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Slovo starostky

N

Navazuji na minulé Slovo s
připomenutím některých důležitých faktů, a to hlavně s přihlédnutím ke skutečnosti, že mnozí noví
občané Ďáblic neznají odpovědi na
otázky, které je zajímají. Třeba, jak
vznikl znak naší městské části a co
je na něm znázorněno.
Tedy v krátké době po revoluci
- někdy již v roce 1991 se tehdejší
zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování návrhu znaku Městské části
Praha - Ďáblice a praporu. Proces
schvalování předložených návrhů
v grémiu našeho zastupitelstva byl
ukončen začátkem roku 1993. Poté
proběhlo posuzování heraldickou
komisí Archivu hl.m.Prahy a na
základě toho byly autorem vybraného návrhu Akad. sochařem Michalem Vitanovským zohledněny
některé připomínky. Poté byla na
Parlament České republiky zaslána
žádost o schválení upravené verze.
Odtud pak v lednu roku 1994 přišla
kladná odpověď s tím, že konečné
rozhodnutí bylo tehdejšímu starostovi doručeno v květnu 1994. Od té
doby bylo možné vyvěšovat při
slavnostních příležitostech prapor
a používat znak MČ Praha - Ďáblice. Na obou je použito charakterického prvku pro naši městskou částjiž od 13.stol. zde působícího Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou - kotvicový kříž , který křížovníci užívali až do doby
třicetileté války (jen pro zajímavost osmihrotý kříž začali používat
právě až po zmíněné válce). Štítová figura ze znaku Starého města
pražského je použita i v našem znaku jako prvek příslušnosti ku Praze.
Připomínám, že součástí hl.m.Prahy se obec Ďáblice stala již v
roce l968.
Danuše Ševčíková

Areál naší
mateřské školky
je kompletně
v novém
provedení

J

rekonstrukcí stávajícího přízemí a patro dostavěno dřevokonstrukcí. Přestavba mateřské školy byla rozdělena do
investičních etap naší městské
části s cílem zajistit ve stávajících prostorách podmínky
vyhovující požadovaným hygienickým normám, ale hlavně realizaci přístaveb pater,
kterými se vlastně kapacita
školky dostala na dvojnásobek. Dnes modrý pavilon pojme další oddělení a v přízemí
se budou odehrávat sportovní

M

Mohu s potěšením konstatovat,
že naše mateřská škola je ve finále co se týká celkové přestavby všech
čtyř pavilonů a objektu hospodářského zázemí a kuchyně. Areál
školky, postavený v začátku 80.let
minulého století jako nízkopodlažní lignátové stavby, sloužil až do
revoluce svému účelu přímo úměrně počtu dětí. Z důvodů sníženého
zájmu o docházku dětí do MŠ se
řešilo pronajímání jednoho a posléze dvou pavilonů na různé účely.
Jako poslední ze čtyř byl v le-

tošním létě stavebně pojednán pavi- a další aktivity většího počtu dětí
lon C. To znamená, že podobně bez toho, aby musely za tímto účejako tři předchozí (oranžový, zele- lem docházet mimo areál školky.
ný, růžový) byl i tento modrý řešen
Co se týká výše investičních
prostředků vydaných na komplexní přestavbu všech budov necelých 60 mil. Kč včetně vybavení nových prostor. Městská
část ze svého rozpočtu vydala
menší podíl a více než 30 mil.
Kč obdržela jako účelovou dotaci od Magistrátu hl. m.Prahy.
Domnívám se, že speciálně
tato (jako i rekonstrukce a dostavba nového školního kampusu naší Základní školy) je další
příznivou záležitostí zrealizovanou v průběhu tří volebních období. A Ďáblice tímto dostaly do
majetku další pěkné budovy,
které jim určitě ostudu nedělají.
Dana Ševčíková
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z 91.
jednání rady)
! schválila znění smlouvy o výpůjčce pozemků p. č. 1711 o
výměře 8 m2 a 1712/1 o výměře
171 m 2 , kterou se předmětné
pozemky vypůjčují po dobu
výstavby propojovacího chodníku
! vzala na vědomí informaci
MHMP o poskytnuté neinvestiční víceúčelové dotaci z prostředků MŠMT na financování
rozvojového programu "Školní
vybavení pro žáky 1. ročníků
základního vzdělávání"

! souhlasila pronajmout garáž u č.

vatele:

p. 161, ul. Ďáblická panu Tomáši Brabcovi, za obvyklých
podmínek
! souhlasila pronajmout služební
byt v MŠ nové učitelce MŠ Martině Rejholcové, po dobu pracovního poměru za obvyklých
podmínek
! schválila poskytnutí finančního
daru ve výši 2 500 Kč sl. Jaroslavě Beranové, na rehabilitační
pobyt
! rozhodla jako zadavatel veřejné
zakázky na stavební práce "STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ
ŠKOLY - PAVILON 4. - C" o
včas podaných námitkách stěžo-

> obchodní firma/název:

! doporučila navýšení rozpočtu

školy o účelově vázanou dotaci
ve výši 500 000 Kč na vybavení
> sídlo:
nové třídy MŠ
Říčany, Táborská 1148, PSČ
! schválila poskytnutí finanční25101
ho daru ve výši 20 000 Kč na
> právní forma:
činnost HS Ďáblík
akciová společnost
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
> i d e n t i f i k a č n í č í s l o : informaci občanů vybíráme ně49973215
které nejdůležitější body z 93.
dle ust. § 111 odst. 1 ZVZ tak, jak jednání rady)
je uvedeno v příloze usnesení,
! souhlasila s vybudováním autokterá je k nahlédnutí na úřadě
matického zavlažovacího sysMČ.
tému pod povrch fotbalového
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
hřiště
informaci občanů vybíráme některé nejdůležitější body z 92.
jednání rady)
zpracoval tajemník ÚMČ
CGM Czech a.s.

Klidová zóna
Na základě konzultací s občany se podařilo zajistit ve spolupráci s odborem dopravy Prahy 8 a
dopravním inspektorátem PČR vybudování klidové zóny, což by mělo přispět i ke snížení rychlosti.
Ne každá oblast je stavebně připravená pro toto
dopravní opatření, nicméně obyvatelé v oblasti ulic
Kučerové, Osinalická, Prácheňská, U Prefy a Hořínecká se ocitli během prázdnin v "Klidové zóně".
Uvidíme, zda efekt zklidnění zklidní i neklidné řidiče.
Tomáš Engel

Schůdky
Na žádost spoluobčanů Ďáblic jsme umístili ke
kontejneru na bioodpad vedle vjezdu do areálu
skládky bytelné schody. Věříme, že vydrží dlouho
na místě pro potřeby všech (jsou připevněny k plotu kvalitním řetězem).
Tomáš Engel

7/2010

strana 3

ˇ
DÁBLICKÝ
ZPRAVODAJ

cím prostředí. Všechny herní prvky
jsou konstrukčně z hlediska bezpečnosti na vysoké úrovni a i dopaBlíží se konec volebního obdo- certy i divadelní představení. Nejdové plochy jsou zmírněny pískobí, proto bychom rádi připomněli větší akcí pro všechny občany Ďábvými dopadišti. Pečlivým výběrem
akce, které školská a kulturní komi- lic byly bezesporu Čarodějnice.
Po povolovacích i stavebních splňují tyto prvky barevnost, jedse pro všechny obyvatele Ďáblic v
Pro seniory, ale i ostatní zájem- peripetiích se nám podařilo dokonuplynulých čtyřech letech připra- ce, jsme pořádali pravidelné kon- čit další dětské hřiště v oblasti ulic noduchost údržby, vysoký stupeň
vila. A nebylo jich rozhodně málo. certy první úterý v měsíci. Vystou- Červnová - Červencová. Při pohle- herní hodnoty, stabilitu a ekologicSnažili jsme se, aby akce, které pili zde například Schovanky, Pa- du na Ďáblice od hvězdárny jsme kou vhodnost. Jednoduše splňují
jsme pořádali, byly zaměřeny pro vel Sedláček, Karel Štědrý, Josef jistě všichni nadšeni lokalitou pl- normativní podmínky pro zařízení
všechny věkové kategorie. Připo- Zíma, Yvetta Simonová, Miluška nou zeleně (přes 8000m2) což činí z a povrch dětských hřišť podle Evmeňme alespoň některé.
Voborníková, Klárovo kvarteto a naší městské části nejzelenější ropských norem (např. ČSN EN
1176 a 1177), kde je třeba stanovePro ty nejmenší jsme pořádali mnoho dalších.
prostor z celého hlavního města. Je na i kritická výška pádu, povrchy
divadelní představení jak v sále ZŠ
ŠKK se také podílela na pří- zde plno místa pro procházky i dost
(např. Putování do Betléma), tak pravě některých akcí se sportovní a dětských hřišť. Mimochodem i dět- hřišť a tak podobně.
Prostě je příjemné sledovat, jak
"na zelené louce" (Rusalka). Dal- sociální komisí či sdružením Ďáb- ských hřišť je v našem prostoru nejšími akcemi pro děti byly maso- lický míč. Mezi ty patří například víc z celé Prahy na počet dětí. jsou hřiště těmi nejmenšími občánpustní karnevaly a především "Dět- vánoční koncert v kapli Nejsvětěj- Skluzavky, houpačky, hrazdy, le- ky využívána. To je největší odměský den", který jsme se snažili po- ší trojice, ples městské části či Mi- zecké konstrukce a dětské herní na pro nás dospělé.
Tomáš Engel
jmout jinak, než tomu bylo v uply- kulášská pro děti.
konstrukce
nulých letech. Snažili jsme se ho
Nelze vyjmenovat všechny slouží pro
zaměřit tematicky (Pirátský po- akce, které jsme pořádali a už vů- b e z p e č n é
klad, 2x Pohádkový les, Olympij- bec nechceme hodnotit naši práci. v y ž i t í n aský den).
Tu jistě posoudili účastníci jednot- šich dětí i
Pro všechny věkové kategorie livých akcí. Pro nás bylo velmi dů- p r o n e n ábyly pořádány pracovní dílny (vaz- ležité, že na naše akce přišla vždy p a d n é f yba suchých i živých květin, vazba z spousta lidí, na koncertech se muse- zické i psykukuřičného šustí, batikování, prá- ly přidávat židle ze školní jídelny, chické posice s korálky, výroba adventních na dílny bylo třeba se předem při- lování hervěnců, svícnů, velikonoční dílny a hlásit a také akce pro děti byly napl- ní formou.
mnoho dalších), vynášení "Mora- něny. Odměnou pro nás byly rov- A hlavně je
ny", rozloučení s létem, dále po- něž rozzářené dětské oči a pochva- to v příjemtom vánoční koncerty pana učitele la od dospělých.
Za ŠKK ném a domáMilada Bulirschová a Petr Jirků
Sevruka a jeho přátel a další kon-

ŠKK v uplynulých čtyřech letech

B

A další dětské
hřiště...

P

Volební období končí i pro současnou sociální komisi

V

Veřejnému životu v obci prospívá, když Rada městské části
ustanoví komise, které pořádají
veřejné akce v obci a mohou být i
poradním orgánem Rady. V Ďáblicích Rada MČ ustanovila komisí
pět. Jednou z nich je i sociální komise, jejíž členové se nyní na konci
volebního období ohlíží za svou
činností.Scházeli jsme se ke svým
schůzkám pravidelně první čtvrtek
v měsíci, nebo v případě potřeby
svolala předsedkyně komise
PharmDr. Jana Bártová schůzku
mimořádnou. Činnost komise byla
rámcově určena pověřením Rady
MČ.
! Vedli jsme seznam žadatelů o
obecní byty. Ve spolupráci s pracovnicí Místního úřadu při MČ
Ďáblice jsme dbali na to, aby žadatelé každoročně svou žádost
aktualizovali. Nové žádosti, které nám Rada MČ postoupila,
jsme vždy prozkoumali, zda splňují stanovená pravidla. Podle
toho jsme žádosti doporučovali
k zařazení nebo zamítnutí. Na
základě zkušeností jsme také podávali podněty a připomínky k
pravidlům na přidělování bytů.
! V případě možnosti přidělit byt
jsme na vyzvání Radou MČ prováděli sociální šetření v těch rodinách, jejichž žádost o přidělení
bytu byla z důvodu sociálních,
nebo z důvodu délky podané žádosti, aktuální. V názoru, komu
byt přidělit byl náš hlas poradní.
! Hospodařili jsme se svěřenými
finančními prostředky, které byly
součástí rozpočtu MČ Praha Ďáblice. Tyto finanční prostředky
nám umožňovaly další činnost,

která vycházela především z naší
snahy vytvořit přátelské sociální
ovzduší v obci, potvrzené zájmem jednotlivých sociálních
skupin občanů Ďáblic.
Senioři:
! V průběhu každého měsíce jsme
navštěvovali seniory, kteří se dožívali významného životního
jubilea a k jejich výročí jsme jim
jménem komise poblahopřáli.
! Rovněž pro občany seniorského
věku jsme 2x ročně, na jaře a na
podzim, připravili a z rozpočtu
komise hradili výlet za krásami
české krajiny. Výlety, při kterých
byli senioři doprovázeni dvěma
pracovnicemi komise, byly celodenní. Podle ohlasu přinášely
těm starším ojedinělou příležitost vydat se bezpečně na výlet, a
pro ty mladší byly příjemně stráveným časem ve společnosti
ostatních ďáblických občanů,
účastníků výletů.
! Vánoční den seniorů jsme připravovali každoročně. Pokračovali
jsme tak v letité tradici, kdy byli
pozváni všichni senioři nad 70
let. Každoročně jich do jídelny
školy, kde byla slavnost připravena, přicházelo téměř sto. Důležitá pro nás byla spolupráce s pečovatelkami Diakonie Českobratrské církve evangelické, ale také
s mateřskou školkou a základní
školou. Děti z mateřské školy
přicházely s písničkami a básničkami, děti ze základní školy vyráběly přání do nového roku a v
posledních letech i dárky pro seniory. Pracovnice Diakonie přivážely a odvážely seniory, kteří by
se z důvodu snížené mobility na

slavnost nedostali. Ty, kterým
zdravotní stav zabránil slavnosti
se zúčastnit, navštívily pečovatelky Diakonie v jejich domovech. S přáním pro nadcházející
svátky a nový rok jim předaly
balíčky cukroví a drobný dárek.
Nejmladší občánci Ďáblic:
V Ďáblicích každoročně přibývají téměř čtyři desítky nových občánků. Počet obyvatel v naší obci
stále umožňuje napomáhat jednotlivým skupinám občanů navázat
osobnější kontakty. Pro rodiny dětí, které se narodily v témže roce,
jsme připravovali slavnostní odpoledne. Kromě oficiálního přivítání
starostkou či místostarostou děti z
mateřské školy zazpívaly a přednesly připravené básničky. Při pohoštění měly zejména maminky
možnost vzájemně se seznámit, a
ty známé spolu pohovořit. Vzhledem k počtu dětí a také velkému
zájmu rodin, jsme občánky vítali
ve dvou po sobě jdoucích termínech, aby aula základní školy
všechny přítomné pojala.
Sociální podpora
Někdy se jednotlivci či rodiny
dostanou do mimořádně obtížné
sociální situace a potřebují pomoc
při hledání řešení. Pokud se na nás
někdo z občanů obrátil, nebo nám
byla informace předána Radou
MČ, osobně jsme se s konkrétním
občanem sešli a pokoušeli jsme se
mu poradit a pomoci. Pokud jsme
to sami nedokázali, poskytli jsme
informaci o pomáhajících organizacích zabývajících se daným problémem. Někdy nás rodiny žádaly
o finanční pomoc. Rozhodovali
jsme podle charakteru problému a
je potěšitelné, že jsme žádosti zpra-

vidla mohli vyhovět. V těchto situacích je velkou výhodou, že život v
obci není anonymní, takže lze relativně objektivně tyto záležitosti
posuzovat. Řešili jsme žádosti o
finanční podporu dvou pobytových pomáhajících organizací,
které poskytly zázemí, podporu i
pomoc některému z našich občanů. Neziskové organizace sociálního charakteru se neustále potýkají s nedostatkem finančních prostředků a tak i v tomto případě jsme
byli rádi, že můžeme nevelkou částku z našeho rozpočtu uvolnit.
Spolupráce s ostatními komisemi
Při organizaci a financování
některých akcí pro občany jsme
spolupracovali s komisí sportovní
a s komisí kulturní. Šlo o jednodenní lyžařské zájezdy a o pořádání koncertů. Věříme, že společné
aktivity několika komisí přinesly
obohacení nám všem.
Poděkování
Závěrem našeho působení v
komisi chceme poděkovat všem,
bez jejichž spolupráce a pomoci
bychom naše aktivity nemohli
uskutečnit. Děkujeme:
D Pečovatelkám Diakonie Českobratrské církve evangelické
D Dětem z mateřské školy a jejich
učitelkám
D Dětem ze základní školy a jejich
pedagogickému vedení
D Vstřícnému vedení základní školy a vedení školní jídelny
D Vedení obce, které naše aktivity
podporovalo
Členové sociální komise:
PharmDr. Jana Bártová, Pavla Černá,
Milena Maršíková, JanNěmec
MUDr. Petra Sládková, Lydie Veselá
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Školní rok
2010 - 2011 začal

A

A je tu opět 1. září. Prázdniny
utekly jako voda a nový školní rok
začíná. Na 1. září se jistě většina
žáků těšila. Těšila se, že se opět
sejde se svými kamarády a probere
s nimi, co vše o prázdninách prožili. Věřím, že se do školy těšili i noví
žáčci - prvňáčci. Možná měli i trochu strach z toho, co je ve škole čeká, ale snad je obavy opustily hned
při slavnostním zahájení, kdy byli
představeni spolužákům z 2. tříd.
Ti jim spolu s rodiči a prarodiči prvňáčků vytvořili krásnou atmosféru
a všechny vítali potleskem. Rovněž
malé pozornosti a milá slova paní
starostky jim určitě pomohly překonat první nejistotu. Přeji jim, aby
se v naší krásné škole cítili dobře a
hlavně, aby se naučili spoustu věcí,
které uplatní při dalším studiu.
V novém školním roce bude
školu navštěvovat 305 žáků v 10
třídách 1. stupně a 4. třídách 2. stupně. Výuka v 1. - 4. třídách a v 6. - 9.
třídách probíhá podle školního
vzdělávacího programu Škola klíč k poznání. V 5. třídách dobíhá
výuka podle osnov Základní škola.
Ve škole je pochopitelně zabezpečena práce s dětmi se speciálními
vzdělávacími potřebami, pro které
třídní učitelé ve spolupráci s ostatními učiteli a pedagogicko - psychologickou poradnou vypracovávají individuální studijní plány.
Výchovnou poradkyní školy pro 1.
stupeň je paní učitelka Fatrdlová,
pro 2. stupeň
ředitelka školy
M. Bulirschová. Speciální
pedagožkou
školy je paní
u č i t e l k a P ohludková a školn í m m e t o d ikem prevence
pan učitel Černohorský. Klub
mladých diváků a čtenářů
povede opět
paní učitelka
Stoklasová.
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Školní knihovna bude otevřena v
úterý a ve čtvrtek. V tyto dny bude
rovněž během polední přestávky
zajištěn dozor nad žáky 5. tříd a 2.
stupně, kteří budou mít zájem trávit
volné hodiny před odpolední výukou ve škole. Provoz školní družiny je zajištěn od 6,30 do 17,00 hodin a paní vychovatelky si pro děti
opět připravily řadu báječných akcí.
Během prázdnin byl rovněž
dokončen areál za ZŠ a herní prvky
i altán jsou pro děti připraveny k
plnému využití. Věřím, že jim tento areál bude řadu let sloužit k plné
radosti.
Od října bude ve škole pracovat i řada kroužků a nadále zde bude probíhat výuka ZUŠ. Nabídka
kroužků i studijních oborů ZUŠ
bude upřesňována v průběhu září.
Zajištěny jsou i další aktivity.
A mateřská škola? Jistě si
všichni obyvatelé Ďáblic nemohli
nevšimnout, že přes prázdniny proběhla další stavební úprava a v areálu MŠ vyrostl krásný nový modrý
pavilon. Ten bude ještě vybaven
novým nábytkem a nejpozději 15.
9. v něm bude zahájena výuka pro
dalších 28 dětí. V MŠ bude tedy již
7 tříd a bude ji navštěvovat celkem
196 dětí. Kapacita MŠ je naplněna.
Navýšení kapacity MŠ má za následek personální změny. Nastoupily 3 nové paní učitelky, do kuchyně přišla nová paní kuchařka a
dále nastoupily 2 nové paní uklízečky.
Také v MŠ bude během září
upřesněna nabídka kroužků a činnost většiny kroužků bude zaháje-

na v měsíci říjnu. Během školního
roku bude ve školce probíhat celá
řada aktivit od karnevalů, přes besídky, plavecký výcvik, po výlety,
divadelní představení ap.
To jsou jen stručné informace
ze základní i mateřské školy. O jednotlivých akcích Vás, tak jako v
uplynulých letech, budeme průběžně informovat jak na stránkách

Ďáblického zpravodaje, tak na
webu i ve vývěsce a na nástěnkách
školy.
Nový školní rok začal. Přeji
všem - dětem, žákům, učitelům,
zaměstnancům i rodičům - krásný,
bezproblémový a především
úspěšný školní rok 2010 - 2011.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy

Otevření modrého pavilonu

V

Ve středu 8. září proběhla v mateřské škole malá slavnost. Starostka obce, paní Danuše Ševčíková,
předala škole do užívání nově rekonstruovaný modrý pavilon. Na
slavnostní otevření byli pozváni
všichni zastupitelé, zástupci zhotovitele z firmy Branko, technický
dozor, zástupkyně firmy Benjamín,
která vybavila novou třídu MŠ nábytkem, pomůckami a hračkami,
zástupci školského odboru pro Prahu 8 a další. Jsem ráda, že přišli
téměř všichni a mohli tak obdivovat nejen novou třídu, hernu a zázemí, ale také sál v přízemí budovy,
který bude sloužit jak dětem MŠ
(společné akce, kroužky, besídky,
tělesná výchova ap.), tak v odpoledních a večerních hodinách také
dětem ZŠ a veřejnosti (pohybová a
taneční výchova, step, aerobik, jóga a další). Jen mě zamrzelo, že zastupitelů přišlo pouze pět. Kromě
paní starostky ještě paní Bártová,
paní Soukupová, pan Engel a pan
Myslivec. Dva zastupitelé se omluvili, ostatní se neozvali a ani nepřišli. A proč mě to mrzí? Myslela
jsem, že dokončení nového pavilonu, zahájení jeho provozu a mož-

nost umístění další 28 dětí do MŠ je
pro všechny stejně tak důležité jako
pro mne.
Děti do tohoto pavilonu nastoupí v pondělí 13. září. Přeju jim,
aby se v novém pavilonu cítily dobře a do MŠ chodily rády.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy
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Letní přestávka
na ďáblickém
hřišti

K

Konec sezóny 2009/2010 znamenal pro naše družstva tabulkové
umístění - muži v I.A třídě na 9. místě s 31 body, mladší dorost v I. třídě
na 5. místě s 36 body, starší žáci ve
II. třídě na 2. místě s 43 body a tím
vybojovali postup do I. třídy, mladší žáci ve II. třídě na 11. místě se 14
body a starší přípravka ve II. třídě
na 9. místě se 17 body. Poděkování
si zaslouží všichni hráči, trenéři
včetně vedoucích družstev za vzornou reprezentaci ďáblického fotbalu. Nemalou měrou se na umístění
týmů zasloužili fanoušci, kteří přišli fandit a podpořili tím naše hráče
v boji o body.
V letní přestávce mezi sezonami se může zdát, že na fotbalovém
hřišti se nic neděje. Zdání klame.

Hráči sice odpočívají, ale správce
hřiště a další funkcionáři oddílu si
tento luxus dopřát nemohou. Je
nutné se připravit na novou sezónu. Mimo jiné je potřeba vyřešit
hostování a přestupy hráčů a nadále vést administrativu důležitou
pro další fotbalovou činnost. Údržbu celého areálu v tomto období
nevyjímaje.
Co se týče travnatého povrchu,
podařilo se nám pro jeho zdokonalení a údržbu provést díky finanční
podpoře od firmy .A.S.A, a.s. v
posledních dnech měsíce června
2010 pořez travnaté plochy (provedla firma IRONEX za částku 36
000 Kč). Delší dobu jsme se potýkali s problémem závlahy hřiště.
Proto, když se naskytla možnost
získat finanční prostředky na vybudování umělé závlahy, na nic jsme
nečekali a přiložili ruce k dílu a na
konci července 2010 bylo hotovo
(provedla firma Meandr AZS s.r.o.
za částku 280 000 Kč).
Vypadá to, že se nám všechny

Závěrem bych chtěl pozvat
akce daří úspěšně realizovat. Opak
je pravdou. Největší noční můrou všechny fandy fotbalu na naše utkáje dobudování hřiště s umělým po- ní a zároveň podpořit jak ty malé,
vrchem III. generace, které by bylo ale i ty velké fotbalisty.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
velkým přínosem pro rozvíjení hráDaniel Slepička - sekretář oddílu
čů ďáblického fotbalu od nejmenší
generace až po dospělou
generaci. Byť se všichni
aktivní členové ďáblického fotbalu snaží sebevíc,
nejsme schopni sehnat zbylou finanční hotovost na
dobudování tohoto hřiště.
Uvítáme jakoukoliv pomoc či návrh.
Jak vidíte, hřiště je sice
v letní přestávce zavřené,
ale za jeho branou činnost
neustala. Prioritou zůstává
vytvoření těch nejlepších
podmínek pro ďáblické
fotbalisty.
Děkujeme všem velkým a malým sponzorům,
bez kterých by realizace
zmiňovaných akcí a plánů
nebyla možná.

ale i jako seznamka. Stmelilo je a
vyburcovalo. Přispělo také k založení Fan klubu Ďáblické starší přípravky, jehož náplní jsou hromadné výjezdy na zápasy hrané mimo
domácí hřiště, výroba triček a jiné
podružné akce.
Nicméně nastává opět ta smutná chvíle, kdy je na čase, se s některými rozloučit z důvodu odchodu o
pomyslné patro výš. Všem (Michal

Mašika, Jan Žižka, Josef Bašista,
Lukáš Gottwald,Denisa Kalakajová) moc děkujeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů a pěkných
zážitků ze sportovních akcí.
Co dodat? To nejdůležitější,
sezóna, která se teprve rodí, ta
příští. Modrobílá, Ďáblická, naše..., napadá mě spousta dalších
slov, ale nejvíc, že určitě bude výborná. Stejně jako kluci (Jakub

OHLÉDNUTÍ
ZA
SEZÓNOU
STARŠÍ
PŘÍPRAVKY

T

Tak a je to tady. Nezadržitelně se blížil, doběhl do cíle a přetrhl cílovou pásku. Poslední zápas starší přípravky. Konec sezóny.
Ale vraťme se na začátek.
Někteří chlapci odešli do mladších žáků, jiní naopak postoupili
z mladší přípravky. Před trenéry
tak stál nelehký úkol. Vytvořit
bojovný tým, který se popere se
vším, co přijde.
Svého úkolu se však zhostili
na výbornou. Bylo radostí v pozici diváka, přihlížet jak z "fotbalových mimin" rostou sebevědomí kluci, kteří vědí, že chtějí
bojovat a vyhrávat. S jistotou se dá
říct, že kluci na sobě odvedli, pod
drobnohledem trenérů, velký kus
práce a dřeli jako profíci. A i když
se nějaký ten zápas nevyvedl, nevadí, do dalšího šli s o to větším nasazením.
Zimní soustředění jim prospělo
nejen jako skvělá fyzická příprava,

Kundrát, Lukáš Slepička, Mikuláš
Fyman, David Mihálik, Tomáš Šebor, Jakub Batěk, Klára Čechotová, Ondřej Milota, Dominik Pohlreich, Daniel Růžička, Láďa
Lexa, Filip Šubrt,Vincent Karger,
Láďa Štol, Jan Zelenka) - "ďábličtí
kluci".
Za tým starší přípravky,
Petra Kaftanová
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Letní fotbalové
soustředění
mládeže
SK Ďáblice

L

Letos proběhlo ve dvou termínech 14.8. - 21.8. a 22.8. - 27.8.
2010 na třech místech a to v Přimdě u Tachova, v Kryštofových
Hamrech v Krušných horách a
v Mladé Vožici u Tábora v celkovém počtu 70 dětí ve věku 4 až 16
let.

Přimda

N

Největší parta, mladší přípravka, mladší a starší žáci vyrazila
autobusem pod zříceninu hradu
Přimda, do bývalého areálu školy v
přírodě.Výhodou daného místa je
dostupnost hřišť, včetně hřiště s
umělým povrchem, víceúčelová

hala v objektu, krytý bazén
v místní škole a hezká příroda Českého lesa. Hned po
příjezdu jsme se snažili maximálně využít hezkého počasí k tréninku venku, v úterý a ve středu pršelo a tak
jsme trénovali v hale a pro
relaxaci jsme postupně
všechny týmy využily bazén. Ve čtvrtek jsme si večer
opekli buřty a v pátek soustředění gradovalo přátelskými utkáními ve Stráži u
Ta c h o v a , k a m j s m e s e
všechny týmy přesunuly
autobusem. Ve Stráži panovala dobrá atmosféra podpořená tím, že mladší přípravka i mladší žáci přesvědčivě zvítězili nad domácími týmy. Starší žáci sice
dva zápasy prohráli, ale bojovali v rámci možností nově
formovaného týmu s nutnou
pomocí mladších kamarádů.

Soustředění Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry

P

Soustředění Přimda

Po půl roce je to
opět tady, 14.8. se
malý penziónek Dudýnek v Krušných
horách otřásl v základech.
V tu dobu se zde
na celý týden ubytoval tým ďáblických
fotbalistů, v čele se
svými trenéry Danem Slepičkou a Jirkou Kundrátem. Jedenáct kluků celý týden
pracovalo na své fyzické kondici, aby se
postavili nadcházející sezoně, jak se patří.
Součástí třífázového, náročného, tré-

ninkového programu byla, jak se
později ukázalo velmi oblíbená,
jízda na kole. Mimo to chlapci absolvovali přátelské utkání s místním klubem Vejprty, kterému bohužel podlehli 5:2.
Pěkné počasí a přátelský personál penzionu, přispělo k užitečnému týdnu, jak pro kluky, tak pro
jejich trenéry, kteří měli možnost
pozorovat, jak se vyplácí jejich čas
věnovaný mladému fotbalu.
Pro zpestření jsme poslední
den pobytu vyrazili vláčkem přes
kousíček Německa.
Nezbývá než poděkovat za snahu a odhodlání, kterou všichni zúčastnění projevili a popřát radost
ze hry, mnoho vstřelených gólů a
báječný pocit vítězství.

Mladá Vožice u Tábora

P

Přímo v areálu fotbalového
klubu proběhlo soustředění mladšího dorostu. Překvapením pro kluky byl druhý trenér, který měl připravený tréninkový plán na profesionální sportovní úrovni. Sami
kluci hodnotili toto soustředění
jako jedno z fyzicky nejnáročnějších a slyšel jsem i názor, že po tomto soustředění jsou schopni přežít
úplně všechno.
Od soboty 4. září nám začínají
mistrovské zápasy podzimní soutěže, a tak klukům i všem, kteří
věnují svůj volný čas fotbalu v
Ďáblicích přeji úspěšnou sezónu.
Rozpis zápasů a informace o činnosti jsou na www.skdablice.eu
nebo přímo na hřišti.
Soustředění Přimda

Z příspěvků jednotlivých týmů sepsal
Michal Mošnička
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II. ročník
Šmíca cup 2010

N

Na tento turnaj jsme poslední
prázdninovou neděli přijeli natěšeni, neboť jsme ho minulý rok nečekaně pro soupeře vyhráli, ale zároveň s jistými obavami, jelikož nám
vylosovali do skupiny příliš silné
soupeře. Nicméně naše odhodlání
udělalo své a ačkoli jsme po ránu
ještě nebyli zcela probuzení, uhráli
jsme první zápas s bojovnou a čerstvě po soustředění na boj připravenou Slávií remízu - a to jsme ještě

Ďáblíkův pohár
Turnaj starší přípravky

S

Sobota 12.6. den jako stvořený
pro uspořádání turnaje starších přípravek o Ďáblíkův pohár.
Turnaji předcházely dlouhé
přípravy realizačního týmu, které
se ovšem vyplatily.
Pozvánku obdrželo celkem 10
týmů, z toho 6 potvrdilo účast, bohužel v 8 hodin ráno, na kdy byl
pořadateli stanoven sraz, dorazilo
týmů pouze 5, a to: domácí SK Ďáb-

takže jsme
následný
z á p a s p r ohráli o jediný
gól, ale naštěstí jsme se
rychle vzpamatovali a
zakončili
jsme své úsilí výhrou s
rozdílem 4
branek. Ačkoli se na nás
nesmálo celý
den sluníčko
jako vloni
poslední den
prázdnin,
usmívali se

naši kluci s bronzovou medailí na
krku a s dortem v ruce. Takže zase
jedna povedená neděle a chuť si to
příští rok zopakovat!

Nic ale nevzalo klukům bojovnou
náladu a chuť hrát a vyhrát.
O výborné občerstvení se postaral místní klub a jeho přátelé.
Na poledne byl připraven lehký
oběd v podobě polévky, aby hráče
moc nezatížil, a zpátky do hry. Semifinále a finále se už hrálo v odpoledních hodinách, a tak není divu,
že sil ubývalo. Nakonec si trofej
nejcennější, odnesl tým SK Dolní
Chabry, jako druzí se umístili SKK
Hovorčovice, třetí v tabulce byly
FC Lobkovice, čtvrté místo patřilo
domácím SK Ďáblice a pátí SK
Třeboradice. Medaile byly připra-

veny pro všechny, trenéry, rozhodčí
a pořadatele nevyjímaje a tak si každý odnesl nejen pěkné zážitky, ale i
vzpomínku v podobě "kovové placky".
Nesmím zapomenout, velký
dík všem sponzorům (NIOsport,
autodíly Pavel Mihálik,hotel
Morris,AB PARTY TENT,fa Respo a Alex BP, Ottova tiskárna,
JVM motorsport), kteří mají velký
podíl na uskutečnění turnaje o Ďáblíkův pohár, krásného dne pro děti,
které žijí fotbalem.

Zapsala Blanka Růžičková

Na turnaj jsem se jel podívat
jako divák. Když jsem slyšel, jak
bývalý fotbalový reprezentant pan
Vízek pozitivně hodnotí hru našich
kluků a když jsem se dozvěděl, že o
našem výkonu se Slávií se mluvilo
i mezi trenéry na Spartě, tak mě
potěšilo, že se o Ďáblicích hovoří
také i v jiné souvislosti než jenom o
skládce a nebo o umístění bezdomovců z celé Prahy.
Michal Mošnička

poslední minuty zápasu
vedli s rozdílem jednoho
gólu. Hned poté se na nás
vrhl další, neméně zdatný
soupeř - místní Dolní
Chabry. Ale jelikož bojovnost našich malých
borců nabírala na obrátkách, porazili jsme je s
rozdílem 3 branek.
Při 3. zápase skupiny
jsme si s chutí zastříleli a
vyhráli. Odnesli to kluci
ze Satalic. Ale pak přišel
na řadu oběd v podobě
chutného gulášku a po
něm následoval útlum,

lice, FC Lobkovice, SK Dolní
Chabry, SKK Hovorčovice a SK
Třeboradice. Čelákovice svou neúčastí přišly o hodně.
Nádherné počasí, skvěle fandící rodiče, úžasní trenéři, nezapomenutelní rozhodčí a v neposlední
řadě báječní kluci z pěti týmů, to
vše přispělo k vydařenému sportovnímu dni. A všichni chtěli dávat
góly, porážet soupeře a dostávat
body.
Gólů bylo dost i výher a porážek, rozhodčí dokonce musel sáhnout do nepopulární kapsičky na
svém trikotu a udělit žlutou kartu.

Petra Kaftanová
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2010

Na podzim s novým hřištěm?

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

Datum

Čas

Tým

Hřiště

3.

NE

19.9.2010

16:30

Královice - Ďáblice

Královice

4.

NE

26.9.2010

16:30

Ďáblice - Újezd nad Lesy

Ďáblice

5.

NE

3.10.2010

13:15

Libuš B - Ďáblice

Libuš

6.

SO

9.10.2010

12:30

SK Střešovice - Ďáblice

SK Střešovice

7.

NE 17.10.2010

11:00

Ďáblice - Čechie Smíchov

Ďáblice

8.

NE 24.10.2010

15:30

Volné - Ďáblice

9.

NE 31.10.2010

10:00

Ďáblice - Tempo B

Ďáblice

10.

NE

7.11.2010

08:15

Slavoj Podolí B - Ďáblice

Podolí

11.

NE 14.11.2010

10:00

Ďáblice - Inferno

Ďáblice

H3B – II. Třída – skupina B (mladší přípravka)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

3.

SO

18.9.2010

09:00

Ďáblice - Uhřiněves

Ďáblice

4.

NE

26.9.2010

14:30

Hrdlořezy - Ďáblice

Hrdlořezy

5.

SO

2.10.2010

09:00

Ďáblice - Dolní Počernice

Ďáblice

6.

SO

9.10.2010

08:30

Junior B - Ďáblice

V Úžlabině UMT.

7.

SO 16.10.2010

09:00

Ďáblice - Zličín

Ďáblice

8.

SO 23.10.2010

09:00

Ďáblice - Modřany

Ďáblice

9.

SO 30.10.2010

09:00

Čakovice - Ďáblice

Čakovice

F3A – II. Třída – skupina A (mladší žáci)
Kolo Den

3.

Datum

Čas

Tým

Ďáblice - Újezd P-4

Hřiště

SO

18.9.2010

10:45

4.

NE

26.9.2010

16:30

Volné - Ďáblice

5.

SO

2.10.2010

10:45

Ďáblice - Chabry

Ďáblice

6.

SO

9.10.2010

12:30

Čechie Smíchov - Ďáblice

Čechie Smíchov

7.

SO 16.10.2010

10:45

Ďáblice - Nebušice

Ďáblice

8.

SO 23.10.2010

10:30

Zbraslav - Ďáblice

Zbraslav

9.

SO 30.10.2010

10:45

Ďáblice - Třeboradice

Ďáblice

Ďáblice

Michal Mošnička

SK Ďáblice přijímá nové hráče
Každou středu od 16:30 trénuje
fotbalová školička, hráči ročníku
2004 a mladší, které tímto zveme,
aby si formou her přišli pohrát s
míčem a s kamarády.
Dále doplňujeme kluky do
jednotlivých týmů,
ročníky 2003 až 1996,
informace na www.skdablice.eu a
nebo přímo na hřišti.

A2B – I.A Třída – skupina B (muži)

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

K

Když jsem první školní den 1.9. přišel odpoledne na fotbalové hřiště
SK Ďáblice a na hřišti viděl trénovat fotbalovou školičku a mladší přípravku, starší přípravka měla v rámci tréninku přátelské utkání na hřišti a
do toho se začali připravovat mladší žáci, kteří měli jako poslední v řadě
naplánované přátelské utkání, bylo v daný okamžik na hřišti šest týmů a
hřiště vypadalo jako včelí úl. Obdobně to vypadá i ostatní dny (kromě
pátku, který je určen pro údržbu hřiště) a tak věřím, že s finanční podporou obce dokončíme do podzimního termínu alespoň polovinu hřiště s
umělým povrchem, což nám umožní další rozvoj mládežnického fotbalu.
Jsem však přesvědčen, že může jít i o rozvoj sportovní činnosti v obci jako takové (možnost využití pro školu, veřejnost, sportovní kroužky,
atd.).

Datum

Čas

Tým

Hřiště

Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

3.

NE

19.9.2010

17:15

Slavia Praha - Ďáblice

Slavia UMT.

5.

NE

19.9.2010

16:30

Ďáblice - Horní Měcholupy

Ďáblice

4.

SO

25.9.2010

09:00

Ďáblice - Union Žižkov

Ďáblice

6.

SO

25.9.2010

16:30

Př. Kopanina B - Ďáblice

Př. Kopanina

5.

PÁ

1.10.2010

16:30

Uhelné Sklady - Ďáblice

Stodůlky

7.

NE

3.10.2010

16:00

Ďáblice - SK Střešovice

Ďáblice

8.

NE 10.10.2010

16:00

Zbraslav - Ďáblice

Zbraslav

9.

6.

SO

9.10.2010

09:00

Ďáblice - SK Střešovice B

Ďáblice

7.

NE 17.10.2010

15:00

Bohemians Praha - Ďáblice

Střížkov

8.

NE 24.10.2010

09:00

Aritma - Ďáblice

Aritma UMT.

9.

ST

16:30

Ďáblice - Zlíchov

Ďáblice

27.10.2010

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

Datum

Čas

Tým

Hřiště

3.

SO

18.9.2010

10:30

Bohemians Praha - Ďáblice

Střížkov

4.

NE

26.9.2010

14:00

Ďáblice - Chodov

Ďáblice

5.

NE

3.10.2010

14:15

Slavoj Podolí B - Ďáblice

Podolí

6.

NE 10.10.2010

10:00

Ďáblice - Vršovice

Ďáblice

7.

NE 17.10.2010

10:00

Újezd nad Lesy - Ďáblice

Újezd n/L

8.

NE 24.10.2010

10:00

Ďáblice - Př. Kopanina

Ďáblice

9.

SO 30.10.2010

10:00

Stodůlky - Ďáblice

Stodůlky

10.

NE

7.11.2010

10:00

Ďáblice - Klánovice

Ďáblice

11.

NE 14.11.2010

10:30

Bohnice - Ďáblice

Bohnice

NE 17.10.2010

15:30

Ďáblice - Kunratice

Ďáblice

10. SO 23.10.2010

10:30

Nebušice - Ďáblice

Nebušice

11.

NE 31.10.2010

14:30

Ďáblice - Slavoj Podolí

Ďáblice

12.

NE

7.11.2010

14:00

Slivenec - Ďáblice

Slivenec

13.

NE 14.11.2010

14:00

Ďáblice - Řeporyje

Ďáblice

A5C – III. Třída – skupina C (muži B)
Kolo Den

Datum

Čas

Tým

Hřiště

3.

SO

18.9.2010

16:30

Ďáblice B - Chodov B

Ďáblice

4.

SO

25.9.2010

14:00

Modřany B - Ďáblice B

Modřany

5.

SO

2.10.2010

16:00

Ďáblice B - Bohemians (V)

Ďáblice

6.

NE 10.10.2010

16:00

Vinoř B - Ďáblice B

Vinoř

7.

SO 16.10.2010

15:30

Ďáblice B - Čechie Smíchov B

Ďáblice

8.

SO 23.10.2010

10:45

Bohnice B - Ďáblice B

Bohnice

9.

SO 30.10.2010

14:30

Ďáblice B - Olymp B

Ďáblice

7/2010

Výstava
drobného zvířectva
v Ďáblicích

Z

Za pěkného počasí proběhla ve dnech 3. 5.9.2010 v chovatelském areálu U Parkánu tradiční výstava ZO Ďáblice. Výstava přilákala na
200 návštěvníků, kdy převažovaly rodiny s malými dětmi, děti ze školní družiny a žáci dvou
tříd základní školy. Zastupitelé městské části

Ďáblice schválili dotaci na zakoupení čestných
cen a krmiva pro zvířata na výstavě. Kolektiv 15
místních členů místní organizace zajistil bohatou tombolu a občerstvení. Výstavu obeslalo 10
chovatelů se 602 králíky, 17 chovatelů se 126
holuby, 1 chovatel se 7 kusy drůbeže a chovatel
andulek. Řada návštěvníků při této návštěvě zakoupila často velmi kvalitní zvířata pro vylepšení svého chovu. Pro zajímavost uvádíme seznam
plemen zakoupených na výstavě, která se početně a kvalitativně vyrovná loňské celopražské
výstavě.
Holubi moravský pštros modrý, černý, žlutý, červený,
modrý pruhovaný a
modrý kap-

Mateřské Centrum Ďáblice Výtvarná dílna Šikovné Ručičky

Milí rodiče, prarodiče a děti.

R

Ráda bych Vám všem představila nový projekt v rámci výtvarné
části mateřského centra, a to výtvarnou dílničku - Šikovné ručičky. Když jsem s Vámi, kdo jste mi z
výtvarných hrátek vyrostli a jdete
do školky, na konci června loučila,
hledali jsme společně způsob, jak
se zase potkávat. Díky vaší radosti
a nadšení přišel nápad na tvořivé
sobotní dopoledne.
Vždy 1. sobotní dopoledne v
novém měsíci od 9:30 - 13:00 otvíráme výtvarnou dílničku určenou všem od 1. roku výše. Každé setkání bude tematicky odlišené. Cílem je užít si společný čas s
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dětmi a děti s rodiči,
setkat se s přáteli. Vytvořit si něco pěkného, co si odnesete domů. Zkusit si různé
materiály a výtvarné
techniky, podpořit
radost a fantazii a jak
už mnohé maminky i
tatínci z kurzů VH
znají vrátit se na
chvilku do bezstarostného dětství. Jednotlivé výrobky budou
nabízeny za symbolickou cenu.
Těším se na Vás všechny spolu
s kamarádkou Helčou a Terkou na
1. podzimním tvoření. Chystáme
práci na před-připravenou keramiku, možnost zkusit si vykouzlit podzimní ubrus, domácího skřítka či
věnec na dveře atd.
Pro Ty, kdo jsou doprovodem i
pro ostatní, nabízíme výborné čaje
čajovnice Markéty a nějakou tu
dobrotu k zakousnutí z domácí kuchyně, neb při malování opravdu
vytráví.
Držím této dílničce v plenkách
palce a ať vykročí první krok pravou nohou.
Monika Píchová

ratý, texan, slezský barevnohlávek modrý, rostovský postavový rejdič štříbřitý bílý a červený, česká bagdeta modrá černopruhá, gigant
modrý grizzly, prácheňský kaník červený, parukář černý a červený, brněnský voláč žlutý a bílý, king bílý, pražský krátkozobý rejdič červený, český rejdič modrý, červený a plavý budapešťský vysokoletec modrý a červený.
Králíci - francouzský beran, vídeňský šedý, modrý a červený havana, český albín, novozélandský červený, kalifornský, burgundský, deilenaar a zakrslí králíci - divoce zbarvený, siamský žlutý, železitý, hototský, saténový
a činčilový.
Drůbež - velsumka koroptví, wyandotka
koroptví, rousná zakrslá bílá a porcelánová.
Předseda ZO Ďáblice

Tvořivé 1. SOBOTY každý měsíc
Výtvarná dílnička - ŠIKOVNÉ RUČIČKY v
prostoru MC - Ďáblice
Školní rok 2010/2011 - sobotní tvoření

B2.10 - Podzimní tvoření - tvoření s
tématem podzimu na keramiku,
dřevo, látku, (možnost udělat si
podzimní věnec - s sebou vlastní
tavící pistoli pokud možno)
B6.11 - Lampiony a světýlka
B4.12 - Mikulášův a čertův čas
B18.12 - Ježíšek přichází
B8.1 - Zima a chumelení
B5.2 - Valentýn v dílna
B5.3 - Jarní radovánky
B2.4 - Květináčky a zahrádka
B7.5 - Malované obrázky
B4.6 - Léto a sluníčko přichází
Tvořivé soboty jsou pro děti a rodiče bez omezení věku od 9:30 do
13 cca. Před každou tvořivou sobotou vyjde letáček s upřesňujícími
informacemi o programu následující soboty.
Pokud byste Vy, maminky a tatínci, měli zájem o páteční večerní
tvoření pro "dospělé", ozvěte se nám. Rády svou nabídku rozšíříme.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
Helenka Patáková a Monika Píchová
Kontakt: picha.a@seznam.cz
www.monika.php5.cz
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Zastupitelstvo MČ

ÚŘAD MČ

14.9.

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

2.10.

SOCIÁLNÍ
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V týdnu
20.-24.10.

POZNÁMKA
od 18,00 h v sále ZŠ

Divadelní představení pro děti od 16,00 h v sále ZŠ, představení
"O chaloupce z perníku"
divadla Minaret vstup zdarma
Beatles revival
- Rozloučení s létem

od 19,00 v sále ZŠ k tanci i poslechu
zahraje skupina Beatles revival - Brouci
band + grilování u školy. Vstup zdarma.

Výlet seniorů
Termín bude upřesněn.

přihlášky v lékárně.

Kontejnery v obci

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

ŘÍJEN2010
Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 2022/ Pá 15.10. 20-22/ Ne 14-16.
28.10. zavřeno. St 27.10. podzimní prázdniny 10-12,13:30-15:30.
PŘEDNÁŠKY astronomické , přírodovědné a cestopisné v pondělí
od 18:30.
4.10. Petr Adámek: PODZIMNÍ
OBLOHA - souhvězdí,zajímavé
úkazy a objekty
11.10. RNDr. Aleš Krejčí:INDONÉSIE - putování za drakem
Komodo
25.10.doc.RNDr. Martin Šolc,
CSc.:EVROPSKÉ ASTRONOMICKÉ ORLOJE
FILMOVÝ VEČER s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
18.10.APOLLO15,APOLLO 16.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Čt 20-22/ Pá 15.10. 20-22/
Ne 14-16/ Po 18.10. 20-21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání !
Denní obloha :
Slunce - povrch se skvrnami
Noční obloha :
Měsíc - 13.10. - 27.10. nejlépe okolo 14.10.
Jupiter - po celý říjen
Uran,Neptun - za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy
- po celý říjen. 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 čtvrtek 19 - 20 mohou
hvězdárnu navštívit předem
objednané skupiny návštěvníků
(5 až 20 osob - vhodné pro rodiny s dětmi, školy).
Program: pozorování oblohy
nebo promítání filmů spojené s
prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny - záleží na počasí
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.
283910644.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
29.10. otevírací doba 1012,13:30-15:30.
Program :
10:15 Odkud svítí Sluníčko
(pohádka)
14:15 Planeta Země
Za jasného počasí doplněno pozorováním Slunce.

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.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. pololetí roku 2010

Určené termíny:

18. a 19. září 2010
20. a 21. listopadu 2010
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

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.
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Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení:

dne 29.09.10 od 11,00 do 13,30
dne 5.11.10 od 12,30 do 15.00
dne 5.12.10 od 9,00 do 11,30
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s. , zaparkovaném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého kina) v Ďáblicích.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy. Bližší informace na tlf číslech 267175174 a
267175202.

SBĚR NEBEZPEČNÝCH
SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO
ODPADU ZDARMA !
Na základě oznámení Magistrátu hlavního města Prahy se
uskuteční

26.10. 2010
jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,
prostřednictvím speciálního krátkodobě přistavovaného vozidla
v tomto rozsahu:
V době od 16.30 hod. do 16.50 hodin
u křižovatky ul. Hřenská - Květnová
V době od 17.00 hod. do 17.20 hodin
u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
V době od 17.30 hod. do 17.50 hodin
v ulici U Prefy
V době od 18.00 hod. 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.prahamesto.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 Po-Pá 8.30-18.00 hod., So 8.30-15.00 hod.

! Masáže:záda+šíje 200,Kč,baňkové,medové,horkými
lávovými kameny.Parafín.zábal
rukou+hydromasáž nohou 150,Kč.Nápoj v ceně.Bus 103 přímo
u z a s t á v k y L i b ě c h o v s k á .Tel.777763605

jsme Vám blízko:Realitní
jsme Vám blízko:
kancelář a správa nemovitostí Ďáblice
Realitní kancelář a správa nemovitostí Ďáblice
Na
Na Terase
Terase 5,
5, tel.
tel. 283910917,
283910917, 605437305,
605437305, 776259557,
776259557,
info@realitydablice.cz
info@realitydablice.cz ....
.... aa nabízíme
nabízíme

vysokou
vysokou profesionalitu,
profesionalitu, serióznost
serióznost aa spolehlivost.
spolehlivost.

---------------------------------------------

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
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