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A právě z těchto důvodů neplánujeme v dohledné době další
bytové domy privatizovat.
Tentokráte bude tématem bytoJeště je třeba dodat, že devevý fond v majetku a správě naší měst- loperské firmy, které vlastní poské části. Jedná se tedy o domy, ve zemky v Ďáblicích a měly emikterých jsou jednotlivé byty MČ nentní zájem vystavět zde bytové
Ďáblice pronajímány. V ulici Ďáb- domy, zvažují realizaci svých
lické jsou to objekty č.p.66, 160, záměrů. A po jednáních s nimi
161, 339, v Legionářů č. 88 a koneč- máme informaci, že spíše stahují
ně v ul. U Parkánu č.p. 18. Poslední v současné době tyto investice ze
dům byl naší městskou částí zakou- svých plánů a to z důvodů obav z
pen od restituentů v r. 2005.
ekonomické krize.
V r. 1999 byly Zastupitelstvem
Konečně je třeba zmínit stahl.m. Prahy usnesením č. 09/14 vební záměry, které měly být již
schváleny "Zásady postupu při pro- přinejmenším zahájeny, či ve
deji bytových domů ve vlastnictví stavu před kolaudací. Již dva
hl.m. Prahy (svěřených městským roky se marně snažíme docílit
částem), dle kterých bylo postupo- vstřícného stanoviska MHMP ke
váno při prodeji domu v ul. U Prefy stavbě domu s chráněnými byty,
č.p. 771 a Na kopci č.p. 163. Na zá- tedy objektu s tímto statutem,
kladě těchto "Zásad" byl dále Zastu- který měl být realizován jako inpitelstvem MČ Praha - Ďáblice vestiční akce č. 0221 magistrátu.
schválen Prováděcí předpis pro pri- Bohužel je aktuální stav, zřejmě
vatizaci obou domů. První "panelák" vzhledem k výši státní podpory
v republice - dům č.p. 771 byl na žá- na výstavbu podobných zařízení,
dost všech nájemníků (dále již Byto- z pohledu zájmu MHMP o tuto
vého družstva) úplatně převeden stavbu nulový. Proběhla jednání
včetně pozemku zastavěného, a to za mezi MČ Ďáblice a zástupci
cenu danou ve znaleckém posudku. MHMP, kde bylo slíbeno řešení.
Celková určená cena se poté ponížila Kromě toho byly zaslány urgentdle platného Usnesení Zastupitel- ní žádosti z naší strany o vyřešení
stva hl.m. Prahy č.09/14 o 60 %, což této záležitosti. Je v našem zábyla nejzazší sleva z ceny, která byla jmu, aby se konečně prostor po
naší městskou částí požadována, čili kinu smysluplně pojednal. Jako
konečná prodejní cena činila pro ku- starostka jsem požádala o přijetí
pujícího (12 nájemníků) 3 319 518,- panem primátorem, neboť se doKč.
mnívám, že je nutné, aby MČ
Druhý dům č.p.163 v ul. Na Kop- Ďáblice dostala zpět právo nakláci byl převeden do vlastnictví resti- dat s tímto pozemkem pro účely,
tuentů a vlastníků pozemků za cenu které byly naším zastupitelstvem
2 016 000,-Kč, s tím, že oběma ná- odsouhlaseny.
jemcům byly poskytnuty náhradní
Optimální situace není ani v
byty stranou kupující. V současné přípravách stavby Vysoké školy
době je ve vlastnictví MČ Praha - uměleckoprůmyslové. MinisterĎáblice 51 bytů a 3 byty služební. stvo školství, mládeže a tělovýJeden služební v základní škole je chovy dle vyjádření pana rektora
pronajat rodině pana školníka a dvě Lišky neprojevuje vstřícnost pogarsonky v areálu mateřské školky třebnou výši prostředků uvolnit.
jsou především k dispozici pedago- Takže nyní hledáme společně se
gům. Případně, pokud jsou volné, VŠUP alternativní řešení, které
mohou být krátkodobě pronajaty by vyhovovalo jak naší městské
lidem nacházejícím se momentálně části, tak vysoké škole. Pozemky
ve svízelné bytové situaci.
jsou ve vlastnictví VŠUP již od r.
Přesto, že dnešní trend je, aby se 1998 a byla zde provedena rozobce a městské části spíše zbavovaly sáhlá sanace za několik desítek
obecních bytů, domníváme se, že milionů korun. Určitě budeme
nájemní byty jsou pro občany leckdy vědět více po jednání na minisjedinou možností jak slušně bydlet. terstvu.
Danuše Ševčíková

Slovo starostky

T

J

Informovanost

E

Existuje celá řada možností, jak si zjistit relevantní informace o
dění v naší městské části. Pro přehlednost je uvádím bez pořadí
upřednostnění či důležitosti.
! veřejná zasedání zastupitelstva městské části Praha - Ďáblice konají se zpravidla čtyřikrát do roka, každý třetí měsíc v kvartále
! oficiální webové stránky městské části Praha - Ďáblice
www.dablice.cz
! veřejná deska (před radnicí) a další nástěnky městské části
! místní rozhlas - rozhlasové aparáty pro příjem hlášení jsou k zapůjčení na radnici MČ
! mailová adresa MČ podatelna@dablice.com - příslušný dotaz či
připomínka bude přeposlána příslušnému odboru státní správy či
samosprávě
! telefonický kontakt 283 910 723-4, fax 283 910 721
Radnice je tu pro vás stále na příjmu.
Tomáš Engel

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 hod. do 16.50 hodin
u křižovatky ul. Hřenská - Květnová (před úřadem MČ)
od 17.00 hod. do 17.20 hodin
u křižovatky ul. Šenovská -U Spojů
od 17.30 hod. do 17.50 hodin
v ulici U Prefy
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.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.
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro informaci občanů vybíráme některé
nejdůležitější body z 50. jednání
rady)
! schválila znění smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi
MČ Praha - Ďáblice a PRE Distribuce, a.s. na p.č.194/21 a
1746/102 v k. ú. Ďáblice
! vzala na vědomí závazek .A.S.A.
přepracovat projektovou dokumentaci rekultivace celé skládky
v souvislosti s projednáním souhlasu s umístěním stavby - 26 sekce
! vzala na vědomí výsledovku o
využití daru na rok 2008 (Diakonie ČCE)
! souhlasila s pronájmem sálu v
Obecním domě pí. Pácalové (cvičení pro ženy) a s pronájmem sálu
v Obecném domě Mateřskému
centru Ďáblice
! souhlasila s podmínkami přijetí

dítěte k plnění povinné školní
docházky do základní školy U
Parkánu 17/11, Praha 8 - Ďáblice ve školním roce 2009 2010
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro
informaci občanů vybíráme
některé nejdůležitější body z
51. jednání rady)
! souhlasila se zařazením žádosti pana Jean Marie Bulambo do
evidence žadatelů o nájem bytu od MČ
! schválila nové složení Komise
životního prostředí: předseda:
Miloš Růžička, členové: Dušan Andrš, Jan Bouška, Eliška
Hofrichterová, Iva Krčmová,
Milada Stroblová, Josef Tomek
! schválila ponechání finančních prostředků z hospodářského výsledku ZŠ U Parkánu
17 za rok 2008 v rozpočtu ZŠ a
z á r o v e ň s j e h o r o z d ě l e-

!

!

!
!

ním:80% 41045 Kč příděl do
fondu odměn a20%
10261,50 Kč příděl do rezervního fondu ZŠ
souhlasila s podmínkami přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kučerové 532/26, ve školním roce
2009 - 2010
schválila přijetí dobrovolného
daru na návrh společnosti
A.S.A. a na využití částky
673296 Kč v oblasti školství,
sportovních a kulturních aktivit občanů MČ Praha - Ďáblice, případně jinak prospěšné
činnosti pro občany MČ Praha
- Ďáblice
schválila poskytnutí finančního daru za přínosnou práci pro
obec panu Petru Čejkovi
jmenovala MUDr. Janu Soukupovou zástupcem MČ Praha
- Ďáblice do Komise pro návrh
rozdělení dotace jednotlivým

poskytovatelům sociálních služeb v Praze 8 pro rok 2009
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro informaci občanů vybíráme některé
nejdůležitější body z 52. jednání
rady)
! nesouhlasila s odkupem části pozemku p. č. 1729/70 dle stanoviska spoluvlastníků (společnost ACTON s.r.o.) z důvodu navržené
ceny za m2 a bude žádat o návrh
varianty č. 3 (tj. směna pozemku)
! doporučila ve stanovisku k žádosti o vyjádření k nové studii zastavitelnosti lokality, které se týká
úprava ÚPn SÚ HMP č. U 0725 v
k.ú. Ďáblice zdůraznit požadavek
na přislíbenou občanskou vybavenost dané lokality
! schválila nejvýhodnější cenovou
nabídku na opravu podlah Hasičského domu nabídku společnosti
SAVANA s.r.o.
! souhlasila s výsledky inventarizace
zpracoval tajemník ÚMČ

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. pololetí roku 2008

Určené termíny:

21. a 22. března 2009
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

KOMISE

ˇ
TERMÍN

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

24.3.

SPORTOVNÍ
ZŠ a MŠ

Poděkování
RŽP

Jako účastníci na plese městské části vám vyjadřujeme
poděkování za krásný večer s vynikajícím orchestrem.
Vošta Marek

AKCE
Koncert MiluškyVoborníkové
a kouzelník pan Pavel Langer

POZNÁMKA
od 18,00 v sále ZŠ zazpívá písně ze
svého repertoáru, vstup zdarma
od 17,00 hodin v jídelně ZŠ
pro děti i dospělé zdarma, přihlášky
na marieveverova@seznam.cz nebo
na 721 137 523, pomůcky viz plakátky

31.3.

Velikonoční dílna

4.4.

Vynášení "Morany"

sraz ve 14,00 na hřišti U Holců,
průvod masek za hudebního doprovodu

Turnaj v ping-pongu

od 10,00 žáci, od 14,00 dospělí
v tělocvičně ZŠ

29.3.
11.3.
7.4.

Zápis do MŠ
Velikonoční výstava a trh

od 14,00 do 19,00 v budově MŠ
od 16,00 hodin ve školní jídelně ZŠ
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K čemu slouží
recyklační příspěvky?

T

Tři roky úspěšného fungování systému
zpětného odběru, odděleného sběru, následného zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení umožňují tzv. recyklační příspěvky.
Ty jsou hrazeny spotřebiteli v ceně nakupovaných nových elektrospotřebičů.
Recyklační příspěvek je finanční částka
odpovídající nákladům výrobců na zpětný odběr a recyklaci výrobku. Výrobci ji odvádějí
do kolektivních systémů, které vytvořili za
účelem řádného plnění svých zákonných povinností.
U většiny výrobků v České republice je
zavedena forma tzv. viditelného příspěvku na
recyklaci. Znamená to, že náklady na ni jsou
viditelně vyčleněny z ceny nového spotřebiče
a transparentně uváděny při prodeji odděleně.
Výrobce tak zároveň 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 celkových nákladech na zpětný odběr
a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní
systém.

telských zařízení by již od září 2005 měla být
výše příspěvku výrobce pro spotřebitele zviditelněna. Možnost viditelně uvádět příspěvek na
recyklaci mají výrobci pouze po dobu osmi let, u
velkých spotřebičů, jako jsou pračky, ledničky,
myčky a sušičky, je tato doba prodloužena na 10
let. To znamená, že u běžných spotřebičů do domácnosti se příspěvek přestane uvádět v roce
2013, u velkých spotřebičů v roce 2015.
Viditelné uvádění zaručuje zabezpečení tohoto příspěvku před možným zneužitím v konkurenčním boji mezi výrobci. Každému zákazníkovi má být na první pohled jasné, že tato částka má své jediné možné určení pro účely zpětného odběru a recyklace výrobku. Stejnou chladničku nebo televizi lze tedy koupit v Praze, Zlíně nebo na internetu za různé ceny, ale se stejným viditelným příspěvkem.
Obcházejí zákon
Proklamace některých prodejců, že nabízejí
zboží za ceny "bez recyklačních nákladů", znamená pouze fakt, že obcházejí zákon a řádně
neplní své povinnosti.
Finanční prostředky z recyklačních příspěvků totiž nejsou určeny jen na budoucí likvidaci
elektrozařízení, která členové kolektivních systémů uvádějí na trh dnes. Někdo se musí postarat i o spotřebiče, které dosluhují už v těchto
dnech a jejichž výrobci dávno přestali existovat.

Když konkurenti spolupracují
Viditelné uvádění
K tomu podotýká předseda představenstva
U všech domácích spotřebičů a spotřebi- společnosti ELEKTROWIN Ing. Jaroslav Hola-
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kovský: "Kolektivní systém je velmi náročný na
řízení. Když si uvědomíte, že sdružujeme několik set výrobců, konkurentů na trhu, kteří přispívají nemalými částkami, aby solidárně likvidovali historickou zátěž, kterou ve většině případů
sami nezpůsobili, dovedete si představit, že řídit
společnost, která takový systém provozuje, není
jednoduché. Přednosti kolektivního systému
jsou však nesporné. Synergické efekty plynoucí
ze společného plnění povinností výrobců vedou
především k významným úsporám nákladů
všech účastníků. Navíc tím, že náš stát podpořil
kolektivní plnění povinností výrobců osvobozením recyklačních příspěvků z daně z příjmu, je
pro výrobce výhodné plnit své povinnosti tímto
způsobem."
Role spotřebitele
Systém zpětného odběru, odděleného sběru,
následného zpracování a recyklace vyřazených
elektrozařízení by nemohl fungovat, aniž by do
hry zapojil další "spoluhráče". Tím patrně nejdůležitějším je právě spotřebitel. Má zásadní podíl
na výsledku recyklace elektrospotřebičů. Jeho
přístup, který přímo ovlivňuje množství sebraných elektrozařízení, je základním článkem
úspěšnosti systému. On rozhoduje, kam vysloužilý spotřebič odloží - zda do popelnice, na černou skládku či zda využije nabídnutých míst
zpětného odběru.
Ekotrowin

Spotřebitel je o aktuální
výši recyklačního příspěvku
informován prostřednictvím řady informačních materiálů.
Jedním z nich jsou papírové stojánky, které bývají
umístěny v prodejnách.
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ĎÁBLICKÝ
ZPRAVODAJ

včetně nejmenších dětí.
Celý týden si děti spolu s rodiči chystaly masky. Konečně jsme
se všichni dočkali pátečního rána, kdy do tříd vstupovali piráti,
Dne 20. února naše mateřská ško- princezny, víly, vodníci, zvířátka
la pořádala masopustní karneval, a jiné pozoruhodné masky.
kterého se zúčastnily všechny třídy,
Paní učitelky pro děti připra-

Karneval
v mateřské školce

D

Karneval
v masopustu

S

Sezónu ďáblických plesů jsme
ukončili v masopustu karnevalem
pro děti.
Rej masek byl vskutku úžasný.
Princezny vyvětraly nádherné róby,
víly přiletěly na svých křídlech a mávaly kouzelnými hůlkami, beduín
přišel s velbloudem a ostatní děti přivedly své rodiče. Přišel také kominíček, malý hastrmánek nebo roztomilá
kočička a také holčička kytka. A my
jsme pro děti pozvali klauna Petra,
který byl hravý a veselý. Skotačil s
dětmi při písničkách, které nám pouš-

těl Honza Tovara z deváté třídy, a
při promenádě na jevišti rozmlouval s maskami vlídným hlasem. Žáky naší školy jsme také
využili při organizaci soutěží, ve
kterých všechny zúčastněné děti
vyhrály a hlavně si pěkně pohrály. A pak se zase tančilo a soutěžilo a tančilo. Až nastal čas jít domů. Všechny masky byly krásné,
a tak si vysloužily malou odměnu
a dáreček na cestu domů. Nám
všem, kteří jsme karneval připravovali, pak byla odměnou dětská
radost, které byl tu neděli plný
sál. Těšíme se na další akce nejen
pro děti.
Za ŠKK Marie Veverová

vily soutěže, diskotéku a nesměla samozřejmě chybět ani přehlídka masek. Děti během dopoledne též navštívily své kamarády v ostatních třídách, kde si společně zatančily a zasoutěžily.
Smíchu a veselí bylo všude plno
a bylo vidět, že si tento karneva-
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lový den děti báječně užily.
Musíme též ocenit nápaditost a
píli rodičů, kteří společně s dětmi
masky připravili. Věříme, že se masopustní karneval stal dobrou tradiční
akcí naší mateřské školky.
Za MŠ paní učitelky
Dana Vrkočová a Věra Dusová
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Josef Zíma

V

V úterý 17. února 2009 vystoupil
pro ďáblické občany v ZŠ U Parkánu
známý český zpěvák Josef Zíma.Tento nekorunovaný král české dechovky přilákal do prostor školy mnoho
občanů, především seniorů. Vedle
známých písniček jako "Šumařinka",
"Cikánka" či písniček z filmových
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pohádek, také
odpovídal na
dotazy z řad
přítomných
diváků. Během
svého vystoup e n í d á l e v yprávěl především o svém
muzikantském
životě a zároveň vzpomínal
na své kolegy z
hudební branže. Velmi příjemný večer
zakončil
zbraslavskou
polkou "Už
kamarádi pomalu stárnem".
Aplaus nadšeného publika a
květiny od zástupkyně Školské a kulturní
komise byly jistě milým poděkováním panu Zímovi za krásný
večer.
Tento hudební zážitek nebyl
zdaleka posledním v tomto roce.
Již 24. března se můžeme těšit na
vystoupení Milušky Voborníkové za asistence kouzelníka Pavla
Langera.

Společenský
večer obce

M

Městská část Ďáblice uspořádala v sobotu 7. února 2009 v pořadí již sedmý společenský večer v
atriu naší základní školy. Příchozí
byli přivítáni přípitkem. K poslechu i tanci hrál Bonusorchestra,
někdy zkráceně jen Bonus. Bonus
je orchestr s třicetiletou
tradicí. Pod vedením kapelníka Vlastimila Jurčíka v něm působí profesionální hudebníci starší i
mladší generace. V široZa ŠKK Norbert Rybář
kém repertoáru jsou
skladby klasické české
dechovky, světové standardy, dixieland, swing i
populární hudba 60. - 90.
let, včetně současných
převedly velmi dobré znalosti.
Určovaly barvy, geometrické
tvary, druhy ovoce, zpívaly písničky, recitovaly básničky a odpovídaly na spoustu dalších otázek.
Paní učitelky byly s předvedenými znalostmi dětí spokojené, za
jejich výborné výkony je moc
pochválily a předaly jim drobné
dárky a výrobky, které pro ně připravily děti ve školní družině.
Všichni jsme měli radost z toho,
že k zápisu přišlo celkem 52 dětí
a že v příštím školním roce bude-

Zápis do 1. třídy

V

V úterý 3. února proběhl v naší
základní škole zápis dětí do budoucích prvních tříd již tradičním způsobem - cestou "Po barevné duze".
Členky Školské a kulturní komise si
pod vedením paní učitelky Veverová
připravily pro budoucí prvňáčky
před vlastním zápisem několik úkolů. Ty děti cestou k zápisu plnily za
pomoci žáků a žákyň z 8.A, 8.B a 9.
třídy. Na duhově barevných stanovištích si budoucí prvňáčkové vy-

zkoušely "hodinu" tělocviku,
českého jazyka, matematiky, přírodopisu i pracovní výchovy.
Každý splněný úkol jim žáci z
osmiček a devítky známkovali na
připravená duhová vysvědčení.
Na posledním stanovišti na ně
čekala i malá sladká duhová odměna. Všechny děti byly šikovné
a měly samé jedničky, takže k
vlastnímu zápisu k paním učitelkám se jim šlo už mnohem veseleji.
Zápis byl tentokráte připraven ve dvou třídách. I zde děti
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novinek světových i českých autorů a interpretů. Tento orchestr, jehož domovem je Roudnice n.L.,
hraje doma i v zahraničí.
Zpestřením večera bylo vystoupení skupiny děvčat z Fitness
Center Hany Šulcové. Někteří intenzivně tancovali, jiní jen poslouchali. K disposici bylo bohaté občerstvení. Lze si jen přát, aby zavedená tradice společenského večera
b y l a
z a c h o v á n a .

me moci otevřít opět 2 první třídy.
Snad se všem dětem cesta "Po barevné duze" i vlastní zápis líbily a my
věříme, že se jim bude stejně tak líbit
i v 1. třídě. Děkuji všem, kteří tento
krásný zápis připravili, paním učitelkám prvního stupně, paním vychovatelkám a dětem ze školní družiny i
ŠKK a žákům z 8. a 9. tříd. Děkuji
rovněž všem dětem a jejich rodičům,
kteří s nimi k zápisu do 1. třídy pro
školní rok 2009 - 2010 přišli.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy
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Hvězdárna Ďáblice
Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou
768 tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarihttp://www.planetarium.cz/dabliceDUBEN 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
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy
- po celý duben. Hvězdokupy, galaxie-za bezměsíčných večerů. Podmínkou úspěšného pozorování je

pokud možno jasná obloha, při
nepříznivém počasí (zataženo)
se koná promítání filmů spojené
s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 19:30 - 20:30
mohou hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob-vhodné pro
rodiny s dětmi, školy).
Program: 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.
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
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.

Josef Zíma nám
zpívá
v Ďáblicích

V

V úterý 17.2.2009 zazpíval,
především pro pamětníky, herec,
zpěvák a moderátor pan Josef Zíma v atriu naší školy. Zazpíval
nám jeho nejoblíbenější a nejúspěšnější písničky, které prokládal zajímavostmi ze svého života.
Ve svých 76 letech má značnou
dynamiku na jevišti, nikdo nepozná, že je omezen "plechovým"
kolenem, jak nám sdělil.
Josef Zíma byl členem Lidového souboru konzervatoře, od
roku 1950 zpíval sólově s Orchestrem Jaroslava Ježka. Po

ukončení studia získal své první herecké angažmá v Benešově u Prahy.
Po vojenské prezenční službě nastoupil do Divadla satiry (dnešní
ABC v paláci U Nováků). Plných 30
let byl v angažmá v pražském Komorním divadle. S divadelní dráhou
se odvíjela i jeho kariéra zpěváka popmusic. Kromě ústřední písně z pohádkového filmu Martina Friče Princezna se zlatou hvězdou se poprvé
prosadil s hitem Jiřího Suchého Pro
Tebe. Později nazpíval celou řadu
dalších známých písní, mimo jiné se
zpěvačkou Pavlínou Filipovskou. Od
konce 70. let se profiluje jako zpěvák
české dechovky (žánr tzv. české písničky). Za svůj život natočil asi 200
písní. Jeho životní partnerkou je herečka Eva Klepáčová.
Z. Sobotka

MATEŘSKÉ CENTRUM ĎÁBLICE
Vás zve na tyto jarní akce:
9.3. 2009 pondělí: JARNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Program : 16,00-17,30 výroba lampionů v MC Ďáblice, 17,45 odchod od Obecního domu na hřiště v Květnové ulici. 18,15 zde malé občerstvení,
přehlídka lampionů a soutěž o nejhezčí lampion (ručně vyrobený).

14.3. 2009 sobota: BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Program : 10,00-13,00 : prodej zboží
14,00-16,00 : výdej neprodaného zboží. Bližší informace o bazárku a možnosti prodeji zboží získáte na tel : 774084252 nebo mailem na
adrese mc-dablice@seznam.cz

23.3.2009 pondělí: Malování květináčů a další keramiky
15,00 - 17,00 : malování na keramiku s jarními motivy

8.4.2009 Středa:
Velikonoční program a příprava velikonočních dekorací na pravitelné hodině výtvarné výchovy, pro maminky s dětmi 1-2 roky v 9-10 hod. a pro
starší děti 2-3,5 roku 10,15-11,15 hodin.
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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.

Řádková inzerce
! Práce na PC
www.pracezdomu.com
! Rádi bychom, aby naše dospívající děti bydlely i v dospělosti v Ďáblicích. Proto
koupíme dům(i ve špatném
stavu). Platba ihned. Dožití
majitelů důchodců možné
(diskrétnost zaručena). Nabídky prosím od 12-18 hod.
na tel. 602 653 949.

! Vestavěné skříně, skříně
na míru, nábytek dle Vašeho výběru. Kvalita za rozumnou cenu. Zkušený
truhlář. Tel. 603 215 339.
! Vyučuji španělštinu - začátečníky, pokročilé, konverzace. Tel. 286 886 579.
! Prodám pozemek 751 m2 ,
kat.území Bášť, Prahavýchod, kompletní inž.
sítě, 2 680 Kč/m2."
Tel.: 777 099 595
! Masáže: klasické, medové, lávovými kameny.Bus
Liběchovská.
Tel. 777 763 605

PLACENÁ INZERCE

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha - Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,182 00 Praha 8-Ďáblice. Tel.: 283 910 723-724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com,
jirkuovi@centrum.cz. Registrováno pod číslem MÚ- 63/91. Redakce: P. Jirků, M. Růžička, M. Bulirschová,K. Engel. Tisk:MH tisk, s.r.o. Uzávěrka pro příspěvky i inzerci je 20. března 2009.
Náklad: 1400. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Za roznos zpravodaje odpovídá V. Dvořáková tel.: 283 921 191.
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