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Vzhledem k tomu, že dosud 
Slovo starostky není řešeno komplexní odvodnění 

našeho katastru dle projektu "Ge-
Nový rok nám otevřel svoji nerel odvodnění Ďáblic" jako in-

bránu dokořán a přeji nám všem, vestiční záměr Odboru městského 
abychom jí prošli se vztyčenou investora MHMP (z důvodů zno-
hlavou a s nadějí, že bude po celý vuprojednání dokumentace EIA - 
rok dobře s lidmi, kteří to mají v vliv stavby na životní prostředí), je 
hlavě srovnané a také mají srdce nutné vyřešit dílčí problém a tím je 
otevřené pro normální myšlenky a při velkých deštích zaplavovaná 
racionální uvažování. To bych dle oblast kolem naší hasičské zbrojni-
svého úsudku považovala za prio- ce. Jako jediné řešení se jeví zno-
ritní pro rok 2010. Pokud by toto vuobnovení starého odvodňovací-
vyšlo, pak bude vše v pořádku. ho systému v areálu Křížovníků s 

Dále bych ráda zopakovala, červenou hvězdou, dnes užívaném 
aby vám všem, vážení spoluobča- firmou pana Kmínka. 
né, sloužilo zdraví a neopouštěl Vyjmenované akce jsou samo-
vás životní optimismus. Ten je pro zřejmě ty prioritní, ale kromě těch-
to zdraví hodně důležitý. to se dohaduje konkrétní pojednání 

V naší komunální politice jsme stavby domu se sociálním zaměře-
vstoupili do poslední čtvrtiny toho- ním - tedy stavby po kinu, ať už jej 
to volebního období a je toho ještě budeme nazývat jakkoliv. Stále se 
dost, co bychom měli vykonat v držíme myšlenky, že byty v domě 
Ďáblicích. Tedy pro připomenutí by měly být především obsazeny 
shrnu plány na tento rok. Zjara by těmi, kteří budou potřebovat pečo-
měla být připravena k realizaci sta- vatelské služby.
vební akce "Rekonstrukce a pří- V minulém roce jsme se přes 
stavba pavilonu školky", bude se náš zpravodaj dotazovali na váš 
budovat nový parčík v lokalitě "No- názor ohledně zřízení obchodu LI-
vé Ďáblice". "Na Blatech" se snad DL u nás v Ďáblicích. Anketa byla 
konečně po velkém úsilí podaří vypsána na popud vlastníka před-
dohledat potřebný počet dědiců po mětného pozemku, o který údajně 
vlastnících pozemků. Jen tak lze obchodní společnost LIDL proje-
získat souhlas Odboru výstavby vila zájem a kde měla být prodejna 
Prahy 8 pro plánovanou opravu umístěna. Bohužel jsme do dnešní-
kanalizace a posléze též začít řešit ho dne neobdrželi odpověď, zda-li 
nové silnice a chodníky v této loka- je nějaký posun v této věci. Zkouší-
litě. Předmětná akce je v režii me proto jiné možnosti, abychom 
MHMP - Odboru městského inves- váš zájem vyřešili sami.

                                   Danuše Ševčíkovátora. N
bran je drahou záležitostí a v sou-Změny časnosti neočekáváme, že by měs-
to Praha investovalo do jiných v dopravě opatření, než ke kterým se odhod-
lalo nyní.

Na základě našeho jednání a Teprve čas ukáže, zda snížení 
připomínkování Akčního plánu rychlosti v dané lokalitě je opti-
snižování hluku v hlavním městě mální variantou, vedoucí ke sníže-
Praze došlo k omezení maximální ní hluku v Ďáblicích.
rychlosti na komunikaci Cínovec- Dále jsme prosadili, po dohodě 
ká na území Prahy. Hlukové stu- s dopravní policií ČR, vymezení 
die, které jsme nechali vypracovat úseku pro měření rychlosti na Ďáb-
nezávisle na Hygienické stanici lické ulici. Je to sice takové mako-
hlavního města Prahy, nedosaho- vé (krátký úsek), ale alespoň je to 
valy sice trvale překračujících hod- nějaké opatření, které se podařilo 
not, ale přesto byly dalším podně- zajistit. Ďáblická ulice je poměrně 
tem k realizaci připomínek naší frekventovanou komunikací, jak z 
městské části. V současné době je hlediska pohybu osob, tak z hle-
to nejjednodušší a nejlacinější vari- diska pohybu vozidel. Naopak se 
anta, jak snížit šířící se hluk v Ďáb- nepodařilo zajistit měření úseku 
licích a to po obou stranách Cíno- ulice Šenovská. Policie totiž vyža-
vecké dálnice. duje úseky pro měření tak, aby po-

Výkupy pozemků na stavbu skytovaly určité parametry - např. 
protihlukových zábran od soukro- prostor pro umístění radaru, plo-
mých vlastníků, resp. zajištění sou- chu pro odstavení vozů atd., a tyto 
hlasu od Pozemkového fondu, kte- parametry bohužel z těch frekven-
rý spravuje nerestituované parcely, tovaných míst splňuje v naší měst-
je během na dlouhou trať. Samotná ské části pouze ulice Ďáblická.
stavba valů nebo zvukových zá-                                            Tomáš Engel

Blahopřání nanou pro Ďáblice jak ve funkci 
předsedy MNV, tak za práci v za-
stupitelstvu naší MČ a v neposled-

Dne 28. ledna oslavil své 80ti- ní řadě za současné členství v Kon-
ny pan František Churáček. U této trolním výboru ZMČ. Tedy ještě 
přiležitosti bych ráda vyjádřila za jednou nejvíce toho zdraví, život-
Radu MČ Praha - Ďáblice blaho- ního opt imismu a radost í  po 
přání k tomuto významnému ži- všechny další roky života. 
votnímu jubileu. Zároveň je na                                     Dana Ševčíková,       

                                                starostkamístě poděkování za práci vyko-

odboru dopravy Prahy 8, na kterém K úpravě se řešil z naší strany podaný návrh 
na úpravu provozu v území od ul. provozu na Hřenské směrem k ul. Mannerově, 
Hořínecké a dále až po křižovatku pozemních 
Ďáblická - Kokořínská. Konkrétně 
se jedná o doplnění zóny s doprav-komunikacích 
ním omezením - instalaci DZ IP25a 
(B20a"30"+e13 mimo ZÁSOBO-v naší městské 
VÁNÍ), což ve výsledku celou ob-
last dopravně zklidní. Domnívám části
se, že právě tyto komunikace, kde 
se pohybují děti kolem parků a v 
budoucnu i pro bezpečnější přístup Po dokončení jižní části ulice 
do pizzerie (pec s komínem), si toto Kučerové proběhlo jednání se zá-
zklidnění žádají.stupcem Policie České republiky - 

odboru služby dopravní policie a                                                   starostka
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Zprávy z rady
Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 73. 
jednání rady) 

Detail hlasování 
zastupitelstva hlavního města Prahy

Předkládáme vám výsledky hlasování zastupitelů hlavního města o 
návrhu zadání celoměstsky významných změn II. Územního plánu sí-
delního útvaru hl.m.Prahy (usnesení k Z-116), ve kterém je zahrnuto i 
rozšíření skládky, tzv. III. etapy, z území městské části Praha - Ďáblice na 
území městské části Praha - Březiněves. Usnesení bylo pražskými zastu-
piteli schváleno dne 26.11.2009, pro bylo 42, proti 18, zdrželi se 4. Cel-
kově byli přítomni 64 zastupitelé HMP, nepřítomno 5 zastupitelů.

Tímto usnesením zastupitele Prahy dali pokyn k rozpracování navr-
hovaných změn do nového územního plánu, tedy včetně rozšíření sklád-
ky.
                                                                                                                 Tomáš Engel 

František Adámek       
Lenka Alinčová       
Pavel Ambrož       
Michaela Bartáková  
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       Zastupitel           Klub         Hlasování

       Zastupitel           Klub         Hlasování

2,na jmenování inventarizačních 1026/47 o výměře 3 m  a to od plochy, Rekonstrukce menší 
komisí pro zajištění inventari- vlastníků paní Martiny Vítek a upravené plochy" Praha 8 - Ďáb-
zace MČ Ďáblice za rok 2009 pana Jaroslava Kudrnovského lice, Červnová, Červencová, 
! souhlasila s doplněním "Postu- Srpnová

pu při projednávání a zařazova- ! schválila dohodu o splátkovém ! nesouhlasila se zařazením žá-
ní nových žádostí o pronájem kalendáři s pí. Tolarovoudosti o byt paní Beáty Smrkov-
obecního bytu v bodě 2) o větu: ské do evidence žádostí o byty. 

                    zpracoval tajemník ÚMČ"… a dosud jim, ani jejich part-Důvodem je skutečnost, že paní 
nerům nebyl žádný obecní byt ! rozhodla na základě výsledků Smrkovské byl již v roce 2001 
přidělen" výběrového  ř í zen í  uzavř í t  přidělen jeden byt z kvóty hl. m. 
! schválila podání námitky ke smlouvu o dílo se sdružením: Prahy

konceptu Územního plánu hl. WEFEL s.r.o. a SaM silnice a ! souhlasila se zařazením žádosti 
m. Prahy mosty a.s., odštěpný závod Čes-o byt pana Petra Stoklasy do evi-
! schválila uzavření dodatku ke ké Budějovice na akci "Pěší ko-dence žádostí o byty

smlouvě o výpůjčce pozemku munikace a parkově upravené ! schválila pronájem horního sálu 
p.č. 587/1 v k.ú. Ďáblice mezi v Obecním domě č. p. 159/7, 
MČ Praha - Ďáblice a VŠUP k Praha - Ďáblice paní Jitce Kolá-
01/2010řové k provozování s lužby 
! souhlasila s návrhem rozpočto-"Kreativní fotoateliér", a to na 

vého opatření č. 5 k rozpočtu dobu určitou od 1. 12. 2009 do 
MČ na rok 200930. 11. 2010 v době od 15:00 do 
! souhlasila s předloženým ná-20:00 hodin za smluvní nájem-

vrhem rozpočtu VHČ na rok né 1 000 Kč měsíčně
2010
! souhlasila z důvodu narovnání 

vlastnických vztahů s výkupem 
pozemků p. č. 30/3 o výměře 

2
! souhlasila s návrhem starostky 134 m2, 41/2 o výměře 145 m  a 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 74. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body ze 75. 
jednání rady) 
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Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

ÚNOR 2010

Hvězdárna Ďáblice

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 Lád-
ví) 103, 345, 368 a 5 min. pěšky 
ulicí Pod hvězdárnou do kopce.             
! stanice U spojů bus 202 a 10 min. 

pěšky.            

Venuše - za dobrých podmínek až 20  osob - vhodné pro rodiny s FILMOVÉ VEČERY s pozoro-
Noční obloha:  dětmi, školy).  váním oblohy v pondělí od 18:30.
M ě s í c -  o d  1 7 . 2 .  d o  2 8 . 2 .    APOLLO 15 , APOLLO 16.  pozorování oblohy 1 . 3 .                        Program:
M a r s -  p o  c e l ý  ú n o r   Hledání harmonie světa , nebo promítání filmů.1  5 . 3  .                      
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy P o č a s í  a  a t m o s f é r a  .   Š  K  O  L  N  Í    P  O  Ř  A   D  Y                   
- po celý únor. Hvězdokupy,gala- V Po,Út,St,Čt a Pá v 8:30 a 10:30 POZOROVÁNÍ   OBLOHY   
xie - za bezměsíčných večerů. Při  pro předem objednané školní vý-dalekohledy Po 13:30-15:30/ Čt 
nepříznivém počasí (zataženo) se pravy.13:30-15:30, 19:30-21:30/ Pá 19.3. 
koná  promítání filmů spojené s Vstupné:Otevírac í  doba:  Po  13:30- 19:30 - 21:30 / Ne 14-16 a v Po 1., 
prohlídkou přístrojového vybavení  30,-Kč,pedagog. doprovod zdar-15:30,18-21/ Čt 13:30-15:30, 19- 8. a 15.3. 20-21 za jasného počasí. 
hvězdárny.                                          ma. Bližší  informace a objednáv-P  ř í s  t u  p  n  é  2 1 / P á 1 9 . 2 . 1 9 - 2 1 / N e                                    bez objednání.

ky  na  č. 283910644. 14-16.                              Denní obloha:  
povrch  se  skvrnami ,  pro nejmenší pro-Slunce -  POHÁDKYPŘEDNÁŠKY astronomické, 
v odpoledních hodinách mítání astronomických pohádek přírodovědné a cestopisné v pon- Venuše - 

O t e v í r a c í  d o b a : P o 1 3 : 3 0 - je možné si objednat i individuál-dělí od 18:30.         Noční obloha:  
15:30,18-21/ Čt 13:30-15:30, od 18.3. do 30.3. nejlépe ně na č. 283910644 v pracovní 15.2. Mgr. Jiří Kroulík: Plány a Měsíc - 
19:30-21:30/ Pá 19.3. 19:30- okolo 23.3.  dny v časovém termínu dle doho-cíle současné kosmonautiky.
2 1 : 3 0 /  N e  1 4 - 1 6 .  po celý březen dy.M  a r s  -                         22.2. Pavel Rešl: KAMČATKA - 
PŘEDNÁŠKY astronomické, pří-příroda, země, lidé. Saturn - po celý březen,nejlépe 
rodovědné a cestopisné v pondělí FILMOVÉ VEČERY s pozoro- 22.3. opozice se Sluncem!
od 18:30.            váním oblohy v pondělí od 18:30. Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy 
8.3. Petr Adámek : JARNÍ OBLO-1.2. APOLLO 10 , APOLLO 11. - po celý březen. Hvězdokupy,ml-
HA - souhvězdí, zajímavé úkazy a 8.2. APOLLO 12 , APOLLO 14 .                                           hoviny - za bezměsíčných večerů. 
objekty.POZOROVÁNÍ   OBLOHY   Při  nepříznivém počasí (zataženo) 
22.3.doc.RNDr.Vladimír Ka-dalekohledy Po 13:30-15:30/ Čt se  koná promítání filmů spojené s 
ras,DrSc.:NOVINKY Z JÁDRA 13:30-15:30, 19-21/ Pá 19.2. 19 - prohlídkou přístrojového vybavení  
G A L A X I E hv  ě  z  d  á  r n  y    a   a  s t r  o  n  o  m   i c  k  é   v  ý  s  t a  v  y . 21 / Ne 14-16 a v Po 1. a  8.2. 20-                   
(pozorování záblesků infračerve-21 za jasného počasí. Přístupné HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
ného záření).bez objednání. vždy ve čtvrtek 18:30 - 19:30 mo-
29.3. Ing. Jiří Burdych: Exotický Denní obloha:  hou  hvězdárnu navštívit předem 
HONG KONG a MACAO.Slunce - povrch  se  skvrnami                              objednané skupiny návštěvníků (5 

BŘEZEN 2010

 

v sobotu

27.3.2010 (10-13hod)

oblečení, hraček a 

dalších potřeb pro děti

se bude konat 

 

v tělocvičně Obecního domu v 

Ďáblicích.

POKUD MÁTE ZÁJEM 

O PRODEJ, 

INFO DOSTANETE NA MAILU

mc-dablice@seznam.cz

či webu

www.mc-dablice.cz

BAZÁREK
trujte přímo u lektorky, pí. Duchko-MATEŘSKÉ vé na tel. 603336579.

V sobotu 27.3. se opět bude ko-CENTRUM nat bazárek dětského oblečení a 
dalších potřeb. Můžete zde prodat i ĎÁBLICE 
nakoupit oblečení i další potřeby 
pro děti od narození do cca 6 let. V NOVÉM 
Další informace na webových 
stránkách. V centru také dále po-POLOLETÍ
kračují hodiny hudební školy Yama-
ha, rozvrh a další informace naleze-

V programu našeho centra do-
te na stránkách mateřského centra. 

chází k menším změnám. Prozatím 
Pokud máte i Vy nápad na zajíma-

se loučíme s lektorkou úterního 
vou aktivitu, jednorázovou i pravi-

cvičení (miminka a děti 2-3 roky), 
delnou pro děti či rodiče, budeme 

která se v tomto pololetí bude mu-
rádi, když se nám ozvete. My se 

set věnovat vlastnímu novému pří-
budeme snažit pomoci Váš nápad 

růstku. Držíme jí palce, ať vše zdár-
realizovat. Pište na e-mailovou ad-

ně dopadne.
resu:  mc-dablice@seznam.cz

V úterý se místo cvičení bude 
Také hledáme maminku či sku-

konat další hodina Hrátek nejen 
pinu maminek, které by měly zájem 

výtvarných. Pro ty, kteří ještě hodi-
se pravidelně scházet v tělocvičně v 

ny našeho mateřského centra ne-
určitou dobu, kdy by byla otevřená 

znají, je možné po dohodě jednu 
pro všechny a děti si tam mohly vol-

hodinu zdarma navštívit. Výtvarné 
ně hrát. Zájemci o herničku nás mo-

hrátky jsou především všestranně 
hou kontaktovat e-mailem na adre-

orientovanou 45 minutovou lekcí s 
se: mc-dablice@seznam.cz nebo 

cvičením, písničkami, hrami, cvi-
telefonicky na čísle 774 084 252. 

čením na velkých míčích a čtvrtho-
Doufáme, že se Vám budou naše 

dinkou tvoření - tak, aby byla stále 
aktivity líbit a těšíme se na všechny 

zachována pozornost malého pub-
návštěvníky v novém pololetí. Kon-

lika. Kompletní rozvrh najdete na 
takt:www.mc-dablice.cz, e-mail: 

našich web stránkách. Můžete se 
mc-dablice@seznam.cz, tel. 774 

také hlásit do kurzů Robátka (pro 
084 252 (dáváme ale přednost ko-

děti od 4 měsíců do 18 měsíců) a 
munikaci mailem).

První krůčky k hudbě (pro děti od 
                            

18 měsíců do 4 let). Zde se regis-                              Za MC Lucie Jandová
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M

vytížen. K tanci i poslechu hrál již z Společenský minulého plesu námi oblíbený Bo-
nus orchestr, který má třicetiletou večer tradici. Pod vedením kapelníka 
Vlastimila Jurčíka v něm působí 
profesionální hudebníci starší i Městské části 
mladší generace. V širokém reper-Ďáblice toáru jsou skladby klasické české 
dechovky, světové standardy, di-
xieland, swing i populární hudba Městská část Ďáblice uspořá-
60. - 90. let, včetně současných no-dala tradiční společenský večer v 
vinek světových i českých autorů a sobotu 23. ledna 2010  v atriu  naší 
interpretů.základní školy. Každý účastník 

Celkové hodnocení plesu: vel-respektoval na pozvánce uvedené 
mi zdařilá akce, což potvrzovaly " s p o l e č e n s k ý  o d ě v " ,  ž á d n é  
spokojené, rozjařené a usměvavé texasky neexistovaly. Naopak u 
obličeje a někdy odvážné skotačení žen to byla převážně módní pře-
po parketu jak mladých, tak trochu hlídka. Byl to skutečně reprezen-
dříve narozených.  tační ples. 

                    Ing. Zdeněk Sobotka, Návštěvnost byla dosti velká,  
                                 kronikář obcetaneční parket byl zpravidla plně 

la skupina Bingo band, která tým restaurace Červený Mlýn. A Novoroční ples všechny přítomné dokázala při- nad ránem i přes sněhové závěje si 
vést do varu. Večer zpestřilo taneč- všichni protančili cestu až do svých 

První víkend po Silvestru pat- ní vystoupení aerobic fitness týmu příbytků.
řil v Ďáblicích milovníkům tance FC HŠ a stepařského tria. Z bohaté 
a zábavy. Již počtvrté pořádalo Sdružení ďáblického míčetomboly si téměř každý odnesl vý-

Markéta BouzkováSdružení ďáblického míče taneč- hru. 
Dana Činková ní a společenský večer. Tentokrát Tímto děkujeme všem, kteří 

byl z tradičního podzimního ter- přispěli k její pestrosti, zejména 
mínu přesunut na druhou ledno- Zlatnictví Němeček. O naše kuli-
vou sobotu. Letos došlo k obnově nářské zážitky se skvěle postaral 
kapely a večerem skvěle prováze-
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Růžku (roh Ďáblické č. 28 a Koko-Podle pamět-
řínské), restaurace Červený Mlýn níků  v Ďábli-
(Konětopská 102/3), restaurace U cích 11 hospod, 
krále Holce (Osinalická 766/26) a což je uvedeno v 
restaurace Mělnická (původně ho-knize  Ďábl ice ,  
tel Ondrák, je na rohu Ďáblická-v y d a n é  v  r o c e  
Ořechovská 962/2, - tato oblast by-2000. 
la však odtržena od katastrálního Předpokládám, pozvolna zanikly. Z těchto  hospod Vzpomínky území Ďáblice a přičleněna do ka-že restaurace nebyly jen rušeny, zbyly jen restaurace Na Růžku (pů-
tastrálního území Kobylisy).     ale některé byly vybudovány. Pa-vodně hotel Veselý) a Na Mělnické starousedlíka na matujete otevření některých re-(původní U Ondráků). 

staurací? Jaká byla návštěvnost v hospo-Klikova hospoda podle vyprá-hospody a zábavy 
dách v průběhu let? Neupadá tato V roce 1978 byla otevřena re-vění byla tzv. formanská. Před mno-
návštěvnost? staurace Na Květnové. V roce 1991 v Ďáblicích ha lety zde zastavovali formani vo-

byla z bývalého pionýrského domu V dnešní době se návštěvnost zící do Prahy zemědělské produk-
adaptována hospoda U krále Hol- snižuje vzhledem k dosti vysokým ty. Tato hospoda stála na dnešní Dlouho jsem hledal pamětníka, 
ce. Tato hospoda byla provozována cenám piva. konečné zastávce autobusů 103. Je který by nám sdělil historii hospod, 
rodinou pana Jaroslava Holce pl-  to na křižovatce ulic Ďáblická - restaurací, hotelů i zábavy v Ďábli-
ných 17 let, do roku  2008, s výbor-Kostelecká - U Parkánu. Naproti cích. Našel jsem jej v mém soused- Hospody byly také jistě nositeli 
nou kuchyní a dobrým pivem. Nyní hospodě byl koloniál U Plačků, kde ství - pana Jaroslava Krbce. zábavy, především tancovaček a 
zde působí jiný nájemce. Restaura-kočí popíjeli alkohol: žitnou s ru- plesů. Které to byly hospody, ve 
ce Na Květnové a U krále Holce  mem, lámali si do tohoto chléb  ne- kterých byly sály pro tyto akce, jak Pane Krbec, od kdy bydlíte Ďábli-
vlastní obecní úřad.bo housky. K hospodě U Jelínků: byly veliké, jaká byla návštěvnost? cích? A mohl byste zavzpomínat   

Dále byla otevřena asi v roce podle vyprávění na ní cedule Co se týče kulturního vyžití v na své mládí v souvislosti s hospo-
2004 restaurace Červený Mlýn. "hostinský Chvojka" napsaná šva- malé míře v hospodě U Srchů. Byl dami? Kam až sahá Vaše paměť o 
Původně zde byl přízemní domek bachem. tam malý sál, v kterém se promítaly hospodách?
pana Havelky.Ještě bylo občerstvení nahoře filmy a hrály se tam divadla. V létě Jsem ročník 19 , narodil jsem 

 Po několik let byla otevřena před lesem U Patků v rodinném se sedělo na zahradě, byl zde i ku-se v Ďáblicích. Bylo zde 9 hospod, 
restaurace Pohádka. Byla v horní domku na konci Květnové ulice želník a letní parket pro tanec. které pamatuji. 
čá s t i  obce  na  Ďáb l i cké  u l i c i  vpravo. Hostinec U Srchů se na- V dnešní restauraci Na Růžku 
č.389/8a, kde bývala dříve četnická cházel asi 150 m od nynější koneč- za 2. světové války i před válkou Pamatuji si, že hospody na vesnici stanice. V roce 2009 byla tato re-né stanice autobusu 103 nahoru, byly promítány filmy. Byl tu velký neměly chladící zařízení i několik staurace zbořena. vlevo, nad bývalým řeznictvím U taneční sál, kde se pořádaly plesy a let po 2. světové válce. Vzpomí-

V současné době je v Ďáblicích Turků. Hostinec U Vernerů se na- estrády, také se hrálo divadlo.  nám, že v zimě se ledovalo: led na 
5 restaurací: restaurace Květnová cházel asi 200 m nahoru od hostin-  rybníku se rozsekal sekyrami na 
(Květnová 598/48), restaurace Na ce Na Růžku v ulici Ďáblická vpra-čtverce (kry) asi 1m x 1m, hasič-

vo, později v tomto skými háky se kry vytáhly na břeh 
hostinci byla hudební a uložily do pyramidy cca 4m vyso-
škola. Kozákova i Kou-ké. Tato pyramida z ledu se zasy-
lova hospoda se na-pala slámou a následně popelem z 
cházely na dnešním lokomotiv. Led se odebíral pro 
Koníčkově náměstí. chlazení piva v hospodě po celý 
Kukalova hospoda se rok. Pamatujete, jak to bylo v Ďáb-
nacházela asi 40 m od licích? Vždyť v Podolí byly také 
nynějš í  res taurace  ledárny, odkud se led rozvážel po 
Květnová. Kukalova, Praze.   
Kozákova i Koulova 

Led pro Ďáblice se vozil ve slá- hospoda se nacházely 
mě ze Štvanice. v rodinných domcích. 

Hospoda U Jelínků 
Které nejstarší hospody či restau- byla u nynější stanice 
race si pamatujete?  a u t o b u s u  1 0 3  N a  

Pamatuji si následující hospo- Štramberku, nyní je 
dy: Klikova, U Srchů, hotel Veselý tam prodejna staveb-
(nyní Na Růžku), U Vernerů, hotel nin a železářství pana 
Ondrák (nyní restaurace Mělnic- Turka.  
ká), Kozákova hospoda, Koulova a 
Kukalova hospoda. Zájezdní hos- Kdy bylo v Ďáblicích 
poda u Kliků dle starých záznamů nejvíce hospod a kolik 
byla postavena v roce 1715. Někte- jich bylo? 
ré hospody v létech 1970 až 1980 

bylo

byla 

30

(pokračování na str. 6)

Plačkovo stavení, bývalá kořalna
(nyní a dříve)

Restaurace Květnová 
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obecní  úřad ,  Vzpomínky kulturní komi-
se obce, tenis-starousedlíka na 
t é .  V š e c h n y  
tyto zábavy se hospody a zábavy 
odehrávaj í  v  v Ďáblicích b u d o v ě  z á-
kladní školy, 
kde i pro tuto 
zábavu je vel-Kdo tyto plesy a taneční zábavy 
mi pěkné pro-převážně organizoval, hasiči, mys-
středí. Forma livci, obecní úřad, svaz chovatelů 
zábavy se po-drobného zvířectva, svaz baráční-
stupně mění,  ků, škola či jiné organizace?
především mla-Nejoblíbenější byly plesy  pořá-
dí, díky snadné dané sportovci, myslivci, baráční-
dopravě, jezdí ky, hasiči a dalšími organizacemi. 
do centra Pra-Začátky plesů byly ve 20 hodin, ale 
hy nebo na kon-již kolem 19 hodiny byla místa zpra-
certy v  příro-vidla  plně obsazená.
dě, kterých se 
z ú č a s t ň u j í  i   Hospody, ať u piva či na plese, 
tisíce mladých slouží ke sbližování občanů, ale 
lidí.také dochází k bitkám. Vzpomíná-

Nesmíme te si na nějakou bitku v Ďáblicích? 
zapomínat, že Při některých zábavách došlo k 
za mé generace různým potyčkám, tak jako asi všu-
se rozšířil roz- v í c e ,  a s i  1 0 ,  de. Bohužel při jedné takové potyč-
hlas, následně černobílá televize, název kořalny ce mezi vojáky a zdejšími občany 
která však vysílala několik málo se mne zdá do-došlo k vážnějším koncům. Občané 
hodin jeden program ve večerních s t i  vu lgá rn í ,  se pokoušeli vniknout do vojenské-
hodinách. Následovala barevná proto se o tom ho objektu, který se nacházel v blíz-
televize, která v současné době vy- nezmiňuji. Jed-kosti dnešních spojů. Skončilo to 
sílá 24 hodin denně na několika na taková ko-postřelením 3 našich občanů, z 
kanálech. A ještě mladší je internet řa lna,  jak j iž  nichž jeden na následky zranění 
- nyní prakticky neexistuje mladá j s e m  u v e d l ,   zemřel. Je tomu asi 40 let. 
rodina, která by neměla počítač. byla v koloniá-
Dnes již většina žáků a studentů l u  U  P l ačků .  Během 2. světové války byly taneč- brouzdá po internetu či hraje hry na Konzumovala ní zábavy zakázané, neproměnily počítači. Tím vším je ovlivněna se většinou žit-se sály na kina, kam směřovala zábava především mládeže. n á  s  r u m e m .  zábava v této době, kdy jste byl zřej-

Tento koloniál mě dítě?
Jak hodnotíte současné hospody v nyní  j iž  není  Jak jsem již uvedl, promítaly se Ďáblicích? Která je Vaše součas- používaný. Je filmy v dnešní restauraci Na Růžku ná nejoblíbenější hospoda? však v dobrém a v menší míře v hospodě U Srchů.

Toto hodnocení nemohu pro- stavebním sta-
vést, neboť v restauraci Na Růžku vu, nachází se 

Jak se díváte na zábavu i kulturu v jsem nebyl 20 let, v restauraci Na n a  r o h u  u l i c  
restauracích dříve a dnes? Květnové 19 let, v restauraci Na Ďáblická a Kos-

Původní taneční zábavy, plesy Mělnické jsem nebyl 7 let. V Čer- telecká. Vím, 
a kina z restaurací v Ďáblicích po- Děkuji Vám za rozhovor. Přeji veném Mlýně jsem také nebyl. Ob- že to není vše o 
stupně vymizely. Proti současné Vám v dalších letech mnoho pří-čas chodím do restaurace U krále hospodách v Ďáblicích. Mnohé 
lékárně bylo vybudováno po válce jemných chvil ve Vaší oblíbené Holce, kde mají dobrou kuchyň i věci jsem zapomněl a také v krátké 
kino, které bylo v nedávné době r e s t a u r a c i  i  p o h o d u  d o m a .                                                              pivo. době nelze na vše vzpomenout. Po-
zbouráno, tj. z Ďáblic kino úplně .třebovalo by to delší čas popsat vše, 
vymizelo. V současné době několik                 Ing. Zdeněk Sobotka Dr.Sc.,                    co jsem zažil. Byla by to menší kni-Byly v Ďáblicích kořalny?
tanečních zábav či plesů pořádají ha.                                           kronikář obce  Těchto občerstvení bylo tady některé organizace v obci, např. 

(pokračování ze str. 5)

Jelínkova hospoda

Battistova hospoda zbourána v březnu 1955

Restaurace Červený Mlýn

Restaurace Na Růžku

Z HISTORIE DÁBLIC  ˇ
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pouze 5 bodů, což zase není tak tra-
gické. Střelci branek byli: Tomeček 
5 - Kabrna 2 - Davídek 2 - Kadlec - 
Veniger - Muška - Pokorný - Novák 
- Fabián - všichni po 1.

Pro jarní soutěž pražského pře-
boru však nastala pro oddíl nepří-
jemná situace. Oddíl opět opustil 
pan Lapka, tentokrát odešel do Ad-
miry. Při odchodu zároveň i s ním 
museli odejít  někteří hráči: Vrána - 
Jehlička - Davídek - Muška - Tome-
ček - Plessl. Činnost ukončil Veni-
ger, Kadlec skončil hostování. Co 
teď? Víme, že nás nečeká lehké ja-
ro. Starší dorost skončil v I.A třídě 
po podzimu na 8. místě se 12 body. 
Starší přípravka pak ve II. třídě na 
7. místě s 10 body. Novým trené-
rem pro jarní část soutěže po doho-
dě byl pan Morávek. Zároveň do 
kádru A. mužstva přišli : Milan Ma-
lík - z Viktorie 8 - Jaroslav Honou-
rek z Uhelných skladů - Bohuslav Podzimní sezonu 2004 - 2005 
Schiller ze Zličana - Michal Janí-zahájilo A mužstvo jako nováček 
ček - Matěj Kracman a Stanislav pražského přeboru. Stejně jako 
Julák z dorostu. Cíl pro jarní část předloni začal tento ročník přeboru 
sezony: jednoznačně udržení v sou-s pěti novými mužstvy. V předcho-
těži.zím ročníku to byla dvě ex divizní 

Soutěž neprobíhala jednoznač-mužstva a tři nováčci z I. A třídy. Na 
ně v náš prospěch. Byla to soutěž o podzim byl tento poměr opačný. Z 
nervy, jak pro funkcionáře, tak i pro divize do přeboru sestoupila Admi-
trenéra a hráče. Seznámím vás s ra, Slavoj, Libuš a rezerva Xavero-
průběhem tohoto ročníku krajské-va, po krátké pauze se do něj z I.A 
ho přeboru tak , jak se vyvíjel.třídy vrátila s námi i Dukla Praha. 

Soupiska našeho družstva: První slovo dostal trenér Pavel 
Veniger: "Já beru svou první trenér-Brankaři : Vrána - Pikhard
skou štaci jako dobrý úspěch, pro-Obrana: Jehlička - Sivák - Veniger 
tože jsem přebíral mužstvo po tre-- Pokorný - Diviš - Jeřábek
néru Morávkovi, který ze dne na Záloha: Kabrna - Čáp - Davídek - 
den před mistrákem nepřišel na tré-Muška - Novák, Útok: Tomeček - 
nink a s ním nepřišli čtyři hráči, kte-Kadlec - Fabián, Realizační tým: 
ré sem přivedl. Měl jsem tedy 14 Šedivý, předseda - Lapka, sportov-
dní na to, abych dal mužstvo dohro-ní manažer - Karásek, sekretář - 
mady, čemuž nasvědčovaly dva Vávra, vedoucí mužstva - Urban, 
úvodní výsledky - na Kopanině trenér. Výbor oddílu byl doplněn o 

jsme prohráli 5:1 a 
s  C h o l u p i c e m i  
6:2. Potom se muž-

ré práci trenéra Stanislava Krato- Lokomotiva a my. (viz foto)stvo dalo dohro-
chvíla své úspěchy. V zimním tur- Rok 2004 - 2005  je pro náš od-mady a zachránilo 
naji 2004 - 2005 naše přípravka ab- díl významným rokem. Tento rok se to. Já jsem proto 
solvovala po dlouhodobé zimní totiž slavíme 85 let trvání Ďáblic-ce naprosto spokoje-
přípravě dva turnaje, probíhající od kého fotbalu. Roky poctivé práný ,  a le  rozhodl  

j s e m  s e  ú p l n ě  
ukončit kariéru s 
čistou hlavou."

Funkcionáři - 
fandové - hráči - 
d ě k u j í  P a v l o v i  
Venigerovi za zá-
chranu pražského 
přeboru.

Trenéra nahra-
dila po Pavlovi, 

další fotbalová osobnost a to pan 
Josef Karolín.

Proto příjemná zpráva pro Ďáb-
ličáky, přebor je doma, kope se i 
příští rok.pány - Duchaně, Pokorného a Pa-

Z našeho oddělení postupují do covského Karla.
divize Horní Měcholupy.Umístění po podzimní části 

Do I.A třídy sestupují: Aritma a všech funkcionářů, kteří věnovali soutěže není pro naše družstvo pří- prosince do konce února v Jesenici 
Kyje. volný čas a lásku pro ďáblický fot-liš lichotivé, skončili jsme jako a na Černém Mostě (FC KING). 

Přebor doplní sestupující z divi- bal. Úvodem si připomeneme něko-předposlední na 15. místě s 12 bo- Naše družstvo si na obou turnajích 
ze Uhelné sklady a postupují z I.A lik snímků mužstva mladých, star-dy, když od ostatních celků nás dělí počínalo velmi dobře. Zejména na 
třídy Meteor 8 a Motorlet "B". ších členů výboru při oslavách 25 malé bodové odstupy. Takto může turnaji FC KING, kde ze sedmi 

let trvání.mít na naše postavení vliv každé družstev obsadilo 3. místo. TI naše mládež zaznamenala po 
klopýtnutí. Do 10. místa nám chybí účastnila Sparta Krč, Dobříš,pečlivé a svědomité přípravě a dob-  

urnaje 
se z
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Předseda oddílu SK Ďáblice 
Zdeněk Šedivý a starostka obce 
paní Ševčíková při předáváni 
ceny.

I.A mužstvo (2004)

dorost (2004)

mladší přípravka (2004)

Vážení čtenáři, přinášíme 
vám čtvrtý, a zároveň poslední 
díl o cestě ďáblického fotbalu od 
jeho začátků až po současnost.

Věříme, že se vám články 
líbily a chtěli bychom touto ces-
tou poděkovat jak za redakci, 
tak za čtenáře, autorovi panu 
Jiřímu Zachariášovi za napros-
to skvělé a detailní zmapování 
historie fotbalu v Ďáblicích. Ješ-
tě jednou děkujeme.

Z historie 
ďáblického 

fotbalu

(pokračování na str. 8)
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Pod jeho vedením bojovalo 13 
hráčů, z toho kmenových je 7 a 6 Oslavy skončili, povinnosti 
hráčů jsou v týmu na hostování. V narůstali, soutěž pokračovala a sta-
letní přípravě si trenér se svými svě-rost také.
řenci dali za cíl, že u sezony 2008 - Hodnocení pražského přeboru 
2009 budou bojovat o čelo tabulky podzim 2005 - jaro 2006. Trenér 
ve skupině. Po odehraných třech Josef Karolín hodnotil konec sou-
kolech to vypadalo, že se poperou o těže těmito slovy:
postupová místa. Naděje se rozply-"Na jaře jsme předváděli doce-
nula po dalších kolech. Trenér se la kvalitní výkony, i když ne vždy 
snažil svěřence připravovat na zá-jsme je dokázali proměnit v bodo-
pasy co nejzodpovědněji, nestačilo vý zisk. I tak si ale dovolím říci, že 
to na více než předposlední místo s jsme se zachránili zaslouženě. Mu-
10 body v podzimní sezóny. Po růz-síme se zaměřit na to, aby se nám 
ných nesnázích i k výsledkům své-povedlo udržet hráče pohromadě. 
ho týmu ukončil posledním kolem Hodně hráčů bylo v klubu na hosto-
podzimní sezony trenér Witz svoji vání." Hodnocení pražského fotba-
spolupráci s oddílem.lového svazu zní: "Před startem 

Hledat příčiny neúspěchu po jara jeden z kandidátů sestupu 
sestupu do I.A třídy je jistě dost těž-sice o udržení pral, za bojovnost si 
ké. Fanouškům oddílu bylo i divné ale záchranu u přeboru tým určitě 
rozlosování do skupiny. Proč oddíl zaslouží."
přistoupil pro zařazení do skupiny Konečná tabulka:
"B", v němž jsou oddíly od nás Do divize postoupila Admira 8. 
vzdáleny na druhém konci Prahy. Do I.A třídy sestoupilo: ČAFC a 
Kopanina - Kunratice - Nebušice - Cholupice. Naše mužstvo skončilo 
Řeporyje - Slivenec - Stodůlky ….!ze 16 oddílů na 12. místě se skorem 

Ve skupině "A" hrají naši sou-45:57 a 35 body.
sedé Chabry - Kyje - Kbely - Mete-Na další sezonu podzim 2006 - 
or - Počernice - Dubeč - Třeboradi-jaro 2007 jsou připraveni tito hráči, 
ce. To by byla návštěvnost, finanč-kteří budou mít za úkol udržet i na-
ní zisk na úhrady rozhodčím, kteří dále pražský přebor. 
nejsou tak laciné (1 800 Kč za zá-

Brankaři: Pikhart - Šuranský - Zed- pas). Škoda, že úsilí oddílu bylo tak 
ník, Obránci: Lojín - Jehlička - malé a nechali si vnutit toto rozlo-
Čáp - Davídek - Kejha, Záložníci: sování.
Kožuch - Samec - Pokorný - Vdo- lerů na ohřev teplé vody. Vznikla Starší přípravka - trenér Daniel Co se týče výboru, tak i tady vjak - Oliva, Útočníci: Fabián - zde i kabina pro rozhodčí. Slepička, Asistent - Jiří Kundrátdošlo k několika velkým změnám. Štumpf - Novák - Hrubý, Realizač- Podzimní sezona 2009 už skon- Vedoucí - Magda MašíkováNa postu předsedy zůstává Zdeněk ní tým: Urban trenér, Pacovský čila a celkové hodnocení všech na-Šedivý, post sekretáře klubu doznal Mladší přípravka - A, BKarel - vedoucí mužstva, Pacovský šich oddílů bude zveřejněno po v letních měsících změn, kdy pů- Trenéři - Jan Němec - Blanka Rů-Vladimír - sport. manažer skončení sezony v Ďáblickém zpra-vodní sekretář Aleš Sládek ukončil žičková, Vedoucí - Šárka HusákováPři prvních zápasech muž- vodaji. Úplnost všech událostí svou činnost v oddíle, a na jeho mís- Tolik zatím k činnosti našich stvo trápí a klopýtá. Trenér Urban jsme se snažili vám co nejpřesněji a to nastoupil trenér starší přípravky družstev ke konci roku 2009, kdy říká, že ani v nejhorším ho nena- pravdivě sdělit. Moje snaha snad Daniel Slepička. jsme oslavili 90. výročí trvání oddí-padlo, že můžeme odstartovat nebyla marná.V roce 2008 si fotbalový oddíl lu kopané. Myslíme si, že můžeme takhle mizerně. Tak i to dopadlo po O naši mládeži jsem se moc dal dosti úkolů, které se jim podaři- být na práci minulých let hrdi. Je to posledním kole. Přebor se s Ďábli- nezmiňoval, neboť o její činnosti lo z větší části dokončit. Probíhala výsledek nadšení a kamarádství a cemi loučí. nás velmi dobře informoval jejich výstavba hřiště s  umělým po- kázeň všech, kteří dovedli vnést do Sezona podzim 2007 - jaro vedoucí pan Michal Mošnička v vrchem III. generace. Toto se poda- tohoto celku opravdové přátelství.2008 nás vítá po sestupu z přeboru článku, který vyšel v č. 10. Ďáblic-řilo vybudovat zejména díky fi- Věříme, že sportovní klub Ďáb-v I.A třídě. Odchází správce pan kého zpravodaje pod názvem "Co nančním grantům hl. m. Prahy. Če- lice plní své poslání a bude se sna-Pacovský, funkci přebírá pan René vlastně chceme v Ďáblicích?" Dě-ká se na finální dokončení (více žit získat široký okruh příznivců a Gingel. Zároveň pro zdravotní pro- kujeme mu za vzornou a dobrou informací bylo zveřejněno v Ďáb- přátel. K tomu, abychom úspěšně blémy předává svoji funkci dlou- práci pro ďáblickou mládež, kde se lickém zpravodaji). reprezentovali Ďáblice, potřebuje-holetý sekretář pan Josef Karásek, stará s dalšími obětavými pracov-Tímto neskončila starost, muse- me i vaši podporu v hledišti - našim odvolán byl trenér Urban - pověřen níky o dobro Ďáblického fotbalu.lo dojít i k posunu travnatého hřiš- hráčům se pak bude hrát daleko byl Pavel Veniger, aby dočasně ve- Jsou to titotě. Travnatá plocha se posouvala o lépe.dl mužstvo. Dále začala přestavba 

2 metry vpravo a zároveň i přemís- A mužstvo - vede trenér Václav Str- Proto voláme: JEN TAK DÁ-areálu - nové šatny pro mládež. 
tění branek a střídaček pro hráče. nad, Mladší dorost - Stanislav Kra- LE, AŤ NÁŠ PRAPOR MODRO - Funkcí sekretáře byl pověřen pan 
Dále byla dokončena výstavba no- tochvíl, Vedoucí - Barbora Krato- BÍLÝ VLAJE NA NAŠEM FOT-Sládek Aleš.
vých, plně funkčních kabin pro na- chvílová, Starší žáci - Jaroslav Cha- BALOVÉM NEBI CO NEJVÝ-Odpovědnou funkci trenéra po ši mládež. Jsou zde čtyři krásné a lupný, Vedoucí - Kateřina Krato- ŠE!!!sestupu do I.A třídy převzal Milan vybavené kabiny se sociálním zaří- chvílová, Mladší žáci - trenéři -                                    Jiří Zachariáš Witz. zením včetně dvou plynových boj- Michal Mošnička - Petr Shíbal

se 

se 

ˇ Z HISTORIE DÁBLIC  ˇ

Jiří Zacariáš
(propagace)

Josef Karásek
(sekretář)

Zdeněk Šedivý
(předseda)

Richard Lapka
(sportovní manager)

Vladimír Pacovský
(správce)

(pokračování ze str. 7)
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scenerie, které si nepamatujeme. Zasněžené Ďáblice Není krásný Mratínský potok pod  
areálem policie  před  dálnicí?                                    

Ďáblice, podobně jako celou Evropu,                                           Z. Sobotka 

sužuje v první polovině  
ledna 2010 bohatá sně-
hová nadílka se značný-

omi mrazy, až -10 C.  Prý 
tolik sněhu (30 cm) neby-
lo již 18 let. Sníh společ-
nost rozdělil - děti a lyža-
ři se radují, motoristé  se 
klouzají, pokud vůbec 
projedou.  

Jak dokládají přilo-
žené obrázky, v Ďábli-
cích se vytvořily krásné 

Vladař, Mykhaylo Rishko, Filip Sportovní Radomskij a Jan Kotaška.
Soutěže se zúčastnili také starší úspěch žáků žáci, kteří však tentokrát nepostou-

pili ze základní skupiny a poprvé si školy
florbalovou soutěž vyzkoušelo i 

      družstvo dívek.
V prosinci 2009 získala naše Všem zúčastněným hráčům a 

škola díky chlapcům ze 6. a 7. třídy hráčkám i jejich učitelům děkuje-
další pohár do své sbírky. Tentokrát me za reprezentaci a přejeme mno-
to bylo v soutěži Florbal Cup Prahy ho dalších sportovních úspěchů.
8. Kategorie žáci 6. a 7. tříd se zú-                                                    Za školu 
častnilo 13 škol. Naši chlapci se                                     Jana Chmátalová

probojovali do finále a celkově 
obsadili 3. místo. Školu repre-
zentovali Daniel Janek, Jakub 
Moulík, Dominik Fiala, Daniel 

Mratínský potok pod areálem policie

Spokojené děti

a vánočních písniček. Vánoční zpívání Mráz a sníh křupal kolem nás a 
ani  zamrzlé elektrické piáno neza-

Městská rada naší městské čás- bránilo nikomu si s dětmi zazpívat. 
ti uspořádala při příležitosti slav- Zapálené svíčky,bezvadný raut, o 
nostního otevření nového parku v který se postarala posádka restau-
Hořínecké ulici Vánoční zpívání s race Červený Mlýn, a zaplněné ná-
dětmi naší základní školy. Starost- městí, to vše navodilo super vánoč-
ka Ďáblic, paní Danuše Ševčíková, ní atmosféru. Vrcholem bylo vy-
náměstí slavnostně otevřela, před- puštění několika desítek létajících 
stavila autora projektu parku pana lampionů do noční oblohy, na které 
architekta Krátkého a na závěr po- ďáblické děti napsaly a nakreslily 
přála všem hezké svátky. Poté zá- svá přání pro Ježíška. 
stupce starostky pan Tomáš Engel Věříme, že byla tímto založena 
uvedl pěvecký sbor, složený z dětí úžasná tradice Vánočního zpívání a 
1. - 3. tříd základní školy. Děti nám předvánočního setkávání v Ďábli-
pod taktovkou paní učitelky Anič- cích na náměstí.  
ky Součkové zazpívaly řadu koled                         Milada Bulirschová
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PLES FOTBALISTŮ
19.2.2010 

od 20:00 hodin

Atrium základní školy U Parkánu
Hraje Orchestr Václava Zelinky

Nechutně bohatá tombola

 

KAM ZA ZÁBAVOU

ˇKOMISE         TERMÍN              AKCE                         POZNÁMKA

ŠKOLSKÁ 
A KULTURNÍ

ZŠ a MŠ

DIAKONIE

20.2.            Masopustní karneval pro děti

2.3.              Velikonoční dílna - kraslice

20.3.                    Vynášení "Morany"

14,00 - 16,00 h v sále ZŠ, 
pro děti do 10 let, masky, vstup zdarma

od 17,00 hodin v jídelně ZŠ pro děti 
i dospělé zdarma, přihlášky na 
zsuparkanu@volny.cz 
nebo 721 137 523, pomůcky 1-2 bílá 
a 1-2 barevná vyfouknutá vajíčka

sraz ve 14,00 na hřišti U Holců, 
průvod masek 

24.2.                           Zápis do MŠ

24.3.                 Velikonoční výstava a trh 
                               + poetické odpoledne

od 14,00 do 19,00 v budově MŠ

od 16,00 hodin v sále 
a ve školní jídelně ZŠ 

od 18. 3.          Prodejní Velikonoční výstava
                           (vernisáž od 19,00 hodin)
   

26. 3.               Sbírka šatstva pro lidi v nouzi  

K prohlédnutí i zakoupení bude 
keramika, šperky, oděvy, obrázky 
a jiné výrobky. V Obecním domě.

od 14,00 do 18,00 hodin 
v Obecním domě



ˇ

(placená inzerce)

ˇ̌
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Poskytujeme tyto základní úkony:

Za předpokladu, že to provozní pod-
mínky 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 viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek 
    na přechodnou dobu

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

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