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Poskytujeme tyto základní úkony:
1) pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu (při podávání
jídla a pití, oblékání a svlékání,
pomoc při pohybu v bytě, přesun
na lůžko nebo vozík)
2) pomoc při osobní hygieně
3) pomoc při poskytnutí stravy
4) dovoz obědů pouze v oblasti:
Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves
a sídliště Ďáblice
5) pomoc při zajištění chodu
domácnosti (běžný úklid a údržba
domácnosti, běžné nákupy
a pochůzky, týdenní nákup, nákup
PEČOVATELSKÁ
ošacení a nezbytného vybavení
SLUŽBA ĎÁBLICE
domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se
Oblast působení:
společenským prostředím
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves,
(doprovody např.: k lékaři, na úřady
Kobylisy.
apod.)
pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
Za předpokladu, že to provozní podtel.: 283 910 424 nebo 777 734 178, mínky pracoviště umožní, nabízíme
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
tyto fakultativní služby:
http:// skp.diakoniecce.cz
Za finanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet:
č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22
Česká spořitelna, a.s. v Praze
Srdečně děkujeme.

1) dovozy autem i pro občany
na invalidním vozíku za předem
daných podmínek viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek
na přechodnou dobu

Další informace na uvedených kontaktech.
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.
PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE
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Úřadu MČ Praha 8, situované na
naší radnici, občanské průkazy,
cestovní pasy občanům starším
Tentokráte odpovídám na časté 15 let, zasílání korespondence na
dotazy našich občanů, převážně těch úřad Prahy 8, případně zde získat
nových, proč si musí některé své zále- i informace o vyřízení jiných věžitosti řešit na Úřadu MČ Praha 8. cí.
Tedy - až do r. 2000, kdy se začal řeNáš finanční odbor vyřizuje
šit nový návrh.
správní činnosti - řízení, což jsou
Podle statutu hl.m. Prahy, byly v např. poplatky za psy, za užívání
Praze tři typy městských částí, co se veřejného prostranství, lázeňské
týká výkonu přenesené působnosti a ubytovací a za výherní hrací
státní správy. S platností nového Sta- přístroje. Kromě tohoto sem pattutu od 1.7. 2001 byl výkon státní ří hospodářská správa bytových
správy svěřen 22 městským částem a nebytových prostorů v majetku
jako správním obvodům. S touto naší městské části a správa hřbizměnou byly z celkového počtu 57 tovní.
městských částí odebrány kompeReferát životního prostředí
tence státní správy městským částem se zabývá hlavně kontrolní čin16 - 26. Na naší městské části do té ností týkající se ochrany životnídoby byla matrika, referát životního ho prostředí, vyřizuje stížnosti s
prostředí, odbory stavební, živnos- tímto související, vydává roztenský, sociální, finanční. Přesto, že hodnutí ke kácení stromů, vydáse naše zastupitelstvo několikráte vá rybářské lístky, vydává povoodvolávalo proti navrženému řešení, lení k uložení stavební zeminy a
byly odbory na našem úřadě zrušeny odpadů na skládku, zajišťuje vel(kromě finančního a matrika). Po koobjemové kontejnery, vyřizudohodě s vedením MČ Prahy 8 byla je závady veřejného osvětlení.
zde však okamžitě zřízena detašovaPracoviště služeb pro občany
ná pracoviště těchto odborů, které provádí vidimaci listin a legaliměly alespoň částečné kompetence zaci podpisů, zahrnuje též činvýkonu státní správy a bylo možné nost ohlašovny - lze se zde připřes ně komunikovat s pracovišti na hlásit k trvalému pobytu, řešit
MČ Prahy 8.
změny trvalého bydliště a apod.
Posléze však, údajně z ekonoKromě toho je vždy ve středu
mických důvodů a lepší komunikace k dispozici pracovník sociálního
mezi zdejšími pracovníky a vedením odboru Prahy 8, který vyřizuje
odborů, byla detašovaná pracoviště žádosti našich občanů.
postupně v budově našeho úřadu rušena a přestěhována na Prahu 8. V
Danuše Ševčíková
současnosti lze vyřídit v podatelně

Slovo starostky

T

Výsledky
ankety
LIDL

D

Do uzávěrky
tohoto čísla Ďáblického zpravodaje jsme obdrželi celkem 164 vyplněných odpovědních lístků, které se týkaly
realizace záměru postavit v Ďáblicích prodejnu Lidl. 140 občanů
projevilo souhlasné stanovisko a
24 stanovisko negativní .

Tomáš Engel

Evergreen TJ Ďáblice

Z

Zastupitel Vladimír Novotný z místního sdružení ODS již potřetí
podal stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na postup při
zadávání veřejné zakázky na přístavbu a dostavbu objektu šaten pro oddíl kopané TJ Ďáblice. Přesto že on sám byl předsedou výběrové komise.
Úřad pro hospodářskou soutěž již potřetí neshledal důvody pro zahájení správního řízení.
Tomáš Engel

Důležité upozornění od strážníků
Městské policie občanům
Městské části Ďáblice

Sdělení pro občany
Žádáme občany, kteří mají vážný
zájem pracovat v okrskové volební komisi pro volby do Evropského parlamentu, které
proběhnou ve dnech 5. až 7. června 2009, aby se
přihlásili u Úřadu městské části Praha - Ďáblice,
Květnová čp. 553/52 na telefonu 283910723-5, linka 216 u paní Cimbulkové
Termín přihlášení je do 30.4.2009

Rada městské části proto požádala o vypracování a předložení konkrétní studie, se kterou budete seznámeni.

V

V obci se stále vyskytuje přetrvávající problém s psími exkrementy na veřejných chodnících a
prostranstvích. Na což si stěžují
mnozí občané Ďáblic. Každý občan, který venčí psa, je povinen
po něm exkrementy uklidit, jinak
se dopouští přestupku dle § 47
odst. 1, písm. g) zák.č. 200/1990
Sb. O přestupcích. Může být proto sankcionován blokovou poku-

tou na místě až do výše 1 000 Kč.
Kdo bude přistižen, že neuklidil
po svém psovi extrementy, bude nekompromisně sankcionován nejvýše
možnou pokutou. Občané by si měli
uvědomit, že v obci žijeme všichni a
není příjemné šlapat zejména na
chodnících do psích výkalů.
Dále se množí stížnosti na parkování vozidel na veřejných komunikacích, a to zejména proto, že majitelé vozidel na obousměrných komunikacích nenechávají volný průjezd
3 metry pro oba směry jízdy. Vzhledem k tomu, že místní komunikace
Městské části Prahy 8 - Ďáblice nesplňují parametry, kdy může být vozidlo ponecháno zaparkováno na těchto komunikacích, žádáme občany,
aby svá vozidla parkovali zejména
na svých pozemcích a předešli tak
sankcím ze strany strážníků Městské
policie.

!

Strážníci: Miloslav Piterka,
Luboš Thím
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro informaci občanů vybíráme některé
nejdůležitější body z 53. jednání
rady)
! souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 100.000,- Kč
na mzdové prostředky zaměstnanců a nezbytné provozní náklady SKP DIAKONIE ČCE
! schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 15 000 Kč hvězdárně Ďáblice na podporu její činnosti, zejména na rozšíření zeleně a údržby okolí budovy
hvězdárny
! zařadila do akce oprav chodník u
zastávky MHD Liběchovská v
ul. Hřenská
! schválila výjimečné proplacení
částky 1400,00 Kč za léčebně
rehabilitační a terapeutický pobyt slečny Jaroslavy Beranové s
ohledem na účast jmenované na

závodech zimní speciální regionální olympiády v Novém
Městě na Moravě a proplacení této částky z fondu Komise
sociální
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body z
54. jednání rady)
! souhlasila s návrhem dodatku
č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace "Základní škola a mateřská škola,
Praha 8 - Ďáblice, U Parkánu
17"
! schválila ukončit vyplácení
příspěvku za vyvážení odpadu za období od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2008 a to k datu 30. 4.
2009 ve smyslu informace
FIO zveřejněné v Ďáblickém
zpravodaji - 2/2009
zpracoval tajemník ÚMČ

Sběr tříděného odpadu

V

V MČ Praha - Ďáblice je zbudováno celkem 15 stanovišť na separovaný odpad. Stanoviště jsou na následujících místech:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4/2009
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ulice Kostelecká u zastávky BUS
ulice Ďáblická vedle zlatnictví
ulice U Prefy
ulice Hřenská u zastávky BUS
ulice Štatková
ulice Na Terase
ulice Na Blatech
ulice Květnová x Na Znělci
na Koníčkově náměstí
ulice Chřibská x Lobečská
ulice Ďáblická x U Chaloupek
ulice Buližníková
ulice Županovická x Humenecká
ulice K Náměstí proti č.p. 811/15
ulice K Lomu

Jednotlivé komodity jsou vyváženy následujícím způsobem:

! plasty jsou vyváženy 3 x týdně - v pondělí, ve středu a v

pátek,

! papír je vyvážen 2 x týdně - v úterý a v pátek,
! nápojové kartony jsou vyváženy 1 týdně - ve čtvrtek,
! bílé a barevné sklo 1 x za čtyři týdny.
Referát životního prostředí ÚMČ požádal Magistrát hl.m. Prahy o
navýšení četnosti svozu u plastů a o povolení k vybudování dalšího stanoviště.
Vzhledem k současné rozpočtové situaci HMP v oblasti odpadového
hospodářství je nutné šetřit a proto bylo schválení našeho požadavku zařazeno do pořadníku.
Umístění nového stanoviště podléhá určitým podmínkám. Musí být
vybráno vhodné místo z hlediska dopravní obslužnosti, což se, ne vždy,
shledá s pochopením občanů.
Následně je budoucí stanoviště projednáno s Pražskými službami a
předáno k posouzení dopravnímu odboru ÚMČ Prahy 8. Pokud je schváleno, tak naše MČ vybuduje dostatečně velkou zpevněnou plochu, na kterou Pražské služby umístí jednotlivé kontejnery.
Velmi často se na stanovištích separovaného sběru objevuje odpad,
který tam nepatří. Důležité je zdůraznit, že v naší MČ je mnoho možností
jak se s minimálními náklady zbavit různého odpadu, takže by vůbec nemělo docházet k vytváření černých skládek a nepořádku okolo separací.
referát životního prostředí

PŘÍSPĚVEK NA ODVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

S

Sdělujeme občanům Městské části Praha - Ďáblice, kteří platili poplatek za odvoz komunálního odpadu za 1. i 2. pololetí roku 2008 složenkou, že mohou uplatnit nárok na příspěvek za 2. pololetí pouze do
30.4.2009 v pokladně Úřadu městské části. Ke dni 1.5.2009 nárok na poskytnutí příspěvku propadá.
Příspěvek bude vyplacen po předložení dokladů o úhradě poplatku za první i druhé pololetí roku 2008 a občanského průkazu k ověření
trvalého pobytu. Výplata bude zajišťována v úředních dnech, tedy v
pondělí a ve středu.
Občanům v bytových domech bude příspěvek poskytnut v rámci vyúčtování služeb za příslušné období prostřednictvím vlastníka domu nebo pověřeného správce, který nárok uplatní rovněž předložením příslušných dokladů.
Finanční odbor ÚMČ

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ZDARMA !

!

Na základě oznámení
Magistrátu hlavního města Prahy se uskuteční

28.4. 2009
28.7. 2009
27.10. 2009

jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu, prostřednictvím speciálního krátkodobě přistavovaného vozidla a to v tomto rozsahu:
od 16.30 hodin do 16.50 hodin
u křižovatky ul. Hřenská - Květnová (před úřadem MČ)
od 17.00 hodin do 17.20 hodin
u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
od 17.30 hodin do 17.50 hodin
v ulici U Prefy
od 18.00 hodin do 18.20 hodin
křižovatka ul. Kostelecká-Legionářů (parkoviště )
Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu a seznam stabilních sběren je k nahlédnutí na el. adrese http://envis.praha-mesto.cz
Vyřazená elektrozařízení používaná v domácnostech (lednice, TV a PC
monitory, rádia, videa atd.) a pneumatiky odevzdávejte do Sběrného
dvora ve Voctářově ul. v Praze 8 , tel. 266 007 299, provozní doba PoPá 8.30-18.00 hod., So 8.30-15.00 hod.

Kontejnery v obci

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. pololetí roku 2009

Určené termíny:

25. a 26. dubna 2009
16. a 17. května 2009

Odvoz kontejnerů proběhne vždy v neděli ve 13°°hodin.

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

RŽP
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konce roku 2008. Zavázala se
ročně odebrat, zpracovat a
recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých elektrozařízení na
občana.
V době, kdy společnost
ELEKTROWIN započala
svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů
na jednoho obyvatele. V srpnu
roku 2008 již toto množství
dosahovalo 3 kg. Výsledky,
které hlásí další kolektivní systémy pověřené nakládáním s
elektroodpadem z jiných skupin (např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají
v úhrnu s výsledky práce
ELEKTROWINu dobré předpoklady splnění závazků České republiky vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný
příspěvek na recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může vnímat negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup
nového spotřebiče "zdraží".
Ceny spotřebičů se tím ale za
dobu fungování této úpravy
nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku
byly viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento příspěvek je finanční částka odpovídající
nákladům výrobců na zpětný
odběr a recyklaci výrobku,
kterou tito výrobci v plné výši
odvádějí do kolektivního systému. Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního systému na zpětný odběr a
recyklaci starého elektrozařízení.
Výše příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy
odpovídá podílu výrobce na cel-

strana 3

kových nákladech na zpětný odběr a
recyklaci, který za něho zajišťuje
kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá
obcím povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém ELEKTROWIN snaží
uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž
základě se sběrné dvory a mobilní
svozy stávají místy zpětného odběru.
Obci to umožňuje ušetřit náklady za
recyklaci elektroodpadů, které občané odevzdávají do sběrných dvorů
nebo mobilních svozů. Na základě
uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu systému.
Zůstává nepopiratelným faktem, že
tam, kde obce smlouvu s kolektivním
systémem ELEKTROWIN uzavřely,
ušetřily nemalé finanční prostředky.
Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu
fungování kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů
korun. Než totiž vstoupila v platnost
zmiňovaná novela, elektrospotřebiče
byly součástí běžného komunálního
odpadu, jehož svoz a recyklaci plně
hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatného odvozu a recyklace,
získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru a informační kampaně. Tam, kde obce nemají možnost
zřídit sběrný dvůr, mohou díky aktivitě kolektivního systému použité
elektrozařízení sebrané v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému odběru. Svazky obcí a mikroregiony mohou také nově pro sdružené obce využít možnosti zajištění
dostupného místa pro odložení elektrozařízení od občanů prostřednictvím "PUTUJÍCÍHO KONTEJNERU". Společnost Elektrowin zapojila
za dobu své činnosti do svého systému již více než 4500 obcí a za tři roky
zpětně odebrala přes 40 000 tun elektrozařízení.

Zpětný odběr
elektrozařízení:
pod dohledem EU

jako provozovatel kolektivního
systému pro společné plnění zákonem daných povinností výrobci
založena akciová společnost
ELEKTROWIN.

V

Závazek ČR vůči EU
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně
Elektrowin
odebraných
elektrozařízení, které je
třeba splnit v
určitém termínu. Pro větší srozumitelnost se tyto
limity uvádějí
v k i l o g r amech odebraných spotřebičů na občana. Členské
země měly
tyto limity
splnit už do
konce roku
2006, Česká
republika ale
vyjednala
Na sběrný dvůr mohou občané odevzdávat velké i malé vysloužilé elektrospotřebiče. Zde jsou pak
odklad do
vyškolenými pracovníky tříděny a připraveny na cestu ke zpracovatelům

V srpnu roku 2008 uplynuly TŘI
roky od okamžiku, kdy v České republice začal fungovat zpětný odběr,
oddělený sběr, následné zpracování a
recyklace vyřazených elektrozařízení.
Vytvoření systému, který to
umožňuje, požaduje od všech členských států EU příslušná evropská
směrnice. Ta se promítla do novely
zákona o odpadech, která v ČR nabyla účinnosti 13. srpna 2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila tato
novela výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu
začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního
prostředí ČR pak rozdělila elektrospotřebiče do jednotlivých skupin.
Pro plnění této povinnosti ve skupinách velkých a malých domácích
spotřebičů, nářadí a nástrojů byla

strana 4

4/2009

ˇ
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Koncert
Milušky
Voborníkové

Lyžařský kurz

V

V

V úterý 24. března 2009 měli
ďábličtí občané možnost shlédnout
další vystoupení známé populární
tváře. Tentokrát mezi nás zavítala
bývalá zpěvačka divadla Semafor
Miluška Voborníková. Jejím partnerem na podiu byl kouzelník Pavel
Langer, který nám předvedl několik
triků a kouzel ze svého repertoáru a
poté zasvětil do kouzelnického řemesla také dětské diváky.
Vystoupení bylo kombinací kouzel a písniček a při jedné z nich děti
tancovaly s paní Voborníkovou na
podiu. Populární zpěvačka, v současné době manželka českého zpěváka Petra Spáleného, dále během
svého vystoupení vzpomínala na
kolegy z divadla Semafor, ať už se
jednalo o dvojici Suchý - Šlitr nebo

Šimek - Grossmann.
Vystoupení paní Voborníkové a kouzelníka Pavla Langera
bylo příjemným zpestřením onoho večera jak pro ďáblické seniory, tak pro nejmenší diváky.

V sobotu 14. března se žáci
6. - 9. třídy vydali na lyžařský
kurz. Konal se již tradičně v Peci
pod Sněžkou v hotelu Hnědý
vrch. Ubytování i strava byly
velmi dobré, všechny sjezdovky
zasněžené a upravené, fronty na
vleky v podstatě žádné. Jen to
počasí nevyšlo úplně ideálně.
Chvílemi pršelo, chvílemi sněžilo, byla mlha, foukal silný vítr a
kupodivu občas vykouklo i sluníčko. Přesto to byl podle místních lidí na počasí nejhezčí týden v letošní zimní sezóně.
Ovšem sníh byl perfektní a lyžovalo se skvěle. Bezvadné bylo i
to, že všichni žáci už uměli více
či méně lyžovat.
V sobotu odpoledne jsme je
rozřadili do družstev a od neděl-

Milada Bulirschová,
ředitelka školy

Za ŠKK N. Rybář

KOMISE

ˇ
TERMÍN

AKCE

SOCIÁLNÍ

květen

výlet seniorů

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

27.04.
30.04.

ního rána už mohl probíhat výcvik na
velkých sjezdovkách v Peci. Vydařil
se i výlet na běžkách, závody ve slalomu a všechny večery, na které měl
pro žáky připravený program (hry,
soutěže, scénky.) vychovatel Jonathan.
Z mého pohledu i z pohledu
ostatních "dospěláků", kteří kurz
zabezpečovali, mohu říci jediné lyžařský kurz se vydařil. Jsem ráda,
že nikdo neutrpěl žádné zranění a že
jsme si krásně zalyžovali. Jací byli
žáci? Bezvadní. Nemám k nim žádné
připomínky a věřím, že i pro ně byl
kurz vydařený.
Děkuji instruktorům, vychovateli, paní doktorce i všem žákům za
vytvoření bezvadné atmosféry, která
po celý týden na kurzu panovala. Věřím, že lyžařský kurz ve školním roce 2009 - 2010 bude stejně úspěšný.

Koncert sdružení "Ďáblík"
Čarodějnice

POZNÁMKA
termín bude upřesněn

od 18,00 v sále ZŠ
od 18,00 areál U Holců, ohňostroj

4/2009
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F3A – II. Třída – skupina A (mladší žáci)

Rozpis zápasů
Rozpis utkání jaro 2009 jaro 2009

Kolo Den

D2A – I. Třída – skupina A (mladší dorost)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

14.

NE

14.6.2009

13:00

Ďáblice - Union Žižkov

Ďáblice

15.

SO

21.3.2009

15:00

Újezd nad Lesy - Ďáblice

Újezd nad Lesy

16.

NE

29.3.2009

11:00

Ďáblice - Libuš

Ďáblice

17.

NE

5.4.2009

12:00

Ďáblice - King

Ďáblice

18.

SO

11.4.2009

15:00

Čechie Smíchov - Ďáblice

Čechie Smíchov

19.

NE

19.4.2009

13:00

Ďáblice - Vršovice

Ďáblice

20.

SO

25.4.2009

08:15

Zličín - Ďáblice

Zličín

21.

NE

3.5.2009

13:00

Ďáblice - Modřany

Ďáblice

22.

NE

10.5.2009

14:30

Tempo - Ďáblice

Tempo

23.

NE

17.5.2009

13:00

Ďáblice - Slavoj Podolí B

Ďáblice

24.

SO

23.5.2009

08:15

Hostivař - Ďáblice

Hostivař

25.

NE

31.5.2009

13:00

Ďáblice - Slavoj Podolí B

Ďáblice

26.

SO

6.6.2009

10:30

Radotín - Ďáblice

Radotín UMT.

E2B – I. Třída – skupina B (starší žáci)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

14.6.2009

13:15

Loko Vltavín - Ďáblice

Loko Praha UMT.

SO

4.4.2009

08:30

Řeporyje - Ďáblice

Řeporyje

NE

12.4.2009

11:00

Ďáblice - Řepy

Ďáblice

15.

SO

18.4.2009

14:45

Lipence - Ďáblice

Lipence

16.

NE

26.4.2009

11:00

Ďáblice - Bohemians 1905 D

Ďáblice

17.

NE

3.5.2009

15:15

SK Střešovice B - Ďáblice

Střešovice UMT.

18.

NE

10.5.2009

11:00

Ďáblice - Stodůlky B

Ďáblice

19.

PÁ

15.5.2009

17:00

Bílá Hora - Ďáblice

Bílá Hora

20.

NE

24.5.2009

11:00

Ďáblice - Újezd nad Lesy

Ďáblice

21.

SO

30.5.2009

10:00

Kopanina - Ďáblice

Nebušice

22.

NE

7.6.2009

11:00

Ďáblice - Dukla B

Ďáblice

12.

NE

13.
14.

A2B- I.A
– I.A
Třída
– skupina
A2B
Třída
- skupina
B (muži)B (muži)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště
Ďáblice

14.

NE 29.3.2009

15:00

Ďáblice - Sparta Krč B

15.

NE

5.4.2009

16:30

Ďáblice - Troja

Ďáblice

16. SO

11.4.2009

15:00

Aritma B - Ďáblice

Aritma UMT.

NE 19.4.2009

Ďáblice

17.

17:00

Ďáblice - Cholupice

18. SO

25.4.2009

17:00

Košíře - Ďáblice

Košíře

19.

NE

3.5.2009

17:00

Ďáblice - Stodůlky

Ďáblice
Střešovice UMT.

20.

PÁ

8.5.2009

17:00

SK Střešovice - Ďáblice

Datum

Čas

Tým

Hřiště

21.

NE 17.5.2009

17:00

Ďáblice - Zbraslav

Ďáblice

14.6.2009

13:00

SK Střešovice B - Ďáblice

Střešovice UMT.

22.

NE 24.5.2009

17:00

Kunratice - Ďáblice

Kunratice
Ďáblice

12.

NE

13.

NE

5.4.2009

14:30

Union Žižkov - Ďáblice

Union Žižkov

23. NE

31.5.2009

17:00

Ďáblice - Nebušice

14.

NE

12.4.2009

09:00

Ďáblice - King

Ďáblice

24. SO

6.6.2009

10:15

Slavoj Podolí - Ďáblice

Podolí

15.

NE

19.4.2009

13:15

Loko. Vltavín - Ďáblice

Loko Praha UMT.

NE 14.6.2009

17:00

Ďáblice - Slivenec

Ďáblice

16.

NE

26.4.2009

09:00

Ďáblice - Slavoj Podolí B

Ďáblice

17:00

Řeporyje - Ďáblice

Řeporyje

17.

PÁ

1.5.2009

11:45

Vršovice - Ďáblice

Vršovice

18.

NE

10.5.2009

09:00

Ďáblice - Újezd nad Lesy

Ďáblice

19.

SO

16.5.2009

10:45

Kopanina - Ďáblice

Př. Kopanina

20.

NE

24.5.2009

09:00

Ďáblice - Stodůlky

Ďáblice

21.

SO

30.5.2009

10:30

Klánovice - Ďáblice

Klánovice

12.

22.

NE

7.6.2009

09:00

Ďáblice - Aritma

Ďáblice

13.
14.
15.
16.

SK ĎÁBLICE
VÍTĚZÍ
TURNAJ VE VINO
Konečně je to tady!Naši nejmenší fotbalisté se zúčastnili halového
turnaje ve Vinoři, který se konal v
sobotu 21. února 2009.Sraz jsme měli časně ráno na parkovišti, kde kluci

nervózně pobíhali a pořád se ptali, kde to je a kdy to bude. Byli
"nažhavený" ostatně jako na
všechny zápasy. Poté, co jsme se
všichni sešli, jsme se naskládali
do aut a popojeli kousek do školy,kde byla tělocvična a kde to
všechno mělo začít. Při vstupu do
školy jsme se přezuli a naši malí
borci se místo do šaten vrhli k veliké skleněné stěně, kde byla vidět

25.

26. SO

20.6.2009

G3C – II. Třída – skupina C (starší přípravka)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

13.6.2009

09:00

Ďáblice - Nebušice

Ďáblice

PÁ

3.4.2009

16:30

Vinoř - Ďáblice

Vinoř

SO

11.4.2009

09:00

Ďáblice - Kopanina B

Ďáblice

SO

18.4.2009

09:00

Uhelné sklady - Ďáblice

Uhelné Sklady

SO

25.4.2009

09:00

Ďáblice - Union Žižkov

Ďáblice

17.

PÁ

1.5.2009

09:00

Třeboradice B - Ďáblice

Třeboradice

18.

SO

9.5.2009

09:00

Ďáblice - Bohnice

Ďáblice

19.

SO

16:5.2009

09:00

Ďáblice - Loko Vltavín

Ďáblice

20.

SO

23.5.2009

08:30

Dolní Měcholupy - Ďáblice

Dolní Měcholupy

21.

SO

30.5.2009

09:00

Ďáblice - Volno

Ďáblice

22.

NE

7.6.2009

15:30

SK Vikt. Žižkov B - Ďáblice

Vítkov

SO

tělocvična. Po přidělení šatny se
kluci převlékli do dresů a začali
se soustředit na zápas.V tělocvičně se už připravovali a trénovali
domáci fotbalisté z Vinoře a postupně sepřidávali ostatní - Satalice a Třeboratice. Také samozřejmě "ti nejlepší" - SK Ďáblice.
Po nastoupení a proslovu pořadatele začala základní skupina. Hrálo se ve skupině každý s každým.
V základní skupině jsme
skončili čtvrtí. Ve skupině smrti
(kdo prohraje vypadne), kde se
hrálo o postup, naši kluci zabojovalia postupně vyřazovali ty nejlepší.SK Ďáblice v základní hrací
době remízovali a na penalty
jsme vyřadili Třeboratice.Tato
výhra znamenala neuvěřitelný
postup do finále o vysněný pohár.
Po malé pauze, kdy se mezi se-

bou utkali Satalice a Vinoř, se naši
borci radili a čekali na svého soupeře
do finále. Náš další boj nastal s vítězným týmem Satalice. Skončil remízou. Naši kluci ale měli velkou šanci
vyhrát v základní hrací době. V posledních vteřinách vítězného zápasu
mohl rozhodnout Pája Muška, jeden
z nejlepších hráčů, který sám běžel
na bránu s vizí gólu. Za cenu zákeřného faulu ho zastavili. Hráč, který
fauloval, dostal žlutou kartu a obecenstvo ho odměnilo hlasitým
FUUUJ!!! Naši bojovníci opět ukázali pevné nervy a přesně mířenými
střelami vyhráli na penalty. A bylo tu
1. místo a pohár. Ďábličtí fotbalisté to
dokázali!Těžko se dalo skrývat dojetí a slzy některých fandících maminek. Přejeme našim frajírkům hodně
takových pohárů, medailí a vítězství
fandící maminka K.M.
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Hvězdárna Ďáblice
Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou
768 tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarihttp://www.planetarium.cz/dablice-

DUBEN 2009
Otevírací doba: Po 13:3015:30,18-21/Čt 13:3015:30,20:30-22:30/ Pá 3.4. 20:30
- 22:30/ Ne 14-16. Ne 12.4. a Po
13.4. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18:30.
20.4. Mgr. Antonín Vítek, CSc.:
Mezinárodní kosmická stanice ISS
v r. 2008.
27.4. Petr Bambousek:GAMBIE
- peklo, očistec, ráj.
FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
6.4. DEN ZEMĚ - pásmo přírodopisných filmů.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Po13:30-15:30/ Čt 13:3015:30, 20:30-22:30/ Pá 3.4. 20:3022:30/ Ne 14-16/ Po 6.4. 20-21
Přístupné bez objednání !
Denní obloha:

Slunce - povrch se skvrnami,
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc - od 1.4. do 10.4. nejlépe
okolo2.4.,od27.4.do30.4.
Merkur - koncem dubna, Saturn
- po celý duben
ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a
10:30 pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace
a o b j e d n á vky na č. 283 910
644.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 9.4. otevírací doba 1012,13:30-15:30.
Program:
10:15 Malý kosmonaut, Kráva
na Měsíci - filmy pro nejmenší
13:45 Den Země - pásmo přírodopisných filmů pro mládež i
dospělé 11-12, 14:30-15:30 pozorování Slunce příp. Venuše

Zimní
soustředění
starší
přípravky

V

Ve dnech od 22.3.2009 do
28.3.2009 proběhlo zimní soustředění starší přípravky oddílu
SK Ďáblice, kterého se zúčastnilo 12 hráčů a dva trenéři včetně
vedoucí mužstva Magdou Mašikovou. Prostředí v Kryštofových
Hamrech u Vejprt, bylo k tomu
přímo stvořené. Tréninkové podmínky na vynikající úrovni. Naši
malí fotbalisté zde absolvovali
fyzickou přípravu na jarní sezónu. Příprava probíhala ve třech
tréninkových fázích, které bylo
doplněno lyžováním na blízké
sjezdovce. Počasí nám přálo, v
prvních dnech nám dokonce připadlo 20cm nového prašanu a tak
se dětem pobyt líbil. Ke vší pohodě bylo ubytování v penzionu
Dudýnek, kde se o nás nadstan-

dartně staral skvělý personál. Po náročném a vyčerpávajícím denním
programu jsme navštívili místní saunu, kde jsme se zregenerovali. Ve středu, naši fotbalisté sehráli halový turnaj ve Vejprtech, na kterém zúčastnili
čtyři mužstva, domácí Slovan Vejprty, hostující Jiskra Kovářská a dva
naše týmy SK Ďáblice-Orli a SK Ďáblice-Drtiči. Hrál se systém každý s
každým a atmosféra byla v duch sportovním a všichni si navzájem fandili.
Z tohoto turnaje jsme si přivezli první a třetí místo.
Tímto chceme ještě jednou poděkovat hráčům za vzorový přístup na
tomto turnaji. Jako odměnu za výsledky a chování na tomto soustředění jsme vyrazili v pátek na sjezdovku
na Klínovci, kde jsme si užili poslední den soustředění. Po celou dobu
pobytu se nikdo nezranil a ani nikdo
neonemocněl a ve zdraví jsme se vrátili domů.
Teď už nám jen přejte vynikající
výsledky a přijďte nám fandit. Sportu
zdar
Daniel Slepička a Michal Mošnička
trenéři starší přípravky

KVĚTEN 2009
Otevírací doba: Po 13:30-15:30,
18-21/ Čt 13:30-15:30, 21:3023:00/ Ne 14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18:30.
4.5. RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Žeň
objevů 2008.
18.5. prof. Lubomír Linhart: Guadeloupe - země jako motýl.
FILMOVÉ VEČERY v pondělí
od 18:30.
11.5.Země náš kosmický domov
APOLLO 10 - 40. výročí
25.5.Jeho jasnost Slnko, Karlův
most - paprsek staletími.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Po13:30-15:30/Čt 13:3015:30,21:30-23:00/ Ne 14-16. Přístupné bez objednání !
Denní obloha:
Slunce - povrch se skvrnami
Ve n u š e - z a d o b r ý c h p o d m ínek
Noční obloha:
Měsíc - od 1.5. do 10.5. , od 26.5.
do 31.5.
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 přístrojového vybavení hvězdárny.

HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek16-17mohou
hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování Slunce
nebo promítání filmů spojené s
prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
ŠKOLNÍ POŘADY
v Po, Út, St , Čt, Pá v 8:30 a
10:30 pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace a objednávky na č. 283 910
644.
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ promítání astronomických
pohádek je možné si objednat i
individuálně na č. 283910644 v
pracovní dny v časovém termínu dle dohody.
VSTUPNÉ:
dospělí .................20 Kč ..30 Kč
mládež, důchodci ..10 Kč .15 Kč
Doprava:
! konečná MHD sídliště Ďáblice
bus 134,136, tram 10,17 a 10
min. pěšky podél hřbitova a
pak ulicí Pod hvězdárnou do
kopce
! stanice Ďáblický hřbitov nebo
Květnová bus (od metra C Ládví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky ulicí Pod hvězdárnou do
kopce.
! stanice U spojů bus 202 a 10
min. pěšky.

PLACENÁ INZERCE

