhlasit, že je lepší 
jet autem než letět letadlem, nelze ale říct, že 
létat je špatné a nikdo bychom to neměli dě
lat – tedy nelze tento závěr aplikovat obecně. 
Některé fauly jsou úmyslné, jiných se může 
mluvčí dopustit omylem (například kvůli 
vlivu kognitivních zkreslení). Úmyslné fauly 
bývají často součástí určité propagandy a vy
užívají je ke své argumentaci manipulátoři.

Odhlédnu-li od toho, že rozpory mezi za-
stupiteli by se dle mého názoru měly řešit 
primárně na pracovní úrovni a  případně až 
následně na stránkách zpravodaje, musím 
konstatovat, že kolegové ve svých vyjádře-

ních uvádějí objektivní a  z  mého pohledu 
relevantní fakta. Ta jsou bohužel zabalena 
do emočně podbarvených zavádějících de-
dukcí. Nemohu souhlasit, že bychom se jako 
zastupitelé měli někomu „vysmívat“. Práci 
pro Ďáblice bereme i  přes rozdílné názo-
ry vážně. I přes osobní zapojení radních do 
 aktivit a služeb pro seniory je nám přisuzová-
na „bezcitnost a  bezohlednost“. Vést diskusi 
v  takové atmosféře je složité. Každopádně 
jsme v  tomto ohledu ve spojení s vedením 
Diakonie, konstruktivními občany i  zástupci 
okolních městských částí a hledáme většino-
vě přijatelné řešení.

Martin Tumpach, starosta

Reakce na polemiku v tomto čísle zpravodaje

V Ďáblickém zpravodaji pro měsíc leden 
a  únor  2023 byla na straně 8 zveřejněna 
výzva k zaslání (nebo zasílání) příspěvku na 
podporu spolku Senioři ČR včetně uvedení 
čísla účtu, kam příspěvek zaslat. Rádi by-
chom na tento postup reagovali a veřejnost 
nejen ďáblickou ubezpečili, že ne všichni 
ďábličtí senioři s výzvou souhlasí, naopak.

V prvé řadě: výzva ani její zveřejnění ne-
bylo projednáno mezi seniory na našich 
jednáních, o  záměru zveřejnit výzvu ne-
padla zmínka. Zřejmě proto, že bychom 
s  tím nesouhlasili. A  máme k  tomu reálné 
a objektivní důvody. Předně nejsme v situa-
ci, kdy bychom měli nouzi o  finanční pro-
středky a neměli z čeho hradit naše aktivity. 
Spolek Senioři ČR obdržel letos stejně jako 
vloni dotaci od městské části Praha-Ďáblice 

ve výši 65 000 Kč. K  tomu musíme dodat, 
že tuto částku jsme v  loňském roce utrati-
li celou také proto, že jsme na konci roku 
koupili elektronické piano Yamaha za částku 
8 099 Kč. Další piano, natož letos, určitě ku-
povat nebudeme, budeme-li mít možnost 
se k tomu vyjádřit. Letos tento obnos využi-
jeme jinak, byť nám na našich společných 
jednáních ještě nebylo sděleno, za co nebo 
o čem se alespoň uvažuje, že bychom měli 
podniknout nebo pořídit.

Dále chceme veřejnosti sdělit a  záro-
veň za to poděkovat současnému vedení 
městské části, že můžeme bezplatně užívat 
prostory ve zrekonstruovaném OD Ke Kinu 
včetně kuchyňky a  veškerého zázemí, a  to 
každý pátek odpoledne do 18  hodin. Tuto 
podporu od MČ zvláště oceňujeme, neboť 

si dobře uvědomujeme, že udržování námi 
používaných prostor něco stojí (elektřina, 
vytápění, úklid, vybavení toalet) a  veške-
ré náklady platí obec, tedy všichni občané 
městské části tímto podporují naši činnost. 
I  proto je nemravné vyzývat občany, aby 
posílali další peníze.

Konečně bychom chtěli naše občany 
ujistit, že nepodporujeme kopání příkopů 
mezi generacemi, mezi seniory a ostatními, 
mezi seniory a rodinami s dětmi aj. Přejeme 
si přesně opačné a také, zvláštně senioři ze 
Šikovných rukou, pořádáme akce mající za 
cíl spojovat, nikoli rozdělovat.

Děkujeme všem za pochopení a podporu 
našich činností, kterou dostáváme.

Daniela Tůmová 
a Marcela Maryšková

Na pravou míru!

Skutečně?
Uběhlo jen několik týdnů od komunálních 

voleb a  dlouholetý poskytovatel sociální 
péče ďáblickým občanům, Diakonie ČCE, 
dostal výpověď z nájmu v OD Ke Kinu. Po 27 
letech působení v Ďáblicích. Bez nabídky ji-
ných adekvátních prostor, vlastně bez udání 
důvodu.

Bez návrhu na možnost setrvání za zvýše-
ný nájem. Kolika obyvatelům asi za tu dobu 
pomohli: stovkám, tisícům? V  době, kdy se 
Národní akční plán pro stárnutí populace ori-
entuje na domácí péči a na to, aby mohli sta-
ří nebo zdravotně handicapovaní lidé zůstat 
co nejdéle v domácím prostředí, je výpověď 
sociální službě hodně špatné rozhodnutí.

V  lednovém zpravodaji se nás zástupci 
MČ Praha-Ďáblice snažili přesvědčit o  tom, 
že těchto služeb je dostatek. Protože se ale-
spoň občas řídím heslem důvěřuj, ale prově-

řuj, podívala jsem se na vyjmenované firmy 
a  organizace trochu podrobněji. V  případě 
poskytovatelů zdravotní péče v  domácím 
prostředí mi příspěvek moc nepomohl. 
Přestože brýle ještě nenosím, miniaturní 
text jsem nedokázala přečíst. Tuto péči však 
doporučuje a  předepisuje praktická lékař-
ka a většinou dá kontakt i na poskytovatele 
v naší blízkosti. Sociální služba Thése one, s. 
r. o., má na webu uvedenou sazbu 300 Kč/
hod. zapsaný spolek Hewer přijede klientům 
uklidit za 230–250 Kč, minimální objednávka 
je na dvě hodiny. Život 90 provozuje přede-
vším krizovou telefonní linku, klasické sociál-
ní služby jen v  některých částech Prahy, na 
Praze 8 pouze v Karlíně.

Pro odvoz k  lékaři je uvedený Modrý An-
děl a Pohoda Transport, s. r. o. Modrý Anděl 
je klasická taxislužba, druhý poskytovatel má 
sídlo v Hostivicích a  jen nástupní sazba pro 
Prahu je 180 Kč + cena za ujeté km (19) + 

sazba za čekání. Tak to je docela drahá cesta 
k lékaři.

Nejlepší je však doporučení nákupů v Koší-
ku, Rohlíku apod. Všichni senioři asi doma ne-
mají počítač, internet a mobilní aplikaci pro 
elektronické platby. Pokud to má být náhra-
da za sociální služby, autor/ka příspěvku se 
asi nikdy osobně nesetkali s osobou, která je 
potřebuje. Jako dobrý projekt se jeví Kuchy-
ně Plotna, která sídlí ve Zdibech. Ta je teprve 
na startu a nemá zatím dostatečnou kapaci-
tu na rozvážku jídel, ale do budoucna bude 
dobrou alternativou pro ty, kteří občas ne-
mají čas vařit, nebo je to pro ně již náročné.

Bližší rozbor nedostupnosti vyjmenova-
ných sociálních služeb zazněl také na svola-
ném zastupitelstvu dne 7. 2. 2023 od Simo-
ny Dvořákové, který si můžete poslechnout 
v audio verzi na dablice.cz či souhrnně pře-
číst v jejím textu v tomto ĎZ na str. 7.

Jana Ouředníčková

„Nenecháme vás bez pomoci.“
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Hvězdárna Ďáblice
Pod Hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8,
tel.: 283 910 644
e-mail: dablice@planetum.cz
planetum.cz/hvezdarna-dablice/

Program na březen 2023
OTEVÍRACÍ DOBA / POZOROVÁNÍ 
OBLOHY dalekohledy
Středa 13–21; pátek 13–17, 19–21; 
sobota a neděle 
10–12, 13–17, 19–21.

POŘADY (komponované večery 
s pozorováním oblohy)
Středy od 18 hodin: 
Planety, zajatci Slunce. 
Pátky od 19 hodin: 
Co se děje na obloze?

POHÁDKY pro nejmenší 
(od tří let)
Každou sobotu v 10.15, 
13.15 a 15.15 hodin 
– Paxiho dobrodružství 
ve Sluneční soustavě.
Každou neděli v 10.15, 
13.15 a 15.15 hodin 
– Jak šla kometka do světa.

VSTUPNÉ
Dospělí 60 Kč, děti a mládež 40 Kč, 
senioři (od 65 let) 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
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Kalendář plánovaných akcí
O všem, co se bude, či nebude konat, vás budeme informovat na webových 
stránkách dablice.cz, vlna.dablice.cz, na FB MČ Ďáblice i KC Vlna.
pátek 3. března od 15 hodin Oslava MDŽ – sál Obecního domu Ďáblice
sobota 4. března od 16 hodin  Kočička z kávové pěny 

(divadýlko pro děti) – KC Vlna
neděle 5. března od 10 hodin  Otevřený ateliér 

(arteterapeutická dílna) – OD Ke Kinu
středa 8. března od 17 hodin Vlna ženám – KC Vlna
pátek 17. března od 19.30 hodin  Brouci band (jarní tančírna, poté DJ Bobby) 

– sál Obecního domu Ďáblice
sobota 18. března od 10 hodin  Dílna šikovné ruce 

(velikonoční výtvarná dílna) – OD Ke Kinu
úterý 21. března od 19 hodin Pub Quiz – KC Vlna
čtvrtek 23. března od 9.30 hodin Jarní petrklíč – kulturní dům Krakov
pátek 31. března od 15 hodin Velikonoční tvoření – ZŠ Ďáblice
pátek 31. března od 18 hodin  Noc s Andersenem 

– Obecní knihovna Ďáblice
sobota 1. dubna od 9 hodin Úklid Ďáblického háje – Areál zdraví
neděle 2. dubna od 14 hodin  Na modré vlně 

(Světový den porozumění autismu) – KC Vlna
sobota 15. dubna od 14 hodin  Dílnička z kreativního kufříku 

(výtvarná dílna) – KC Vlna
sobota 15. dubna od 16 hodin Fimfárum (loutková pohádka) – KC Vlna
čtvrtek 27. dubna od 18 hodin  Ota Pavel známý a neznámý 

(přednáška) – KC Vlna
Změna programu vyhrazena.

POZVÁNÍ
Noc s Andersenem a českou pohádkou v knihovně
Kdo snědl Honzovi všechny buchty a co vám poradí Liška Ryška?
Pojďte s námi do pohádky!
Pro děti od 5 do 7 let
Kdy: 31. března od 18 hod.
Kde: Obecní knihovna Ďáblice

Vítání 
občánků

Vážení rodiče, rádi bychom společně 
s vámi přivítali nově narozené občánky 
naší obce. Registrovat se můžete 
na e-mailu socialni.komise@dablice.cz

Těšíme se na vás.

březen 2023 | Různé

Výzva pro podnikatele, živnostníky 
a firmy působící na území Ďáblic
Hledáte zaměstnance a  spolupracovníky do své firmy a  chcete nabídnout pra-
covní příležitosti občanům z Ďáblic? Máte konkrétní představu o formě spoluprá-
ce nebo se chcete zapojit do dění v naší městské části a spolupracovat s námi? 
Obraťte se, prosím, na sekretariát ÚMČ, tel.: 283 910 723–5 pro sjednání schůzky 
a společně vymyslíme možnosti spolupráce. Můžete pomoci nejen své firmě.




