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Slovo starostky
Především bych chtěla tentokráte odpovědět na několik dotazů, které byly vzneseny našimi občany a
které, jak se jeví, jsou stále opakované. Jedná se především o chystanou
stavbu domu s chráněnými byty, což
je téma již několikráte probírané,
nicméně se k němu vracím.Tedy
prostor po kině by měl být ve výsledku obsazen zmíněnou stavbou a s
nabídkou 36 bytů ustát prioritně zájem Ďábličáků. Už z názvu stavby
vyplývá, že se jedná o nadstandardní
bydlení, kde nájemníci budou i klienty pečovatelské služby, a to v rozsahu jejich zdravotních problémů a
individuálních potřeb. Vlastní dům
by měl mít dle projektu k dispozici
24 bytů jednopokojových a 12 dvoupokojových. Vzhledem k aktuálním
a zásadním změnám v dotacích na
podobné stavby je otázkou, jak se
naše MČ rozhodne stavbu realizovat, pokud by MHMP od svého investičního záměru výstavby tohoto
objektu odstoupil, a to právě z nedostatečného pokrytí dotacemi ze státního rozpočtu a EU, a také s ohledem

foto: archiv

na zpřísněná kritéria k přijetí budoucích nájemníků. Další častý
dotaz se týká hasičské zbrojnice,
která se po rekonstrukci a přístavbě cvičné věže uvede opět do normálního provozu. Cvičná věž
svým vzhledem i svými parametry byla posuzována památkáři,
aby z jejich pohledu co nejlépe
zapadla do okolních staveb v památkové zóně. A lze souhlasit, že
je vhodně doplňuje.
Kromě „normálního“ fungování chtějí hasiči nabídnout dětem i dospělým různé zájmové
aktivity, o kterých bude postupně
naše veřejnost informována na
stránkách zpravodaje apod.

Pohled na navrhovaný stav budoucího vstupního průčelí budovy
VŠUP v Praze - Ďáblicích po dokončení všech etap výstavby

foto: AP atelier

Informace o výstavbě VŠUP v Ďáblicích
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze sídlí od svého založení
v roce 1885 v budově na dnešním
Palachově náměstí a nábřeží
Mikoláše Alše. Vyniká svoji polohou v samotném centru města i pohledovými vazbami na hlavní historické dominanty. Postupem let rozšiřovala své obory a zakládala další
ateliery, jejichž působnost dnes pokrývá celou oblast vizuální kultury,
s níž se setkáváme v našem každodenním životě.
Tehdy velkoryse komponovaná

budova přestávala svoji kapacitou takto široké potřeby prostorově pokrývat. Jednotlivé obory
začaly hledat doprovodná, především dílenská pracoviště v nejrůznějších nájemných prostorách po celé Praze. Zároveň v
podobě nové budovy stabilizovala detašované pracoviště atelierů
designu ve Zlíně, na které v pražských podmínkách nebyl prostor.
S přechodem na tržní nájemné se
však musela všech pražských
pronajímaných prostor vzdát a

Téma kaple nejsv. Trojice je
v poslední době dosti frekventováno v našem plátku, a i v tomto
se dozvíte o plánovaných bohoslužbách v letošním roce. Je velice pozitivní, že řád křížovníků
usiluje o rychlejší vylepšení stavu kaple, po opravě varhan a provizorním osvětlení je na řadě
elektrifikace a ozvučení, dílčí
stavební opravy včetně restaurátorských prací na malbách i oltáři. Jedná se o nemalé finanční
částky, kterých je zapotřebí, aby
kaple byla v pořádku. Vzhledem
k tomu, že i naše městská část
považuje tuto stavbu za velice
významnou a nejcennější v Ďáblicích, je jistě v pořádku, že hledáme cesty, jak věci pomoci.
Firma ASA jako první přidala na
opravu varhan a věříme, že bude
následovat další finanční dar,
který bude využit na nutnou elektrifikaci. Na popud mnohých občanů se uvažuje o veřejné sbírce,
abychom také i tímto způsobem
projevili svůj zájem o kapli a pomohli urychlit opravy.
Danuše Ševčíková

pokusila se umístit je do posledních rezerv v historické budově.
Škola byla nucena zrušit i činnost
výstavní síně, kterou používala
jako atelier. Skutečně krizovou
situaci provizorně vyřešila nově
přidělená budova v pražském
Karlíně, která pojala dva ateliery
a část teoretické výuky.
Po mnohaletém neúspěšném
úsilí o získání sousední budovy
dnešní Taneční konzervatoře přichází zásadní rozhodnutí postavit další, participní výukově experimentální pracoviště. Jeho cílem
je vytvoření nejlepších, současným parametrům odpovídajících
podmínek pro klasický model
této školy, kterým je atelierová,
dílenská a teoretická výuka.
Na základě výsledků architektonické soutěže postupně zpracovává AP atelier projektovou
dokumentaci jednotlivých etap
výstavby, z nichž některé jsou již
připraveny k realizaci.
(pokračování na str. 2)
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Odběr podzemních
a povrchových vod

Každý, kdo odebírá podzemní
nebo povrchovou vodu, musí mít pro
takovou činnost povolení vodoprávního úřadu, vydané podle vodního
zákona.
Povolení k odběru povrchové vody
(z potoka, řeky, rybníka atd.) není
třeba, pokud fyzická osoba (občan)
k odběru pro vlastní potřebu nevyužívá zvláštního technického zařízení,
pro jehož provoz je třeba dodávat
elektrickou, mechanickou nebo
jinou energii.
Povolení k odběru podzemní vody
(jímaná z kopané studny,vrtané
studny apod.) pro individuální zásobování domácnosti pitnou vodou
(tzn. k vaření, splachování WC,
zalévání zahrady apod.) není třeba
! pokud studna byla vybudovaná
před 1.1.1955, takový odběr se
považuje za povolený a o žádné
nové povolení není třeba žádat.
Není podstatné, zda se jedná o
zásobování domácnosti v místě
trvalého bydlení nebo v místě
rekreační chaty či chalupy.
! pokud studna byla vybudována po
roce 1955 a majitelé studní povolení k odběru obdrželi, popř.
mohou doložit jeho vydání.
Pokud o vydání povolení nebylo po
r. 1955 požádáno a povolení nebylo
vydáno, je nezbytné co nejdříve o
vydání povolení požádat vodoprávní úřad! Příslušným vodoprávním úřadem je pro naši městskou část Vodoprávní úřad MČ
Praha 8, Na Košince 1(je
součástí stavebního odboru), zde je
také možnost obdržet žádosti o povolení k nakládání s vodami.
Podrobnější informace získáte na
bezplatné infolince Ministerstva
zemědělství 800 101 197, www.zanikpovoleni.cz
RŽP

Výzva občanům
Někdo z našich drahých spolubydlících občanů si odložil svůj
majetek k popelnicím tříděného odpadu na ulici Hřenská. Žádáme proto, aby si pečlivě uschované předměty tento občan vyzvedl na skládce A.S.A., kam je naše městská část
předisponovala. S úctou ke všem
ohleduplým a pořádkumilovným lidem.
Tomáš Engel
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body ze 4.
jednání rady)
! schválila Organizační řád Úřadu
městské části Praha - Ďáblice ve
znění, které je k nahlédnutí na
úřadu MČ
! odsouhlasila uzavření dodatku
č. 9 s tím, že společně s MČ
Praha - Březiněves budou osloveny ještě jiné firmy zabývající
se odpadovými záležitostmi.
Pokud se ukáže, že by jejich
nabídky byly levnější, bude
znovu s firmou A.S.A. jednáno o
dalších případných slevách a
uzavřen dodatek č. 10. Dále bylo
s Ing. Luňáčkem jednáno ve věci
možného odběru BIO odpadu
(odpad ze zahrádek), který by
mohli naši občané odvážet do
kontejnerů umístěných v areálu
firmy A.S.A. Ta by pak zajišťovala likvidaci.
! schválila informaci o přípravách
stavby „Přístavba šaten a stavební úpravy stávajícího objektu SK
Ďáblice"
! souhlasila, aby kritéria pro vyplácení příspěvku za pobyty dětí
v přírodě v roce 2007 byla totožná jako v roce 2006, a to:
B příspěvek ve výši 4000 Kč na
dítě ve věku 5 - 15 let
B dotaci ve výši 250 000 Kč na
personální zajištění školy v
přírodě, organizované ZŠ a MŠ,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu 17
! schválila zvýšení nájemného v
bytech (v bytových domech),
které vlastní a pronajímá městská část Praha - Ďáblice, v souladu se zákonem č. 107/2006Sb. o
jednostranném zvyšování nájemného z bytu, na 43,33 Kč za
1m2
! souhlasila s rozhodnutím starostky pověřit zástupce starosty
JUDr. Tomáše Engela zabezpečováním úkolů v samostatné
působnosti, a to v oblastech:
B školství (spolupráce s komisí
školskou a kulturní)
B výstavba v obci (spolupráce s
komisí výstavby a investic)
B životní prostředí (spolupráce s
referátem ŽP a komisí ŽP)
B veřejné zakázky malého rozsahu (výběr zhotovitele, uzavírání
smluv, objednávky, likvidace
faktur, kompletace podkladů k
zařazování investic do majetku
MČ)
B účast na sestavování rozpočtu
obce, účast na kontrole čerpání
(spolupráce s finančním výborem)
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body z 5.
jednání rady)

! schválila poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč
hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti, zejména na
rozšíření zeleně a údržby
okolí budovy hvězdárny
! vzala na vědomí informaci
starostky o výši finančního
daru poskytnutého firmou
A.S.A. s.r.o. pro rok 2007 ve
výši 920 590 Kč
! schválila návrh ředitelky ZŠ
Mgr. Milady Bulirschové na
podmínky k přijetí dětí do MŠ
ve školním roce 2007-2008
! vzala na vědomí přijetí nového člena školské rady, a to
pana Tomáše Poštulky, bytem
ul.Skalnická 827/5, Praha 8 Ďáblice
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body ze
6. jednání rady)
! schválila poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč oddílu kopané SK Ďáblice, který
bude použit na uhrazení energií (termín únor 2007)
! schválila poskytnutí finančního daru v roce 2007 ve výši20.000 Kč Mysliveckému
sdružení Ďáblice, na pokrytí
výdajů za pronájem pozemků
v areálu sdružení
! souhlasila:
B se zprávou hlavní inventarizační komise k inventarizaci
majetku a závazků MČ Praha
- Ďáblice k 31. 12. 2006
B s vyřazením movitých předmětů v souladu s písemnými
protokoly ústřední likvidační
komise MČ Praha - Ďáblice, a
to dle rekapitulace uložené ve
složce inventura 2006
! souhlasila s objednáním nové
grafické úpravy a s rozšířením
o moduly dle nabídky z
5.2.2007 studia TRIMEDIA,
FUTUROLA, s.r.o. na nové
webové stránky MČ Ďáblice
! souhlasila s celoroční objednávkou pro firmu JENA kompostárna Velké Přílepy na sběr
a likvidaci bioodpadu pro občany MČ Ďáblice. Sběrné kontejnery budou umístěny v areálu A.S.A pouze pro občany
Ďáblic. Tato služba bude pro
občany zadarmo. Odvoz zajistí A.S.A v cenách dle nabídky a likvidaci firma JENA při
ceně 580 Kč za tunu.
! nesouhlasila s provedením
stavebních úprav objektu čp.
83/62, ul. Ďáblická a se změnou užívání tohoto objektu z
kanceláří na ubytovnu, neboť
se oprávněně domnívá, že tímto MČ Praha 7 řeší ubytování
nepřizpůsobivých občanů z

MČ Prahy 7 a požaduje, aby
si MČ Praha 7 řešila tento
problém jiným způsobem
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body ze
7. jednání rady)
! vzala na vědomí žádost vlastníků pozemků p. č. 1552/2 a
p. č. 1552/3 v k. ú. Ďáblice o
pořízení změny ÚPn hl. m.
Prahy na částech těchto
pozemků, kterou by se současný stav funkce PP (parky a
parkové plochy) měl změnit
do funkce OC (čistě obytné),
aby bylo možné realizovat
výstavbu rodinných domů a
doporučuje pořizovateli
územních změn Odboru
územního plánu MHMP
zvážit možnosti této navržené změny funkčního využití
předmětných pozemků
! souhlasila s ohledem na
skutečnost, že SKP Diakonie
ČCE vykonává již několik let
sociální a pečovatelskou
službu pro občany Ďáblic a
přilehlých městských částí, s
finančním darem ve výši 50
000 Kč, který by měl být
využit na zajištění základní
činnosti, především na
pokrytí nezbytných mzdových a provozních nákladů
! vzala na vědomí informací
MHMP ohledně plánovaného přisvětlení přechodů v
MČ Ďáblice. V plánu realizace BESIP pro letošní rok je
přechod Ďáblická - Kostelecká a přisvětlení dalších
přechodů bude realizováno
později
! souhlasila s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo ze dne 9.10.2006 mezi
MČ Praha - Ďáblice a firmou
NAVATYP a.s. Dodatkem č.
1 se prodlužuje termín předání díla a vyklizení pracoviště
na 23.03.2007.
zpracoval tajemník ÚMČ

Informace o výstavbě
VŠUP v Ďáblicích

foto: AP atelier
(pokračování ze str. 1)

Navrhovaná budova je koncipována pro široké spektrum oborů a
kapacitně pokryje asi 50% potřeb
budoucího programu školy, jehož
vývoj nebude směřovat kvantitativním, ale kvalitativním směrem.
Ve vybrané lokalitě ve starých
Ďáblicích se již dokončuje sanace
území staveniště a škola je připravena v momentě podpory státního rozpočtu vyhlásit výběrové řízení na
dodavatele první části stavby.
Realizace tohoto záměru výrazně zkvalitní podmínky pro výuku i
reprezentaci školy v původní historické budově. Je zpracován strategický plán pro rozmístění jednotlivých atelierů v obou budovách a zvažují se alternativy k využití objektu
v Karlíně. Hlavní budova zůstane
participním výukovým pracovištěm
a to především těch atelierů, které s
ohledem na památkově chráněnou
budovu nevyžadují těžké dílenské
provozy. Zároveň se ve svých reprezentačních prostorách otevře veřejnosti s výstavami aktuálních výsledků své práce i bohaté historie. Může
se stát i vyhledávaným centrem díky
svému bohatému fondu jedinečné
knihovny, které se dostane odpovídajících prostor studoven i depozitního zázemí. Historická budova,
projektovaná prvním rektorem architektem Schmoranzem zůstane
navždy nezaměnitelnou ikonou
Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze. Nová budova v Ďáblicích
bude svou úlohu postupně získávat a
časem ze sebe sejme prvoplánový
vjem detašovaného pracoviště.
Svojí koncepcí, vybavením, podmínkami ke studiu i nevšední lokalitě, ve které vzniká, se jí to jistě brzy
podaří.
Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček

Sběrný kontejner
na šatstvo, boty, textilie a hračky

V rámci charitativního programu POTEX MČ Praha - Ďáblice
uzavřela smlouvu s firmou TEXAT, která se zabývá tříděním a
prodejem second - handového zboží. Tato firma má v současné
době výhradní právo od Odboru životního prostředí a odpadového
hospodářství Magistrátu hlavního města Prahy na provozování
svozových kontejnerů tohoto druhu.
První z těchto kontejnerů bude umístěn proti radnici naší MČ
na Květnové ulici (pod dohledem bezpečnostních kamer) a bude
sloužit k dobrovolnému odevzdávání nepotřebných oděvů, oděvních doplňků, bot, kabelek, hraček, bytových textílií atd. Tyto
předměty budou použity pro charitativní účely a budou z velké
části nošeny a užívány, proto je nutné do kontejneru je vhazovat v
igelitových či jiných obalech.
Věříme, že projekt naše občany zaujme a speciální kontejnery
budou využity smysluplně.
Tomáš Engel
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Nešvary v Ďáblicích

Že by naši malí,
roztomilí potomci?
Není to tak dávno, kdy
se kompletně opravovaly
basketbalové koše, branky a
ploty na hřišti U krále
Holce. Basketbalové koše
byly poničeny jednak po
orkánu Kyrill, který se prohnal i Ďáblicemi a jednak
působením našich dorůstajících dětí, které poničily několik herních konstrukcí. Městská část nechala vše opravit, ale zhruba po deseti dnech se objevila na hřišti další
spoušť. Jak začíná teplé počasí, na
otevřeném hřišti se scházejí dospívající borečci (i se svými obdivovatelkami), kteří v záchvatu působení
hormonů, alkoholu i pocitu výjimečnosti a skupinové anonymity, likvidují sportoviště, odpadkové koše i
ploty. Rodiče mají obavy pustit děti
na sportoviště, aby se nezranily, sportovci, kteří přijdou hrát basket, nohejbal či fotbal musí nejprve prohlédnout hřiště a odstranit střepy od
lahví a další smetí, které se přes noc
objevilo, aby se mohli po ploše bezpečně pohybovat. Nelze samozřejmě bagatelizovat, ale naskýtá se otázka, zda má smysl znovu a znovu investovat do oprav. Je evidentní, že
chyba u těchto jedinců započala již

někde v rodině, protože normálně
vychovávané dítě by těžko opakovaně likvidovalo své okolí,
které je bezpochyby určené
všem. A že to dělají někteří naši
„dospívající“ spoluobčané je evidentní.
Na bytový dům v Mannerové
ulici byla umístěna kamera celopražského bezpečnostního systému a v případě nutnosti si vyžádáme záběry.
Toto vše samozřejmě bude
stát peníze, které budeme následně vyžadovat na rodičích těchto
„akčních hrdinů“. Městská policie samozřejmě dělá namátkové
kontroly, což ale, jak se zdá, úplně nestačí. Nebuďme proto lhostejní ke svému okolí, bydlíme
tady a chceme mít čisté a bezpečné prostředí.
Ještě chci na závěr říci, že tato
zkušenost je také názornou odpovědí na některé
žádosti o volný přístup na
hříště u Základní školy U
Parkánu. Pokud neexistuje jmenovitá odpovědnost za svěřený majetek,
je jakékoliv veřejné prostředí v současném stavu
společnosti devastací přímo ohrožené. Nebuďme
lhostejní ke společnému
majetku.

foto: 2x archiv

Tomáš Engel

Poděkování do servisu
V polovině února potkala pečovatelky ďáblické Diakonie nemilá
příhoda. Když přijely k rampě u kuchyně domova důchodců, odkud
dovážíme obědy pro klienty, do naší stříbrné škodovky vrazil nepozorný
řidič Avie. Pečovatelce-řidičce, která se právě chystala z auta vystoupit,
se troubením nepodařilo kolizi zabránit. Naštěstí se jí osobně nic nestalo,
ale boční náraz rozbil čelní sklo Felicie a promáčkl blatník i dveře u
řidiče. Protože auto s rozbitým sklem nesmí na silnici, pro veškeré zajištění pečovatelské služby včetně rozvozu obědů tak zůstalo jen bezbariérové auto Renault.
Ještě tentýž den jsme s autem navštívili místní autoservis bratrů
Husákových, kteří nám vždycky s technickými záležitostmi kolem
Felicie pomohli. Domluvili jsme se na nezbytných krocích. Jakmile jsme
měli vyřízené jednání s pojišťovnou, zajistili nám Husákovi během
jednoho dne výměnu čelního skla a nezbytné prozatímní vyrovnání
pokřivených částí karoserie. Mohli jsme tak v neuvěřitelně krátké době
pro naše klienty opět využít obě auta a až bude vše připraveno pro opravu
karoserie, auto opět na nezbytnou dobu odstavíme.
Proto chceme Jiřímu a Alešovi Husákovým poděkovat za jejich
vnímavost ke specifickým potřebám při sociální práci, kterou občanům
poskytujeme. V místě, které má charakter podobný Ďáblicím, se může
dobře dařit vytváření osobních vztahů, proto jsem také ráda, že jsou
Ďáblice působištěm Diakonie.
Lydie Veselá

Sice je už téměř konec topné
sezóny, ale přece jen považuji za
nutné, na základě čím dál častějších stížností našich občanů,
pohovořit o nešvaru, který trápí
nás všechny. Dá se říci, že téměř
100 % ďáblických domácností se
rozhodlo změnit topná média na
pevná paliva za nezávadné ekologické vytápění, ať již elektrické či plynové. V Ďáblicích se tím
rázem zlepšilo ovzduší a zvláště
ve vlhkém zimním počasí to bylo
pořádně znát. Každý, kdo se
rozhodl pro tuto změnu vytápění,
obdržel finanční příspěvek od
naší MČ a pokud se trefil do
termínu vyplácení dalších dotací
od Magistrátu hl. m. Prahy, obdržel další peníze.
Tímto se minimálně morálně
zavázal skutečně ekologicky
topit a u magistrátu to potvrdil i
svým podpisem, neboť vyplacení příslušné částky tím bylo
podmíněno.
Je samozřejmě pravda, že
ceny energií se od té doby změnily, nicméně se změnily i příjmy
obyvatel. Většina občanů dodržuje to, k čemu se zavázala a topí
tak, aby nezatěžovala životní
prostředí kouřem.

Bohužel se z některých komínů
valí čoud bůhvíjakého původu a
pochopitelně se to nelíbí všem, kteří
jsou nedobrovolně nuceni dýchat
takto zamořený vzduch. Se vší vážností se obracíme na vás, kteří se byť
jen občas rozhodnete topit čímkoliv,
nečiňte tak, nutíte nás, abychom
tento přečin řešili /případně i přes
MHMP/. Musíme chránit ovzduší v
Ďáblicích i zdraví nás všech.
A dalším negativním jevem jsou
leckde se vyskytující hromádky od
pejsků, psů a hafanů, a tedy i přímo
úměrné velikostí. Není vůbec příjemné, když se člověk musí při chůzi
po chodníku hlavně zabývat tím, aby
do nějaké pohromy nešlápl. A co
teprve malé děti, které díky svým
výškám mají hodně blízko k přímému kontaktu a jsou i méně pozorné
ve vyhýbání se těmto ošklivým
překážkám.
Proto, vážení majitelé psíků a
psů, chovejte se jako správní chovatelé a buďte ohleduplnější k těm,
kteří po svém pejskovi hromádku
uklidí tam kam patří - do koše na psí
exkrementy a i k dalším občanům,
kteří, byť pejsky nemají, mají je rádi,
ale nechtějí se denně potkávat s
jejich hovínky ani na chodníku ani
jinde…
starostka

Oční ordinace a VZP
Dovoluji si oznámit, že
se podařilo po dvou
letech jednání uzavřít
smlouvu o poskytování
péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Nové pacienty vítáme a
těšíme se na ně.

Oční ordinace:
MUDr. Hana Pešková
Osinalická 901
Ďáblice
tel.: 283 910 382
777 882 868
info@hpeskova-ocni.cz
www.hpeskova-ocni.cz

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích
Vychází ze zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Cílová skupina pečovatelské služby:

Kromě výše uvedených základních
úkonů je možné poskytnout:

1) Občané s nižší soběstačností
B senioři
B dospělí se zdravotním postižením
2) Rodinní pečovatelé pečující
o člena rodiny, který je z důvodu věku nebo zdravotního
postižení odkázaný na pomoc druhé osoby.

! půjčování kompenzačních pomů-

Základní úkony:

!
!
!
!

pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
dovoz obědů
pomoc při zajištění chodu domácnosti

cek (např. toaletní židle, invalidní
vozík, chodítko)
! doprovody k lékaři, při vycházkách apod.
! dovozy autem s doprovodem i pro
občany na invalidním vozíku
BLIŽŠÍ INFORMACE
POSKYTNEME OSOBNĚ
V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ NEBO
NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN
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Jaro Dany Zátopkové
S atletickou legendou, Danou Zátopkovou,
jsem si povídal na zahradě u jejího domu v
Praze-Tróji. Jaro se k ní, podle jejích slov, už
nastěhovalo. Ježci již pochodují po zahradě,
zlatý déšť je v plném rozkvětu a tráva už by se
pomalu mohla sekat. Protože se vše probudilo
ze zimního spánku, tak se náš rozhovor stočil
na jarní proměnu přírody a zvyky kolem velikonočních svátků.
Velikonoce jsou svátky jara - jaký k nim máš
vztah?
Pocházím ze Slovácka, kde právě tyto svátky
mají velkou tradici, a já jsem velký milovník tradic a lidových zvyků. Určitě mě v tomto směru
ovlivnilo dětství prožité na slováckém venkově a
všudypřítomný folklór. K velikonocům neodmyslitelně patří kraslice a právě jejich malování,
lépe řečeno vyškrabování, mělo v naší rodině
hluboké kořeny. Babička a maminka pocházely z
Vacenovic u Kyjova, což byla obec svými náměty vyhlášená v širokém okolí. A nezdobily se jen
vejce, ale vyšívaly se i kroje, které byly odrazem
bohatosti kraje. Čím bohatší kraj, tím zdobnější
kroje (dolňácké více, horňácké střídměji).
Dodnes se někde malují i typické slovácké vzory
na žůdra, což je vlastně zdobený vchod do stavení. Ve zdobení kraslic pokračuji tedy i já. Dělám
hlavně kyjovské vzory, které se vyznačují černou
nebo tmavě modrou podkladovou barvou, do níž
pak vyškrabuji vzory inspirované maminkou.
Techniky malování a zdobení kraslic mne skutečně zajímají. Před několika lety jsem byla na
výstavě kraslic na Pražském hradě, kde jsem se
seznámila se členy Asociace malířů a malířek
kraslic. Dokonce jsem pro jejich výstavy několik
kraslic vytvořila.
A co nějaké velikonoční speciality a zvyky?
U nás na jižní Moravě se typickému velikonočnímu pokrmu říká pampúch. Je to zapečené
uzené maso s vejci, kopřivou, pažitkou, cibulkou
a muškátovým oříškem. Na svátečním stole
nesmělo také chybět pečené kůzle. Emil měl pěknou historku: když byl ještě děcko, rodiče pořídili před velikonocemi kůzle určené k svátečnímu
obědu. Emil se mu několik dnů věnoval a milé
kůzle si na něho tak zvyklo, že nechtělo být v
noci zavřené v chlívku. Vydatně celou noc mečelo. Aby opět nastal noční klid, mamince nezbylo
nic jiného, než dát do kuchyně, kde spal Emil,
otep slámy a kůzle zde spokojeně a tiše spalo.
Emil to mládě tenkrát zachránil a na pekáči
neskončilo. No a co se týče zvyků, tak především
na Moravě mají tyto jarní svátky veselou a společenskou podobu. Myslím si, že se zde slaví víc
než Vánoce, které vykazují spíš sentimentální

charakter. Velikonoce jsou ve znamení
návštěv, kdy party kluků a mužů obchází
dům po domu s vlastnoručně upletenou
pomlázkou a vyšlehávají. Říká se, že chodí
„na šlahačku“. Od dívek dostávají výslužku.
Všude se popíjí, zpívá a hostí. A kdyby se
náhodou nějaké stavení, kde mají mladá děvčata, vynechalo, bylo by to považováno za
velké společenské znevážení.
A co jaro na Tvé zahradě?
Na jaře obdivuji, jak se vše v přírodě probouzí a má čile k životu. Ještě intenzivněji
jsem to vnímala poté, co jsme si postavili
tento dům a začali budovat zahradu. Tak jako
většina lidí, co se přestěhují z bytu (bydleli
jsme v ulici U Půjčovny), tak i já s Emilem
jsme podlehli tomu zázraku, že když něco
člověk zasadí a ono to roste a kvete, stává se
to součástí vašeho života a dělá vám to
radost. Zpočátku jsme prošli zemědělským
obdobím. Pěstovali jsme česnek, cibuli, špenát a dokonce i chřest, který časně z jara není
dřevnatý a dělají se z něj nesmírně chutné
polévky a smetanové omáčky. Samostatnou
kapitolou v našem pěstitelském úsilí byly
brambory. Vše začalo, když jsme se na jedné
besedě na Českomoravské vysočině seznámili s ředitelem výzkumné bramborové stanice. Věnoval nám sadbu a my začali sázet.
Jenže bylo nutné zajistit také dostatek hnojiva, což je ve městě trochu problém. Nabídli
se nám tehdy ze sousední zoologické zahrady a přivezli svůj hnůj, který byl však plný
kulatých sloninců. Plnou fůru nám vysypal
náklaďák před domem a my jsme celý jeden
víkend vozili a kolem chodily do zoo rodiny s
dětmi. Dokonce si nás i fotografovali. Pro
pěstování brambor jsem v sobě ale nenašla
moc pochopení a Emilovo nadšení nesdílela.
Dokonce jsem se o tom tehdy zmínila v nějakém rozhovoru a záhy jsem získala podporu
od svazu milovníků růží, abych se nenechávala utlačovat bramborami na úkor květin. A
tak jsme postupně od pěstování zeleniny
upustili. Ale květiny a konifery mám ráda.
Hlavně růže, z nichž pak jsou mi nejmilejší
superstarky nebo odrůda Olympisches Feuer
neboli olympijský oheň, jejichž sazeničky
jsem dostala v Mnichově. Tyto nádherné
růže jsou pro mne svým názvem více než příznačné.
A začala ustřihovat routu, kterou nakládá do
slivovice. Tento valašský penicilin občas
vylepšuje medem nebo mátou. Podle jejích
slov je důležité se léčit kalíškem nebo deckou
červeného preventivně. Proto je ve formě a
doufám, že i dlouho bude.

Velikonoční dílna

foto: Marie Veverová
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Dana Zátopková
Naše nejslavnější atletka se narodila 19.
září 1922 v Karviné-Fryštátě, ale mládí prožila
v Uherském Hradišti. S atletikou se setkala
během studií na gymnáziu, kde se také věnovala
házené. S týmem Slovácké Slávie dokonce získala v roce 1949 titul mistrů Československa. K
oštěpu se dostala náhodou na vysoké škole v
Brně, když jako zápočet hodila 34 metrů, což byl
tehdy senzační výkon. Ihned se stala členkou
týmu Vysokoškolský sport Brno a za týden odjela do Prahy na mistrovství, kde vyhrála. V roce
1948 se vdala za Emila Zátopka, běžce - vytrvalce, který mimo jiné získal pět olympijských
medailí a 18x překonal světový rekord.
Jedinečná byla i její oštěpařská kariéra - 13 československých rekordů, 2 evropské a 1 světový
(který platí dodnes, protože dřevěným oštěpem
se poté přestalo házet). V letech 1954 a 1958 se
s t a l a m i s t r y n í E v r o p y. V r o c e 1 9 5 2 n a
Olympijských hrách v Helsinkách získala zlatou medaili, když jako první česká oštěpařka
překonala hranici 50 metrů (50,47). Svou kariéru korunovala v roce 1960 na olympiádě v
Římě, kde vybojovala stříbro. Ani po skončení
oslnivé kariéry nezůstala daleko od sportu, pracovala na ČSTV jako ústřední trenérka atletiky.
Se svým manželem Emilem se stala propagátorkou sportu na celém světě. Je nositelkou
Olympijského řádu a držitelkou Čestného
diplomu Mezinárodního výboru fair-play při
UNESCO. Je velice aktivní členkou Českého
klubu olympioniků a Nadačního fondu pražských olympioniků.
rozhovor pro Ďáblický zpravodaj připravil
Karel Engel

Pokud jste měli o sobotní tvoření zájem a
nevyšel vám čas, přijďte příště. Zveme
V sobotu 24. března proběhla první tvořivá vás na další tvořivé setkání tentokrát při
dílna, kterou pro ďáblické občany připravila aranžování suchých květin, které proběhškolská a kulturní komise. Mile nás překvapil ne v dubnu.
Za školskou a kulturní komisi
zájem o dílnu, přišlo více jak 30 tvořivých
Marie Veverová
ďáblických občanů i občánků, kteří se s chutí
pustili do práce. Tvořili jsme dekorace oblíbenou ubrouskovou technikou, zdobili jsme
vajíčka voskovými plátky a reliéfem nebo
barevnými písky. Dopoledne uplynulo v
příjemně tvořivé a mile upovídané atmosféře
a mnohé ďáblické domácnosti se teď mohou
pochlubit originální velikonoční výzdobou.
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Máme za sebou
první letošní
měsíc, ve kterém
se již odehráSK ĎÁBLICE vají mistrovská
utkání. Z našich
týmů se to zatím týká pouze mužů v
pražském přeboru. Začátek byl přímo ukázkový, porazili jsme Přední
Kopaninu, ovšem potom se k nám
dvakrát štěstí obrátilo zády a prohru
jsme si přivezli z Uhříněvse a nepodařilo se nám ani jeden bod získat na
domácí půdě s Motorletem. Příští
týden (v době, kdy budete číst tento
zpravodaj, to už budeme mít za sebou) nás čeká utkání s Kralovicemi,
se kterými jsme na podzim dost
nešťastně prohráli.
Aleš Sládek, sekretář SK Ďáblice

Jaké jsou vyhlídky
na letošní fotbalové jaro?
Pavel VENIGER,
trenér
Jestli se nám nepodaří vyhrát na
Kralovicích, tak končím. Mužstva
jsou založena na svých odchovancích, ale k tomu nemáme ani podmínky, ani zázemí. Z dnešní prohry
jsme se už vzpamatovali, teď se připravujeme na Kralovice. A vzhledem k tomu, jak se rozvíjí obec Ďáblice, bude s přibývajícím počtem
obyvatel určitě velký potenciál mlá-
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starší přípravka (soutěž G3C)

deže, proto myslím, že by měl
fotbal u nás patřit hlavně dětem.
Bohužel mnoho konkurenčních
týmů má vybudované kvalitní
hřiště a kabiny, a tím mají před
námi náskok. Ale věřím, že s příchodem nových politických
stran do zastupitelstva obce, které jistě fandí fotbalu (třeba ODS
a Tomáš Poštulka) se situace zlepší.
Zdeněk ŠEDIVÝ
předseda SK
Myslím, že budeme hrát
průměr, tím chci říct, že na konci
sezóny budeme ve středu tabulky, a s tím musíme být spokojeni.
Těžko se to nyní tipuje, zlom
bude zápas s Kralovicemi.

SK Ďáblice - mládež
přijímá kluky ročníků
1993 až 2001. Neváhejte,
třeba zrovna Váš synek je
skrytý talent a bude z něho
nový Baroš, Čech, Ujfaluši
nebo některá jiná
fotbalová hvězda.
Bližší informace na
telefonu 603 808 645
nebo na hřišti v úterý nebo
ve čtvrtek odpoledne.

kolo

zápas

datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ďáblice - SK Střešovice
Slavia Praha B - Ďáblice
Ďáblice - Běchovice
Union Žižkov - Ďáblice
Ďáblice - Loko Vltavín
Viktoria Žižkov - Ďáblice
Ďáblice - Vinoř
Bohnice - Ďáblice
Ďáblice - Chabry

kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

zápas
Bílá Hora - Ďáblice
Ďáblice - Řeporyje
Kopanina - Ďáblice
Ďáblice - Nebušice
Troja - Ďáblice
Ďáblice - Admira
Zličín B - Ďáblice
Ďáblice - SK Střešovice
Újezd nad Lesy - Ďáblice
Ďáblice - Aritma
Meteor C - Ďáblice

22.04 2007
28.04. 2007
06.05. 2007
12.05. 2007
20.05. 2007
26.05. 2007
03.06. 2007
10.06. 2007
17.06. 2007

den

začátek

Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle

09,30
17,00
09,30
14,45
09,30
09,00
09,30
11,00
08,30

den
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle

začátek
14,30
11,00
10,00
11,00
15,15
11,00
08,45
11,00
14,30
11,00
13,00

mladší žáci (soutěž F3A)
datum
07.04. 2007
15.04. 2007
21.04 2007
29.04. 2007
06.05. 2007
13.05. 2007
20.05. 2007
27.05. 2007
02.06. 2007
17.06. 2007
10.06. 2007

Lyžařský kurz
Největší událostí měsíce března byl pro mnohé ve škole výjezd
na lyžařský kurz do Krkonoš.
Proč největší událost? Myslím, že
kurz patří již tradičně k oblíbeným a úspěšným akcím školy,
ovšem vzhledem k letošním sněhovým podmínkám, jsme z něj
m ě l i v š i c h n i v e l i k é o b a v y.
Pravidelně jsme sledovali předpověď počasí a doufali, že se
ochladí a přece jen nasněží. Ze záběrů internetové kamery jsme sice mohli doufat, že si i zalyžujeme, ale příliš přesvědčeni jsme o
tom nebyli.
I přes nepříznivé sněhové podmínky jsme se však plni optimismu a s kompletní lyžařskou výbavou 10. března na kurz vydali.
Konal se opět v Peci pod Sněžkou
a zúčastnilo se ho 32 žáků7. a
9.třídy.Optimismus se vyplatil.
Všechny sjezdovky byly pokryty

sněhem, byly perfektně upravené a
fronty na vlek téměř nulové. A to počasí! V neděli ráno nás probudilo sluníčko a provázelo nás po celý pobyt.
Prostě paráda. Rovněž ubytování v
hotelu Hnědý vrch bylo bezvadné a
poprvé po dlouhé době jsme nemuseli na sjezdovku nikam docházet.
Po snídani jsme vyšli z hotelu, nasadili lyže a po necelých 100 metrech
sjížděli Bramberk. Z mého pohledu
se kurz vydařil. Jsem ráda, že nikdo
neutrpěl žádné zranění a že jsme si
krásně zalyžovali. Jací byli žáci?
Super. Nemám k nim žádné připomínky a věřím, že i pro ně byl kurz
vydařený.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat instruktorkám, zdravotnici, vychovatelkám i všem žákům za vytvoření báječné atmosféry, která po celý týden na kurzu panovala.

Přijďte mezi
nás
Milada Bulirschová, ředitelka školy

KOMISE

TERMÍN

DIAKONIE

duben

SPORTOVNÍ

2.6.

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

20.4.

AKCE

POZNÁMKA

Výstava fotografií

termín bude upřesněn

Dětský den
Jarní kouzlení s vazbou sušených
květin

26.4.

Koncert sdružení "Ďáblík"

30.4..

Čarodějnice

2.6.

Dětský den

květen

Škola v přírodě

od 14,30 na fotbalovém hřišti,
fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí
od 17,00 pro všechny zájemce
- děti i dospělé - v budově školy
od 17,00 v sále ZŠ
od 18,00 areál U Holců,
soutěž o nejkrásnější čarodějnici
od 14,30 na fotbalovém hřišti,
fotbalový turnaj žáků, soutěže dětí
2.5. - 11.5. druhý stupeň
11.5. - 20.5. 1.A, B, 2.A, B
20.5. - 29.5. 3. - 5. třída
14.5. - 24.5. MŠ
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KULTURA

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice v Ďáblicích
každá 3. neděle v měsíci od 15.00
Duchovní správa:
P. Lukáš Lipenský, O. Cr.
Rytířský řád křížovníků s červenou hvězdou
Platnéřská 191/4
Praha 1 - Staré Město

15. dubna 2007 2. neděle velikonoční
20. května 2007 7. neděle velikonoční
Před každou mší je možné přistoupit k svátosti smíření

Ďáblický ples
Stalo se již tradicí, že obec v předjaří pořádá ples. Letošní ples, pořádaný 3. března 2007, se opět uskutečnil ve velmi příjemném prostředí
naší školy v sále, atriu i patřičně vyzdobené a upravené jídelně. Pro podtržení reprezentačního charakteru plesu byl každý jednotlivec tradičně
přivítán osobně zástupci sportovní a školské a kulturní komise skleničkou šampaňského. Taneční parket za zvuků roudnického orchestru pod
vedením pana Jurčíka ovládala především mladší generace mnohdy s
bohatými tanečními kreacemi. Polka a valčík patřily převážně dříve
narozeným, pomalejší melodie zpravidla vychutnávali všichni společně.
Večer byl zpestřen vystoupením tanečního páru, jehož taneční výkon
byl odměněn patřičnými ovacemi. U stolů se probíraly nejen obecní a
sousedské problémy, ale i státnické a zřejmě i srdeční - především jsme
se opět po roce sešli a příjemně se pobavili. Z parketu i od stolů plynula
spokojenost, která byla podpořena vzornou obsluhou jak u stolů, tak u
baru. Mezi stoly mnohdy klidným a důstojným krokem s úsměvem na
tváři prošel ing. Myslivec, předseda sportovní komise, který jako osoba
odpovědná za organizaci, prožíval bezproblémový a důstojný průběh
plesu. Vše se vydařilo, spokojenost z účastníků přímo zářila.
foto: Z. Sobotka
Z.Sobotka, kronikář obce

Divadelní představení
Po čtyřiceti letech se do Ďáblic opět vrací divadlo v podání
ochotnických souborů. Jako první byl pozván divadelní spolek
Svatopluk z Benešova, který odehrál dvě skvělá představení….
V pátek 2. března předvedl výše uvedený divadelní spolek v režii
pana Jiřího Škody nejprve odpolední představení pro děti. Jednalo se o
klasickou pohádku na motivy „Nezbedných pohádek“ Josefa Lady „O
LÍNÉM HONZOVI“. Pohádku, která trvala bezmála hodinu, sledoval s
napětím a za bezvadné atmosféry sál zaplněný až po okraj nejmenšími
diváky. Spokojené herce vyprovázel vřelý aplaus s příslibem, že i večerní představení se vydaří.
Ďáblické publikum bylo tentokrát pozváno na komedii německého
autora Heinricha von Kleista „ROZBITÝ DŽBÁN“, opět v režii Jiřího
Škody. Bylo sice méně početné než to dětské, nicméně sál základní
školy byl zaplněn z více než poloviny. Diváci ocenili především velké
herecké nasazení a výkony všech členů souboru a pobavili se sledováním zápletky této detektivní komedie. Příběh, který měl premiéru již v
roce 1808, neztratil v mnohém ze své aktuálnosti ani dnes. Dospěláci
hercům tentokrát neskákali ani do řeči, ani neradili, kam, že se to schoval drak, potlesk byl však stejně upřímný jako při odpoledním vystoupení.
Je potěšující fakt, že je stále ještě spousta nadšenců, kteří si v hektické a nejrůznějšími kulturními nabídkami překypující době, najdou čas
na "obyčejné" ochotnické divadlo. A je už úplně jedno, jestli stojí na
jevišti nebo sedí v hledišti.
Petr Jirků

Hvězdárna Ďáblice
Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 768
tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarium.cz
http://www.planetarium.cz/dabliceobs

KVĚTEN 2007
Otevírací doba: Po 18-21 Čt 21-23
N e 14 - 16
PŘEDNÁŠKY astronomické , přírodovědné a cestopisné v pondělí od
18:30. 14.5. Ing. Jiří Burdych:
Olympijský Peking a Xian.
28.5. RNDr. Jiří Grygar, CSc: Žeň
o b j e v ů 2 0 06 .
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od
18:30. 7.5. Slunce, Člověk
a nebes.
ká mechanika, Perseus. 21.5. Hledání harmonie světa APOLLO 9
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Čt 21-23, Ne 14-16.
Přístupné bez objednání !
Denní obloha: Slunce - povrch se
skvrnami Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha: Měsíc - od 18.5. do
31. 5. Merkur, Jupiter - koncem května Venuše, Saturn - po celý květen
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy po celý květen. Hvězdokupy, galaxie - za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování
je jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se koná promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojové h o v ybave ní hvěz dá r ny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18-20 mohou
hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy). Program:
pozorování oblohy nebo promítání filmů (dle počasí a přání
návštěvníků).ŠKOLNÍ
POŘADY - Po, Út, St, Čt, Pá v
8:30 a 10:30 pro předem objednané školní výpravy. Bližší
informace a objednávky na tel.:
283910644. Pozorování oblohy,
filmové večery, přednášky.
VSTUPNÉ:
dospělí ......... ..............20/30 Kč
mládež,důchodci.........10/15 Kč
Doprava: -konečná MHD
sídliště Ďáblice (bus 136,
181,183, tram 10, 17, 24) a 10
min pěšky - stanice Ďáblický
hřbitov nebo Květnová (bus od
metra C Ládví 103, 345, 368) a 5
min pěšky - konečná MHD
Ďáblice - Šimůnkova (bus 175,
181) a 10 min pěšky
- stanice U spojů (bus 202) a 10
min pěšky

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,
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ - 63/91.
Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová, K. Engel, P. Slušňáková. Tisk: MH tisk s.r.o.
Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je vždy k 25. dni v měsíci.
Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

foto: archiv

WWW.DABLICE.COM
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®EuroFutur Classic
se standardním křídlem
v pětikomorovém
provedení

VÝROBA A MONTÁŽ:
PLASTOVÁ OKNA
PŘEDOKENNÍ ROLETY
GARÁŽOVÁ VRATA
ROLETOVÉ MARKÝZY

sleva - 38%
na plastová okna

Dopraváků 3 (Dům Genius)
184 00 Praha 8 (Dolní Chabry)
tel.: 284 686 835, 284 686 820
fax: 284 686 789
e-mail: marolux@marolux.cz

www.marolux.cz

´´ THAJSKÁ MASÁZ´´
TRADICNÍ

Jedná se o soubor mistrných technik, při kterých
se pomocí manipulačních cviků a akupresury na
energetické body těla uvolňuje napětí a bolest
svalů, šlach a kloubů.
Přináší celkovou relaxaci, pocit nově nabité
vitality a duševní rovnováhy.
Thajské masérky vám předvedou tuto masáž ve
své nejpůvodnější podobě, jak je po staletí
vyučována a praktikována.

Ďáblice, Kokořínská 187/31, tel.602 684 981

PLACENÁ

INZERCE
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PŮJČKA 5 - 50 000 Kč

Hotovost do 24 hodin
tel.: 722 808 572

1/1

INZERCE

CENÍK INZERCE
193 x 277 6 000 Kč

1/2 šířka 193 x 137
1/2 výška 95 x 277

3 500 Kč
3 500 Kč

1/3

2 500 Kč

193 x 91

1/4 výška 95 x 137
1/4 šířka 193 x 67
*

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÝPRODEJ SKLADOVÝCH
ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000 Kč bez DPH
JEDNOHROB ŽULA
OD 19 000 Kč bez DPH
DVOJHROB ŽULA
OD 29 000 Kč bez DPH

1 800 Kč
1 800 Kč

od formátu 1/8 a níže cena za 1 mm
sloupce 7 Kč e - mail: jirkuovi@centrum.cz

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

... ..... ..

prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
výškové práce, kácení a průkles 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 i živé rostliny)

Provozovna:
Telefon:
Fax:
e-mail:

U Chaloupek 14/13, Praha 8 - Ďáblice
606 171 119, 737 588 811
286 856 868
zahradytaxus@seznam.cz

PLACENÁ
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DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM
A NEZÁVAZNÉ ROZPOČTY.
PO TEL. DOMLUVĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

PROVOZOVNA:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
Po 8 - 17:30, Út - Čt 8 - 16:30, Pá 8 - 15:30

Společná realitní a advokátní kancelář
Na terase 5, Ďáblice
tel.: 283 910 917, 283 910 141, 776 259 557, 605 437 305, 774 104 600,
otevírací doba Po 14 - 18,
Út - Čt 7 - 9, 16 - 18,
jinak na objednání.
JUDr. Ivanka Matoušová - advokátka
Ing. Miloslav Matouš - realitní kancelář a správa nemovitostí

WWW.REALITYDABLICE.CZ
Výhodné služby pro obyvatele Ďáblic a blízkého okolí.

INZERCE

