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využit komerčně - tedy pro výstav-Slovo starostky bu bytovou s drobným podniká-
ním. Důvodem je především fakt, 

Pomalu je konec léta. Je tu opět že prodejem získané finanční pro-
začátek školního roku a před námi středky poslouží škole vyřešit ne-
snad ještě pár pěkných dnů v "létě dostatečnou prostorovou kapacitu 
babím". Přepadá nás možná i tro- a to zakoupením vhodného objektu 
chu té melancholie z blížícího se někde blíže hlavní budovy VŠUP.
podzimu. A také nás čas žene k to- Pozitivní zprávou je konečné 
mu, abychom stihli vše, co se ještě předání všech práv k pozemku a 
stihnout dá za slušného počasí. Po- stavbě v místě po kině a to z Magis-
bavme se o tom, co se podařilo do- trátu hl. m. Prahy na naši městskou 
končit či je před dokončením ze část. Tedy zřejmě ještě do konce 
staveb veřejných v Ďáblicích. volebního období bude stávající 

Do komunikace Kučerové by- zastupitelstvo projednávat nejlepší 
ly položeny další sítě (vodovod a možnosti, jak naložit s tímto fak-
plyn) a následovat budou kabely tem a jaká stavba - respektive její 
PRE, vystavěny budou pilířky pro využití - bude pro Ďáblice optimál-
5 stavebních parcel. Takže koneč- ní. Původní dům s chráněnými by-
ně i ulice Kučerové bude dokonče- ty, který měl Magistrát realizovat, 
ná s finálním povrchem a chodní- měl svoje opodstatnění s ohledem 
kem. na nutnost řešit pro naše občany 

podobné zařízení v místě bydliště a Ve školce dle plánu proběhla 
především s ohledem na jejich výměna oken v přízemí dvou pavi-
vazby k Ďáblicím. Tedy předpo-lonů.
kládám, že naši zastupitelé budou Na Blatech se dokončil parčík 
brát tuto skutečnost při svém roz-a má sloužit především maminkám 
hodování na zřetel.s dětmi. Další na programu je park 

Danuše Ševčíkováv lokalitě "Nové Ďáblice", který 
musel projít schvalovacím proce-
sem Odboru výstavby a stavba tu-
díž bude zahájena až nyní.

Po jednání s vedením firmy 
Ekospol a.s. se s konečnou platnos-
tí upouští od záměru výstavby byto-
vých domů "Perla Ďáblic", které 
měly být situovány mezi "Novými 
Ďáblicemi" a akcízem. 

Další větší stavba - bytové do-
my "Pod hvězdárnou" - realizova-
ná firmou Central Group je již v 
běhu.

V současné době zahajujeme 
stavbu veřejného parku v centru 
obce a jeho dokončení se předpo-
kládá na podzim letošního roku. 
Slavnostně by měl být předán obča-
nům Ďáblic před Vánocemi.

Ještě v tomto roce bude projed-
nána naším zastupitelstvem pře-
stavba posledního pavilonu školky 
tak, aby v příštím roce byla akce 
zahájena i dokončena. 

Vysoká škola umělecko prů-
myslová dle posledních zpráv jed-
ná o možnosti najít jiné využití po-
zemků (u náměstí) tak, aby vyho-
vovalo našim představám. To zna-
mená objekt pro kulturu, sport či 
školství. V souvislosti s tím rada 
kladně projednala požadavek 
VŠUP, aby pozemek v blízkosti 
Cínovecké, kterého je škola též 
vlastníkem, mohl být v budoucnu 

váno anonymní "zvěří". A další hřiště Chtěli bychom poděkovat míst-
ním maminkám, zejména paní 

Na poměry naší malé městské Tomancové, za pomoc při výběru 
části se podařilo vybudovat další herních prvků a pomoc při samotné 
dětské hřiště. Tentokrát je umístě- realizaci a panu Španielovi za spon-
né v lokalitě Blat. Je vybaveno her- zorský dar ve formě dodávky ně-
ními prvky, které podléhají přís- kterých stavebních prací a prvků 
ným bezpečnostním předpisům, a tohoto areálku.                Tomáš Engel 
věříme, že nebude nikdy zdemolo-                                     

budoucnosti vzniknou rychlostní Vláda pro novou vlakové koridory, průjezdná.
Připomínáme, že vládní doku-ranvej i okruh ment je nadřazený pražskému 

územnímu plánu a určuje, jaká úze-
Nedávné zasedání vlády se v mí má Praha pro stavby vyhradit.

některých aspektech dotklo i bu- František Sládek, 
redakce portálu www.praha.eudoucnosti Prahy. Při projednávání 

politiky územního rozvoje vláda 
hlasovala jak pro stavbu nové ran- Komentář 
veje ruzyňského letiště, tak i pro Tomáše Engela k článku
silniční okruh vedený na severu 

"Vláda pro novou ranvej metropole přes Suchdol.
i okruh"               

  21. července 2009           
Politika územního rozvoje Čes-Vládou přijatý dokument, na-

ké republiky byla vládou schvále-zvaný Politika územního rozvoje, s 
na usnesením č. 929 dne 20.čer-výše zmíněnými stavbami napev-
vence 2009 a je závazná pro poři-no počítá. Neznamená to sice, že už 
zování zásad územního rozvoje a "zítra" se začne stavět, ale jejich 
územní plány všech obcí. Přímý stavbu někdy v budoucnu už stěží 
opravný prostředek či napadení u někdo zastaví.
soudu je dle odborníků problema-Nová rozjezdová a přistávací 
tické, ze zákona není proti usnese-dráha má podle vládního rozhod-
n í  v l á d y  p ř í p u s t n á  ž a l o b a  k  nutí vzniknout paralelně k součas-
Nejvyššímu správnímu soudu.  né ranveji v místech, která někteří 
Pro informaci uvádím, že negativ-kritizují. Její výstavba umožní prak-
ní stanovisko k jižní variantě okru-ticky zdvojnásobit možnosti sou-
hu vydala Městská část Praha - časného letiště Ruzyně.
Ďáblice již v roce 1999, takže po-Vládní dokument nepožaduje 
kud by se opět objevila nějaká ini-žádné změny ani u chystané sever-
ciativa ohledně referenda, výsle-n í  č á s t i  P r a ž s k é h o  o k r u h u .  
dek by mohl maximálně změnit Znamená to, že komunikace pove-
stanovisko městské části z tohoto de přes Suchdol.
roku ("jako že by Ďáblice chtěli za Politika územního rozvoje také 
humny okruh"). A to je tak všech-upravuje budoucnost železniční 
no. Demonstrovat doporučuji již dopravy v hlavním městě. Počítá 
ne před radnicí HMP, ale před síd-totiž s tím, že Praha bude pro vlaky 
lem vlády.                    ze všech důležitých směrů, kde v Tomáš Engel 

Máme automat 
na jízdenky

Podařilo se nám zajistit umístě-
ní automatu na jízdenky MHD na 
Ďáblickou ulici vedle pošty a sídla 
Městské policie. Dopravní podnik, 
který bude přecházet na nový způ-
sob terminálů, nám vyhověl a po-
skytl alespoň jeden ze starších typů 
automatů. Jízdenky v Ďáblicích se 
nedaly jiným způsobem sehnat, v 
trafikách se neprodávaly (není di-
vu, s lístky je mravenčí práce a žád-
ný výdělek) a jízda načerno se nevy-
platila zvlášť, když byli revizoři 
dva (nedá se dost dobře utíkat).                                  

                                    Tomáš Engel 
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 61. 
jednání rady) 

Kontejnery v obci

                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

 

24. a 25. října  2009 
21. a 22. listopadu 2009 

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ 

    12.10.09   od   12,30    do  15,00   
      9.11.09   od     9,00    do  11,30            
      7.12.09   od   12,30    do  15,00   

                           

Pražské plynárenské, a.s.    

Termíny přistavení:

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW 
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s., zaparkova-
ném na pěší zóně na rohu ulic Osinalická a Hořínecká (u bývalého kina) 
v Ďáblicích.  

Pražská plynárenská,a.s. ve spolupráci s dceřinnou společností  
Prometheus, energetické služby, s.r.o. a úřadem MČ Praha-Ďáblice  
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. "mobilní ob-
chodní kancelář", jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zá-
kazníci Pražské plynárenské,a.s. mohou vyřídit záležitosti, související 
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2  a  4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

! zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
! změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, 

jména atd.) 
! převzetí reklamace
! výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
! informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního ply-

nu
! tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých 
obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na tel. číslech  267175174  a  267175202.

Churáček, Lukáš Sládek
! souhlasila s podmínkami k zá-

jmovému vzdělávání ve školní 
d ruž ině  Zák ladn í  ško ly  U 

! souhlasila s předloženým ná- Parkánu17/11 , Praha 8 - Ďábli-
vrhem Závěrečného účtu MČ ce  ve  ško ln ím roce  2009  -  
Praha - Ďáblice za rok 2008 2010,a to s účinností od 1.9. 
! souhlasila s návrhem rozpočto- 2009

vého opatření č. 3 k rozpočtu ! schválila nutnost aktualizace 
MČ na rok 2009 seznamu žádostí o byt a doplně-
! souhlasila s ukončením smlou- ní všech žádostí o povinnost 

vy o výpůjčce uzavřené dne jednou ročně vždy k 31. 01. pří-
20.05.2008 mezi společností slušného kalendářního roku ak-
Texat, s.r.o. a MČ Praha - Ďábli- tualizovat písemně údaje uve-
ce ve věci kontejnerů na použitý dené v žádosti
textil - podpůrný program  "Po-
tex".
! schválila uzavření smlouvy o 

v ý p ů j č c e  s e  s p o l e č n o s t í  
Aquastor, s.r.o. ve věci kontej- ! rozhodla zrušit výběrové řízení 
neru na použitý textil - podpůr- na stavební akci "Centrální ná-
ný program "Potex" městí s parkem, k. ú. Ďáblice, 

parc. č. 608/22" (veřejná zakáz-! poskytla pí. Schürerové příspě-
ka malého rozsahu) zahájené vek na zřízení ekologického 
dne 8.6.2009 uveřejněním vý-vytápění ve výši 15 000 Kč 
zvy k podání nabídky z důvodu, 
že zadavatel neobdržel žádnou 
vyhovující nabídku
! schválila zahájení nového výbě-

rového řízení na stavební akci ! souhlasila se zařazením žádosti 
"Centrální náměstí s parkem, k. pana Jana Tolara o byt do sezna-
ú. Ďáblice, parc. č. 608/22" (ve-mu žadatelů o přidělení bytu
řejná zakázka malého rozsahu) ! schválila poskytnutí finančního 
s obdobnými zadávacími pod-daru ve výši 10 000 Kč ZO 
mínkami, jaké schválila Rada ČSCHDZ Ďáblice na podporu 
s v ý m  u s n e s e n í m  č .  její činnosti a pořádání výstavy 
239/09/RMČ ze dne 1.6. 2009 s v roce 2009
tím, že lhůta pro podání nabídek 

! schválila znění smlouvy o uza-
skončí dne 20.7. 2009 ve 12.00 vření smlouvy o smlouvě bu-
hod. a otevírání obálek s nabíd-doucí o zřízení věcného břeme-
kami a posuzování kvalifikace ne mezi MČ Praha - Ďáblice a 
dodavatelů a hodnocení nabí-Martin Burian, na pozemku p. 
dek se uskuteční dne 20.7. 2009 č. 1123 v k. ú. Ďáblice
v 15.00 hodin 

! nedoporučila s ohledem na okol-
! jmenovala členy a náhradníky ní zástavbu změnu ÚP SÚHMP 

komise pro otevírání obálek s č.U 0796 na p. č. 1548/2 v k. ú. 
nabídkami a posuzování kvali-Ďáblice
fikace dodavatelů a hodnocení 

! rozhodla na základě doporučení nabídek:
výběrové komise ze dne 24. 06. člen
2009 uzavřít na akci "Výměna 1. Jaroslav Černý  
oken v MŠ" smlouvu o dílo s 2. František Churáček  
dodavatelem (Vekra a.s., IČ: 3. Jiří Myslivec
28436024,  Lázně  Toušeň ,  4. Karel Kučera
Hlavní 456, 250 89  Toušeň) 5. Martin Lonek
! stanovila doplnit výběrovou náhradník

komisi na stavební akci "Cent- 1.Lukáš Sládek
rální náměstí s parkem, k., ú. 2. Petr Jirků
Ďáblice, prac. č. 608/22" o tyto 3. Karel Engel
členy: Petr Jirků, František                      zpracoval tajemník ÚMČ

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 63. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 62. 
jednání rady) 

Přísedící u městského soudu

Na výzvu předsedkyně soudu volí zastupitelstvo 
naší městské části vždy na čtyřleté období přísedící u 
soudu. Vzhledem k tomu, že již příští rok vyprší man-
dát jedné z přísedících, obracíme se naše občany (bez-
úhonné), zda by měli zájem tuto funkci vykonávat. 
Jde spíše o funkci čestnou a finanční odměna není vel-
ká. Pokud byste chtěli býti přítomni při soudních jed-
náních, můžete se přihlásit u tajemníka našeho úřa-
du.                                                          Starostka D.Ševčíková RŽP

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

!
SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK

KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZDARMA!

27.10. 2009

 
Na základě oznámení 

Magistrátu hlavního města Prahy se uskuteční 

 
jednorázový sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, prostřed-

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

 Určené termíny:  
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1989 byl dům odkoupen nájemní-První panelový ky a v letošním roce byl zateplen a 
ob léknu t  do  nového  kabá tu .  dům Barevně velmi osvěžuje Ďáblice a 
vůbec nevypadá na "panelového v novém kabátě seniora". Paráda !!                             

                                    Tomáš Engel
                                            Málokdo ví, že v Ďáblicích v 

ulici U Prefy 
s t o j í  p r v n í  
p a n e l o v ý  
dům v Česko-
s l o v e n s k u .  
Autorem pro-
jektu je ďáb-
l ický občan 
pan Miroslav 
W i m m e r  a  
vytvořil jej v 
r o c e  1 9 4 8 .  
Stavba byla  
provedena v 
letech 1953-
1955. Po roce 

v naší radě přijato usnesení, dle Finanční pomoc kterého jsme věnovali tuto částku 
o b c i  Z a š o v á  u  R o ž n o v a  p o d  obci postižené Radhoštěm. Tuto obec jsme vybra-
li po získaných informacích o ško-letošními dách a přidělených prostředcích od 
státu a kraje jednotlivým místům. záplavami Obdarovaná obec není velká a snad 
i z těchto důvodů pochopitelně vět-
ší obnosy ze zmíněných zdrojů pu-

Bohužel i v letošním roce jsme tovaly především do větších obcí a 
mohli sledovat přes média, jak na měst. Po rozhovoru s paní starost-
mnoha  mí s t ech  v  Česku  i  na  kou jsem se dozvěděla, že se budou 
Moravě voda po vytrvalých deš- poměrně dlouho potýkat s násled-
tích opětně napáchala škody na ky povodní a to i přesto, že jsou 
soukromých i veřejných majetcích. obcí malou.
Pomoci postiženým lokalitám se Náš dar byl především použit 
rozhodla Praha okamžitě a postup- na nákup čístících a dezifenkčních 
ně se k výzvě Magistrátu přidávaly prostředků, kterých není v podob-
j e d n o t l i v é  m ě s t s k é  č á s t i .  ných situacích nikdy dost. Byla 
Vzhledem k tomu, že dle kompe- jsem zároveň požádána, abych za 
tencí svěřených radě MČ je možné obec Zašová vyjádřila poděkování 
rozhodnout o finančním daru do a pozdrav občanům Ďáblic .
výše 50 tis.Kč, bylo po projednání                                    Danuše Ševčíková

MATEŘSKÉ CENTRUM ĎÁBLICE
Vás zve na:

                                    Úterý:       9,00 - 9,45:      Cvičení s miminky 4-9 měs. 
                                                     10,00-10,45:      Hravé cvičení 1-3 roky

                                    Středa:        9,00 - 9,45:       Výtvarné hrátky 1-2 roky 
                                                      10,00-10,45:       Výtvarné hrátky 2-3 roky

                                     Čtvrek:       9,00 - 9,45:       Robátka - hudební program pro děti 4-9 měs. (Yamaha) 

                                                       10,15- 11,00:       První krůčky k hudbě (Yamaha) - obsazeno 
                                                       11,15- 12,00:       První krůčky k hudbě (Yamaha) - poslední místa

PRVNÍ UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA 
CVIČENÍ S MIMI A DĚTMI DO 3 LET  (22.9.) A VÝTVARNÉ HRÁTKY (23.9.) !

*********************************
BAZÁREK  DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB SE BUDE KONAT  V SOBOTU 17.10.2009 

V SÍDLE MC.
**********************************

Dále prosíme maminky, které mají zájem o kurs angličtiny, němčiny a francouzskou konverzaci, aby se nám ozvaly na mailové adrese : mc-
dablice@seznam.cz (dohodneme se na časech).

                                           SHÁNÍME také jednu či více maminek, které by si vzaly na starosti HERNIČKU.
Další informace nalezete na : www.mc-dablice.cz

Kontakt : mc-dablice@seznam.cz          
 Sídlo MC je v Ďáblicích, Ke Kinu 7 (Obecní dům 1. patro)  

MATEŘSKÉ CENTRUM ĎÁBLICE
otevře své dveře novým návštěvníkům dne 22.9.2009. Nový rok přinese drobné změny : bohužel jsme se museli rozloučit  s naší lektorkou 

Lenkou Krumpovou, které tímto děkujeme za vedení Pohybových hrátek. Letos ji zastoupí zkušená lektorka z kobyliského MC SHM, tanečnice a 
fyzioterapeutka Kamila Vítková, na kterou se všichni těšíme. S její pomocí nově otevíráme CVIČENÍ PRO MIMINKA, zaměřené na psychomoto-
rický vývoj dětí formou hry, básniček, gymnastických míčů a baby masáží podle Jany Hašplové. Tato lektorka také povede cvičení pro děti 1-3 roky.  

Rádi Vás uvítáme na ukázkových hodinách (zdarma), kde se bude také konat zápis na hodiny a prodávat permanentní vstupenky - dne 22.9.2009 
(9-9,45 pro miminka a 10-11 pro větší děti 1-3 roky). Nadále se budou konat oblíbené Výtvarné hrátky pod vedením Moniky Píchové, stále ve stej-
nou dobu, tj. ve středu dopoledne. První ukázková hodina a setkání s lektorkou se budou konat ve středu 23.9.2009 : pro menší děti 9-9,45 a 10-
10,45 pro větší. Velký úspěch má také hudební škola Yamaha pod vedením Dagmar Duchkové, která vede své hodiny ve čtvrtek dopoledne. Zde se 
ukázková hodina nekoná, 24.9. již začíná první lekce. Je ale možné po dohodě s lektorkou (603 336 579) navštívit některou hodinu zdarma na ukáz-
ku. Rádi bychom znovu otevřeli páteční zdravotní cvičení pro maminky, ale zatím bohužel naše milá lektorka, paní Pivoňková, z rodinných důvodů 
cvičení vést nemůže. Doufáme, že se bude moci vrátit, nebo že se nám podaří nalézt stejně příjemnou a profesionální náhradu.

Pracujeme také na otevření hrátek v angličtině. V září dále opět otevřeme pro dospělé kurz němčiny pro "falešné začátečníky" a v případě zájmu 
také francouzskou konverzaci. (pravděpodobně ve středu dopoledne - dle dohody s účastnicemi). Dále bychom rádi poprosili maminky dětí od 1,5 
roku do 2,5 roku (18-30 měsíců) o účast na výzkumu, který pořádá Psychologický ústav Akademie Věd. Prosíme zájemkyně, aby přišly dne 17.9. v 
9,00 na informační schůzku do tělocvičny Obecního domu, kde budou rozdány dotazníky a vysvětlen postup. Na závěr bychom Vás rádi opět po-
zvali na BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ  a dalších potřeb, který se bude konat v sobotu dne 17.10.2009. O bližší info si můžete napsat na mc-
dablice@seznam.cz či dostanete na tel. 774 084 252                                                                                                       Lucie Jandová-Halíková

Simona Dvořáková
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Bezprostředně po vyprázdnění čí nikoli ve spalovně, ale na sklád- tyto účely instalovali, jsme často Jedna popelnice jednotlivých barevných kontejne- ce? nacházeli odpadky. V Malešicích 
rů se jednotlivé složky odvážejí Nyní se spálí tři čtvrtiny veške- třídíme kovový materiál po spalo-ve spalovně = zvlášť na třídící linky. Tam se zba- rého odpadu, čtvrtina je ukládána vání pomocí magnetického pásu, z 
vují jiných druhů odpadů, které na skládku komunálních odpadů v čehož ročně vytřídíme 3 100 tun 2,5 hodiny teplé 
mezi nimi nemají co dělat, a dále Ďáblicích a v Úholičkách. V sou- železného šrotu. Takže i tento od-
například u papíru a plastu se sve- časné době intenzivně pracujeme pad je dál využíván. sprchy
zený odpad dotřiďuje na jednotlivé na stavbě kogenerační jednotky, 
druhy. U papíru to mohou být třeba která zvýší roční kapacitu energe- Neuvažujete o plošném vybavení 

25.7.2009 Mladá fronta DNES    noviny, časopisy, karton. U plastů t i c k é h o  v y u ž i t í  o d p a d u  v  kontejnerových stání také kontej-
str. 3,  Praha, PETR ŠVEC        třídíme PET lahve podle barev. Pak Malešicích o třetinu a umožní nám nery na nebezpečný odpad? 

je možné převést tuto surovinu k vyrábět i elektrickou energii. Až ji Převzetí nebezpečných odpa-
Praha - Více než šestinu všech recyklaci. budeme mít dostavěnou, tak bude- dů si dle platné legislativy vyžadu-

odpadků Pražané vytřídí. Tedy vy- me moci veškerý odpad využít zde. j e  v e l m i  p ř í s n á  o p a t ř e n í .  
hodí  do barevných popelnic .  Co se dál dělá se směsným odpa- Na skládce již nic končit nebude. Především je to předání oprávněné 
Ostatní odpad vesměs skončí ve dem? Tedy tím nevytříděným. osobě, která s těmito odpady dále 
spalovně v Malešicích. "Využitím Ročně Pražané vyprodukují Nyní se celkem běžně třídí sklo, může nakládat.
odpadu z jedné popelnice získáme tolik směsného odpadu, že by jeho papír, plast, nápojové kartony. Jsem přesvědčen, že už dnes 
energii pro zhruba 2,5 hodiny spr- masa zaplnila Václavské náměstí Neuvažujete rovněž o popelnicích disponuje město skutečně unikát-
chování teplou vodou nebo asi 50 do výšky petřínské rozhledny - jde na plechovky od piva či konzervy? ním a efektivním systémem sběru a 
hodin sledování televize," říká o 250 tisíc tun odpadků. Z tohoto Jejich produkce a prodej neustále ekologického odstranění takových 
Tomáš Kolinger, obchodní ředitel množství energeticky využíváme stoupá... odpadů. Sběrné dvory, pravidelné 
Pražských služeb, jež zajišťují svo- asi 220 tisíc tun. V Malešicích má- Jistě zaznamenáváme narůsta- svozy z ulic. 
zy odpadu z většiny městských me zařízení na výrobu tepelné ener- jící množství plechovek v místech, "Vy táp íme  25  t i s í c  by tů .  
částí. gie. Ročně tímto způsobem vytápí- kde je to vzhledem k jejich mani- Dalších 20 tisíc brzy i rozsvítíme." 

me asi 25 tisíc domácností, brzy pulaci obvyklé. Jako například le-
Jak se recyklovaný odpad dále budeme produkovat i elektřinu, tiště, nádraží a podobně. Bohužel v 
zpracovává? Co následuje, když Tomáš Kolinger, Regionální mutace| která rozsvítí 20 tisíc domácností. těchto lokalitách je velká anonymi-

Mladá fronta DNES - Prahaobsah kontejneru popeláři odve- Je nějaký druh odpadů, který kon- ta, a tak v nádobách, které jsme pro 
zou? 

Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní podmínky 
pracoviště umožní, nabízíme tyto
 fakultativní služby:

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 ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se společenským 
    prostředím (doprovody např.: k lékaři, 
    na úřady apod.)

1) dovozy autem i pro občany na invalidním vozíku za předem 
    daných podmínek
2) půjčování kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu
3) další informace na uvedených kontaktech
ÚHRADA ZA SLUŽBY JE ÚČTOVÁNA PODLE PLATNÉHO CENÍKU.

Oblast působení:
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves, 
Kobylisy.

pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
tel.: 283 910 424 
nebo 777 734 178,
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
http:// skp.diakoniecce.cz Za finanční dary a příspěvky 

zaslané na náš účet:

Česká spořitelna, a.s. v Praze
Srdečně děkujeme.

č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22

PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA ĎÁBLICE

a

Výstava drobného zvířectva

Na výstavě v areálu U Parkánu proběhla ve dnech 4.-6.září 2009 
tradiční výstava drobných zvířat základní organizace Ďáblice. Výstavu 
za pěkného počasí navštívilo 64 dospělých návštěvníků často v doprovo-
du dětí. Bylo vystaveno 127 holubů celkem 13ti plemen (moravský 
pštros, texan, parukář, pražský rejdič krátkozobý, king, gigant, koburský 
skřivan, rostovský postavový rejdič, brněnský voláč, budapešťský vyso-
koletec, mondén, český rejdič a birmingenský rejdič.)

U králíků bylo vystaveno 46 kusů těchto plemen: francouzský bera-
n,vídeňský modrý, český albín, novozélandský červený, burgundský, 
kalifornský, havanský a malý beran.

Na výstavě také byla ukázková kolekce chovných slepic těchto ple-
men: zakrslá kočinka, rousná zakrslá, zdrobnělá vyandotka a velsumka.

Je dobře, že tato výstavní aktivita se v Ďáblicích udržuje, v Praze je
činných pouze 5 organizací.
                                                                                                              Milan Mareda, 
                                                                                          předseda spolku chovatelů
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Na jedné schůzi bylo projednáváno přátel zahrady Ďáblice, Sportovní Českého svazu chovatelů drobné-Jak se dříve klub Ďáblice a spolek "Svornost". ho zvířectva. V té době počet členů výstavnictví v okrajových obcích 
Valnou hromadu za zesnulého za- králíkářů byl 31 a slepičkářů 29, Prahy (Čakovice, Kobylisy, Du-bavili občané kládajícího člena Františka Novot- poštovních holubářů 16 a užitko-beč, Žižkov). V roce 1929 byla val-
ného řídil nový předseda pan Liš- vých holubářů 35. Spolek vlastnil ná hromada spojená s výstavou. Na 
ka. Mezi členy byli přijati: Ladi- 17 klecí na převoz poštovních holu-v Ďáblicích 

výstavě hrála muzika, byla bohatá slav Jech, Josef Smutný, František bů. 
tombola na králíky a holuby. Hu-- historie Základní Kosuta, Josef Kapek, Emanuel Pro- V r. 1971 byl zvolen nový vý-
debníkům byla podávána králičí vazník a pan Čupík. V roce 1941 se bor v čele s předsedou Josefem Liš-organizace Ďáblice 
večeře. Další aktivitou v tomto ro- hlásí noví členové, kteří se chtějí kou. 

podílet na chodu organizace: Anto-Českého svazu ce byl ples, na jehož uskutečnění V r. 1980 si vzal spolek velký 
nín Zeman, Marie Zajícová, Jaro-každý člen přispěl 5 Kč. Aktivita úkol: přebudování bývalého pra-chovatelů drobného slav Čádek, Karel Pavel, Antonín spolku byla oceněna čestným uzná- sečníku v místním státním statku 
Špička, Jaroslav Švehla, Rudolf zvířectva na výstavní halu a klubovnu. ním bronzovou medailí věnovanou 
Holeček,  Karel  Černý,  Karel  V r. 1990 se ujímá Ďáblické Celostátní jednotou. Bronzovou 
Vodrážka, Josef Haška, Ladislav organizace pan Miroslav Šercl jako medaili obdržel místopředseda Chovatelství v Ďáblicích zača- Dvořák. V tomto roce měl Ďáblic- předseda, kterého po dvou letech Novotný. Aktivita organizace lo v roce 1929. Ustavující valná ký spolek král íkářů 41členů.  vystřídal pan Václav Budha.vzrůstala, z Kostelce nad Labem hromada spolku pěstitelů králíků Vzhledem k hospodářské situaci V r. 2001 nastávají problémy v byli přijati Alois Vodička, Franti-se konala v Ďáblicích v neděli 17. vzrostl zájem o chov králíků. V ro- souvislosti s výpovědí z areálu pa-

šek Pilát. Novým hospodářem se ce 1944 se konala valná hromada v března 1929 v hotelu "U Vese- na Batisty, kde byl původně praseč-
hotelu "U Veselých", na kterou by-stal pan Štembera. Byl uspořádán lých". Valnou hromadu zahájil Jo- ník přebudovaný Místní organizací 
ly pozvány všechny spolky Praha -Silvestr spojený s králičími hody v sef Lifttera. Po jeho proslovu bylo na výstavní areál. V té době je již 
sever a také místní statkáři.  Pan restauraci u Jelínků. V jarních měsí-přikročeno k volbě výboru. Byli předsedou Milan Mareda.  Není 
Ing. Kraulich převzal vyznamená-cích byla provedena kontrola cho- kam se odstěhovat. Pomocnou ru-zvoleni: Josef Lifttera (předseda), 
ní za mimořádné zásluhy o spolek. ku podala starostka Danuše  Ševčí-vů a doporučen lepší pořádek v cho-František Novotný (místopředse- V té době měl spolek 101 členů. ková, která dojednala klubovou vatelském zařízení. da), Karel Choltous (jednatel), Vác- Pro zajištění krmiva pro králíky byl místnost a sklad i prostor pro pořá-Ďábličtí zajišťovali hospodář-lav Přáda (pokladník). Další členo- obecním úřadem přidělen poze- dání každoročních výstav v areálu ské výstavy v Praze, Pardubicích, vé výboru byli: Josef Liška, Anto- mek pod starým hřbitovem. statku Křížovníků, který má prona-Břevnově a v Čakovicích. Výbor nín Štembera, Josef Pokorný, Sta- V roce 1948 byl zvolen nový jatý pan Kmínek.

zajistil koupi zeleného krmiva o nislav Sobíšek, František Koutek, výbor: Liška (předseda) Littera Zde pořádá Místní organizace  
výměře 6 korců od ing.Stejskala. (místopředseda), Ladislav Kopek Tomáš Novák, Bohumil Hakl a Českého svazu chovatelů drobné-

(jednatel). V tomto roce byli při-Spolková místnost se přemístila z p.Kratochvíl. Na schůzi bylo usne- ho zvířectva každý rok v prvním 
členěni holubáři ke králíkářům. Na hotelu "U Veselých" do restaurace seno platit příspěvek 2 Kč a každý týdnu měsíce září výstavu po dobu 
podzim 1948 se konala výstava "U Jelínků".člen složil 5 Kč. Také  byl usnese- tří dnů. 
králíků ve spolkové místnosti u V roce 1934 byli přijati další no zažádat o státní podporu k Čes- V letošním roce se uskutečnila Kukalů. V té době byl nedostatek noví členové: Otto Hyrš, Jan Kotet, 4. až 6. září.kému odboru zemědělské rady v potravin, mnohé potraviny byly na Jaroslav Ženíšek a František Čingl. Praze. V rámci usnesení bylo také potravinové lístky - proto Místní Vypracoval Z. Sobotka, kronikář obce Finanční hotovost spolku králíkářů zhotovení razítka a konání schůze organizace dodávala králičí maso ve spolupráci s panem Milanem Mare-tehdy činila 772,50 Kč.každou první sobotu v měsíci. By- do mateřské školky. Chovatelství v dou, předsedou Svazu chovatelů drob-Dne 3.září 1935 byla svolána ného zvířectva v ĎáblicíchĎáblicích  má dlouholetou tradici.  lo zaplaceno 30 Kč za projednání 

valná hromada, které se zúčastnili 
V padesátých letech byl slou-spolkových stanov Zemskému úřa- zástupci následujících spolků: Spo-

čen svaz holubářů, slepičkářů a du. Schůze v této době se zpravidla lek králikářů, Obec baráčníků, 
králíkářů do jednotné organizace konaly v hostinci "U Veselých". Hasičský sbor Ďáblice, Společnost 

Foto: Na památku 10ti letého 
trvání spolku (1929-1939)
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výstavy, čtvrt- z přilehlých obcí, tj. z Čakovic, tj. v období druhé světové války a 
l e t n ě  s e  z d e  Miškovic, Chaber, Líbeznic, Bráz- ještě několik let po ní. Mnozí si 
schází  výbor  dim,  Veleně a z Kobylis. ještě pamatují jak byly perfektně 
Místní organi- vyžnuté ručně srpem všechny škar-Výstavu navštívilo asi 150 platí-
zace a jednou py podél silnic (a za pronájem cích občanů. 
ročně je v areá- škarp se dokonce platilo) - tráva Pro upřesnění poslání a akti-
lu statku pořá- ze škarp byla potravou především vit Svazu chovatelů drobného 
dána výstava pro králíky. Je považováno dnes, v zvířectva v Ďáblicích jsem polo-
drobného zví- době  potravinového dostatku, žil předsedovi tohoto svazu panu 
řectva. králičí a holubí maso jako delika-Milanu Maredovi několik otá-

tes?P ro g r a m  zek:
letošní výsta- Mnozí občané považují toto Kolik let jste již předsedou Svazu 
vy byl násle- maso jako delikates, zájem se nyní drobného zvířectva  a které bylo 
dující: zvětšuje i v zahraničí. Např. v Ho-nejobtížnější Vaše období?

landsku, Německu a Francii jsou D e n  p ř e d  Předsedou jsem od r. 2001, tuto 
již velkochovy. zahájením vý- funkci jsem převzal po příteli Vác-

stavy byl pří- Jaké jsou v současné době závaž-lavu Budhovi. Nejobtížněji se nám 
jem zvířat. Ještě před zahájením nější problémy Svazu?dýchalo, když jsme museli opustit Výstava Českého 
výstavy v pátek dopoledne byla Chovatelé našeho drobného výstavní areál, který vybudovali 
posuzována přijmutá zvířata členy svazu chovatelů zvířectva stárnou. Mládež neproje-naší předchůdci z prasečníku v bý-
základní organizace. V pátek odpo- vuje o problém větší zájem - nemá valém státním statku na polích Na drobného zvířec- ledne 4. září 2009 zahájil předseda také pro chov často podmínky, tj. Parkánu. Tyto pole restituoval pan 
Milan Mareda výstavu. Vstupné dům se zahradou atd.  Smetana, který je dědicem pana tva v Ďáblicích
bylo 20Kč, děti zdarma. V sobotu i Batisty. Z těchto pozemků jsme Jaká je Vaše spolupráce s funkci-
v neděli pokračovala výstava. V dostali výpověď a museli jsme hle- onáři obecního úřadu?Tak jako každý rok uspořádala  neděli předala starostka obce paní dat nové působiště. Díky pochope- Musím poděkovat obecnímu Místní organizace Ďáblice České- Danuše Ševčíková pohár nejlepší- ní a pomoci starostky paní Daně úřadu v Ďáblicích za vstřícný pří-ho svazu chovatelů drobného zví- mu chovateli králíků, který je sou- Ševčíkové a pana Kmínka, nájem- stup k naší organizaci i za sponzo-řectva výstavu ve dnech 4. až 6. časně nejstarším chovatelem v Zá- ce statku "Křižovníků", jsme našli rování naší organizace, zvláště září 2009.  kladní organizaci Ďáblice, panu působiště v tomto statku. bych chtěl poděkovat starostce Tato výstava, podobně jako (přesněji příteli, jak se jmenují vzá- Jak je současně době členěn Svaz obce paní Danuši Ševčíkové.ostatní činnost svazu, je uskuteč- jemně členové svazu) Josefu Do-                    Foto a text:  Z. Sobotka s ohledem na domácí chov ňována pod taktovkou předsedy stálovi z Ďáblic. Po předání poháru králíků, poštovních holu-výboru Místní organizace pana předal předseda místní organizace bů, domácích holubů a sle-Milana Maredy. Letošní výstava dalším chovatelům čestné ceny. Ve pic?byla uspořádána ve statku Křížov- 14 hodin v neděli byla výstava Pro tato jednotlivá zví-níků, který má v nájmu pan Kmí- ukončena. řata nejsou samostatné orga-nek. V tomto statku Místní organi- Na výstavě byli vystavováni nizace, jsme pod jednou stře-zace Ďáblice Českého svazu je hos- králíci (cca 80 kusů), okrasní holu- chou v Českém svazu cho-tem od r. 2002 toto pohostinství bi (cca 150 kusů) a jeden chovatel vatelů drobného zvířectva.dojednala s panem Kmínkem sta- z Líbezníc pan Bohm vystavoval Význam chovu, především rostka obce paní Danuše Ševčíko- kolekci zakrslých slepiček. Vysta- králíků, byl značný v době vá .  Ve  s t a tku  má  o rgan izace   vovatelé jsou především z Ďáblic a  potravinového nedostatku, uskladněný materiál pro konání 

V

menším klu-
kům povedly, 
tak i letos by-
la jedna hez-
ká: při zdolá-
vání náročné-
h o  t e r é n u  z  
výletu na Ma-
lý Blaník vola-
li kluci na tre-
néry "teréne", 
a  t a k  v š e m  
"terénům" a 
všem, kteří se 
na letním sou-

také v SK Ďáblice (ale to je na jiné ní, které si kluci nadstandardně po- s t ř eděn í  ve  Letní fotbalové povídání). Mladší žáci, starší pří- chvalovali, včetně trenéra dorostu své DOVOLENÉ a volnu podíleli, 
pravka a mladší přípravka pak vyra- Standy Kratochvíla, který je z tre- děkujeme a klukům přejeme úspěš-soustředění zili do rekreačního zařízení v Lou- nérů v Ďáblicích největším gurmá- nou podzimní sezónu. 
ňovicích pod Blaníkem. nem. Jak jsem minulý rok psal o                                          Za mládež 

mládeže                              Michal Mošničkarůzných "hláškách", které se nej-Obě místa měla 
dvě velké výhody: SK Ďáblice opět hřiště na trénování 
byla přímo u ubyto-ve velkém počtu vání, a také byla v 
místě možnost kou-
pání. V Louňovi-Vzhledem k rozrůstajícímu 
cích v umělé nádrži počtu hráčů a velkému věkovému 
a v Řevnicích přímo rozpětí jsme pro letošní soustředě-
v Berounce, což při ní zvolili dvě místa pobytu, dorost 
odpoledních teplo-a starší žáci využili destinaci v  Řev-
tách nad třicet stup-nicích, kde majitel tamního areálu 
ňů bylo velmi pří-vybudoval nádherné ubytovací 
jemné. Řevnice pak zařízení přímo na hřišti - otázka 
poskytly i stravová-zda o tomto systému neuvažovat 

Předseda spolku Milan Mareda
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ĎÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌

strana 7                                                                                                                                                                          9/2009                                                                                                                                                                          

Ze 
školních lavic

Prázdniny utekly jako 
voda a je tu opět 1. září a s 
ním nový školní rok. Zahájili 
jsme ho, tak jako již tradičně, 
slavnostním uvítáním našich 
44 žáčků 1. tříd i všech ostat-
ních žáků a učitelů v sále ško-
ly. Snad se prvňáčci do školy 
těšili a myslím, že žáci 2. - 4. 
tříd je přivítali tak krásným 
potleskem, že je všechny pří-
padné obavy z nového pro-
středí, rychle opustily. Vě-
řím, že je povzbudila i milá 
slova paní starostky a drobné 
dárečky, které při uvítání do-
stali. Přeji jim, aby se v naší 
krásné škole cítili dobře a 
hlavně, aby se naučili spoustu 
věcí, které uplatní při dalším 
studiu.

Také v letošním školním 
roce se navýšil počet tříd (již 
na 15) i počet žáků (na 307). ální studijní plány. Výchovnou po- voz školní družiny je zajištěn od vým nábytkem i herními prvky nej-
Na 1. stupeň nastoupily 2 nové pa- radkyní školy pro 1. stupeň je paní 6,30 do 17,00 hodin a paní vycho- starší třídu v přízemí žlutého pavi-
ní učitelky, jedna paní učitelka ode- učitelka Fatrdlová, pro 2. stupeň vatelky si pro děti opět připravily lonu. I když nám peníze nestačili 
šla na mateřskou dovolenou. Výu- ředitelka školy M. Bulirschová. řadu báječných akcí. na 100% vybavení, je třída krásná a 
ka v 1. - 3. třídách a v 6. - 8. třídách Speciální pedagožkou školy je pa- Od října bude ve škole bude věříme, že se v ní budou děti cítit 
probíhá podle školního vzděláva- ní učitelka Pohludková a školním pracovat i řada kroužků a nadále dobře. Šest tříd mateřské školy bu-
cího programu Škola - klíč k po- metodikem prevence pan učitel zde bude probíhat výuka ZUŠ. Na- de navštěvovat celkem 168 dětí. 
znání. Ve 4. - 5. třídách a ve třídách Černohorský. Klub mladých divá- bídka kroužků i studijních oborů Kapacita MŠ je naplněna. Od nové-
devátých dobíhá výuka podle os- ků a čtenářů povede opět paní uči- ZUŠ bude upřesňována v průběhu ho školního roku nastávají také v 
nov Základní škola. Ve škole je telka Stoklasová. Školní knihovna září. Zajištěny jsou i další aktivity. MŠ personální změny. Nastoupily 
pochopitelně zabezpečena práce s bude otevřena v úterý a ve čtvrtek. A mateřská škola? Přes prázd- 3 nové paní učitelky, nová paní ku-
dětmi se speciálními vzdělávacími V tyto dny bude rovněž během po- niny zde proběhla další stavební chařka a nová paní uklízečka.
potřebami, pro které třídní učitelé lední přestávky zajištěn dozor nad úprava - výměna starých a zcela Během září bude upřesněna 
ve spolupráci s ostatními učiteli a žáky 5. tříd a 2. stupně, kteří budou nevyhovujících oken v přízemí nabídka kroužků pro děti MŠ a čin-
pedagogicko - psychologickou mít zájem trávit volné hodiny před žlutého a zeleného pavilonu a ko- nost většiny kroužků bude zaháje-
poradnou vypracovávají individu- odpolední výukou ve škole. Pro- nečně se nám podařilo vybavit no- na v měsíci říjnu. Během školního 

roku bude ve školce probí-
hat celá řada aktivit od kar-
nevalů, přes besídky, pla-
vecký výcvik, po výlety, 
divadelní představení ap.

To jsou jen stručné in-
formace ze školy i ze škol-
ky. Tak jako v uplynulých 
letech Vás budeme o jed-
notlivých akcí průběžně 
informovat jak na strán-
kách Ďáblického zpravoda-
je, tak na webu i ve vývěsce 
a na nástěnkách školy. No-
vý školní rok začal. Jaký asi 
bude? Věřím, že alespoň 
tak úspěšný jako ten loň-
ský. 

Přeji všem - dětem, žá-
kům, učitelům, zaměstnan-
cům i rodičům - krásný, bez-
problémový, a především 
úspěšný školní rok 2009 - 
2010.  

       

Milada Bulirschová,    
                    ředitelka školy

I. A

I.B
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(placená inzerce)

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

768 tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetari-
http://www.planetarium.cz/dablice-

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.            

ZÁŘÍ 2009

ŘÍJEN 2009

Hvězdárna Ďáblice
Měsíc -  od 1.9. do 6.9. a od 24.9. FILMOVÉ  VEČERY s pozoro- Program: pozorování oblohy ne-
do 30.9. váním oblohy v pondělí od 18:30. bo promítání filmů spojené s pro-
Jupiter - po celé září 5.10. Země náš kosmický domov, hlídkou přístrojového vybavení 
Uran - ve druhé polovině září Karlův most-paprsek staletími. hvězdárny ( záleží na počasí ) .
Neptun - za dobrých podmínek   2  6 . 1 0  .  S  lu  n  e č n  í  s o  u s t a  va, Míry a ŠKOLNÍ  POŘADY
Dvojhvězdy,vícenásobné sousta- váhy. v Po, Út, St , Čt, Pá v  8:30 a 10:30  
vy - po celé září. POZOROVÁNÍ OBLOHY  da- pro předem objednané školní  vý-
Hvězdokupy, galaxie - za bezmě- lekohledy Čt 20-22/ Pá 23.10. 20- pravy. Bližší informace a objed-

Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 20- s íčných večerů .  Podmínkou 22/ Ne 14-16/ Po 5.10. a 26.10.  návky na č. 283910644.  
22/ Pá 25.9. 20-22 úspěšného pozorování je jasná 20-21 za jasného počasí. Přístupné P O D Z I M N Í  P R Á Z D N I N Y 
N o c  v ě d c ů / N e 1 4 - 1 6 .   o  b  lo  h  a , p ř  i  n  e p  ř í z n  i v é  m  počasí bez objednání! 2 9 . 1 0 .  o t e v í r a c í  d o b a  1 0 -
Po 28.9. zavřeno. zataženo)  se koná promítání fil- Denní obloha:  12,13:30-15:30. 
PŘEDNÁŠKY astronomické, mů spojené  s  prohlídkou přístro- Slunce  -  povrch  se  skvrnami, Program:
přírodovědné a cestopisné v pon- jového vybavení hvězdárny.  Venuše - za dobrých podmínek 10:15 O spanilé Jitřence a tajupl-
dělí od 18:30. Noční obloha:  né Večernici  ( pohádka )
14.9. Ing. Václav Přibáň: Měsíc - 1. - 7.10. a 24. - 31.10.  14:15 Měsíc u krejčího (pohádka 
Podzimní obloha - souhvězdí, zají- Jupiter - po celý říjen )
mavé úkazy a objekty. Uran,Neptun - za dobrých podmí- Za jasného počasí doplněno pozo-
21.9. prof. Lubomír Linhart: Otevírací doba: Po 18-21/ Čt 20- nek. rováním oblohy Slunce, Venuše.
Z Dánska na Farské ostrovy. 22/ Pá  23.10. 20-22/ Ne 14-16. Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
FILMOVÝ  VEČER  s pozoro- 28.10. zavřeno. Čt 29.10. pod- vy - po celý říjen. Hvězdokupy, 
váním oblohy v pondělí od 18:30. zimní prázdniny 10-12,13:30- galaxie- za bezměsíčných večerů. 
7.9. Hledání harmonie světa , Po- 15:30.  Podmínkou úspěšného pozorová-
časí a atmosféra. PŘEDNÁŠKY astronomické, ní je jasná obloha, při nepříznivém 
POZOROVÁNÍ OBLOHY  da- přírodovědné a cestopisné v pon- počasí(zataženo) se koná promítá-
lekohledy Čt 20-22/ Pá 25.9. 20- dělí od 18:30. ní  filmů spojené s prohlídkou pří-
22 Noc vědců/ Ne 14-16/ Po 7.9. 12.10. Ing. Jiří Burdych: strojového  vybavení hvězdárny. 
20-21 za jasného počasí. Přístupné Z Alexandrie do Asuánu. HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
bez objednání. 19.10. Ing.Václav Přibáň: vždy ve čtvrtek 19 - 20 mohou  
Denní obloha: Od lidského oka k dalekohledům   h  v ě  z d  á r n  u   n a  v š  t ív  i t  p  ř e d  e m    o  b -   
Slunce - povrch  se  skvrnami   ( u    p ř í l e  ž i t o  s t i   M   e z i n  árodního jednané skupiny návštěvníků (5 až 
Venuše - za dobrých podmínek roku astronomie 2009 - 400.výro- 20  osob - vhodné pro rodiny s dět-
Noční obloha:  čí používání dalekohledu). mi, školy).

(placená inzerce)
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Chirurgická ambulance 
Dr.Adámek s.r.o 

Poliklinika Prosek,Lovosická 40 Praha 9
Tel/Fax: 266010319, E-mail: Chirurgieadamek@atlas.cz

WWW.adamek.medikus.cz
Oznamuje změnu ordinační doby a rozšíření služeb od 1.9.2009.

Kromě běžné chirurgické léčby úrazů,zánětlivých onemocnění a 
odstraňování kožních a podkožních útvarů jako jsou znaménka,pihy,-
menší křečové žilky,tukové a jiné útvary naše ambulance rozšiřuje 
péči o vyšetření a léčbu onemocnění konečníku (trhlinky,abscesy,svě-
dění,krvácení atd) včetně nebolestivých ambulantních operací heme-
roidů.

Proktologickou ambulanci vede a výkony provádí zkušený speci-
alista proktolog Dr.Žák.
WWW.ZAK.MEDIKUS.CZ
K ošetření na naší ambulanci není třeba doporučení ani objed-

nání.
Ordinační hodiny

       Pondělí: 9.00-----------------------------17.00
       Úterý:    8.00-----------------------------16.00
       Středa:   8.00-----------------------------18.00
                         Proktologie 13.00----------18.00

       Čtvrtek:  8.00------------13.00 výkony-16.00
       Pátek:     8.00-----------------------------14.00

             Proktologie sudé týdny 8.00-14.00

Rekonstrukce Battistovy cihelny na restauraci úspěš-
né pokračuje

Rekonstrukce horní části ulice Kučerová

Z. Sobotka

Z. Sobotka
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problémů. Obec nám Vážení spoluobčané, dostal 
chtěla hřiště zrušit a pro se nám do rukou vzácný a zají-
nové hřiště nám v obci mavý materiál, vzpomínky na 90 
nab íze l a  různá  j i ná  let trvání klubu kopané v Ďábli-
místa. Byly zde návrhy cích, se kterým Vás chceme po-
postavení školy a ještě stupně seznámit. Autorem vzpo-
jiné. Vše dopadlo dobře mínek je pan Jiří Zachariáš. Vě-
a sportovní stánek nám říme, že článek zaujme i Vás.  

                                            Redakce ĎZ zůstal. Na hrací ploše se 
později v zimních měsí-
cích upravovalo kluziš-SK ĎÁBLICE tě, které klubu vynášelo 
dosti značné příjmy. Byl KOPANÁ založen též hokejový 
oddíl, který hrál dlou-1919 - 2009 hou dobu i soutěže. Ny-
ní ke sportovní činnosti 

Psal se rok 1919, kdy myšlenka fotbalového oddílu.  
několika jednotlivců měla nám Úrodnou půdou pro fot-
budoucím přinést mnoho radosti a balové talenty je od ne-

Josef,  Šimáček Václav, Kocík dovány kabiny.někdy také starosti. To také měli v paměti libeňský okrsek. Z tohoto 
Bedřich, Šimáček Josef, Vítek Vác- V roce 1935 došlo k ohrazení začátcích ti funkcionáři, kteří s prýštilo mnoho slávy naší kopané. 
lav, Svoboda František, Vítek Ka- nynějšího hřiště a to díky iniciativě myšlenkou na založení sportovní- SK Libeň, Meteor VIII. a jiné li-
rel, Červený Václav, Římal Franti- členstva, ale i tehdejšího předsedy ho klubu přišli. Při této příležitosti beňské kluby roznášely dobrou 
šek, Šach Bohumil, Litera Josef, pana Kopka - majitele tesařství v nutno vzpomenout všech, kteří s pověst sportu široko daleko. Byly 
Pokorný Zigmund, Vlasák Franti- Ďáblicích. Dlouhá léta se na Stra-nadšením a nezištně obětovali vše- zároveň  zářným příkladem okol-
šek. hově konala Autoklubem Praha chen svůj volný čas vznešené myš- ním obcím. Se střídavými úspěchy 

Založením klubu nastaly sta- pořádaná velká motocyklová sou-lence tělovýchovy a sportu v naší plynula další léta. V roce 1928 se 
rosti vybudovat hřiště, zakoupit těž, kde se stavěly ohrady, buňky a obci, čímž umožnili všem našim probojovalo mužstvo až k postupu 
dresy a vše, co s tím ku hraní kopa- různé stánky. Z tohoto materiálu hochům a přátelům zdravý pobyt do I. B třídy. Od této doby šel klub 
né patří. První hřiště měl oddíl na pocházela první dřevěná ohrada na slunci a čistém vzduchu. Minulá nezadržitelně dolů a jen houževna-
místě, kde dnes stojí bývalá provi- našeho hřiště včetně pokladny a léta nebyla naplněna jen radostí a tostí  několika nejvěrnějších či-
zorní škola (dřevěnka). Hřiště ne- kabin. Úprava hrací plochy se něko-úspěchy. Většinou, a to hlavně v novníků podařilo se jej udržeti.
mělo dlouhého trvání. Druhé hřiště likráte zajišťovala různým způso-začátcích, bylo nutno smířit se s Až do roku 1930 hráli ďábličtí 
bylo nově vybudované ve směru k bem, srovnáním terénu a podobně. mnohými neúspěchy a mnohdy se v nižších třídách. V roce 1935 se 
Čakovicím za tehdejší kovárnou a Tento stav zůstal po celou II. světo-překážky zdály nepřekonatelné, konečně však probojova-

ale co však svědčí lépe o síle naše- li opět do I. B třídy. V tom-
ho oddílu, o věrnosti jeho členů a to roce se stal předsedou 
příznivců, než-li to, že s láskou, klubu pan Kopek a řídil 
kamarádstvím a obětavostí tyto jej několik let. Činovnic-
překážky zdolali. Jestliže letos ký kádr v té době byl vel-
vzpomínáme 90. výročí založení mi široký a pracovitý. Jen 
oddílu, můžeme být na práci z mi- namátkou lze uvést: Fr. 
nulých let hrdi. Je to zadostiučině- Starý, R. Munzar, J. Kasa-
ní všem pracovníkům oddílu. l, J. Bárta., L. Hrdlička, J. 

Bylo by dobře si připomenout, Švec. J. Kubec st., B. No-
jak si oddíl v začátcích připravoval vák - dlouholetý správce 
svůj sportovní stánek. Začalo to hřiště, S. Peše, A. Pažout, 
roku 1919, klubovnu měl oddíl L. Kocík, J. Kubů st., J. 
uprostřed obce v restauraci "U Sr- Přeučil, A. Valta, V. Ku-
bů". To se sešlo několik chlapců, lič, bratří Křížové a řada 
aby z počátečního kopání do míče dalších, kteří se zasloužili 
"hadráku", zhotoveného ze staré o slávu fotbalu v Ďábli-
punčochy, dali základ k dnešnímu cích. Výborná byla sklad-
fotbalovému klubu SK Ďáblice. ba dorostu i žáků - tehdy 

Na zahradě restaurace "U Sr- bylo z čeho vybírat. O 
bů" se sešli u kolébky klubu  ďáb- výchovu mladých se sta-
ličtí hoši v čele s kamarádem Lite- vou válku. Ihned po válce došlo k rali pánové Bárta, Hrdlička, Anš a chaloupkami. Toto bylo dlouhou 
rou, bez nejmenších prostředků, rozšíření pozemku oddílu o pole Arazím za pomoci náčelníka B. dobu útočištěm fotbalistů, a to včet-
zato však plni ideálů a chutí k prá- pana Filingera směrem ku Praze. Kucíka. Nyní se klub rozrůstá a ně klubové místnosti "U Srbů". 
ci. Václav Červený, Antonín Vobo- Tím též došlo ke změně položení získává si respekt i u sousedních Hřiště sloužilo až do roku 1929, 
ra, Václav Šolta, Rudolf Bašta, hřiště sever - jih, jehož podoba je velkých soupeřů. A v této době tedy do období 10. výročí trvání 
František Vlasák, Václav Vítek, do dneška. Dále byly zakoupeny vlastně začíná "Zlatý věk" ďáblic-oddílu.
Antonín Holec, Karel Ryšavý, Vác- kabiny z objektu bývalého Parku ké kopané. Rok od roku se začíná Další éra fotbalu v Ďáblicích 
lav Šimáček, František Anděra, kultury a oddechu J. Fučíka v Pra- stále více uplatňovat dobrá Kocí-nastala nově vybudovaným hřiš-
Josef Pazdera. Začali opravdu s ze a dosavadní kabiny byly využity kova práce s mládeží. Z nové krve těm na dnešním místě. Toto hřiště 
prázdnýma rukama a svědomitou jako kantýna. Byl také postaven ďáblické kopané později vyšla celá měnilo několikráte svůj ráz. Pů-
prací vybudovali a vybavili klub domek pro správce a tím se koneč- řada vynikajících hráčů. Po pět let vodní položení západ - východ by-
tak, že v roce 1922 mohl již jako ně utužil klubový život. houževnatě bojuje mužstvo SK lo neohrazeno a klubová místnost 
řádně registrovaný hráti mistrov- Postupně byl dobudován vodo- Ďáblice o postup mezi nejlepší se nacházela v nově postaveném 
ství III. třídy. vod a silnice. Řada osob se zaslou- amatéry. "Hotelu Veselý", dnes restaurace 

První výbor a jeho členy tvořili žila o postupné budování dnešního "Na Růžku", kde se mužstva oblé-
níže jmenovaní pánové: Ptáčník hřiště. Zde nám nastala i spousta kala, dokud na hřišti nebyly vybu-

 A - mužstvo fotbalového klubu SK Ďáblice v roce 1929 

První výbor r. 1919

(pokračování na str.9)
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! Karel Sanatky - pravý záložník, nou a restaurační místností. Na fotografii je nejlepší jede-SK ĎÁBLICE 22 let, zaměstnanec Letova, malá Léta 1933 - 1943 přinesla ďáb- náctka, která vybojovala nádher-
postava mu vynesla jméno"Šmud-lickým fotbalistům nejvíce úspě- ný postup mezi nejlepší fotbalové KOPANÁ
la"chů, které vyvrcholily bojem o po- amatéry. Psal se rok 1940. 
! Vlad. Kocík - levý záložník, 21 let, 1919 - 2009 stup do divize s bývalým SKEp ! S kyticí v ruce je Rudla Starý - 

byl kapitánem mužstva s přezdív-(Sportovní klub elektrických pod- sekretář
kou "Čužma"niků). V tomto klubu tehdy hrála zleva pak dále stojící: 

Neubralo to však na chuti a nao- Mimo hráčů zachycených na foto-řada budoucích internacionálů: ! Ladislav Kocík - střední záložní, 
pak se zdvojeným úsilím se vrhají grafii se v mužstvu vystřídali: Zmatlík, Vejvoda, Morávek, Slá- stár 26  let, povoláním tesař, vyni-
do poslední soutěže a umísťují se v ! Josef Šváb - pravé křídlo, dále A. ma, Jirásek, Ryvora a další borci. kající ve hře hlavou
mistrovství SFŽ (středočeské fot- Vysocký a Fr. Vávra.Utkání se hrálo na bývalém hřišti !Oldřich Kučera, získán z Viktorie 
balové župy) v I. B třídě na prvním Admiry VIII. u střelnice a skončilo VIII., 26 let, pro svůj dravý start 
místě. Získávají tak konečně po- Až do doby, kdy se přestal na naší porážkou 4:2. Naše mužstvo byl nazýván "Kobylka"
stup do I. A třídy. Tento postup si konci II. světové války hrát fotbal, bylo již v té době oslabeno o Lad. ! Ladisla v Kopek - pravý obránce, 
oddíl vybojoval s vlastními odcho- jsme se jako oddíl drželi celkem Kopku, který už hrál za Admiru 19 let, průmyslovák pro svou mi-
vanci. Vítězstvím Ďáblic a postu- dobře, ale v nové osvobozené Čes-VIII., kam jej později následoval i lou povahu byl nazýván "Milá-
pem do I. A třídy dostalo se i velmi koslovenské republice jsme neudr-J. Brejcha. Naše mužstvo bylo teh- ček"
početného zastoupení Libeňského želi ani I. B. třídu. Po válce nadšení dy na vynikající úrovni a hrálo vět- ! Jaroslav Brejcha - levý obránce, 
okrsku v této třídě, neboť jsme se ďáblických fotbalistů přece jen tro-šinou v tomto složení: Zeman - Ko- 18  let, soustružník, zvaný "Bejbl"
stali pátým příslušníkem okrsku v chu polevilo. Řada členů i činovní-pek - Kocík St. - Šváb K. - Kocík B. - !Míla Hájek - levá spojka, 18  let. 
seznamu nejlepších amatérských ků odešla do pohraničí, výkonnost Svoboda Al. - Kučera Ol. Před tím student, nejlepší střelec
oddílů. Vedení oddílu bylo v dob- mužstva klesla a potom….ještě odešel J. Mach do Kralup, Mí- ! V. Kučera, získán z Viktorie VIII., 
rých rukou. Osvědčení pracovníci Také mnoho reorganizace sou-la Hájek a Fr. Vávra do Prahy VIII., 23  let zvaný "Otecko"
v čele s předsedou Šimáčkem, pří- těží odradily od práce některé či-B. Kocík do Bráníka (tehdy divize) ! Bedřich Kocík - pravá spojka, 
telem Fr. Starým, V. Kubíčkem, po- novníky. Přesto zůstali jen ti nej-a po návratu asi za rok do Olomou- osvědčil se v divizním ABC - Brá-
kladníkem Pažoutem, svědomitým věrnější. Bylo třeba hodně lásky, ce a později pak do ligové Žiliny. ník, známý pod jménem "Feder"
sekretářem Rudlou Starým a ostat- píle, nadšení, opravdového fotba-Těch výborných fotbalistů, kteří ! Fr. Zeman - brankář, získán z 
ními, Srbou, Skalnickým, Nová- lového zápalu, aby se SK Ďáblice vyšli z ďáblické kolébky byla celá Českých Budějovic, 24 let, truhlá-
kem, Paurem, Římanem, Měchu- stal opět významným pražským řada. A ještě jednu zajímavost měl ř, zvaný "Spona", před mistrov-
rou, Sládkem, Kuličem a neúnav- klubem a bojoval o dobré jméno ďáblický klub. Jeho jádro mužstva stvím prohlásil, že pokud nevy-
ným správcem Literou. Po stránce své obce i fotbalového klubu.tvoří vlastně dvě rodiny, rodina Ko- hrají I. A třídu, zanechá fotbalu
hospodářské se oddíl nacházel na cíků a Kučerů. Z prvé hrají v muž- klečící 
výši. Hřiště, pronajaté od Ďáblické stvu hned tři hráči, z nichž jeden je ! Alois Svoboda - střední útočník a 
obce, se nachází uprostřed obce, je dokonce kapitánem, a od Kučerů trenér mužstva, přišel z Admiry 
pěkně vybavené, opatřené klubov- dva hráči. VIII. , úředník, zvaný "Žoček"

Pokračování o historii Ďáblického fotbalu
naleznete v příštím čísle

Jiří Zachariáš, dlouholetý 
činovník ďáblického fotbalu


