zdarma
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7. číslo / 3. ročník

MŠ na škole
v přírodě

Nová dětská
hřiště

str. 4

str. 5

Slovo starostky

Letošní léto se chýlí ke konci a pře- • Byla dokončena výměna kabelů (vy- • Dům s chráněnými byty (místo kina):
sto, že nebylo teplotně moc příznivé
jsou vydána potřebná rozhodnutí
sokého napětí a sdělovacích), kterou
a mnohým z nás možná dovolená prok odstranění stavby a dle zástupce
pro PRE a. s. prováděla ﬁrma ENERpršela, věřím, že jste si odpočinuli
investora stavby (odbor městského
GO PRAHA s. r. o. v ulicích Ďáblica nabrali nové síly do zbývajících měinvestora MHMP) bude demolice
ké, Čenkovské, Květnové, Kokořínsíců tohoto roku. Zvláště školní mlákina provedena v roce 2006.
ské, Na Štamberku, Myslivecké
deži je nutné popřát úspěšný start do
a Šenovské. Po několika připomín- • Budoucí areál VŠUP (území po
nového školního roku a zvládnutí
SURKOVu) – do konce letošního
kách z naší strany ohledně opětovné
všech povinností.
roku bude provedena nařízená sanapokládky dlažby v chodnících lze
Říká se, že doba léta je časem vícece pozemků. Jak jsme byli vedením
říci,
že
je
stav
uspokojivý.
méně lenošivým, kdy je vítána jakákoVysoké školy umělecko-průmyslové
liv událost, aby bylo o čem psát, co • Dětská hřiště byla postupně vybavoinformováni, předpokládá se v roce
vána novými prvky, ale o tom píše
probírat. Snad tomu i tak občas bývá,
2006 zahájit výstavbu.
více zástupce starosty.
ale to nechám na Vašem úsudku, jak to
vidíte po uplynulém létu.
• Všimli jste si určitě, že „Battistova • Jednou z nejdůležitějších plánovaných akcí letošního roku je rekonstrukce kuchyně MŠ.
Od poslední informace na toto téma
(dubnový Zpravodaj) proběhlo další
výběrové řízení a teprve na potřetí
byla soutěž úspěšná, kdy uchazeči
splnili všechny požadované podmínky

ze strany naší MČ jako zadavatele
soutěže.
29. 6. 2005 proběhlo vyhodnocení
jednotlivých nabídek jmenovanou
hodnotící komisí a za zhotovitele stavby byla vybrána ﬁrma NAVATYP a. s.
Výstavbě nového hospodářského
zázemí s kuchyní bude však předcházet demolice starého objektu, když
prováděcí ﬁrmou je SKANSKA a. s.
Naše představa o dokončení díla, včetně vybavení kuchyně, je počátek příštího
roku. Investorem této stavební akce je
naše MČ a předpokládaná výše celkových
nákladů se pohybuje kolem 13,5 mil. Kč.
Firma A.S.A. Ďáblice přispěla na vybavení kuchyně částkou 250 tisíc Kč.
O dalším dění ve výše popisovaných
akcích budete průběžně informováni.
Danuše Ševčíková

ZAMYŠLENÍ

Komunální odpad a my občané

Foto: J. Kolář

Redakce Zpravodaje byla upozorněna na množící se stížnosti občanů, týkající se neoprávněného odkládání komunálního odpadu zejména do „cizích“
Parkoviště Hořínecká
kontejnerů u bytových domů (napřícihelna“ je novými majiteli oplocená klad v ulici Šenovské) občany, kteří
A co se dělo
a probíhá oprava komína.
zde nebydlí a tudíž za vyvážení těchto
• Výstavba nového bytového domu (v kontejnerů neplatí. Každý z nás zřejmě
u nás v Ďáblicích?
severní části budoucího náměstí, mezi občas musí řešit problém, že je více
• Tedy jistě Vám neušlo, že stavební
ulicí Prácheňskou a U Prefy) je ve odpadu, než stačí pojmout jeho popelaktivity neutuchaly a vyrostlo tu něstavu příprav k územnímu řízení a dle nice – ale je zcela bezohledné, když se
kolik nových domků, rýsují se nové
sdělení od soukromého investora je tak děje na úkor druhých občanů.
komunikace v lokalitě „Nové Ďábliv plánu zahájit v příštím roce stavbu.
ce“ (EKOSPOL).
Měli bychom být i v tomto ohledu

vůči sobě navzájem více ohleduplní
a co nejvíce také využívat – vedle
svých popelnic – též pravidelně vyvážené veřejné kontejnery pro separovaný sběr na stálých vymezených stanovištích v obci a dále též velkoobjemové
kontejnery, přistavované několikrát
ročně. Je třeba v této souvislosti naopak s povděkem konstatovat, že tato
dlouhodobá opatření prakticky zamezila dřívějším tak četným „černým“
skládkám na různých místech obce.
J. K.

Z REDAKCE
Obsah rozhovoru s bývalým starostou Akad. arch.
Jiřím Veselým v minulém čísle Zpravodaje mne za
jeho redakci inspiroval k úvaze, podívat se v dalších
číslech též na to, co všechno se v Ďáblicích změnilo
za uplynulých 15 let. Jak rychle jsme zapomněli
např. na to, že některými ulicemi volně tekly splaš-

Foto: J. Kolář

Prakticky končí letošní tak málo povedené léto –
zbývá však snad ještě naděje aspoň na příjemnější
„babí léto“. I tak většině z nás začínají opět pravidelné pracovní povinnosti, dětem nový školní rok.
V podstatě i našemu zastupitelstvu začíná poslední rok současného volebního období, což návazně
platí i pro práci současné redakce Zpravodaje. K tomu bych rád připojil pár poznámek.
Redakční anketa v 1. polovině roku dost významně
rozčeřila tematickou náplň několika čísel Zpravodaje –
i když zásluhou především přednostně oslovených našich
nových spoluobčanů (i když nejen jich). Jsem přesvědčen, že bychom v tom měli pokračovat – ovšem za předpokladu, že občané Ďáblic budou nadále cítit potřebu
aktivně projevovat své názory, poznatky, nápady, podněty… Myslím, že by to bylo k prospěchu nás všech, v neposlední řadě samozřejmě i našeho zastupitelstva.

ky, provoz býv. PREFY obtěžoval široké okolí, životní prostředí obtěžoval smog komínů ze spalování
tuhých paliv, zadrátované ulice hyzdily jejich vzhled
atd. atd. V této souvislosti bych též rád požádal občany Ďáblic, kteří vlastní staré fotograﬁe, dokumentující dřívější stav naší obce, o jejich zapůjčení (stačí
je hodit v obálce do schránky na Místním úřadě, vrácení je samozřejmostí). Mohlo by být velmi prospěšné konfrontovat je s fotograﬁemi současného
stavu stejných míst, objektů, ulic aj.
Současně se v tomto sloupku chci omluvit za to, že
vydání tohoto čísla Zpravodaje je o týden opožděné. Kupodivu je příčinou to letošní podivné léto, kdy většina
oslovovaných spolupracovníků byla nedosažitelná. Totéž
platí o absenci pravidelné rubriky „ŽIJÍ MEZI NÁMI“,
jejíž zařazení bude následovat opět v říjnovém čísle.
Ing Jan Kolář, redakce Zpravodaje
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SAMOSPRÁVA

O čem se radí radní
Z programu 57. až 59. jednání Rady MČ Praha–
Ďáblice vybíráme pro informaci občanů některé nejdůležitější body, které byly projednány.
Rada:
• Souhlasila s odejmutím vodohospodářského majetku
(vodohospodářských staveb) v k. ú. Ďáblice ze správy
MČ Praha–Ďáblice a jeho předáním Hl. m. Praze.
• Souhlasila - po projednání a na základě návrhu sociální komise a informací z bytového odboru MHMP ve
věci rozdělení volných bytů - přidělit z kvóty MHMP byt
o velikosti 1+1 panu Karlu Pokornému, slečně Kateřině
Hlavínové a byty z bytového fondu MČ Praha–Ďáblice
panu Pavlu Bednářovi (byt č. 3 v ul. Ďáblická čp. 339
o velikosti 1+0 cca. 24 m2), slečně Petře Lomozové (byt
č. 10 v ul. Ďáblická čp. 339 o velikosti 1+1 cca. 40 m2)
a manželům Součkovým (byt č. 3 v ul. Ďáblická čp. 161
o velikosti 2+1 cca. 62 m2).
• Rada doporučila předložit členům ZMČ k posouzení návrh projektu na řešení multifunkčního areálu – haly
s restaurací v areálu „U Holců“. Návrh řešení, předložený
zpracovateli dokumentace, preferuje halu střední velikosti (36x18m) s předpokládanými náklady na celou stavbu
ve výši cca. 54 mil. Kč.
• Rada doporučila po projednání variant návrhů řešení
kruhové křižovatky ulic Ďáblická–Kostelecká řešit tuto
nebezpečnou křižovatku světelnou signalizací, a to i za
předpokladu, že by investorem byla naše MČ.
• Souhlasila se zachováním systému vyplácení příspěvku na odvoz komunálního odpadu občanům Ďáblic jako
za rok 2004 dle přijatého usnesení č. 174/04/RMČ.
• Souhlasila s výjimkou na vyplacení finančního příspěvku za vybudování vodovodní a kanalizační přípojky
k RD na pozemku p. č. 1026/9 v k. ú. Ďáblice při ul. Liběchovské s ohledem na objektivní důvody zdržené kolaudace RD.
• Vzala na vědomí stížnost na průběh a organizaci Školy v přírodě ve školním roce 2004/2005, kterou za školskou a kulturní komisi Rady MČ Praha–Ďáblice podala
vedoucí komise Věra Prokešová a dále písemné stanovisko vedení ZŠ, U Parkánu 11 k této stížnosti. Po projednání pověřila Komisi školskou a kulturní zajištěním ŠvP
pro ZŠ U Parkánu 11 ve školním roce 2005/2006 a to
nejpozději do konce listopadu 2005.
• Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000

Kč pro sbor Církve československé husitské. Finanční
prostředky budou využity na rekonstrukci podlahy, vchodových dveří a úprav na odstranění vlhkosti v modlitebně
Církve čs. husitské v Ďáblické ulici.
2
Souhlasila se zněním návrhu smlouvy s Irenou Holou, bytem Osinalická čp. 901, o výpůjčce části pozemku
1228/1 - část pozemní komunikace Osinalická o výměře 18,50m2, a to za účelem vyhrazeného stání pro jedno
osobní vozidlo, a to pro syna žadatelky, který je držitelem průkazu ZTP-P. Výpůjčka se sjednává bezplatně na
dobu neurčitou, nejpozději však do doby trvání platnosti
průkazu ZTP-P. Rada po projednání pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
• Vzala na vědomí prozatím zápornou odpověď ředitelky VZP J. Musílkové na petici a dopis, žádající podepsání smlouvy s MUDr. Peškovou.
• Starostka informovala členy rady o jednání s kvestorkou VŠUP Ing. Janou Jeřábkovou. Sanace jejich pozemku (býv. SURKOV) by měla proběhnout do konce roku
2005 (již byla schválena dodavatelská firma, investice
cca. 60 mil. Kč). Poté by měl proběhnout prodej zbývajícího pozemku za 1,– Kč jak již odsouhlasilo zastupitelstvo MČ.
• Po projednání všech skutečností a na základě vyjádření sociální komise nemá rada námitek proti zařazení
žádosti Evy Javůrkové do evidence žadatelů o byt.
• Zamítla po projednání a vzhledem ke skutečnostem,
že MČ věnuje mnohé finanční dary subjektům v Ďáblicích a v okolí, které jsou ďáblickým občanům přínosné,
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybavení
nového oddělení Olivovy dětské léčebny v Říčanech.
• Souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha–Ďáblice jako povinným a PRE a.s. jako oprávněným za účelem
kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 1731/2, 556/1
a p.č. 570/1 v k. ú. Ďáblice, které jsou zapsány na LV č.
860 pro k. ú. Ďáblice.
• Neměla námitky k prodloužení pronájmu sálu
v Obecním domě (cvičení žen 4 hod./týdně, vedené
Mgr. Vlastou Urbánkovou) a to za stejných podmínek jako dosud.
Zpracoval tajemník ÚMČ
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Co si můžeme
nového přečíst
V naší místní knihovně přibyly
v červenci a srpnu 2005 tyto knižní přírůstky:

S. Brown - Tučné úterý
V.P. Borovička - Scotland Yard zasahuje
L. Beran - Zamčená ústa
P. Brice - Vinnetou a já
B. Cartland - Svatba z donucení
R. Cílek - Zapomeňte,že jste byli
lidmi
P. Frýbort - Dohazovač
J.a E. Hrubešovi - Pražské domy
vyprávějí VIII.
D. Chamberlainová - Matčin stín
S. Japrisot - Příliš dlouhé zásnuby
R. Jeffries - Umění odejít
L. Kleypas - Tajemství letní noci
J. Marek - Barikáda z kaštanů
E. Moon - Ovčákova dcera
E. Moon - Dvojí věrnost
A. Murphy - Návrat z pekel
J. Novák - Zatím dobrý
D. Preston - Mayský kodex
C. Proctor - Oči ve tmě
D. Silva - Anglický zabiják
B. Small - Soukromá potěšení
D. Steel - Druhá šance
D. Tomášek - Nevyhlášená válka
J. Trevane - Fatwa
J. Trollopová - Bratr a sestra
J.Saint-Viktor - Madame du Barry
L. Vrbová - Obrácené srdce
M. Yorkeová - Kdo za to může
M. Žamboch - Líheň 1
M. Žamboch - Líheň 2
Ivana Midlochová, knihovnice

Zastavme se u „akcízu“

Loučení
s létem

Foto: J. Kolář (2x)

Zveme všechny občany
na letošní Loučení s létem,
které se uskuteční od
17 hodin v sobotu 17.
září 2005 na hřišti
u Hospody U krále
Holce v ulici Osinalické. Hudba, pití, občerstvení – vše
bude připraveno. Děti
jistě potěší i skákací
hrad.
Kompletně rekonstruovaný objekt „akcízu“ (Ďáblická čp. 160) byl doplněn okolními úpravami a to včetně nového
Školská a kulturní komise oplocení. Za pozornost stojí kovová tabule u vchodu na dvůr se zajímavými informacemi o tomto objektu.
J. K.
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CO NEVÍTE O NAŠICH FIRMÁCH

Dnes ﬁrma W-PLAST.cz
systematické kooperace s dodavateli
jednotlivých komponent, když:
- výrobcem plastových profilů značky
Deceuninck je belgická společnost
DECEUNINCK s.r.o.,
- výrobcem kování je společnost ROTO z Nového města na Moravě,
- izolační dvojskla dodává firma Saint
Gobain Sklo ČR s.r.o. z Prahy – Malešic
- a konečně dodavatelem vrchního ko-

vebního díla, přes jeho realizaci až po
konečnou provozní servisní údržbu.
Zmíněná komplexnost je zabezpečována dodávkou jednotlivých stavebních výplní pro stavby, tzn. dodávky
s dopravou, demontáží, montáží, zednickým začištěním, odvozem vybouraných oken a dalšími pracemi především těchto výrobků:
• Plastová okna a balkónové dveře
• Vchodové dveře a vstupní portály
• Vnitřní a vnější parapety
• Střešní okna ROTO
• Předokenní rolety
• Žaluzie
• Sítě proti hmyzu
Dokladem
kvality
výroby
a montáže plastových oken je
vydaný certifikát kvality výroby a montáže
ČSN EN ISO
9001:2001.
Dodávaný sortiment výrobků
je
kvalitativně
ověřen oficielní
certifikací Certifikačního orgánu
Centra stavebního
inženýrství, a.s.
Praha, pracoviště
Zlín. Tento výsledek je důsledkem

vání, doplňků oken a příslušenství je
společnost VBH Vereinigter Baubeschlag-Handel Praha s.r.o. z Prahy
– Zbraslavi.
Firma W-PLAST.cz se jako ďáblická společnost v tomto roce pravidelně
připomíná řtenářům Zpravodaje svou
placenou inzercí a přispívá tak ke snížení finanční náročnosti této publikační činnosti.
Jan Kolář

Foto: archiv (3x)

Když jsme před více než deseti lety
vypsali výběrové řízení na kompletní dodávku nových oken pro budovu
místní radnice v Ďáblicích, přihlásily
se – jest-li se dobře pamatuji – pouhé
3 nebo 4 firmy. Od té doby se situace
velmi změnila, na tomto trhu je více
než silná konkurence.
Zhruba v této době v roce 1994
byla založena též firma W-PLAST.
cz, která vznikla jako jeden z prvních výrobců plastových oken u nás.
Z předchozího působiště v Praze
– Krči firma přesídlila v roce 2004 do
Ďáblic, kde našla všestranně příznivé podmínky. Existence a prosperita
firmy je podle získaných informací
založena na obchodní filozofii zajišťovat dodávky co nejkomplexněji a v co
nejvyšší kvalitě s využíváním nejnovějších inovací v oblasti dodávky
jednotlivých komponentů – profilů,
kování, skel a přídavných prvků. To
jí také umožňuje dosahovat v podstatě konstantní objem výroby prakticky
po celou dobu trvání firmy ve výši 35
– 40 milionů ročně.
Firma W-PLAST.cz je tak jedním
z významnějších dodavatelů otvorových prvků na českém trhu. Tlaku
konkurence odolává nabídkou komplexní palety služeb a výrobků stavebním firmám, investorům, mezinárodním řetězcům, ale i soukromým
investorům z řad obyvatel. V praxi to
znamená zajišťování služeb od počátečního poradenství a projektování sta-

Všem občanům Městské části Ďáblice

Ďáblická základní organizace uspořádala jako každým rokem v prvním
týdnu měsíce září (2.–4. 9. 2005) tradiční výstavu holubů a králíků. Výstava se uskutečnila v chovatelském
areálu U Parkánu, u pana Kmínka ve
statku. Tuto akci by nebylo možné
uskutečnit bez obětavé práce členů
naší základní organizace.
Historie výstavnictví naší organizace byla založena ve dvacátých letech
minulého století, kdy dne 17. 3. 1928
vznikl za účasti 23 členů spolek celostátní Jednoty chovatelů králíků a holubů v Ďáblicích. Po restitucích jsme
přišli o výstavní areál, kde jsme organizovali výstavy místní, celopražské
i speciální klubové.
Nezbývalo nám nic jiného, než si
vybudovat nový chovatelský areál za
pomoci zastupitelstva Městské části

Ďáblice a především starostky Ševčíkové. Nemalé pochopení pro naše
potřeby projevil pan Kmínek, který
nám pronajal část pozemku ve statku.
Všem touto cestou upřímně děkuji.
Na závěr děkuji našemu zastupitelstvu za poskytnutí finanční pomoci
na vybudování elektrické sítě do zařízení a zakoupení různého materiálu
na úpravu terénu. Také děkuji panu
Čámskému a příteli Štědrému za poskytnutí finančního daru a členům za
řádný průběh výstav.
V Ďáblicích máme heslo: „Pro krásu, radost a užitek“, které se naplňuje
v pěkném prostředí chovatelského
areálu, u krásných zvířat, přinášejících
radost do mysli našich dětí a poznatky
při poznávání živé přírody.
Milan Mareda
předseda ZO Ďáblice

(Placená inzerce)
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MŠ na škole v přírodě

Foto: autorka (6x)
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Ve školním roce 2004 – 2005 vyjela
mateřská škola na školku v přírodě
teprve v termínu 20. – 29. 6. 2005 do
Rokytnice nad Jizerou, proto o jejím
průběhu informuji čtenáře Zpravodaje
s malým zpožděním.
Hotel Skol v Rokytnici je situován
do překrásné krajiny na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Okolí přímo vybízí k uskutečňování vycházek buď do
lesa, kde si děti stavěly překrásné domečky pro Kmotru lišku, nebo po turistických značkách, kde bylo možno
vidět chaloupky jako z pohádek. Uskutečnili jsme také dva výlety. Jeden polodenní autobusem ČSAD do Harrachova a pěšky k Mumlavským
vodopádům. Zde se děti prošly Liščí
stezkou a plnily různé úkoly. Druhý
výlet byl celodenní a vezl nás soukromý dopravce pan Hartig. Jeli jsme do

ZOO v Liberci, o všech zvířatech proběhla živá diskuse a děti měly samozřejmě spoustu otázek. K radosti všech
dětí proběhla i jízda vláčkem. Výlet
byl zakončen na Ještědu, kam nás vyvezla lanovka. Pohled z této výšky byl
pro děti velkým zážitkem.
Během našeho pobytu děti poznávaly stromy a keře v okolí, hmyz
a květiny na loukách, zazpívali jsme
si písničky o přírodě a zvířatech u táboráku s opékáním buřtů, děti se zúčastnily zdravotnického kvízu a také
soutěže „Česko hledá superstar.“ Diskotéka proběhla při pyžamovém karnevalu a děti si zařádily u písniček
Dády Patrasové i jiných. Program byl
opravdu pestrý a vzhledem k překrásnému počasí za celý pobyt a práci
všech učitelek i vychovatelek se děti
neměly možnost nudit ani minutu.
Vybavení pokojů bylo velmi dobré,
dostatek úložného prostoru jsme oceňovali, hygienické zázemí bylo také dobré.
Mám – li celkově zhodnotit pobyt
na ŠvP, pokládám ho za velmi zdařilý
a děkuji všem účastnicím za obětavou
práci a dobrou pohodu.
Věra Hajšmanová, učitelka MŠ
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Hřiště Kostelecká

tvarově . Atmosféru hřiště dotváří lezný totem – dominanta hřiště a symbol
spojení s přírodou. Domníváme se, že
zřízení takového hřiště bylo šťastné
rozhodnutí zastupitelů, protože v přírodní lokalitě tento typ hřiště má své
opodstatnění.
Hřiště na Koníčkově náměstí si vyžádalo nejvíce úprav. Tak především
již na jaře byl vyměněn povrch cest.
Popraskaný a zdeformovaný asfalt nahradila zámková dlažba a v místě křížení úhlopříčných cest vzniklo i jakési
minináměstíčko. Velikost celého náměstí umožnila instalovat kromě herních prvků i prvky pro sportovní vyžití
dětí. Takže kromě klasických herních
prvků – houpaček, kolotoče, věže se
skluzavkou a lezných stěn byly zde instalovány i branky na malou kopanou
a koš na basketbal. Vzhledem ke skutečnosti, že v této části obce narostl
počet malých návštěvníků hřiště o děti
z blízkého sídliště rodinných domků
(Central Group), se domníváme, že investice sem vložené byly oprávněné.

Na Znělci

Hřiště u ulice Kostelecká bylo vybaveno s přihlédnutím k přání rodičů dětí,
které toto hřiště navštěvují. Hřiště je
opět vybaveno klasickými herními prvky, navíc je zde instalován „domeček“,
umožňující hry dětí i šplh po laně.
V ulici U Prefy byla umístěna dětská lanovka. Jedná se o soliterní prvek, což dodavatelé, tj. Tomovy parky s. r. o.
Turnov a Prolemax s. r. o. Plzeň, doložili předložením příslušných certiﬁkátů,
odsouhlasených státní zkušebnou.
Na hřištích budou prováděny průběžně cca dvakrát týdně visuelní kontroly,
spojené s úklidem. Herní prvky navíc
podléhají čtvrtletním revizím a velkým
ročním kontrolám dodavatelů.
Co dodat na závěr? Hřiště byla zřízena z prostředků městské části pro
radost našich dětí. Společně si je proto
chraňme a nedovolme, aby je někdo
svévolně ničil.
Na Znělci
Ing. Jaroslav Černý
místostarosta

Na Znělci
vyžadující větší prostor a přehlednost.
Tyto požadavky splňuje daná lokalita
velmi dobře. Proto ani v budoucnu nepočítáme s dalším jejím vybavováním.
V současné době se upravuje povrch
pro poslední hřiště, které bude v letošním roce zřízeno. Nachází se v ulici
K Lomu ( u hřbitova) a sloužit by mělo
pro děti z oblasti horních částí ulic Legionářů a Chřibské, z ulice K Letňanům a ze sídliště „Nové Ďáblice“. Protože se jedná o zcela novou lokalitu,
čas ukáže, zda bude vhodné provést
zde dodatečné úpravy jako např. zpevnění části ploch, zřízení cest a pod.
Obnova dětských hřišť a jejich zcela
nové vybavení bylo nutné. Staré vybavení hřišť neodpovídalo současným
trendům a potřebám dětí, nevyhovovalo
navíc po stránce bezpečnostní. Nově zřízená hřiště odpovídají přijatým evropským normám ČSN-EN 1176 a 1177,

Foto: J. Kolář (6x)

Každý, kdo šel v poslední době Ďáblicemi kolem dětských hřišť, musel si
všimnout, že doznala podstatných
změn. Zcela nové vybavení dostala
hřiště v ulicích Na Znělci, Kostelecké,
U Prefy a na Koníčkově náměstí.
Na Znělci jsou herní prvky zhotoveny z akátového dřeva, neopracované

Foto: V. Fouček (2x)

Nová dětská hřiště v Ďáblicích

Koníčkovo náměstí

Lanovka u Prefy

Koníčkovo náměstí

Koníčkovo náměstí
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Tenisté si libují, co všechno vylepšili

Prázdniny pomalu končí. Činnost
fotbalového klubu SK Ďáblice je již od
července v plném dění. Začal novy
soutěžní ročník Pražského fotbalového
svazu 2005/2006. Klub má do nového
soutěžního ročníku přihlášena 4 mužstva. Starší přípravku (8–10 let), mladší žáky (10–12) pod vedením trenérů
Stanislava Kratochvíla a Petra Křemenáka. Vedoucím mužstev je Petr Nebeský. Pomáhají i další z rodičů.
Chlapci absolvovali týdenní tréninkové soustředění u Berouna. Nyní již trénují dvakrát týdně na hřišti. Mistrovské zápasy jim začaly 4. září.
A – mužstvo dospělých hraje i nadále Pražsky přebor. Mužstvo však
doznalo podstatných změn. Funkci
trenéra převzal pan Josef Jarolím. Jistě
ho někteří budete znát jako ligového
hráče Sparty. Dosud hraje za národní
mužstvo staré gardy a za starou gardu
Sparty. Nahradil tak trenéra Pavla Venigera, který pro velké pracovní zatížení nemůže již toto funkci zastávat.
Slíbil však, pokud mu čas dovolí, zahrát si za B – mužstvo a pomůže trenérovi tohoto mužstva při trénincích.
Využíváme této příležitosti, abychom
jemu moc poděkovali za práci, kterou
odvedl v jarní částí soutěže a za to, že

zábav a letos v únoru uspořádali v prostorách školy už třetí ples v pořadí.
Pravidelně pořádají v areálu dětský
den a také několik turnajů pro členy
i hosty – letos se hrálo dvakrát na jaře
a v sobotu 3. září završilo turnaj ve
čtyřhře tradiční opékání selete. „Jsme
rádi, že znovu přišlo i několik nečlenů,
kteří k nám chodí hrát pravidelně.
Trošku nás mrzí, že jsme skončili s pořádáním tenisové školičky pro děti,

Ďáblicky fotbal

svojí obětavou trenérskou činností jednoznačně zachránil pro Ďáblice setrvání v přeboru.
Dále doznal podstatných změn
i hráčský kádr. Pět hráčů ukončilo hostování v našem klubu. Na operaci kolena čeká Ondra Novák. Do přípravy
se zatím nezapojili Marek Pikhart, Petr
Diviš a Radek Kabrna především
z pracovních důvodů. Pro zranění
v přípravě nehraje zatím Stanislav Fabián. Byli jsme nuceni kádr doplnit
o další hráče. Jsou to: Jaroslav Šuranský, Lukáš Martínek, Jan Francl, Michal Samec, Michal Kožuch, Bořek
Jehlička, Jan Davídek, Jan Židlický
a Ondřej Myška.
Trenéra Josefa Jarolíma čeká spousta práce k tomu, aby se mužstvo sehrálo a vytvořilo tak jednolitý celek a dobrou partu. Z tohoto důvodu jsme první
dvě mistrovská utkání prohráli. Celé
doplnění mužstva probíhalo za pochodu a nějaký čas potrvá, než si hráči na
sebe zvyknou. Přesto pevně věříme, že
pod vedením Josefa Jarolíma se výkony mužstva podstatně zlepší. B – mužstvo trénuje Jiří Sivák. V kádru jsou
především mladší hráči a odchovanci
ďáblického fotbalu. Mistrovská soutěž
začala B – mužstvu 4. září.

bohužel nebyl zájem, přestože kurzy
stály zlomek toho, co v jiných klubech“ uzavírá Jiljí Kubec. „Myslím, že
za sebou máme vydařenou sezónu,
i když ještě úplně neskončila.“
Nakonec – ďábličtí tenisté nelení ani
v zimě: Každý měsíc se v klubovně
scházejí k večerům u krbu, v lednu
hrají pravidelný halový turnaj a pořádají ples.
(jkj)

Foto: J. Kubec

chom to nedokázali. Elektřina už byla
téměř v havarijním stavu a vodovodní
trubky pamatovaly také pár desetiletí,“
říká předseda Tenisového oddílu Jiljí
Kubec, ale dodává: „Na druhou stranu
bych rád připomněl, že areál máme
stále »jen« v pronájmu, protože je maJe to přesně čtrnáct let, co ďábličtí jetkem městské části, a veškerou údržtenisé odehráli v komorním areálu bu a drobnější práce provádíme ve
v Kokořínské ulici první ﬁftýny. Vzpo- vlastní režii.“
Tenisté si od loňského léta pochvamínalo se při nich především na stovky, ba tisíce brigádnických hodin lují hlavně zavlažování. „Především
a spoustu mozolů. Klubovničku tehdy v horkých letních měsících byl protvořila stavební buňka »na penzi«, ale blém kurty za pár minut patřičně nakropit. Automatické zavlažování uspoří
– díky za ni, říkají tenisté!
Dnes vypadá areál úplně jinak. Zá- každému, kdo jde hrát, spoustu času,
novní klubovnička a šatny, umělé za- protože kurty teď vydrží po vydatném
vlažování obou antukových dvorců, odpoledním nakropení až do večera,“
teď už i vlastní vodovodní a elektrická kvituje instalaci rozstřikovačů Leo Zilizi, člen výboru TO a jeden z nejakpřípojka.
„Za všechno musíme poděkovat tivnějších členů.
Tenisté se rádi hlásí k tomu, že jako
především zastupitelstvu naší městské
části, bez jeho ﬁnančního přispění by- první v obci obnovili tradici tanečních

Přes všechny problémy se klubu
podařilo vytvořit velmi pěkné travnaté hřiště, považované za jedno z nejlepších v Praze. Ve velmi dobré
spolupráci se zastupitelstvem naší
Městské části Ďáblice byl vypracován
projekt dostavby kabin pro mládež
a přestavby sociálního zařízení pro
veřejnost. Tím by se stal sportovní
areál důstojným pro provozování
sportu v Ďáblicích. Jistě si všichni
přejeme, aby v příštím roce ke stavbě
došlo.
Nyní se již obracíme na Vás, vážení
spoluobčané, abyste přišli povzbudit
naše chlapce, ať jíž žáky nebo dospělé
v jejich nelehkém boji. Moc by jim to
pomohlo. Srdečně Vás uvítáme, uvítáme i zájemce, kteří by nám pomohli
v jakékoliv funkci nebo činnosti. Především pak zveme rodiče naších žáků,
aby pomohli trenérům v organizačním
zajišťování zápasů a při povzbuzování
svých ratolestí!
Starší přípravka:
11. 9. NE 9.00
SK Ďáblice – Újezd Praha 4
25. 9. NE 9.00 SK Ďáblice – Aritma B
9. 10. NE 9.00 SK Ďáblice – Bílá Hora
23. 10. NE 9.00 SK Ďáblice – Lipence

Mladší žáci:
4. 9. NE 11.00
SK Ďáblice – Přední Kopanina
18. 9. NE 11.00 SK Ďáblice – Řeporyje
2. 10. NE 11.00 SK Ďáblice – Zbraslav
16. 10. NE 11.00 SK Ďáblice – Stodůlky B
30. 10. NE 11.00
SK Ďáblice – SK Střešovice B
13. 11. NE 11.00 SK Ďáblice – Motorlet D
B – mužstvo:
4. 9. NE 17.00 SK Ďáblice – Benice
18. 9. NE 16.30
SK Ďáblice – Tn Střešovice
25. 9. NE 16.30 SK Ďáblice – Klánovice B
9. 10. NE 16.00 SK Ďáblice – Točná
23. 10. NE 15.30 SK Ďáblice – Radlice
A – mužstvo:
27. 8. SO 10.15
SK Ďáblice – SOKOL Cholupice
10. 9. SO 10.15
SK Ďáblice – SOKOL Královce
24. 9. SO 10.15
SK Ďáblice – Radotínský SK
15. 10. SO 10.15
SK Ďáblice – Bohemians B
28. 10. PÁ 10.15 SK Ďáblice – Tempo
12. 11. SO 10.15 SK Ďáblice- Xaverov B
Motto: Sportem (fotbalem) proti
drogám!
Sekretář klubu Josef Karásek

RADY ZAHRADNÍKA NA ZÁŘÍ

Loučení s létem

Září je branou do podzimu a tak se
nám vybaví ty krásné dny „babího léta“, které nás jistě dokážou odškodnit
za nevyvedené letní období. Vlivem
vysokého tlaku vzduchu svítí slunce
na zářivé modré obloze a mnohdy se
jeden dva dny, ale i týden stávají pravým požitkem pro pobyt v zahradě.
Obdivujeme rozkvetlé chryzantémy
a květiny v trvalkových výsadbách,
mnohé druhy aster nás udivují svou
pestrostí. Připravíme se na sklizeň
a na výsadbu trvalek a okrasných
dřevin máme nejlepší dobu. Výsadbu těchto dřevin provádíme do jam
dvakrát tak větších, než je běžný ko-

řenový bal. Pěnišníky (rododendrony)
sázíme do polostínu s kyselou půdou a to nejvhodněji do skupin spolu
s azalkami a vřesy, zasypáváme směsí humózní zeminy, rašeliny a kůry.
Zálivku provádíme pravidelně až do
zámrazu, abychom zajistili vysokou
půdní i vzdušnou vlhkost. Zakládáme trvalkové záhony. Plochu je třeba
řádně připravit, odstranit trvalé plevele, do půdy přidat kompost a drť kůry.
V tomto období stříháme živé ploty,
zejména jehličnany (zeravy), ale dáváme pozor, abychom nestříhali za zelené výhony a neměli tak celou zimu
holá nepěkná místa.

Další rady pro zahrádkáře:

klad okvětních poupat pro příští rok.
Vydatně zaléváme a tím si zajišťuje- Odplevelujeme všechna místa na zame bohatý výnos na příští sezónu.
hrádce, aby nám nevykvetly a nedo- V této době máme poslední možnost
zrály pro příští rok.
také provést řez bobulovin a pec- Odpad ze zahrádky používáme na
kovin. Odstraňujeme či zaštipujetvorbu kompostu, větší a tvrdší stonme nově vzrostlé výhony a větve
ky a drny rozsekáme či drtíme v drv ovocných stěnách.
tiči odpadů.
- Je nejlepší čas na založení trávníku - Provádíme čištění a bílení sklepů, abychom potlačili případné plísně a choči dosev řídkých ploch, pravidelně
roby, pro uskladnění ovoce je nejleptrávník sekáme a zaléváme.
ší teplota 3°C–6°C při 80 %–90 %
- Počátkem měsíce máme ještě povlhkosti (jinak bude ovoce rychle doslední možnost na vysev polníčku
zrávat a nevydrží ani do vánoc).
a ředkviček.
- Je též vhodná doba k výsadbě cibu- - Koncem září začínáme myslet na
umístění krmítek pro ptáčky, hledálovin, především narcisů.
me takové místo, kam by se nemoh- Kdo vysázel jahodník, je možné ho
ly nepozorovaně přiblížit kočky.
přihnojit organicko-minerálním hnojivem. Právě teď vytváří jahodník záAntonín Růžička
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Z HISTORIE ĎÁBLIC

Loutkové divadlo

Sdružení rodičů a přátel škol v Ďáblicích, maje na mysli dobrou zábavu a mimoškolní výchovu dětí, se
rozhodlo zřídit začátkem padesátých
let v Ďáblicích loutkové divadlo. Byly zakoupeny loutky a několik kulis.
V roce 1951 několik obětavých tatínků zhotovilo ze dřeva vlastní divadlo
a to podle návrhu lidového loutkáře
O. Floriána. Později se přihlásilo několik dalších pracovníků, kteří po
konečné úpravě uvedli divadélko do
chodu. Scénka byla prozatímně umístěna v bývalé restauraci v čp. 92.
Konečně přišla neděle 25. listopadu
1951, kdy bylo sehráno první představení pro děti. Byla to oblíbená dětská pohádka „Perníková chaloupka“.
Krásná návštěva a zářící dětské oči
byly tou nejlepší a skutečně zaslouženou odměnou všem, kteří se o uvedení
loutkové scénky zasloužili.

V první sezóně bylo sehráno 14
představení. Před zahájením další sezóny bylo divadélko zásluhou
Místního národního výboru v Ďáblicích a dále místní Osvětové besedy
přestěhováno do nové stálé místnosti
v restauraci u Srchů v čp. 42. Čas při
dokončovacích pracích a shonu rychle
plynul a v roce 1955 soubor zahájil již
čtvrtou loutkovou sezónu.
Během celkové činnosti divadélka
se vystřídal velký počet dospělých
i mladistvých pracovníků. V roce
1955 bylo již divadélko vybaveno
též rozhlasovým zařízením a novým
osvětlením.
Loutkové divadlo, vedené s velkou
obětavostí Jaroslavem Stolinou a několika jeho spolupracovníky, sehrálo
počátkem roku v zimním období 12
pohádkových představení, které navštívilo 1054 malých diváků. V podzimním období sehrálo 5 představení
s celkovou návštěvou 500 dětí, jež často pobavila milá zvířátka, zhotovená
členem kolektivu Mirkem Rabochem.
Nesmíme opomenout, že již v roce
1952 vyhrál soubor loutkové scény I.
cenu v okresní soutěži.
2. listopadu 1958 zahájila loutková
scéna novou divadelní sezónu známou
hrou Matěje Kopeckého „Posvícení v Hudlicích“. O přestávkách děti
přednášely básničky a společně zpívaly písničky. Hrálo se tehdy každou
druhou neděli.

Začátek této sezóny byl pro loutkovou scénu příznivý. Přihlásili se noví
členové: Dr. Líbal, Dr. Karel Kejzlar,
Paša, Z. Pokorný a Luňák. Práce byla
rozdělena: Jaroslav Stolina jako vedoucí loutkové scény, Vladimír Marušák jeho zástupce a výtvarník, Dr
Líbal hlavní inspicient, Paša hlavní
osvětlovač, Luňák jeho zástupce, Dr
Karel Kejzlar hlavní vodič, Z. Pokorný pomocník vodiče. Dále pomáhali
Alena Linzová a Miroslav Zachariáš.
V této sezóně bylo sehráno 10 představení s účastí 655 dětí.
V roce 1960 byla největší událostí
hra „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
Děti viděly skutečně dlouhého, který
před jejich očima rostl do nebe, širokého, který se podle potřeby nadýmal
jako sud, bystrozrakého, z jehož očí
sršely blesky. Loutky těchto hrdinů
oblíbené pohádky zkonstruoval zasloužilý vodič loutek Dr. Karel Kejzlar. Hráno bylo 26. března 1960.
Touto hrou loutková scéna ukončila
sezónu, jež byla nejúspěšnější v celém
desetiletém trvání souboru. V pravidelných čtrnáctidenních intervalech
bylo sehráno celkem 11 her, které
shlédlo 1339 diváků. S největším zájmem se setkala „Perníková chaloupka“, na kterou přišlo 296 dětí.
A ještě jedna potěšitelná skutečnost:
s opravdovým zájmem, kázní a snahou
po zvládnutí loutkářské práce pracovali v loutkářském kroužku chlapci

a děvčata naší osmiletky. Pochvalu si
zejména zasloužili: Kamil Holoušek,
Alena Tylingrová, Miluška Lomozová,
Jiří Hamza, Jaroslav Kostkuba, Stanislav Dušánek, Pavel Novotný a další.
V roce 1960 nastoupil za odstoupivšího vedoucího souboru Jaroslava Stolinu
jeho nástupce Vladimír Marušák. Následujícího roku 1961 bylo sehráno 11
představení s návštěvou 1598 dětí.
V sezóně 1961 – 1962 sehrálo loutkové divadlo 8 představení (byla chřipková epidemie). Divadlo se zúčastnilo
okresní loutkářské soutěže okresu Praha – východ, a to dramatizací pohádky
Josefa Lady „Perníkový dědek“. Tu
zdramatizoval dlouholetý člen souboru
Miroslav Zachariáš. Při tom mu vydatně pomáhal Oldřich Doležal.
Dr Miloslav Wimmer
(podle dobových podkladů)

Dacia Logan je prostorný rodinný vůz
za bezkonkurenčně nízkou cenu na
českém trhu. Ve voze najdete mnoho
prvků z produkce firmy Renault, které
jsou kvalitní, vyzkoušené a spolehlivé.
• motory Renault 1,4 75 k a 1,6 90 k
• airbag řidiče
• zavazadlový prostor 510 l
• velký vnitřní prostor
• dolný, robustní a zvýšený podvozek
• záruka 3 roky nebo 100 000 km

Již od 199 900 Kč!
AUTOAVANT
K O N C E S I O N Á ¤

ĎÁBLICKÁ 2, 182 00 PRAHA 8

Prodej vozů 283 88 15 40 • Prodejna ojetých vozů 286 00 11 38
Prodejna náhradních dílů 286 88 87 62 • Servis - garance 286 00 11 83 • Fax 283 88 25 11

e-mail: dacia@autoavant.cz • http://www.autoavant.cz
(Placená inzerce)

ĎÁBLICKÝ ZPRAVODAJ

strana 8

září 2005

HVĚZDÁRNA ĎÁBLICE
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.: 283 910 644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

Září 2005

Otevírací doba: Po 18–21, Čt 20–22, Pá 9. 9. a 23.
9. 20–22. Ne 14–16
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30.
12. 9. Alena Míkovcová: PŘÍRODA OSTROVA
BRAČ
26. 9. Ing.Václav Přibáň: PODZIMNÍ OBLOHA zajímavé úkazy a objekty
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
5. 9. Země – náš kosmický domov, Míry a váhy
19. 9. Slunce, Člověk a nebeská mechanika,
Perseus
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy

Čt 20–22, Pá 9. 9. a 23. 9. 20–22, Ne 14–16
a v Po 5. 9. a 19. 9. 20–21
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 9. 9. do 22. 9.
Uran, Neptun – za dobrých podmínek
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy – po celé září
Hvězdokupy, mlhoviny – za bezměsíčných večerů

Říjen 2005

Otevírací doba: Po 18–21. Čt 20–22, Pá 14. 10.
20–22, Ne 14–16
Po 3. 10. 10–13 částečné zatmění Slunce!
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné
a cestopisné v pondělí od 18.30.
10. 10. Alexander Zupka: MAROKO
24. 10. RNDr. Jan Tomsa: ASTRONOMIE
ISLÁMSKÉHO STŘEDOVĚKU
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od 18.30:
3. 10. Jeho jasnosť Slnko, Harmonie světa,
Karlův most – paprsek staletími

17. 10. Teória relativity, Galaxie, Hledání
vesmírného řádu
31. 10. Hledání harmonie světa, APOLLO 9
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 20–22, Pá 14. 10. 20–22, Ne 14–16
a v Po 3., 17. a 31. 10. 20–21
Po 3. 10. 10–13 částečné zatmění Slunce
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Venuše – v odpoledních hodinách za dobrých
podmínek
Noční obloha: Měsíc – od 10. 10. do 21.10
Mars - ve druhé polovině října
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy – po celý říjen
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných
večerů
Podmínkou úspěšného pozorování je pokud možno
jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se
koná promítání ﬁlmů, spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.

Kontejnery v obci

JaRa
Praha s.r.o.
nabízí rozšíření služeb:

Připomínáme přistavování velkoobjemových kontejnerů v Městské
části Praha – Ďáblice v 2. polovině r. 2005

„SUN FIX“ nová dimenze v opalování
(samoopalovací nástřik),
bronzově hnědá pokožka za 10 minut.
- zaváděcí cena.

Určené termíny: 23.

a 24. září 2005 (pátek a sobota)
21. a 22. října 2005 (pátek a sobota)
25. a 26. listopadu 2005 (pátek a sobota)

KADEŘNICTVÍ • KOSMETIKA • DEPILACE • TRVALÁ NA ŘASY
• REGENERAČNÍ MASÁŽE • BAHENNÍ ZÁBALY
V provozu PEDIKŮRA • MANIKŮRA • NEHTOVÁ MODELÁŽ

-------------- Nová Solária „Ergoline“ TURBO -------------Prodej kosmetiky AHAVA - kosmetika z Mrtvého moře.
9–21
9–16

Adresa: Ďáblická 736, Praha 8 (roh Ďáblické a Kostelecké)
Ze stanice metra C Ládví BUS 103, zastávka Ďáblice

Více informací tel.: 777 049 581, 774 036 736

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

Sídlo firmy: Stará Boleslav, 5. května 367
Provozovna: Praha 8–Ďáblice, U Parkánu 4
Telefon 606 848 898, 737 588 811, fax 283 910 194

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních

potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:

◆ Pomoc při zajištění základních

životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři,
na pedikůru, ke kadeřníkovi atd.

NÁBOR
TAEKWON-DO WTF
SK PEGAS DOJANG PRAHA
pořádá nábor
nových členů do školy korejského bojového umění.
Přihlásit se může každý bez rozdílu pohlaví
ve věku od 7 do 90 let.

(Placená inzerce)

◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ řez ovocných stromů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Kontejnery budou přistavovány na obvyklých stanovištích:
• na Koníčkově náměstí • v ulici Legionářů • v ulici Na Terase
• v ulici Květnová (v zálivu komunikace před č. p. 448)
• v ulici Na Blatech

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem

◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek

- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME
OSOBNĚ V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

KDE: ZŠ Ďáblice, U Parkánu 11
KDY: 17. 9. 2005 od 18.00–19.00 hodin,
dále každé PO od 17.00–18.00
a ST od 18.00–19.00 hodin.
Nábor je spojen s exhibičním vystoupením
a seznámením s bojovým uměním.
Na Vaši účast se těší DALIMIL TACHECÍ
(3. DAN TAEKWON-DO WTF, 1. DAN TKD ITF,
1. DAN JI-JITSU a člen DEMOTYMU ČR)

Tel.: 776 009 404

(Placená inzerce)

Po–Pá
So

(Placená inzerce)

OTEVÍRACÍ DOBA:

SLUŽBY
☞ Úprava vody proti vodnímu kameni a korozi, evropský patent, spo-

lehlivé, ověřené, bezúdržbové, jednoduchá instalace, žádná chemie,
žádné magnety. Kontakt: 607 573 769, r.rousal@seznam.cz
(Placená inzerce)
Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com.
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o.

Uzávěrka říjnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 23. září 2005.
8. číslo vychází 7. října 2005. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

