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Velkoobjemové kontejnery v březnu
Úřad městské části Praha-Ďáblice oznamuje, že velkoobjemové kontejnery
(dále jen VOK) na objemný odpad budou přistaveny v neděli 
dne 8. března 2015 od 9 do 13 hodin v následujících lokalitách: 
Koníčkovo náměstí, Květnová–Na Znělci, Legionářů–Lobečská, 
Na Blatech–U Červeného Mlýnku, Na Terase–Prácheňská.
Upozorňujeme obyvatele, že konečná poloha VOK může být mírně odlišná
z důvodu dopravní situace.
VOK jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností, jako je např.:
nábytek • sportovní náčiní (lyže, jízdní kola apod.) 
• koberce, podlahové PVC • umyvadla a záchodové mísy.
VOK nelze využít pro odkládání jakéhokoliv odpadu z podnikatelské čin-
nosti a jiného odpadu než objemného, jako je např.: směsný komunální
odpad, který lze vhodit do běžné sběrné nádoby (popelnice, kontejneru) 
• nebezpečné složky komunálního odpadu (jako např. baterie a akumulá-
tory, barvy, chemikálie, zářivky) • bioodpad (větve, posekaná tráva apod.) 
• vyřazená elektrická zařízení (chladničky, pračky, televize, monitory, 
počítače, přehrávače, telefony apod.) • stavební suť • pneumatiky.

Michal Traurig, tajemník

Místní poplatek ze psů 2015
Finanční odbor ÚMČ Praha-Ďáblice upozorňuje držitele psů, že již 
od ledna mohou zaplatit poplatek ze psů pro rok 2015. Poslední termín
pro splnění letošní povinnosti je 31. březen 2015. Nebudou-li poplatky
do tohoto termínu zaplaceny, mohou být, dle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, vyměřeny až do dvojnásobné výše!
Zároveň upozorňuje držitele psů na povinnost trvalého označení psa
mikročipem nebo tetováním a nahlášení psa do evidence chovatelů psů
i na Magistrátu hlavního města Prahy. Tato povinnost vyplývá z Obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. hl. města Prahy.
Při splnění těchto dvou podmínek uskutečněných v rámci 30 dnů, má pak
nový držitel psa nárok na slevu na poplatcích max. 350 Kč po dobu násle-
dujících dvou let. Držitelé psů mají možnost zaplatit roční poplatek přímo
na účet Městské části Praha-Ďáblice číslo 501 855 998/6000. Jako varia-
bilní číslo uveďte číslo 1341... (za tečky dosaďte číslo známky psa) a popř.
do poznámky jméno majitele psa. Druhá možnost úhrady poplatku je
v pokladně ÚMČ Praha-Ďáblice v úředních hodinách.
Ceník místních poplatků ze psů pro obyvatele hl. m. Prahy:
a) držitelé v důchodu – 200 Kč za jednoho psa, 300 Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele,
b) držitelé psa žijící v rodinném domě – 300 Kč, 600 Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož držitele,
c) držitelé psa žijící v bytovém domě – 1.500 Kč, 2.250 Kč za druhého
a každého dalšího psa téhož držitele.
K 31. 12. 2014 bylo v naší městské části přihlášeno celkem 379 psů. Cel-
kový příjem z místních poplatků za rok 2014 činil 110.502 Kč, povinnost
odvodu Magistrátu hl. m. Prahy dle OZV 23/2003 a OZV 55/2000 činila
25% z této částky, tj. 25.625,50 Kč. Čistý příjem pro Městskou část
Praha-Ďáblice za rok 2014 z místního poplatku ze psů tak činil
84.426,50 Kč.
Výdaje na psí exkrementy pro naši městkou část zajišťovala v roce 2014
firma Komwag. Celkové výdaje za období leden – listopad 2014 činily
102.347 Kč. Za prosincové služby bylo vyfakturováno a uhrazeno
v 1/2015 celkem 10.618 Kč, již z rozpočtu roku 2015. 
Celkem má městská část na svém území 27 košů na psí exkrementy,
vyváží se 5x za měsíc. Za nákup psích známek v roce 2014 uhradila 
městská část částku ve výši 7.500 Kč. Výdaje týkajících se psů tak převý-
šily příjmy městské části o 36 038,50 Kč.

Miroslava Koubová, finanční odbor ÚMČ

O čem jednala rada městské části
6. jednání dne 12. 1. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• převod dotace na investiční akci „Přístavba ZŠ“ na rok 2015;
• finální verzi připomínek ke zpracování 3. úplné aktualizace
Územně analytických podkladů hl. města Prahy;
• jmenování pana Michala Mošničky členem sportovní komise;
• užívání nově vyhrazeného (prodlouženého) parkovacího místa
pro poštovní vozidlo České pošty, s.p.; 
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo se spol. PP – SERVIS Plzeň s.r.o.

Rada dále vzala na vědomí
• navýšení skutečných příjmů v položce výnosu daně z nemovi-
tostí oproti rozpočtovanému objemu za rok 2014 v důsledku připsání
prostředků ke konci rozpočtovaného roku o 138.921,49 Kč. Celkový 
skutečný objem prostředků za rok 2014 v této položce tak dosáhl
2.808.521,49 Kč oproti rozpočtovanému objemu ve výši 2.669.600 Kč.
• Vyjádření k regulaci hazardních her. Rada s odkazem na přijaté
usnesení konstatovala, že i ve volebním období 2014–18 prosazuje 
nulovou toleranci hazardu na území naší MČ.

7. jednání dne 26. 1. 2015
Rada MČ po projednání odsouhlasila:
• vypovězení smlouvy o dílo se spol. PP – SERVIS Plzeň, s.r.o.
na stavbu „Zázemí ďáblického parku II.“

Rada MČ dále projednala:
• kontrolní řád a pověřila tajemníka zapracováním připomínek;
• a pověřila p. tajemníka připravením podkladů k vyhlášení záměru 
na pronájem prostor Obecního domu;
• navržený plán přípravy rozpočtu MČ pro rok 2015.

Rada MČ byla informována:
• o investičních akcích pokračujících do roku 2015 a vzala na vědomí
seznam ukončených investičních akcí v roce 2014;
• o přehledu dlužníků;
• o zápisu z jednání Komise životního prostředí a dopravy.

Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz – 
Zápisy z jednání rady v roce 2015.

Z pera místostarosty
Vážení sousedé, 
rád bych se na tomto místě omluvil za zpoždění v řešení některých nedos-
tatků vzniklých na přelomu roku, zejména vandaly poškozených zelených
odpadkových košů. Tato situace byla částečně způsobena současným roz-
počtovým provizoriem. V týdnu od 9. do 13. 2., pokud bude přát počasí,
bude dále vráceno do původního stavu (změnu si vyžádalo otáčení auto-
busů MHD) dopravní značení v lokalitě Chřibská/U Chaloupek. Tato
změna, jak doufám, prospěje zejména občanům bydlících v této lokalitě.
Blíží se konec ankety „Přispějte k tvorbě nového webu“. Podnětů se sešlo
nemnoho, ale vyznačovaly se kvalitou. Děkuji tímto aktivním občanům.
Stále nám však chybí fotografie do soutěže 
„Čtvero ročních období“. Jelikož konec příspěvků do této ankety není
časově ohraničen, vyzývám vás k zasílání fotografií. Instrukce najdete
v předchozím čísle Ďáblického zpravodaje.

Martin Lonek
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Otázky pro Martina Loneka, 
zástupce starosty
Bude na základě přibývajících žádostí občanů pro letošní rok
navýšen rozpočet na opravy chodníků?
Velmi pravděpodobně ano. V nejbližší době bude rozpočet MČ na letošní
rok hlavním tématem jednání RMČ.

Máte již v této chvíli zmapovány všechny závady a v jakém
pořadí ( popř. lokalitě) budou opravy probíhat?
Některé závady máme nahlášené, časový sled oprav ještě není určen.
S opravami chceme po dohodě radních začít až v okamžiku, kdy se sejde
dostatečný počet žádostí od občanů. Žádám tedy občany, kteří ve svém
okolí ví o nějakém nedostatku v kvalitě chodníků, aby své podněty s uvede-
ním čísla popisného nebo fotografie z místa zasílali na e-mailovou adresu
podatelna@dablice.cz. Je také možné se s podněty obracet telefonicky na
sekretariát starosty na tel: 283 910 723. 

Budou se opravovat komplexně celé ulice nebo jen ta 
nejzávažnější poškození?
Počítáme zejména s druhou, úspornou variantou oprav tam, kde to bude
z hlediska povahy závady možné.

Můžete upřesnit termín zahájení prací na těchto opravách?
Odpověď na tuto otázku by byla v tuto chvíli, kdy ještě není vyčleněna
suma prostředků v rozpočtu pro tuto oblast, předčasná.

Za redakci ĎZ se ptala Jana Ouředníčková

Otázky pro knihovnici 
Lucii Zemanovou
Jak vypadá běžný den v ďáblické knihovně?
Průběh dne v knihovně záleží na množství čtenářů, kteří zrovna přijdou,
podle potřeby se jim věnuji individuálně a snažím se vyhledat knihy, které
by se jim líbily, nabídnout nové autory apod. Pokud zrovna v knihovně 
nejsou žádní čtenáři, věnuji se úpravám knihovního fondu, vyhledávám
novinky, o kterých si myslím, že by naše čtenáře zajímaly na webových
stránkách velkých prodejců knih a samozřejmě srovnávám ceny pro další
nákup.

Projevila se změna (zkrácení) otevírací doby v knihovně 
nějakým způsobem na její návštěvnosti?
Pokud se podíváme na množství čtenářů, tak nikoli, jejich počet naopak
stoupá, jen nechodí tři dny v týdnu, ale pouze dva.
Navíc, porovnáme-li otevírací doby místních knihoven i v jiných menších
městských částech nebo obcích, nemyslím si, že by naše knihovna měla ote-
vřeno málo. Např. Březiněves má knihovnu otevřenou dva dny v týdnu, cel-
kem 6 hodin, nebo téměř stejně velká Dubeč má otevřeno jeden den
v týdnu 2 hodiny, Troja nemá například knihovnu vůbec.
Ještě bych pak chtěla reagovat na článek v lednovém vydání Ďáblického
zpravodaje, kde je zmíněn roční poplatek vyšší o 20 Kč než v Městské kni-
hovně. Tento poplatek byl zvýšen již 6. 12. 2010 Radou městské části, tedy
v době, kdy jsem já ještě v knihovně nepůsobila.

Je nám známo, že o knihovnu není u čtenářů velký zájem, a že
navštěvují raději knihovnu na Ládví. Měla byste nějaký nápad 
či návrh, jak tuto situaci změnit a přilákat tak čtenáře do naší
knihovny?
O tom, že by o knihovnu u čtenářů nebyl velký zájem a raději navštěvovali
knihovnu na Ládví, mi opravdu není nic známo. Tím, že se registrují noví
čtenáři, mi to tak skutečně nepřipadá, naopak si myslím, že trend je spíše
opačný. Samozřejmě, pokud někdo shání odbornou nebo jinak specifickou
literaturu, jede do velké knihovny na Ládví, která je pobočkou Městské kni-
hovny, která má mnohonásobně větší knihovní fond a může nabízet mno-
hem širší škálu knih a samozřejmě i služeb než místní knihovna. Navíc je
potřeba podívat se na demografické složení čtenářů naší knihovny. Velkou
většinu tvoří čtenáři, kteří již nejsou v produktivním věku, rádi čtou, avšak
cesta na Ládví je pro ně již komplikovaná. V poslední době přibývá i mnoho
malých i mladých čtenářů, z čehož mám sama velikou radost. Nevím tedy,
jakou situaci bych měla měnit nebo čím lákat čtenáře. Každý, kdo číst chce,
cestu do knihovny si najde. V knihovně také funguje Czech POINT a klienti

využívají v knihovně i těchto služeb, stejně tak jako služeb Vidimace 
a Legalizace.

Myslíte si, že by bylo přínosné přesunout dětské knihy ze
základní školy do knihovny?
O přesunu knihovny ze základní školy do ďáblické knihovny jsme s paní
ředitelkou mluvily prakticky ihned po mém nástupu. Z několika důvodů to
není možné, tím hlavním však je, že škola je povinna vést školní knihovnu
a každoročně vykazovat přírůstky knih a počet čtenářů a výpůjček.

Co se změnilo po Vašem příchodu do knihovny?
Řekla bych, že mnoho, omladil se knihovní fond, za podpory paní Mgr.
Dagmar Volencové z Městské knihovny, která mi nabídla pomoc při revizi
a aktualizaci knihovních fondů a při zpracování knihovních fondů poříze-
ných z prostředků obce. Zřídila jsem on-line katalog, kde si čtenáři mohou
v klidu domova vybrat a rezervovat knihy, které by si chtěli přečíst, mají
možnost nahlédnout do svého konta a přesvědčit se, zda vybranou knihu 
již nečetli. Vytvořila jsem a sama spravuji webové stránky knihovny
www.dablice.knihovna.cz, kde jsou vždy aktuální informace jak o pří-
padném uzavření knihovny, tak o nových knihách. V prostorách knihovny je
vymezená část pro dětské knihy, je zde i „hrací“ koberec, kde si malé děti
mohou pohrát, než si maminky vyberou svoje knížky.
Z Městské knihovny si bezplatně půjčujeme knihy v tzv. „výpůjčním sou-
boru“, tedy knihy, které mají naši čtenáři k dispozici na určitou dobu, než
tento soubor vrátím a vypůjčím knihy jiné. Využívám nabídky některých čte-
nářů, kteří naší knihovnu hojně zásobují novými, jednou čtenými knížkami,
které věnují knihovně a knihy si tak mohou půjčovat další čtenáři.
V prostorách knihovny je k dispozici i wifi připojení, také se zde konají 
počítačové a jazykové kurzy pro seniory.

Co byste chtěla vzkázat návštěvníkům knihovny?
Co bych chtěla vzkázat? Stávajícím čtenářům bych chtěla poděkovat za to,
jací jsou, novým, případně ještě váhajícím čtenářům bych chtěla nabídnout
velký výběr moderní beletrie i krásné literatury. Studentům knihy autorů
zahrnutých v základních seznamech povinné četby a dále pak i všem ostat-
ním služby moderní knihovny, i když jen na bázi malé místní knihovny.
Maminky mohou přijít i s dětmi, dětská část knihovny se potěšitelně 
rozrůstá. Stále je také v knihovně k dispozici bezplatný internet.

Za redakci ĎZ se ptala Tatjana Dohnalová

Volby přísedících Obvodního soudu
Volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 provádí v souladu s usta-
novením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedí-
cích a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), zastupitel-
stvo MČ Praha-Ďáblice.
Zájemci o výkon funkce přísedícího musí splňovat následující podmínky: 
1) podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o soudech a soudcích:
• státní občanství České republiky • způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost • zkušenosti a morální vlastnosti • věk nejméně 30 let. 
2) podle ustanovení § 60 odst. 4 zákona o soudech a soudcích a zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon
některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění
pozdějších předpisů, musí kandidát dále předložit (nevztahuje se na osoby
narozené po 1. prosinci 1971): • negativní lustrační osvědčení 
• prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 lustračního zákona.
3) podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona o soudech a soudcích musí mít
trvalý pobyt nebo místo práce v Praze-Ďáblicích. 
4) podle ustanovení § 74 zákona o soudech a soudcích nesmí vykonávat
současně funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná (např. prezi-
dent, člen Parlamentu). 
Dle ust. § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích kandidáty do funkce
přísedících navrhují členové zastupitelstva MČ. K navrženým kandidátům
se vyjadřuje předseda Obvodního soudu pro Prahu 8. Zpracováním pod-
kladů pro návrh kandidátů na funkci přísedících je pověřen tajemník
Úřadu MČ, který Vám poskytne případné další informace.

Michal Traurig, tajemník
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Sousedská beseda
V lednovém Ďáblickém zpravodaji mě zaujal
názor pana Jana Sigmunda, který položil
otázku, proč si zastupitelé nepřišli při příleži-
tosti pořádání vánočního večírku pro
důchodce neformálně pohovořit se svými spo-
luobčany. I já si myslím, že je to dobrý nápad
a jeden z možných způsobů, jak zapojit širší
veřejnost do dění v obci. Takové setkání by
umožnilo nejenom vyslechnout si naše přání,
ale mohli bychom se i podělit o starosti
a radosti, které přináší každodenní život. Je
sice pravda, že na veřejných zasedáních zastu-
pitelstva je hned v úvodu k dispozici volný
mikrofon, ale pro mnohé z nás není několika-
hodinové pracovní zasedání tím nejlepším
místem pro uvolněnou debatu o obci. A tak se
ptám, zda zastupitelé „zvednou vhozenou
rukavici“ a pozvou nás na „sousedskou
besedu“, která by v případě zájmu ďáblických
občanů mohla být první v řadě následujících.

Jana Ouředníčková

Setkání seniorů z pohledu
neuvolněného zastupitele
Při přečtení lednového Ďáblického zpravodaje
jsem zaznamenal hozenou rukavici autora
článku „Několik postřehů a dojmů z předvá-
nočního setkání ďáblických důchodců“ pana
Jana Sigmunda. Autor článku se pozastavuje
nad neúčastí zastupitelů na tomto setkání,
které se uskutečnilo dne 12. 12. 2014. Rád
bych se touto cestou k tomuto tématu vyjá-
dřil. Jsem jedním ze zastupitelů, kteří se sku-
tečně nezúčastnili tohoto setkání. Mrzí mě, že
o dva dny dříve (10. 12.) na veřejném zase-
dání zastupitelstva se nedostavil nikdo z pořa-
datelů a neupozornil zastupitele na tuto
každoroční událost. Zpětně jsem po prostudo-
vání listopadového čísla ĎZ našel v kalendáriu
upozornění na tuto akci, ale v dnešní uspě-
chané době se není čemu divit, že na to pro-
stě zapomenete. Také čas akce od 15 do 18
hodin není pro většinu neuvolněných zastupi-
telů ideální (s ohledem na jejich pracovní
závazky). A tak účast pana starosty a pana
místostarosty (obou uvolněných členů samo-
správy, mj. i zastupitelů) na této akci byla
z mého pohledu adekvátní. 
A tak chcete-li, občané Ďáblic, na svých
akcích i neuvolněné zastupitele, připomeňte
jim to, a hlavně přizpůsobte čas konání jejich
možnostem.
P.S. V pátek 19. prosince 2014 se uskutečnil
rockový koncert ďáblické mládeže v prosto-
rách školy. Na tuto akci jsem byl včas upozor-
něn a navíc se konala v podvečerních
hodinách, a tak jsem se tam zašel podívat.
Tato akce neměla předem žádnou upoutávku
v Ďáblickém zpravodaji, a přesto si našla své
účastníky. Jen mě trochu mrzí, že o ní nebyla
zpětně zmínka v lednovém vydání zpravodaje. 

Pavel Niebauer, zastupitel

Ticho o hluku
Ohlédnutí za přednáškou 
Doc. Ing. Pavla Beneše, CSc.
Přednáška s promítáním o hluku byla uspořá-
dána komisí životního prostředí a Spolkem pro
Ďáblice v naší základní škole 27. ledna. Pan
Beneš byl do Ďáblic pozván, neboť v naší měst-
ské části máme a můžeme mít problémy
s nárůstem hluku z dopravy. Náš katastr protíná
komunikace Cínovecká odvádějící dopravu ze
středu města na sever naší republiky. Plán na
severní obchvat Prahy za skládkou ještě úplně
neskončil v propadlišti dějin (na konci ledna
bylo zastaveno územní řízení ke stavbě SOKP
518 – více www.osprodablice.cz). 

Pan Beneš občany informoval o nemalém vlivu
hluku na zdraví. Populární formou nám vysvětlil
normy, které pro ochranu zdraví Ministerstvo
zdravotnictví musí vydávat. Ty by pak měly být
zohledněny při vyhodnocování vlivu plánova-
ných staveb na lidské zdraví. Problém civilizova-
ných společností tkví i v obrovském nárůstu
automobilismu soukromého i podnikatelského,
což je někdy proti zdravému rozumu. Většina
komunikací u nás byla vybudována před mnoha
lety na zcela jinou hustotu provozu. Počet aut
za 25 let novodobé historie naší země velmi
stoupnul. Hluk narůstá, normy, které mají zaru-
čit ochranu zdraví, nelze dodržet. Proto dochází
k úpravám norem, které jsou „optimalizovány“
různými změnami mechanizmu výpočtů. Pocho-
pitelně v tichosti. Přednášku o hluku, kterým se
člověk zavaluje svojí touhou po pohodlí, po
uspokojení potřeby luxusu apod., nazval její
autor Pavel Beneš velmi výstižně. Pravdou však
je i to, že nově budované komunikace nejsou
připravovány zásadně dle zdravého rozumu, ale
pod vlivem lobbistických tlaků. Soukromý zisk
nade vše. Velmi časté politické změny vedení
ministerstva dopravy se promítají do výstavby
komunikací absencí dlouhodobé koncepce, kte-
rou na základě vynikajícího řešení přijmou poli-
tické strany napříč celým politickým spektrem.
Kritika na produkování hluku byla směrována
i na nás na řadové občany – autem jezdíme
hodně, chodíme méně. Na svých zahradách
trávu nesečeme srpem a kosou, ale výhradně
hlučnou technikou. Občané byli panem docen-
tem hned na úvod přednášky vyzváni k průbě-
žnému kladení otázek. Setkání bylo proto velmi
živé. Na přednášku přišlo jen málo lidí, ale jak
se ukázalo, přišli ti, kteří mají enormní zájem na
snížení hlučnosti Cínovecké. Přednášky se zúča-
stnil také pan starosta Růžička, který občanům
rovněž odpovídal na jejich dotazy.

Pan Beneš hovořil věcně a moudře. Svoji před-
nášku ukončil vybídnutím k zamyšlení, zda naše
země potřebuje stálý ekonomický růst a zda
stálý ekonomický růst je v souladu s přiroze-
nými zákony Země. Řekl, že v přírodě právě
zhoubná lidská nemoc rakovina je charakterizo-
vána růstem ..... Doporučil, abychom se začali
zaměřovat na zkvalitnění života cestou moudré
spotřeby, na výchovu k morálním a duchovním
hodnotám života.
Občané, kteří se chtějí zapojit do boje proti
změnám norem hluku, se více dozví na webu
Antihluk, kde je i „podpisový arch“
petice24.com. Petice běží z více než stovky
adres. Svým podpisem můžete podpořit občan-
skou iniciativu, která pracuje i pro ďáblické
občany. Připojme se, prosím.

Milada Stroblová

Ticho kolem hluku 
aneb „Akustické vlny 
se šíří nezávisle 
na politické situaci“
Velmi zajímavá přednáška „Ticho kolem hluku“
spojená s besedou se konala 27. 1. 2015
v ďáblické ZŠ. Přednášející Doc. Ing. Pavel Beneš
žije v Praze 6 a hluk spojený s přistáváním
a vzlétáním letadel jej obtěžuje denně. Proto se
spolu s občanským sdružením Občané proti
hluku a emisím zajímá o to, jak se právně bránit
proti stále se zvyšující hlukové zátěži. Z před-
nášky a diskuze vyplynulo, že obrana je stále
těžší, neboť zákonná omezení se směrem
k dopravnímu hluku spíše „změkčují“. Jaký hluk
trápí ďáblické občany, to bylo patrné z jejich
účasti na besedě. Kromě pořadatelů se jí zúča-
stnili ti, kteří bydlí podél Cínovecké radiály, tedy
spoluobčané z Blat a z Chřibské. Vyslovili
obavu, že po otevření tunelu Blanka se hluk
z této frekventované komunikace ještě zvýší.
Podnětný byl proto návrh pí Prokešové nechat
změřit akustický tlak z radiály před a po spuš-
tění provozu tunelu, aby měla radnice k dispo-
zici argumenty pro případný požadavek na
vybudování protihlukových zábran. Na to zarea-
goval starosta Ing. Růžička informací, že rad-
nice chce postupovat systematicky od zjištění,
které protihlukové stavby a opatření nebyly při
stavbě Cínovecké radiály zrealizovány, přes
aktuální akustická měření a studii o šíření hlu-
kových vln po Ďáblicích, až po realizaci proti-
hlukových opatření. Poslední hluková studie
vlivu radiály je z r. 2008, tedy ještě z doby před
vybudováním mimoúrovňové křižovatky Kbel-
ská, Veselská, Cínovecká. V předchozím voleb-
ním období docílila radnice alespoň snížení
rychlosti a instalace kamer na měření rychlosti
na Cínovecké kolem Ďáblic.
Víte, že Zelený čtvrtek (letos 2. dubna), kdy
„odletí zvony do Říma“ a mělo by tedy nastat
ticho, byl vyhlášen Mezinárodním dnem boje
proti hluku? Navrhuji oslavit ho tím, že dopře-
jeme svému sluchu odpočinek např. pobytem
v přírodě, na horách nebo v lese.

Jana Rexová, foto Miloš Růžička
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S blížícími se velikonočními svátky
bychom rádi zavzpomínali na to, jak je
před lety prožívali naše babičky a dědeč-
kové. Prosíme naše čtenáře, zda by nám
mohli zaslat příspěvky na téma „Veliko-
noce našeho mládí“ buď e-mailem na
adresu zpravodaj@dablice.cz nebo
osobně na úřadě MČ. Budou zveřejněny
v březnovém vydání.

Vaše redakce

Hledáme pamětníky, dobové
fotky, knihy a dokumenty
Vážení sousedé a ďábličtí občané, pro naše děti
a vnuky bychom chtěli zachovat vzpomínky na
místo, kde žijeme. Ďáblice jsou obec s dlouhou
a bohatou historií, která však není dostatečně
zdokumentovaná a přístupná. V letošním roce
budeme slavit 25. výročí vzniku samostatné
městské části Praha-Ďáblice, 115. výročí Sboru
dobrovolných hasičů v Ďáblicích, 230 let od
založení ďáblické školy. V květnu si navíc připo-
meneme 70 let od konce druhé světové války.
Všechna tato výročí jsou pro nás příležitostí,
abychom zavzpomínali na dobu minulou a při-
pomněli si, co všechno se od těch dob změnilo.
Rádi bychom si poslechli vyprávění pamětníků
a jejich vzpomínky zachytili na stránkách
Ďáblického zpravodaje a kroniky. Obracíme se
na vás všechny s prosbou, zda nám pro účely
zveřejnění nebo archivování můžete zapůjčit
staré dobové fotografie, knihy nebo časopisy,
kde se píše o Ďáblicích. Uvítáme též staré doku-
menty a předměty, které by mohly být vysta-
veny. Moc by nám pomohlo, kdyby se přihlásili
pamětníci, kteří jsou ochotni se o své vzpo-
mínky podělit. Současně hledáme spolupracov-
níky se zájmem o historii, které by práce na
uchování paměti Ďáblic bavila.
Své kontakty zasílejte e-mailem na
adresu zpravodaj@dablice.cz nebo se
telefonicky obraťte na vedoucí redakce
Ďáblického zpravodaje a kronikářku
Hanu Macháňovou – tel.: 283 911 117.

Barbara Tranová

Pravidelné aktivity 
pro seniory
Noví zájemci se mohou přijít podívat na
vybranou lekci a domluvit se s lektorkou, zda
je možné se do kurzu zapojit. Poplatek za kaž-
dou lekci činí 20–40 Kč podle druhu kurzu.
Počítačové kurzy – Obecní knihovna, 
Osinalická 901, pondělí 13.30–15.00
a 15.00–16.30 hodin.
Rehabilitační cvičení – Obecní dům, 
horní sál, Ke kinu 7, pondělí 16.45–18.15,
úterý 16.30–18.00 hodin.
Cvičení taoistického tai chi – 
Obecní dům, sál v suterénu, Ke kinu 7, středa
9.30–10.30 hodin. Pro nedostatek instruktorů
se cvičí bez instruktorky, ale doufáme, že se
časem vedoucí kurzu opět najde.
Plavání – ďábličtí senioři mohou prostřednic-
tvím sociální komise požádat o finanční pří-
spěvek na permanentku do okolních bazénů.
Angličtina pro začátečníky a mírně pokročilé –
vytvoří-li se nová skupinka zájemců, bude
kurz otevřen. 
Přihlásit se můžete e-mailem 
na na adrese: socialni.komise@dablice.cz
nebo na tel. č.: 728 227 384.

Barbara Tranová

Vítání 
nově narozených dětí
Zveme rodiče dětí narozených v roce 2014
a 2015 na slavnostní přivítání nových
občánků Ďáblic, které se uskuteční v květnu
tohoto roku. 
Přihlásit se můžete e-mailem na adrese:
socialni.komise@dablice.cz nebo
osobně v podatelně úřadu naší městské
části. Do přihlášky, prosíme, uveďte jméno
dítěte, datum narození, adresu trvalého byd-
liště dítěte a kontakt na rodiče. Podmínkou
účasti na této slavnosti je trvalé bydliště dítěte
na území Ďáblic. 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Členky sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Vážení rodiče, milé děti!
V Obecním domě se od podzimu minulého roku
uvolnily prostory, které by naše městská část
chtěla od září 2015 využít pro rozšíření nabídky
mimoškolních volnočasových aktivit pro děti
i dospělé.
Za tímto účelem jsme oslovili vedení DDM
Praha 8 – Spirála, které spolupráci s naší MČ
uvítalo. Společně jsme tedy vytipovali kroužky,
o které by mohl být v Ďáblicích zájem, protože
je ještě nenabízí naše ZŠ, a které jsou pro pro-
story v Obecním domě vhodné. Tyto kroužky,
i některé jiné, naleznete v níže uvedeném 
dotazníku, o jehož vyplnění vás tímto prosíme,
protože nám pomůže zjistit, o které aktivity je
skutečně zájem. 
Děti, které navštěvují naši ZŠ, dostanou dota-
zník ve škole, kde ho mohou také vyplněný
odevzdat. Děti, které naši ZŠ nenavštěvují,
mohou vyplnit tento dotazník ve Zpravodaji
a odevzdat jej na našem úřadě. Dotazník bude
také na webových stránkách obce: www.dab-
lice.cz, kde si jej lze stáhnout a vyplněný poslat
na adresu: kulturni.komise.dablice@seznam.cz
Předem děkuji za čas, který věnujete
vyplnění tohoto dotazníku. Věřím, že se
nám společně podaří nabídnout v Ďáblicích od
září zajímavé volnočasové aktivity, které se
dětem i rodičům budou líbit.

Simona Dvořáková, Kulturní komise

Dotazník – volnočasové
aktivity pro děti

Pohlaví dítěte:  � dívka  � chlapec

Věk dítěte: ................................ let

Mám zájem navštěvovat:
� skautský oddíl
� kroužek „Mladý astronom“ ve Hvězdárně
� kroužek digitální fotografie (od 8 let)
� výuka hry na hudební nástroj � 

� klavír � kytara � flétna
� kroužek zpěvu
� kroužek hraní RPG (od 12 let) – 

Role-Playing Games – neboli „hra na role“ 
či „hra na hrdiny“

� dramatický kroužek pro předškolní děti
� kroužek šití na šicích strojích 
� kroužek lukostřelby 
� kroužek tvůrčího psaní (od 12 let)
� kroužek ručních prací
� kroužek deskových her
� kroužek „Mystika a mytologie“ (od 12 let) – 

vyprávění o legendách a pověstech 
nejrůznějších národů, workshopy věštění 
a výroby amuletů

� šachy
� cvičení „Zdravá záda“
� taichi
� jiné: ...........................................................

........................................................................

........................................................................
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Jak se dělá čokoláda
Ve středu po vyučování se vydali prvňáčci s dru-
žinou do Celetné ulice, tam totiž sídlí Muzeum
čokolády. Po krátké zastávce na Staroměstském
náměstí jsme si v muzeu, kde na nás čekal prů-
vodce, odložili a vydali se na dobrodružnou
cestu za čokoládou. A tak jsme se dozvěděli, 
že kakaové boby rostou na stromech a pochází
z Jižní Ameriky. Že kakao pili už Mayové, že
v Mexiku sloužily kakaové boby jako platidlo, 
za které se dala koupit třeba manželka, nebo 
že čokoládu začali pít na královském dvoře 
již v 17. století. 

Nejvíce ale všechny zajímalo, jak se taková
čokoláda vyrábí. A tak jsme ani nedutali, když
nás na konci prohlídky průvodce zavedl do
výrobny, kde slečna předvedla celý postup
výroby čokoládových pralinek. Nejlepší ze všeho
však byla ochutnávka právě vyrobených bon-
bonů a pak horečné nakupování v rozsáhlém
čokoládovém obchodě. Domů si každý odnesl
nějakou tu sladkost. Následující den jsme si
v družině o muzeu vyprávěli a zkusili si i nama-
lovat obrázek kakaovým práškem. 

Vychovatelky ŠD

Že kouzla a čáry neexistují...
Že kouzla a čáry neexistují? Ha, ha, tak to jste
na omylu. To byste koukali. A kdo nevěří, 
ať tam běží.
A kam? No přece do divadla kouzel Pavla
Kožíška do Líbeznic.
My jsme tam s druháčky v rámci školní družiny
v úterý 20. 1. 2015 byli a všechno viděli.

S panem Kožíškem a jeho asistentkou Hankou
Mašlíkovou jsme se podívali za Kouzly kolem
světa. Navštívili jsme kromě jiných třeba i tak
vzdálené země jako je Čína, Rusko, Amerika,
Austrálie...
Někteří z nás měli i tu možnost panu Kožíškovi
při některých kouzlech asistovat. A pozor, to
nejen děti, ale i paní učitelky byly pozvány na
jeviště.

Dokonce nám asistentka i jedno kouzlo prozra-
dila a naučila nás ho.
Na závěr se s námi pan Kožíšek s Hankou 
Mašlíkovou vyfotografovali, a protože v jejich
divadle nechyběl ani koutek s drobnými dárky,
neušlo samozřejmě naší pozornosti ani toto
místo. Takže si děti kromě krásného zážitku
odnesly i nějakou malou kouzelnou drobnost.

Vychovatelky ŠD

Školní klub v základní škole
I v letošním roce mohou žáci naší základní školy
navštěvovat školní klub, který je určen pro žáky
5. – 9. tříd. A opravdu se tam třeba i s osmáky
několikrát v týdnu můžeme potkat, zejména ve
čtvrtek praská klub ve švech. Klub se nachází
v prostorách u recepce školy a je přístupný ve
dnech školního vyučování od 11.40 do 
15 hodin.
V čase mezi dopoledním a odpoledním vyučo-
váním je v klubu umožněn pobyt jednotlivým
žákům a průběžně zde tráví čas i děti ze školní
družiny čekající na různé kroužky. Stejně jako ve
školní družině, i ve školním klubu se stále něco
děje.

Přihlášeným žákům se nabízí pravidelná
i nepravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová
činnost, jako např. četba knih a časopisů, hraní
společenských her, výtvarné činnosti, poslech
hudby a snad nejvíce oblíben a využíván je
stolní tenis. Do klubu bylo v letošním roce
zakoupeno i několik nových společenských her
určených hlavně pro starší věkovou kategorii,
jako např. UBONGO, ACTIVITY, oblíbený BANG
nebo ZNÁTE ČESKO apod. S mladšími kama-
rády se žáci klubu účastní kroužků a akcí 
pořádaných školní družinou. Společně jsme
například navštívili filmová představení v kině
Ládví, Svíčkárnu Rodas v Šestajovicích u Prahy
a již brzy se vypravíme do zoologické zahrady. 

Vychovatelky ŠK

Odysseova dobrodružství
V úterý 27. ledna navštívili žáci VI. třídy Chval-
ský zámek. Po krátké prohlídce interiérů jsme
zamířili do spodních pater objektu, ve kterých
probíhala výstava nazvaná Odysseova dobro-
družství aneb Staň se hrdinou! Jednalo se
o interaktivní výstavu na motivy Homérova
eposu Odyssea. Zpracovávala tedy příběhy 
bájného Odyssea, které prožil na své cestě
z trojské války domů na rodnou Ithaku. 
Na výstavě jsme si mohli vyzkoušet veslování,
oslepit obra Kyklopa pomocí míčků, pohrát si
s větry boha Aeola, odolávat zrádnému volání

Sirén. Také jsme společně vytvářeli bouři boha
Poseidóna nebo proplouvali úžinou mezi jesky-
němi dvou oblud – Skylly a Charybdy. Žáci si
tak z výstavy odnesli množství zážitků, které jim
dokreslily a přiblížily obsah tohoto významného
literárního díla.

Šárka Witisková, učitelka

Opak starostí
Před Vánocemi přišla paní učitelka do hodiny
českého jazyka a nabídla nám besedu s nizo-
zemským spisovatelem Benny Lindelaufem. 
My jsme řekli ANO. Po
vánočních prázdninách jsme
začali číst knížku Opak sta-
rostí a 14. ledna jsme se
vydali na besedu do divadla
Archa. Pan spisovatel na nás
čekal s překladatelkou, ale
nemluvil na nás anglicky, jak
jsme čekali, ale nizozemsky.
Bavili jsme se o tom, jak se
píše kniha, a také o tom, co je důležité pro
psaní, aby nám čtenář uvěřil. Dozvěděli jsme se,
že nejdůležitější je používání všech smyslů, tak
se čtenář nejvíce vžije do děje. Kdo chtěl, tak si
koupil knížku a nechal si ji od Bennyho podep-
sat. Ten nám namaloval do knihy svůj portrét
s autogramem. 
Ve čtvrtek 15. ledna v odpoledních hodinách
přišel do školy za námi. Hned při příjezdu nám
řekl, jak se na nás těšil, jak jsme s ním pěkně
zpívali a také že pro nás zvlášť upravil svůj pro-
gram. Tentokrát jsme se snažili napsat novinový
článek, ve kterém nesmělo chybět použití všech
pěti smyslů. Články byly velmi vtipné a Benny
nás za ně nejen pochválil, ale některé si i scho-
val. Svoji knihu psal Benny pět let, další prý
napíše za dalších šest, ale to už se těší na
setkání s námi jako se spisovateli.

Matěj Vondřich a další osmáci

Techmania v Plzni
Jako odměnu za hezká vysvědčení si třídy VI.
a IV. A nadělily výlet vlakem do Plzně. Po pří-
jezdu do města směřovaly naše kroky na stanici
trolejbusu, který nás odvezl k budově plzeň-
ského areálu Techmania – experimentální sta-
nici pro zvídavé, kde jsme si „osahali“
a vyzkoušeli technické vymoženosti z fyzikál-
ního, chemického či přírodovědného světa.
Cestou zpět jsme si prohlédli centrum Plzně,
nakoupili dárky a vraceli se zpět k vlakovému
nádraží. Na den plný techniky, vědy a experi-
mentů dlouho nezapomeneme a všem tento
výlet doporučujeme.

Radka Nosková, třídní učitelka
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OVOV – Pražský pětiboj 
všestrannosti 2015
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítě-
zové v desetiboji, se již několikátým rokem roz-
hodli připravit pro žáky základních škol velmi
atraktivní pohybový program s názvem Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV.
Cílem projektu je zvýšit pohybovou aktivitu
u dětí a ukázat jim, jak mohou začít s vrcholo-
vým sportem. Letos poprvé se projektu účastnili
i vybraní žáci z V. – VII. tříd ZŠ U Parkánu.
Všichni účastníci postupně plnili 5 sportovních
disciplín, mezi které patřil: skok přes švihadlo,
hod medicimbálem, trojskok, člunkový běh
s driblingem, leh – sed. Všechny nadané spor-
tovce po celý den podporovala i spousta zná-
mých sportovních osobností: Šárka Kašpárková,
Ondřej Synek a mnoho dalších. Všichni bojovali
ve velké konkurenci statečně a díky tomuto dni
získali mnoho sportovních zážitků.

Michaela Hrbková, učitelka TV

Krmítka
V rámci ekologické výchovy k nám do ZŠ přišli
lektoři ze Střediska ekologické výchovy, kteří
jsou zaměstnanci Lesů hl. města Prahy. Děti 
ze 3. C a 5. A se tak seznámily se zajímavým
pořadem o našich ptácích v zimě. Dozvěděli
jsme se, proč a kam ptáci odlétají, co jim
můžeme dávat do krmítka a co by jim naopak

uškodilo. Velmi nás překva-
pilo, jakou obrovskou 
vzdálenost musí při svém
letu pták urazit.
A aby nezůstalo jen u teorie,
vyrobili jsme si krásná dře-
věná krmítka, mohli jsme si
vyzkoušet svou šikovnost
s kladívkem. Ptáčkům jsme
připravili dobrotu ze 
semínek a tuku.      

Každý žák si potom zhotovil své vlastní krmítko,
které si odnesl domů. Pořad se dětem velmi líbil
a také obohatil jejich znalosti prvouky, přírodo-
vědy a vyzkoušel jejich manuální zručnost.

Třídní učitelky 3. C a 5. A

Vánoce jsou už za námi,
ale...
S Klubem mladého diváka jsme navštívili
v pondělí 19. ledna druhé představení a konalo
se tentokrát v Divadle v Dlouhé. Jmenovalo se
Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka.
Dostali jsme lístky do poslední řady, z které
jsme moc dobře neviděli. Přesto se nám nako-
nec hra moc líbila a užili jsme si ji. 
Děj se odehrává na Štědrý den, kdy jde malý

Pavel s tatínkem na nákup. Pavel se mu ale ve
městě ztratí. Tatínek přišel domů jen se stro-
mečkem, jeho manželka se právem lekla. 
Klučina bloudí sám Prahou, byl na Václavském
náměstí, v Bílé labuti na módní přehlídce
a v pekle. Nakonec potkal lampáře, pošťáka
a popovídal si s poštovním koněm. Pak skončil
na policejní stanici, kde se bavil a hrál si se
strážníky. Ti se snažili pomocí her zjistit, kde
bydlí. Podařilo se jim to vypátrat a malého Pavla
odvedli domů. Vše dobře dopadlo. Příběh je
doprovázený pěknými písničkami Chrám sv.
Víta, Purpura, Chytila jsem motýlka, Kladivo,
Veselé Vánoce a další.
Další představení nás čeká až ve čtvrtek 
19. března v Divadle Spejbla a Hurvínka 
a uvidíme představení – Spejbl versus Drákula.
Už se zase těšíme.

Matěj Vondřich, žák VIII. A

Dopravní hřiště letos 
již podruhé
Všechny třídy čtvrtých a pátých ročníků v rámci
výuky každoročně navštěvují Dětské dopravního
hřiště Glowackého. Během našeho prvního
setkání na podzim měly děti možnost zajezdit si
na kolech, naučit se reagovat na vzniklé
dopravní situace s ostatními cyklisty a zároveň
prakticky využít znalost základních dopravních
značek. Při druhém setkání v lednu měli žáci na
programu teoretickou část. Děti se prostřednic-
tvím velmi pěkně připravené prezentace sezná-
mily se základním vybavením cyklisty i kola,
s dalšími dopravními značkami a na základě
připravených obrázků rozhodovaly o přednosti
v jízdě apod. Vše měla na starost paní poli-
cistka, která byla velmi milá, vstřícná a vysvětlo-
vala vše dětem se zájmem. Tato teoretická část
pak byla ukončena souhrnným testem získa-
ných vědomostí během prezentace, při kterém
měly děti možnost používat hlasovací přístroje
pro zvolení správné odpovědi. Děti tento způ-
sob testování velmi zaujal a bavil. Na závěr byl
vyhlášen vítěz se všemi správnými odpověďmi,
který dostal za odměnu maličkost (např.
odrazku na aktovku). Myslím si, že akce tohoto
typu mají smysl a měly by se jich děti pravidelně
účastnit. 

Hedvika Dolejšová, učitelka 1. st.

Předškoláci ve škole
Školní rok se přehoupl do druhého pololetí.
Předškoláčci ve školkách už přemýšlejí o svém
novém působišti. Aby se jim v září přicházelo do
školy příjemněji a s úsměvem, navštěvují školu

již teď. V únoru procházeli školou a poznávali
školní místnosti. V jídelně čichem odhadovali,
co asi bude dnes k obědu. V tělocvičně si zacvi-
čili. Tak veliké místo na honičky a skákání bylo
prima. Se zvoněním usedli do školních lavic.
Velcí prvňáci předškolákům předvedli, co se ve
škole naučili. V plné třídě bylo rušno. Anička
poznala Elišku, se kterou chodila do školky
a „školková“ paní učitelka zase ráda viděla své
bývalé svěřence. Popovídali si, zazpívali a spočí-
tali jablka a hrušky. Příští návštěva předškoláků
bude obzvlášť důležitá, přijdou se zapsat do
naší školy. V březnu mohou doběhnout do školy
opět, na svůj program Školák 2015. Třikrát se
sejdou odpoledne ve třídách a procvičí si sluch,
jazyk, grafomotoriku a poznatky o světě. 
Těšíme se na ně.

Hana Mašková, zástupkyně ředitelky školy

Neslyšící pro slyšící
Na konci ledna jsme se s třídou IV. C zúčastnili
programu Muzea hlavního města Prahy Nesly-
šící pro slyšící. Byla to pro děti zajímavá akce,
na které se naučily několik znaků pro komuni-
kaci s neslyšícími, dozvěděly se, jak se předsta-
vit, či jakým systémem jsou znaky tvořené.
Zajímavé pro ně bylo zjištění, že v každé zemi
jsou znaky jiné nebo že neslyšící mohou studo-
vat na vysokých školách a řídit auto. Nejvíc je
ale zaujala hudba pro neslyšící. Ukázku písničky
„Skákal pes přes oves“ jsme viděli alespoň na
videu. Už víme, že každý neslyšící musí být tak
trochu herec, pokud se chce domluvit s ostat-
ními.

Miloslava Coufalová, třídní učitelka

Sbírka nejen použitého 
šatstva
Ve dnech 23.–27. března proběhne na naší
škole již tradičně sbírka materiální pomoci
lidem v nouzi pod záštitou Diakonie Broumov.
Kromě zimního i letního oblečení včetně bot
můžete darovat také lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony a větší kusy látek.
Dále je možné přinést přikrývky, polštáře,
deky, peří, drobné domácí potřeby, menší
elektrospotřebiče, nepoškozené hračky
a knihy. Veškeré věci musí být zabaleny do
igelitových pytlů nebo krabic, aby se nepoško-
dily transportem. Oblečení a ostatní věci
můžete přinášet ve výše uvedených dnech na
recepci naší školy. Všem předem děkujeme za
zapojení se do této akce.

Hana Ulčarová, zástupkyně ředitelky školy
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115. let 
SDH Ďáblice
Sbor dobrovolných hasičů v Ďáblicích 
byl založen 6. února 1900. Dle tehdejších zvyků
se jeho předsedou stal starosta, a tím byl Alois
Rosenkranz. Velitelem byl Václav Jelínek. Sbor 
se stal členem hasičské župy Karlínské č. 95
v okrese karlínském a nejvyšším maršálkem 
Království českého byl v té době kníže Jan 
Lobkowicz.
Ustavující schůze se konala 27. ledna 1900
a tady se hned do výboru přihlásilo deset čin-
ných členů. Dále se přihlásili Josef Procházka
a Václav Jelínek, že budou získávat přispívající
členy do sboru. Prvá valná hromada byla svo-
lána na 7. února 1900. Zúčastnilo se jí 21 členů,
z toho deset činných. Cvičitelem sboru byl usta-
noven J. Kypta z Čakovic a bylo usneseno, že
sbor si co nejrychleji pořídí výzbroj a výstroj
(100 m hadic, 2 žebříky, skříňku na léky, dýchací
přístroj atd.). Od obce sbor získal 300 korun
a od České spořitelny 30 korun.
Dalších 200  korun získal dary a ze vstupného
ze dvou zábav. Hned v zakládajícím roce ďábličtí
hasiči zasahovali u dvou požárů v obci a po 
jednom ve Zloníně a v Přezleticích.
Všichni členové se horlivě zúčastňovali výcviku
a snažili se ho co nejdříve dokončit. Občané
Ďáblic sbor štědře podporovali, a tak se mohl
bez obavy o svoji budoucnost věnovat svému
úkolu, tj. chránit životy a majetek lidí.
V roce 1901 bylo usneseno, aby ke všem vliv-
ným a zámožnějším občanům v obci byli vysláni
členové sboru s prosbou o podporu. Z darů,
které získali, si pořídili vozík na hadice a dali si
zhotovit deset uniforem. V této sbírce dostali
např. od firmy Schoeller 100 korun a od rytíř-
ského řádu maltézských rytířů 24 korun. V roce
1902 sbor hasil dva požáry, a to v Březiněvsi
a v Ďáblicích.
V následujícím roce se začali hasiči věnovat již
preventivní práci, pořádali přednášky. V tomto
roce ďábličtí hasiči zasahovali dvakrát, a to při
požáru v Pakoměřicích a při hašení hořícího lesa
na Ládví. V obou případech již použili novou
dvoukolovou ruční stříkačku, kterou zakoupili za
350 korun. Rovněž bylo založeno dorostenecké
družstvo, které obětavě vedl zbrojmistr Václavík.
Všichni, dospělí i dorost, se pilně vzdělávali čte-
ním „Hasičských rozhledů“. Ve vedení sboru byli
i místní učitelé, kteří měli vliv jak na výchovu,
tak i na správný výklad požárních řádů a cvičení.
A tak, když byl některý z učitelů přeložen jinam,
byla to pro sbor obrovská ztráta.
V roce 1904 vyjel sbor k pěti požárům a v roce
1905 zasahoval dvakrát v naší obci. Rok na to
byla vykonána zevrubná preventivní prohlídka
všech domů v obci a byla zakoupena čtyřkolová
ruční stříkačka, která byla tažena koňským pota-
hem. Kromě opravdových zásahů se sbor zúča-
stňoval hasičských cvičení a sjezdů v okolních
obcích. Jeho členové byli ozdobou různých slav-
ností, které se v Ďáblicích konaly, protože když
nastoupili v uniformách, to bylo něco.
Činnost sboru neustala ani ve válečných letech,
i když byla poznamenána odchodem některých

členů do války. Přesto, když válka skončila, a ti
šťastnější se vrátili, ožila práce hasičského sboru
po všech stránkách. V roce 1927 byla zakou-
pena nová motorová stříkačka, ještě s lafeto-
vými koly a přednoskem pro koňský potah.
Tímto vybavením patřil ďáblický sbor mezi nej-
lepší v Karlínské župě. Tato stříkačka sloužila až
do roku 1965. Nakonec se ukázalo, že získání
motorové stříkačky mezi prvními sbory bylo
nevýhodné, protože ostatní sbory byly dovyba-
vovány již modernějšími, na rozdíl od Ďáblic,
které musely počkat.
V roce 1934 si sbor koupil starší osobní vůz
značky Škoda, který po menších úpravách sloužil
více jak 30 let jako dopravní prostředek ke
všemu, dopravu nemocného do nemocnice
nevyjímaje.
Třicátá léta vůbec znamenala prudký vzestup
sboru. Byl založen ženský odbor, cvičili muži,
dorost, a to jak chlapci, tak i děvčata a samoz-
řejmě cvičily i ženy. Zároveň byl vyškolen a vyba-
ven zdravotnický kroužek. V osvětové práci
působil dramatický kroužek, který měl velmi
dobrou pověst a svá představení hrál nejen
v Ďáblicích, ale i v okolních obcích.
V letních měsících jezdil sbor téměř každý týden
do okolních obcí na různá sborová okrsková
nebo župní cvičení, kde jej všude rádi vítali.
V roce 1937 byl do ochrany sboru předán župní
prapor, který je zde opatrován dodnes. Byla to
léta pilné práce a úspěchů, a tak nelze nevzpo-
menout si těch, kteří na tom měli velikou
zásluhu, ale již nejsou mezi námi. Jsou to bratři:
Karel Prosek, Josef Bašta, Antonín Pokorný, 
Václav Zajíc, Antonín Klouda, Karel Mareš, 
František Seidl, František Berkman, František
Tůma, František Zajíc, Josef Brom, Vladislav Jiřík,
Jan Milák, Božena Baštová, Jaroslav Káral, Karel
Derfl, Karel Kocík, Marie Vildova, Josef Tomek,
Alexandr Poprenda a další, neboť sbor měl
v těchto letech 80 členů.
Dne 14. května 1940 se začalo se stavbou
hasičské zbrojnice, která dala základ k později
vybudovanému požárnímu domu. Díky tomu, že
sbor měl dostatečný počet členů a zejména mla-
dých, byla stavba do zimy téměř dokončena
a ještě v zimě bylo vše přestěhováno. Na stráž-
nici se denně držely hlídky a zejména v době,
kdy český národ prožíval strašné období
německé okupace, bylo to místo, kde se naši
Členové mohli scházet a čerpat sílu a víru v lepší
budoucnost.
5. květen rozezvučel poplašné zvonky a telefony
u členů sboru, aby nastoupili do služby. Byl to
vůz našeho sboru, který přivezl do obce první
zbraně a střelivo ze skladu v Líbeznících. Hasič-
ská zbrojnice se na chvíli stala i zbrojnicí s váleč-
ným materiálem. Služby byly nepřetržité.
Členové sboru byli ve dne v noci zapojeni
v různých službách vojenského velitelství, které
mělo hlavní stan v bývalé sokolovně.
Až na dvě náhodně vystřelené pancéřové pěsti
přímo ve zbrojnici, proběhly události v obci cel-
kem klidně, horší to bylo při přestřelkách
v ďáblickém háji a u Chaber, kde někteří občané
padli, nebo byli raněni. Mezi nimi byl i člen
našeho sboru J. Kolka.

Po osvobození dostal náš sbor automobilovou
stříkačku značky Glöchner, která byla zakoupena
od Avie. S tímto velice výkonným vozem provedli
naši hasiči mnoho zásahů. Často jsme vzpomí-
nali, jak by se s ní hasily požáry po náletech.
Poválečná léta zaznamenala v práci sboru znač-
nou aktivitu, a to i přesto, že mladí členové 
většinou odešli do pohraničí. Sbor se účastnil
mnoha okresních soutěží požárních družstev
a díky pilné přípravě získával přední místa a tím
také hodnotné ceny v podobě výstroje. Jediným
větším zdrojem příjmu pro sbor v tu dobu bylo
pořádání tanečních zábav. Peníze byly třeba
i proto, že všichni chtěli postavit Hasičský dům.
To se podařilo, v prosinci 1952 byl dostaven,
čímž se ukázala veliká obětavost všech Členů
sboru. Materiál na stavbu se získával, jak se
dalo, z bouraček, byly zde odpracovány stovky
brigádnických hodin. Nakonec se podařilo, 
že budova byla v únoru 1953 v takovém stavu,
že se v ní mohla již konat valná hromada. Úplná
dostavba ještě ale nějakou dobu trvala. Přís-
tavba prvního patra a leziště pokračovala ještě
v roce 1954. V tomto roce byla stavba defini-
tivně ukončena.
V dalších létech se sbor již jenom věnoval
údržbě požární techniky, a to zejména vozů,
které už měly hodně odslouženo. I přes velké
úsilí všech se nakonec stará technika musela
vyřadit, i když žádná náhrada za ni nebyla. A tak
několik let sbor neměl svůj dopravní prostředek,
až v roce 1971 získal cisternový vůz. V roce
1972 byla v požárním domě zřízena stálá poho-
tovost Požárního útvaru Hlavního města Prahy
a ve zbrojnici byl umístěn třicetimetrový výsuvný
žebřík. Někteří členové našeho družstva nastou-
pili jako příslušníci požárního útvaru. Od té doby
byl sbor smíšený, byli v něm jak profesionální,
tak i dobrovolní hasiči. Celkem zde bylo 
25 členů. V tomto složení např. ďábličtí hasiči
zasahovali i při likvidaci požáru Veletržního
paláce v Praze.
Věkové složení členů sboru je velmi široké. Jsou
tu nejmladší žáci, kteří se veřejnosti představují
při námětových cvičeních, dospělí, kteří jsou pře-
vážně reprezentováni střední věkovou hranicí.
Nejstarším členem sboru je František Tůma, 
kterému je 86 let.
Největší úspěch naši chlapci získali v roce 1994,
kdy v prvé oblasti z osmi družstev se umístili na
prvém místě a postoupili dále, když v každé
oblasti čtyři prvá družstva postupovala. V závě-
rečné fázi přeboru jsme se umístili na krásném
třetím místě. Rok nato, stejně jako všechny další,
se v celopražské soutěži umísťujeme na místě
čtvrtém.
4. listopadu 1999 při příležitosti 135. výročí
založení 1. Českého dobrovolného hasičského
sboru udělilo Městské sdružení hasičů hl. m.
Prahy za zásluhy o rozvoj hasičského hnutí
„Pamětní list sboru Dobrovolných hasičů 
Ďáblice“.

Karel Dvořák, 
převzato z publikace Ďáblice (2000)

Na článek o současné činnosti SDH Ďáblice 
se můžete těšit v některém z dalších čísel 
Ďáblického zpravodaje.
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Hroby „knížat“ 
ze starší doby železné
v Praze-Letňanech
V listopadu a prosinci 2014 provedl Archeolo-
gický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. záchranný
archeologický výzkum v areálu developerského
projektu společnosti Central Group Letňanské
zahrady. Během výzkumu byly vedle 11 hrobů
kultury se šňůrovou keramikou (2 800–2 500
př. n. l.) z pozdní doby kamenné objeveny dva
komorové hroby vládnoucí vrstvy ze starší doby
železné z 8.–7. stol. př. n. l.
V prvním z hrobů o rozměrech 5x3 metry se
čtyřmi kůlovými jamami v rozích byl pohřben
jedinec na voze. Z vozu se zachovaly pozůstatky
čtyř okovaných kol se zdobenými náboji, řetězy
a ozdobné bronzové prvky řemení koňského
postroje. Hrob byl vybaven sadou 21 keramic-
kých nádob různých velikostí – od miniaturních
pohárků přes malované mísy a talíře, až po
větší zásobnici a rozměrnou bronzovou nádobu.
Části těl skotu, vepře a ovce nebo kozy byly
pravděpodobně původně navlečeny na dlou-
hých železných rožních a byl k nim přiložen
železný sekáč.
Druhý jedinec byl pohřben v hrobové jámě
podobných rozměrů, avšak bez nosných kůlů

v rozích. Oproti předchozímu nálezu neležely
kosterní pozůstatky na voze, v hrobové jámě
však bylo uloženo bronzem zdobené jho a sou-
části koňského postroje, podobně jako v před-
chozím případě. Při pravém boku pohřbené
osoby stála sada malovaných nebo tuhovaných
nádob a za nimi byly uloženy části kosterních
pozůstatků z mladého skotu a menšího bravu.
Součástí pohřební výbavy byl také železný hrot
kopí a bronzové náramky.
K osobním šperkům obou příslušníků vládnoucí
vrstvy náležely jeden jantarový a tři bronzové
kroužky. Výdřeva hrobek i dřevěný vůz se
zachovaly jen místy, zejména v blízkosti kovo-
vých předmětů. Obě hrobové komory byly prav-
děpodobně původně překryty mohylovým
násypem.
Letňany jsou v současnosti druhou lokalitou
s nálezem kostrového pohřbu na voze v Praze
(po nálezu v Praze-Bubenči z r. 1907) a třetí
lokalitou se dvěma pohřby vládnoucí vrstvy
v sídelním prostoru bylanské kultury (8.–7. stol.
př. n. l.; starší doba železná) v Čechách.

Zdroj: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Postní doba jako čas 
příprav na Velikonoce
Bujaré veselí Masopustního úterku ustalo,
v liturgickém roce nastává zlom Popeleční
středou (18. 2.), po které následuje šestitý-
denní postní doba. Čas kajícnosti, odříkání,
ztišení, vnitřního usebrání. – V křesťanství
byl půst přebrán z antiky a ze židovství. Člověk
se rád oddává rozkoši a nedovede zachovat
míru, proto se má postit, aby se vnitřně uvolnil
od starostí tohoto světa a mohl se věnovat
věcem duchovním. Mnoho jídla umenšuje
duchovní bdělost člověka – „Když duch
ztuční zároveň s tělem, poskytuje látku
k roznícení hříchu“ – Jan Kassián.
V postu je člověk bdělý a otevřený pro duchovní
věci a pro Boha, přivádí nás do Boží blízkosti.
Proto půst často doprovází modlitbu, navzájem

se doplňují. Např. Mahátma Ghándí půsty vyja-
dřoval solidaritu s těmi, za něž se postil. Byli to
lidé, kteří pochybili a postem chtěl pročistit
atmosféru, potřísněnou vinou. „Avšak půst
může mít účinek jedině tehdy, pokud
tryská z víry a je-li spojen s modlitbou.“
Postem zakoušíme křehkost své existence, bystří
naše smysly a vede nás k pokoře před Bohem.
(podle knihy Půst, Anselm Grun)
„Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce,
zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda
jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě
věčnosti mě veď!“ Žalm 139,23-24

Renata Wesleyová, farářka

Náboženská obec 
Církve československé 
husitské v Praze-Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75

Jedním z biblických textů vystihujících myšlenku
postní doby je perikopa Očištění chrámu (Janovo
evangelium, 2. kap.), podle které byl namalován
obraz Vyhnání obchodníků z chrámu, El Greco,
r. 1600, Národní galerie, Londýn 

Část pohřební výbavy z komorového hrobu. Celá nádoba je zachována v rohu vpravo dole. 
Části zvířecích skeletů jsou uprostřed dole kolem tří železných rožňů. Na tuto skupinu nálezů 
se zhroutila dvě z kol vozu.

Odebírání kování jednoho z kol vozu vedoucí
výzkumu D. Frolíkovou a konzervátorkami 
E. Ottenwelter a K. Moravcovou.

Druhý hrob během výzkumu. 

Část jha s řetězem a bronzová kování 
koňského řemení.
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Únor bílý – pole sílí
aneb přepíše nové tisíciletí 
staré pranostiky?

Sněhové závěje, mrzne, až praští, za oknem
poletují sněhové vločky. Tak o takové zimě si
v posledních letech můžeme jen nechat zdát. 
Ty tam jsou doby, kdy se ještě dlouho po
setmění z Ládví ozývaly nadšené hlasy sáňkují-
cích dětí a na každé druhé zahradě stál sněhu-

lák. Již druhým rokem neobvykle teplá zima
popírá platné přírodní zákony a začíná se podo-
bat spíše těm, které bychom očekávali někde
v přímořských oblastech na jihu Evropy.
Průměrné roční teploty v roce 2014 byly nej-
vyšší za posledních 239 let, letošní zima je však
možná překoná. Zelené plochy před našimi
domy i zahrady jsou plné kvetoucích sedmikrá-
sek, ze země vystrkují hlavičky jarní cibuloviny.
Blíží se snad doba, kdy budeme na našich
zahrádkách místo slivoní, jabloní nebo brambor

vysazovat pomerančovníky, fíkovníky či burské
oříšky a pravou bílou zimu znát jen z Ladových
obrázků? Můžeme se sice radovat z nižších
nákladů za vytápění, ale co takové počasí udělá
s našimi ovocnými stromy, co s úrodou na
polích? Možná se ještě letošní zima umoudří
a alespoň na chvíli nás přikryje sněhovou peři-
nou, aby bylo vše, jak má být. A tak si musíme
počkat, co přinesou poslední zimní měsíce.

Jana Ouředníčková 



HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA 
DAGMAR DUCHKOVÉ  
NABÍZÍ HUDEBNÍ KURZY 
PRO DĚTI V ĎÁBLICÍCH

Robátka (4–18 měsíců), První krůčky k hudbě I. (18 měsíců – 2 roky),
První krůčky II. (2–3 roky), První krůčky k hudbě III. (3–4 roky), 
Rytmické kroky (4–5 let), Zobcová flétna (5–6 let)
KURZY PROBÍHAJÍ každé pondělí
v Obecním domě, Ke Kinu 7, Praha 8- Ďáblice
KONTAKT: Dagmar Duchková, Yamaha Class
Tel.: 603 336 579, E-mail: dagmarduchkova@seznam.cz
www.yamahaskola.cz
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Kalendář akcí 
21. února od 20 hodin Fotbalový ples – ZŠ

19. března od 15 do 18 hodin Burza knih – atrium ZŠ

21. března od 20 hodin Obecní ples – ZŠ

25. března od 18 hodin Veřejné zasedání zastupitelstva – ZŠ 

27. března od 15 do 18 hodin Velikonoční tvoření – jídelna ZŠ

Mše v ďáblické
Kapli Nejsvětější 
Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní 
každý sudý týden, začátek mše 
je vždy v 10:30 hodin. 
Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření. 
www.kapledablice.cz

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

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

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

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

Středisko křesťanské 
pomoci v Praze
Pečovatelská 
služba Ďáblice

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

Program na únor a březen
Otevírací doba
Únor: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19–21, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19–21, neděle 14–16 hodin. 
Březen: pondělí 13.30–15.30, 18–21, středa 19.30–21.30, 
čtvrtek 13.30–15.30, 19.30–21.30, neděle 14–16 hodin. 
Pátek 20. 3. 9.30–12 hodin částečné zatmění Slunce.

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné 
v pondělí od 18.30 hodin: 
16. 2. Ing. Jiří Haleš: Sopečná činnost
24. 2. Ing. Vladimír Novotný: Z čeho se skládá vesmír
9. 3. Ing. Václav Přibáň: Jarní obloha – souhvězdí, 
zajímavé úkazy a objekty
16. 3. Michal Řepík, Bc: Slunce – klidné i bouřlivé
23. 3. Mgr. Jiřina Pokorná: Bretaň – nejzápadnější část Francie

POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy 
v pondělí od 18.30 hodin:
2. a 9. 2. Apollo 10, Apollo 11
2. 3. a 30. 3. Slunce a stíny

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 
Únor: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, 18–21, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 14–16 hodin, pondělí 2. a 9. 2. 20–21 hodin za jasného počasí.
Březen: pondělí, čtvrtek 13.30–15.30, středa, čtvrtek 19.30–21.30,
neděle 14–16 hodin, pondělí 2. 3. 20–21 hodin za jasného počasí. 
Přístupné bez objednání. 
Pátek 20. 3. 9.30–12 hodin částečné zatmění Slunce.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami, 
Venuše – za dobrých podmínek.
Noční obloha: Měsíc – od 1. 2. do 5. 2 a od 21. 2. do 28. 2., 
nejlépe okolo 25. 2.; 1.3. – 8.3.a 23.3.–31.3.nejlépe okolo 27.3. 
Jupiter – po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – 
po oba měsíce. Hvězdokupy, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
Vždy ve středu a ve čtvrtek od 18–19 (únor) a 18.30–19.30 hodin
(v první pol. března) mohou hvězdárnu navštívit předem objednané 
skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů (záleží na počasí).

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace 
a objednávky na č. 283 910 644.

POHÁDKY (od tří let)
Neděle 15. 2. v 10.15 hodin – Odkud svítí Sluníčko.
Neděle 15. 3. v 10.15 hodin – Měsíc u krejčího.
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.

VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč, senioři
(od 65 let) 50 Kč.



Ceník a formáty inzerce 
1/1 strany (výška) 210x297 mm (na spad),
183x272 mm (do zrcadla) – 6 000 Kč
1/2 strany (šířka) 210x148 mm (na spad),
183x135 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/2 strany (výška) 105x297 mm (na spad), 
89x272 mm (do zrcadla) – 3 500 Kč
1/3 strany (výška) 70x297 mm (na spad), 
58x272 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/3 strany (šířka) 210x99 mm (na spad), 
183x90 mm (do zrcadla) – 2 500 Kč
1/4 strany (výška) 105x148 mm (na spad), 
89x135 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
1/4 strany (šířka) 210x74 mm (na spad), 
183x68 mm (do zrcadla) – 1 800 Kč
dvousloupec 120x180 mm (do zrcadla) – 5 000 Kč
2/1 dvoustrana 420x297 mm (na spad) – 12 000 Kč
Další formáty dle ceníku řádkové inzerce, 
šířka sloupce 58 mm. 
Všechny ceny jsou bez DPH

Inzertní podklady je třeba odevzdat 
15 dní před datem zveřejnění!

Hotové inzeráty lze dodávat
– ve formátech PDF (v rozlišení pro tisk – neseparovaný
s pasovacími znaky), nebo TIFF (vždy v nejvyšším
možném rozlišení – s možností komprimace,
– na adresu Městské části na CD/DVD, s diskem je nutné
dodat poslední výtisk inzerátu a předávací protokol
s uvedením příslušných termínů zveřejnění,
– mailem na adresu zpravodaj@dablice.cz, zprávu je
nutné vybavit datem zveřejnění inzerátu.

V případě zpracování v našem studiu dle dodaných
návrhů grafického zpracování vyžadujeme text přepsaný
na počítači, kvalitní loga, fotografie a perokresby. Nekva-
litní podklady – zejména kopie, faxy, výjezdy z barevných
tiskáren, rastrové fotografie a nekvalitní datové soubory
budou vždy přijaty po dohodě s grafikem.
Nekvalitní datové soubory budou (vždy na žádost klienta
a v rámci možností) upraveny na místě, event. při
naprosto nevyhovujícím stavu vráceny k přepracování.

Řádková inzerce
– komerční inzerce 1 řádek 35 Kč včetně DPH,
– soukromá inzerce 3 řádky zdarma,
– společenská kronika na šířku sloupce 

1x 30–60 mm zdarma.

Při opakované inzerci (nejméně 3 inzeráty
v kalen dářním roce) nabízíme zvýhodnění 
ve výši 15 %!


