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čís. zkratka název Počet hlasů Počet hlasů
Celkem %

počet 

mand.

1 SNK „Ďáblice pro nás všechny“ 1610 1614 3224 16,79        3    

2 ČSSD Česká strana sociálně demokratická 652 732 1384 7,21           1    

3 SNK „Volba 2010“ 1560 1364 2924 15,23        2    

4 ODS Občanská demokratická strana 1678 1480 3158 16,45        2    

5 STAN STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2372 1928 4300 22,39        4    

6 SNK „Ďáblice občanům“ 974 1635 2609 13,59        2    

7 SNK „Vaše volba - Ďáblice!“ 615 989 1604 8,35           1    

9461 9742 19203 100,00      15  

Volby do ZMČ 2010 v MČ Praha – Ďáblice
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          Zvolení zastupitelé       volební 
                                                     strana č. 
  
  1 Soukupová Jana MUDr.             1
  2 Ševčíková Danuše             1
  3 Bouzková Markéta Mgr.             1
  4 Janek Marcel Bc.             2
  5 Smrček Martin RNDr.             3
  6 Dohnalová Tatjana             3
  7 Novotný Vladimír PhDr.             4
  8 Lukeš Martin MUDr.             4
  9 Dvořák Tomáš Ing.             5
10 Růžička Miloš Ing.             5
11 Stroblová Lenka Ing.             5
12 Procházka Slavomír Ing.             5
13 Fišmistrová Zdeňka             6
14 Křížek Martin Ing.             6
15 Bártová Jana PharmDr.   7

                                                           zpracoval tajemník ÚMČ
                                                                                                 

VOLBY 2010
PODROBNÉ VÝSLEDKY 

NALEZNETE 
NA STR. 3 a 4
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Zprávy z rady

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 98. 
jednání rady) 

Rada MČ Praha - Ďáblice (pro 
informaci občanů vybíráme ně-
které nejdůležitější body z 97. 
jednání rady) 

21026/32 o výměře 13 m  ostat-
ní komunikace vše v k. ú. Ďáb-
lice
B stavba komunikace Markvar-

! vzala na vědomí zprávu o vý- tická v lokalitě "Šenovská II" 
sledku obchodní veřejné soutě- v k. ú. Ďáblice a na předmět-
že "Odprodej pozemků KN ných pozemcích, a to včetně 
606, 607/14 a 6208/1 - Sociální parkovacích stání, chodníků a 
byt". Navrhla, aby se na základě odvodnění za účetní hodnotu 
tohoto vyjádření úplatný pře- v celkové výši 1 559 837Kč
vod pozemků neprojednával na ! souhlasila s přijetím daru po-
veřejném zasedání Zastupitel- zemků z  v las tn ic tv í  f i rmy 
stva MČ Praha-Ďáblice dne EKOSPOL, a. s. do vlastnictví 
30.09.2010 a v soutěži předlo- hl. m. Prahy se svěřenou sprá-
žená nabídka, která formálně vou MČ Praha Ďáblice. Před-
vyhovovala zadávacím pod- mětem darování jsou: pozemek 

2mínkám  byla uchazečem dále p. č. 1124/3 o výměře 258 m ; 
rozpracována dle MČ Praha - ostatní plocha, ostatní komuni-
Ďáblice předložených připomí- kace a pozemek p. č. 1124/4 o 

2nek výměře 97 m  ostatní plocha, 
! souhlasila s vybudováním vlaj- ostatní komunikace vše v k. ú. 

kových stožárů u hasičské Ďáblice
zbrojnice a instalací smaltova-
né desky s logem sv. Floriana
! souhlasila s přijetím daru z 

vlastnictví 1) Central Group a.s. 
a 2) Central Group, technická 
infrastruktura, s.r.o. do majetku ! schválila ukončení nájmu výpo-
hl. m. Prahy a svěřené správy vědí z důvodu neplacení nájem-
MČ Praha - Ďáblice. Předmě- ného s panem Karlem Batelkou, 
tem darování jsou: Legionářů 88/51, Praha 8 - Ďáb-
B pozemky p. č. 1026/18 o vý- lice a paní Margitou Houdko-

2měře 1764 m , ostatní komu- vou, U Parkánu 18/9, Praha 8 - 
nikace, 1026/22 o výměře 89 Ďáblice

2                      zpracoval tajemník ÚMČm , os ta tn í  komunikace ,  

kdy bylo započato s užíváním "Zábor" veřejného prostranství.

- užívání Při užívání veřejného pro-
stranství po dobu delší než 30 dnů veřejného 
je poplatek splatný ve stejných 
splátkách tak, že první splátka je prostranství
splatná v den, kdy bylo s užíváním 
veřejného prostranství započato a 

Upozorňujeme občany na  vy- další splátky vždy ke každému tři-
hlášku hl. m. Prahy č. 24/2003 o cátému dni užívání tak, aby celá 
místním poplatku za užívání veřej- částka poplatku byla zaplacena ke 
ného prostranství. Podle § 3 , odst. dni poslední splátky.
1 této vyhlášky je poplatník povi- V případě havárie je poplatek 
nen ohlásit písemně správci po- splatný do 15 dnů od prvního dne 
platku (ÚMČ Ďáblice) užívání ve- záboru veřejného prostranství sou-
řejného prostranství nejméně 7 dní visejícího s pracemi na odstranění 
před jeho započetím. V případě havárie.
krátkodobého užívání veřejného Kontroly jsou prováděny pří-
prostranství (do 6 dnů) je nutno slušníky Městské policie a také 
splnit tuto povinnost 1 den předem. úředníky MČ Ďáblice. Při nesplně-
Jedná se například o přistavení kon- ní poplatkové povinnosti bude ten-
tejneru, lešení, výkopové práce to poplatek vymáhán platebním 
atd. výměrem s možným zvýšením až 

na trojnásobek ve smyslu § 11 zá-
Sazba poplatku v MČ Praha k.č. 565/1990 Sb. o místních po-

- Ďáblice činí 10,- Kč za každý platcích.            2započatý m  a den.
Poplatek je splatný v den,                       Finanční odbor ÚMČ

březnu a v dubnu 2011 v poklad-Příspěvek ně ÚMČ Praha Ďáblice. Příspě-
vek bude vyplacen po předložení na odpad dokladů o úhradě poplatku za 
rok 2010 a občanského průkazu 

Vážení občané, k ověření trvalého pobytu.
tak jako v předchozích letech, po-
skytne Městská část Praha - Ďábli- Občanům v bytových domech 
ce příspěvek na úhradu poplatku za či nájemních bytech bude příspě-
odvoz komunálního odpadu i v ro- vek poskytnut v rámci vyúčtování 
ce 2010. Výše příspěvku je stano- služeb za příslušné období pro-
vena na částku odpovídající po- střednictvím vlastníka objektu ne-
platkové povinnosti za 2. pololetí bo pověřeného správce, který ná-
2010. rok uplatní rovněž předložením 

Příspěvek může být poskytnut příslušných dokladů.
občanům městské části - plátcům - V letošním roce jsou k dispozi-
s trvalým pobytem v MČ Praha ci data z  evidence správce poplat-
Ďáblice. ku, tedy MHMP a ne Pražských 

Pracovníci úřadu MČ Praha - služeb. I přesto se mohou vyskyt-
Ďáblice, vedeni snahou o další zlep- nout jiné nesrovnalosti, než v před-
šení služeb pro občany Ďáblic, jed- chozích letech.
nají se správcem poplatku - Magis- Očekáváme, že občané - plátci, 
trátem hl. m. Prahy(MHMP) - o kteří z důvodu neshodnosti evi-
zjednodušeném postupu při výpla- dence nejsou zahrnuti do automa-
tě příspěvku na svoz komunálního tizovaného zpracování příspěvku, 
odpadu za r. 2010. si u MHMP - oddělení poplatků za 

Občanům, u kterých bude z odpad, v rámci ohlašovací povin-
dostupných dat potvrzena shod- nosti ověří popř. opraví evidenční 
nost v evidenci MČ a MHMP, bude údaje. Tím budou vytvořeny pod-
příspěvek poskytnut úhradou po- mínky pro další zlepšení služeb, 
platku za 2. pololetí 2010 z roz- poskytovaných občanům úřadem 
počtu MČ přímo správci poplatku. MČ.
Těmto občanům nebudou zaslány 
složenky k úhradě výše uvedeného Upozornění správce poplatku: 
poplatku a proto nebudou muset ve v případě neplnění ohlašovací po-
druhém pololetí na poštu a poté na vinnosti, např. změna evidenčních 
úřad. údajů, by mohl MHMP jako správ-

ce poplatku vyměřit plátci finanční 
Ostatní občané, kteří složen- pokutu, a to i opakovaně.   

ky obdrží, mohou nárok na pří-
spěvek za rok 2010 uplatnit v                      Finanční odbor ÚMČ 

Kontejnery v obci
Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů

v Městské části Praha - Ďáblice ve 2. pololetí roku 2010
 

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                                                                 

                                                                                                                                                                                    

 

Určené termíny:  
  
 

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

RŽP

20. a 21. listopadu 2010 

MOBILNÍ OBCHODNÍ 
KANCELÁŘ

  
dne 5.12.10 od  9,00 do 11,30 

                            

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.  
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 

a částí Prahy. Bližší informace na tlf číslech  267175174  a  
267175202.



Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Fišmistrová Zdeňka 276 10,57 1 * 

2 Křížek Martin Ing. 228 8,73 2 * 

3 Drtinová Zdeňka 172 6,59 2 - 

4 Prokešová Věra 222 8,50 1 - 

5 Rozinková Zdeňka Mgr. Bc. 166 6,36 3 - 

6 Němec Václav 173 6,63 4 - 

7 Michek Vladimír 179 6,86 5 - 

8 Mráčková Hana 164 6,28 6 - 

9 Rosenhofer Ladislav 145 5,55 7 - 

10 Jeřábek Tomáš 145 5,55 8 - 

11 Jakš Vít 139 5,32 9 - 

12 Stárek Ladislav 147 5,63 10 - 

13 Procházka Pavel 139 5,32 11 - 

14 Dvořáková Monika 140 5,36 12 - 

15 Tymichová Jaroslava 174 6,66 13 - 

 

ˇ̌

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Dohnalová Tatjana 251 8,58 2 * 

2 Smrček Martin RNDr. 284 9,71 1 * 

3 Kostová Veronika PhDr. 210 7,18 3 - 

4 Täubel Jan Ing. 213 7,28 4 - 

5 Kovtun Jakub Mgr. 179 6,12 5 - 

6 Havrda Jan Mgr. 208 7,11 6 - 

7 Hajšmanová Věra 232 7,93 1 - 

8 Stroblová Milada Ak. mal. 225 7,69 2 - 

9 Adnrš Dušan Mgr. Ph.D. 191 6,53 7 - 

10 Lonek Martin 156 5,33 8 - 

11 Nešvarová Chvojková Petra Ing. Ph.D. 168 5,74 9 - 

12 Krčmová Iva 164 5,60 10 - 

13 Šaroch Karel 138 4,71 11 - 

14 Mojžíšová Jiřinka ThMgr. 147 5,02 12 - 

15 Široký Martin Mgr. 158 5,40 13 - 

 

VOLBA 2010

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Novotný Vladimír PhDr. 284 8,99 1 * 

2 Lukeš Martin MUDr. 266 8,42 2 * 

3 Fatrdle Tomáš Ing. 257 8,13 1 - 

4 Kohout Pavel 220 6,96 2 - 

5 Soukup Michal Ing. 222 7,02 3 - 

6 Tumpachová Marta 205 6,49 4 - 

7 Mohrová Dana Mgr. 196 6,20 5 - 

8 Lakron Petr 190 6,01 6 - 

9 Kourek Ondřej 197 6,23 7 - 

10 Jelínek Karel 184 5,82 8 - 

11 Španihel Lubomír 203 6,42 9 - 

12 Přeučilová Jana MUDr. 200 6,33 10 - 

13 Rubáč Tomáš RNDr. Ing. CSc. 191 6,04 11 - 

14 Čejková Iva Mgr. 187 5,92 12 - 

15 Stambolijská Anna 156 4,93 13 - 

 

ODS

ĎÁBLICE OBČANŮM

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Engel Tomáš JUDr. 146 9,10 2 - 

2 Bártová Jana PharmDr. 206 12,84 1 * 

3 Franzová Jitka Ing. 111 6,92 4 - 

4 Haris Daniel 87 5,42 5 - 

5 Niebauer Pavel Ing. 119 7,41 3 - 

6 Černá Pavla 113 7,04 6 - 

7 Tvrdková Miroslava 83 5,17 7 - 

8 Hofrichterová Eliška 80 4,98 8 - 

9 Rys Miroslav 91 5,67 9 - 

10 Bulirschová Milada Mgr. 183 11,40 1 - 

11 Šrámek Evžen 102 6,35 10 - 

12 Kotrba Jiří Ing. 68 4,23 11 - 

13 Černý Jaroslav Ing. 72 4,48 12 - 

14 Slepičková Marie 79 4,92 13 - 

15 Šíp Daniel 64 3,99 14 - 

 

VAŠE VOLBA - ĎÁBLICE

Volební strana 
Hlasy Zastupitelé 

abs. v % abs. v % 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 4 406 0,93 0 0,00 

Strana zelených 36 449 7,72 3 6,67 

Česká strana sociálně demokratická 95 293 20,19 11 24,44 

Komunistická strana Čech a Moravy 47 206 10,00 5 11,11 

Občanská demokratická strana 130 785 27,70 14 31,11 

Věci veřejné 22 542 4,78 0 0,00 

Koalice SDŽ a Pražané za svá práva 28 479 6,03 2 4,44 

TOP 09 102 978 21,81 10 22,22 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 3 934 0,83 0 0,00 

 

PRAHA 8

strana 3                                                                                                                                                                          9/2010                                                                                                                                                                          
DÁBLICKÝ  ZPRAVODAJˇ

ˇ̌



ˇ̌̌̌

ˇ

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.

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Ševčíková Danuše 293 9,08 2 * 

2 Soukupová Jana MUDr. 327 10,14 1 * 

3 Bouzková Markéta Mgr. 256 7,94 3 * 

4 Venigerová Martina DiS. 232 7,19 2 - 

5 Sládek Lukáš Bc. 223 6,91 3 - 

6 Vránová Jaroslava 207 6,42 4 - 

7 Tomancová Pavlína Mgr. 213 6,60 5 - 

8 Churáčková Věra 221 6,85 6 - 

9 Stoklasa Vítězslav 240 7,44 1 - 

10 Koubková Jitka 160 4,96 7 - 

11 Peltrám Jaroslav Ing. 185 5,73 8 - 

12 Saňová Simona 182 5,64 9 - 

13 Řeháková Jana Mgr. 153 4,74 10 - 

14 Kašpářek Jaroslav 153 4,74 11 - 

15 Šedivý Zdeněk 179 5,55 12 - 

 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Janek Marcel Bc. 111 8,02 1 * 

2 Michálek Pavel 103 7,44 2 - 

3 Tumpach Martin Bc. 95 6,86 3 - 

4 Janková Ilona 92 6,64 4 - 

5 Dohnal Jindřich Mgr. 107 7,73 1 - 

6 Vodseďálková Renáta 92 6,64 5 - 

7 Synková Eva 88 6,35 6 - 

8 Zabloudilová Daniela 89 6,43 7 - 

9 Obrátilová Jana 87 6,28 8 - 

10 Tumpachová Petra 89 6,43 9 - 

11 Královec David 93 6,71 10 - 

12 Maršíček Antonín 84 6,06 11 - 

13 Michálková Marcela 83 5,99 12 - 

14 Synek Petr 94 6,79 13 - 

15 Obrátil Jaromír 77 5,56 14 - 
 

   

                                                                                               

ČSSD

ĎÁBLICE PRO NÁS VŠECHNY

Kandidát Počet hlasů Pořadí 
zvolení 

/náhradníka 
Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Růžička Miloš Ing. 359 8,34 2 * 

2 Dvořák Tomáš Ing. 364 8,46 1 * 

3 Procházka Slavomír Ing. 301 7,00 4 * 

4 Stránská Markéta 278 6,46 1 - 

5 Tranová Barbara Mgr. 292 6,79 2 - 

6 Štarmanová Marie 258 6,00 3 - 

7 Smažík Libor 303 7,04 4 - 

8 Němcová Jana Mgr. 269 6,25 5 - 

9 Stroblová Lenka Ing. 315 7,32 3 * 

10 Sailer Vladimír 284 6,60 6 - 

11 Fraňková Iveta 279 6,48 7 - 

12 Blažková Ilona Mgr. 269 6,25 8 - 

13 Brejcha Tomáš 251 5,83 9 - 

14 Dejmalová Štěpánka 230 5,34 10 - 

15 Mošničková Alžběta 248 5,76 11 - 

 

STAN
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osvětlení.Hvězdárna Kancelář hvězdárny poskytuje 
pracovníkům dostatečný komfort, Ďáblice podařilo se dokonce udělat i malý 
oddělený prostor, který slouží pro - okno 
prodej publikací a vstupenek.

Novotou září vstupní chodba, do vesmíru
která byla prodloužena až do zadní 
části hvězdárny, kde se nyní na-

Po tříměsíční rekonstrukci se cházejí návštěvnické toalety. V 
30. září opět otevřela pro návštěv- chodbě je nyní instalována astro-
níky ďáblická hvězdárna. Byla tím nomická výstava, která by měla 
završena bezmála rok trvající sna- být v příštím roce doplněna o další 
ha Hvězdárny a planetária hl. m. panely a rozšířena i do východní 
Prahy, p.o., která hvězdárnu spra- kopule. Ve východní kopuli je v 
vuje a provozuje, o její revitalizaci. s o u č a s n é  d o b ě  i n s t a l o v á n a  

Největších změn se dočkal inte- knihovna z pozůstalosti  Mgr. 
riér hvězdárny. Promítací sál pro Fischera. Tato knihovna bude do 
40 návštěvníků má konečně pevně budoucna doplněna expozicí pří-
přišroubovaná sedadla, širokoúhlé strojové techniky a mineralogic-
plátno, projektor s vysokým rozli- kou expozicí.
šením a výkonný počítačový sys- Revitalizace interiéru hvězdár-
tém. Nově instalované hliníkové ny byla hrazena z investičního fon-
rolety umožňují 100% zatemnění du Hvězdárny a planetária hl.m. 
sálu, které je důležité zejména při Prahy a dosáhla výše 2,2 mil. ko-
projekci snímků oblohy. Sál má run
novou klimatizaci a regulovatelné 

Hvězdárna Ďáblice - program 
na listopad

Hvězdárna je otevřena v pondělí 18 
- 21h, ve čtvrtek 19 - 21h a v neděli 
14 - 16h, mimřádně je otevřena i v 
pátek 12. 11. od 19 - 21 hodin. Pozo-
rování oblohy dalekohledy  se ko-
ná ve čtvrtek 19 - 21h, v pátek 12. 
11. 19 - 21h, v neděli 14 - 16h, v 
pondělí 1., 22. a 29. 11. 20 - 21h. 
PŘEDNÁŠKY:
8. 11. Za tajemstvím pražského or-
loje (u příležitosti 600. výročí) 
RNDr. Zdislav Šíma, CSc. 15.11. 
Venezuela - RNDr. Jiří Jiránek, CS.
FILMOVÉ VEČERY   s pozorová-
ním oblohy v pondělí od 18:30 h
  1. 11. Hledání harmonie světa, 
Počasí a atmosféra
22. 11. Země náš kosmický domov, 
Karlův most - paprsek staletími
29. 11. Sluneční soustava, Míry a 
váhy

dalekohled v západní kopuli

dalekohled ve východní kopuli

(pokračování na str. 8)
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měly být instalovány venkovní Hvězdárna fyzikální experimenty. Návštěvní-
ci si tak budou moci vyzkoušet jak Ďáblice vzniká v přírodě ozvěna, jak fun-
gují sluneční hodiny nebo ověřit, - budoucnost
kolik síly je třeba k rozpohybování 
pětitunového balvanu. To je výčet 

Jak ukázala zkušenost z dešti- jenom malé části experimentů, kte-
vého letošního roku, ďáblická ré pro Vás připravujeme. Regene-
hvězdárna se neobejde bez zpev- race okolí hvězdárny by také měla 
něné příjezdové komunikace. Dí- přispět ke zvýšení bezpečnosti v 
ky pochopení úřadu MČ Praha - této oblasti.
Ďáblice se podařilo najít přijatelné  Hvězdárna Ďáblice
a technicky reálné řešení. Komuni- 182 00 PRAHA 8, 
kace bude sloužit i pro pěší a může Pod Hvězdárnou 768
být v budoucnosti napojena na při- TELEFON: 
pravovanou síť cyklistických ste- 283910644, 233376452, l. 141 
zek v oblasti Ďáblic a Čimic. e-mail: 

Ve vzdálenějším horizontu je dabliceobs@planetarium.cz, 
připravována regenerace zelených www.planetarium.cz/dabliceobs
ploch v okolí hvězdárny, kde by 

Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou 

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

PROSINEC 2010

Hvězdárna Ďáblice 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.             
!VSTUPNÉ:  stanice U spojů bus 202 a 10 min. 

dospělí .................20 Kč ...30 Kč pěšky.            
mládež, důchodci ..10 Kč ..15 Kč

doprovod zdarma. Bližší  informa-
ce a objednávky na č. 283910644. 
POHÁDKY pro nejmenší astrono-

jasného počasí. 26.12. zavřeno . mické pohádky je možné si objed-
Přístupné bez objednání. nat individuálně nač. 283910644 v 
Denní obloha:  pracovní dny v časovém termínu 
Slunce  -  povrch  se  skvrnami dle dohody.
Noční obloha:  
Měsíc - od 9. do 23.12. nejlépe oko-
lo 13.12.                             
Jupiter, Uran - po celý prosinec

Otevírací doba:Po 18-21,Čt Dvojhvězdy,vícenásobné sousta-
18:30-20:30/Pá 10.12. a v Po vy - po celý prosinec
27.12. 18:30 - 20:30/Ne 14-16.   Hvězdokupy, mlhoviny - za bez-
26. 12. zavřeno. měsíčných večerů. Při nepřízni-
PŘEDNÁŠKY astronomické, vém počasí (zataženo) se koná  
přírodovědné a cestopisné v pon- promítání filmů spojené s prohlíd-
dělí od 18:30.          kou  p ř í s t ro jového  vybaven í   
13.12. Ing. Václav Přibáň: ZIM- hvězdárny.                                                         
NÍ OBLOHA - souhvězdí, zají- HROMADNÉ  NÁVŠTĚVY
mavé úkazy a objekty. vždy ve čtvrtek 17:30 - 18:30 mo-
FILMOVÉ VEČERY s pozoro- hou hvězdárnu navštívit předem  
váním oblohy v pondělí od 18:30. objednané skupiny návštěvníků (5 
6.12. Hledání harmonie světa, až 20 osob - vhodné pro rodiny s 
APOLLO 9 . dětmi, školy).  
20.12. APOLLO 10 , APOLLO Program: pozorování oblohy ne-
11. bo promítání filmů.
P O Z O R O V Á N Í  O B L O H Y    ŠKOLNÍ  POŘADY
dalekohledy Čt 18:30-20:30/  Pá  V Po, Út, St, Čt, Pá v 8:30 a 10:30  
10.12. a v Po 27.12. 18:30 - 20:30 / pro předem objednané školní vý-
Ne 14-16/ Po 6. a 20.12. 20-21  za pravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog - 

sál hvězdárny

strojovna vzduchotechniky
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SK ĎÁBLICESK ĎÁBLICE
založen roku 1919založen roku 1919

Výstavba hřiště

V sobotu 2.10.2010 byla dokončena po-
kládka umělé trávy v areálu SK Ďáblice a trak-
tory se speciálními návěsy rozvezly písek a 
granulát  po novém hřišti. 

Druhý den brzy ráno na nové hřiště vběhla 
mladší přípravka Ďáblic k přátelskému utkání 
s týmem AC Sparta. A tak od tohoto zápasu je 
hřiště využíváno jak k tréninkům, tak i k přátel-
ským utkáním, viz  další příspěvek. 

Děkujeme všem, kteří se o vznik hřiště za-
sloužili.                            

                           Za výbor SK Ďáblice informuje 
                                                   Michal Mošnička

2004 a 2005. jaké to bude naostro, nemohlo toho naběhlo na naše nové hřiště s umě-Na prahu nové fotbalové sezo-
Očekávaný den byla středa 13. dne ani dospat. Kluci z FK Admira lým povrchem. Za SK Ďáblice na-ny uspořádali naši trenéři nečekaně 

října 2010. Kluci absolvovali den Praha už několik zápasů i turnajů stoupilo 10 chlapců a 1 holčinka v brzy pro kluky z mini přípravky 
před zápasem přípravný trénink, měli za sebou. ,,šmoulí" modři. Moc jim to sluše-jejich první zápas. Admira nás vy-
ale i tak jich plno nedočkavostí, Mužstvo Admiráčků v 16.30  lo! Byli odhodláni dnešní zápas zvala k přátelskému utkání ročníků 

vyhrát. Podpořit je přišli kluci z 
mladší přípravky, kteří si dokonce 
připravili i transparent ,,SK Ďábli-
ce do toho!" Padla na něj dečka po 
babičce. Zápas se rozjel a urputnost 
některých hráčů byla až úsměvná. 
A začaly padat první góly. Rodiče a 
další přihlížející fandili, jak jen to 
šlo.

Nálada byla úžasná, počasí slu-
nečné, zkrátka ideální podmínky 
pro vítězství. Zápas skončil 6:3 
pro Ďáblice. O hezký výsledek se 
nejvíce přičinili: brankář Martin a 2 
góly dala Alžbětka. 

Lépe strávené odpoledne pro 
ty, co holdují fotbalu, si nemohl 
nikdo přát. Tak ať se našim "Šmou-
lům" daří a zápal do hry je neo-
pouští!

                               

                                Jitka Tomková,
               vedoucí mladší přípravky

Minipřípravka/Školička - první přátelské utkání 
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Fotbalová školička - ročník 2004 a mladší

Jsme rádi, že o nově založený tým nejmenších "Minipřípravka/školička", který vznikal v průběhu září, je velký zájem. Tento tým trénují tre-
néři Bulíř, Jirků a vedoucí mládeže pan Němec, vedoucí týmu je paní Jitka Tomková. I přes to, že máme zatím hodně hráčů, jsme připraveni 

přijímat další malé fotbalisty.
                                                                                                                                                                                     Za výbor SK Ďáblice informuje Michal Mošnička

Osvětlení hřiště 
poděkování  ing. Zdeňkovi 

Mrázkovi

Jakmile se začala pokládat  umělá tráva na nové 
hřiště v areálu SK Ďáblice, už se rýsoval další pro-
blém. V říjnu se posouvá čas a je stále méně světla pro 
to, aby se mohlo na novém hřišti v pracovních dnech 
trénovat. Standardní osvětlení areálu je zatím pro nás 
vzdálené z několika důvodů (finance, projekt, vlast-
nictví pozemků) a tak je potřeba  vybudovat osvětlení, 
které by pokrylo alespoň část hřiště pro trénink. S tím-
to problémem jsem přišel za Zdeňkem Mrázkem mís-
topředsedou představenstva společnosti Elektroline 
a.s., který bydlí v Ďáblicích a čekal jsem zda mě slušně 
vyhodí a  nebo nějak pomůže. Zdeněk Mrázek pomohl 
- zajistil nám zdarma: elektro revizního technika, kom-
pletní dodávku materiálu, výrobu držáků a nakonec i 
montáž.  

Moc děkujeme. 

                                                                Michal Mošnička
                                                                                  SK Ďáblice
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Cvičná evakuace v MŠ

Dne 22. 10. 2010 se v naší školce konal cvičný požární poplach pod 
odborným vedením Sboru dobrovolných hasičů z Ďáblic. Největší záži-
tek to byl pro nejmenší děti, pro třídu "Koťátek". Děti dopředu o cvičení 
nevěděly, a tak pro ně bylo překvapení, když do naší třídy přišel opravdo-
vý hasič. Hasič dětem pomáhal při oblékání a při bezpečném vycházení z 
budovy. Po celou dobu cvičení nám radil a zavedl nás na předem určené 
místo do areálu dětského hřiště "U Holců". 

Celé požární cvičení proběhlo v pořádku a jako třídní učitelka Koťá-
tek musím všechny nejmenší děti pochválit za to, jak všechno krásně 
zvládly.
                                                                Třídní učitelka Koťátek Jana Bečvaříková

Dne 4. 10. 2010 se pro děti v Slavnostní naší mateřské školce konalo slav-
nostní přivítání nejmenších žáčků, přivítání nových kteří letos v září nastoupili poprvé 
do školky. Jsou to děti ze tříd Ptáč-dětí v mateřské 
ků a Koťátek. 

Představení se konalo v příze-školce
mí nově postaveného modrého pa-

vilonu, kde byli pro děti připraveni Slavnostní představení se dě-
kouzelní skřítkové, kteří si s nimi tem moc líbilo a již teď se těší na 
hráli různé hry, tančili s nimi, zpí- další různá představení, která se 
vali a na konec každému dítěti dali budou ve školce konat ve školním 
sladkou odměnu. Vyvrcholením roce 2010/2011.
celé slavnosti bylo pasování nej-                              Jana Bečvaříková,

                          třídní učitelka Koťátekmenších dětí na pidi - předškoláky. 
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Rozloučení s létem

V sobotu 2. října se v sále školy konala již tradiční akce školské a kul-
turní komise - Rozloučení s létem. K tanci a poslechu hrála skupina The 
Beatles Revival - Brouci Band. A hrála skvěle. Na parketu bylo stále pl-
no, atmosféra byla skvělá. Ten, kdo pravě netancoval rock n´ roll, se mohl 
zaposlouchat do nesmrtelných písní Beatles jako jsou I Want To Hold 
Your Hand, I Feel Fine, From Me To You, Help!, All My Loving a mnoha 
dalších, mohl si popovídat se známými a přáteli, nebo si mohl pochutnat 
na výborném grilovaném prasátku. Večer se opravdu vydařil a věřím, že 
se domů lidé rozcházeli s bezvadnou náladou a pocity příjemně strávené-
ho večera.  

                                                                                        Za ŠKK M. Bulirschová

jedna z prvních možností, jak se nás záleží v jaké podobě, a na jaké 
seznámit s mladými lidmi, rodina- konkrétní tradice navážeme, a za 
mi ve svém okolí. Ze své zkušenos- kterými definitivně uděláme tečku.
ti velmi dobře vím, že každá rada a Myslím si, že čas ukázal, kam zařa-
pomoc je často velmi potřebná. Ma- dit Vítání občánků, a že poznávat 
minky mi vyprávěly, kolik času s se navzájem se svými spoluobčany 
láskou věnovaly tomu, aby právě a sdílet navzájem své ratolesti má 
jejich Marušce a Honzíkovi to slu- neocenitelný význam. Podpoříme 
šelo ze všech nejvíce. Podle mého, společně úsilí a snahu těch, kteří 
ne všechny obřadní společenské nám tuto možnost poskytují.
akce, které se v minulých dobách 

                                                                             označovaly jako "dobrovolně" po-
                          MUDr. Petra Sládková,vinné si zaslouží zavrhnout. Jen na 
        maminka a členka Sociální komise

Po skončení jejich vystoupení Vítání občánků následovalo vlastní uvítání nových 
miminek. Pro malé občánky byla ano či ne? připravena zábavná hračka a upo-
mínka ve formě pamětního listu, 

Mohlo by se zdát, že v dnešní pro dospěláky z řad rodičů zase ma-
uspěchané moderní době nemá ně- lé občerstvení v jídelně.
co jako uvítání nových malých ob- Z následných reakcí maminek 
čánků místo. Praxe posledních let, jsem nezjistila nejmenší náznaky 
kdy tyto akce zajišťuje Sociální nespokojenosti s průběhem celé 
komise MČ Praha - Ďáblice ukazu- akce. Společně jsme se shodly na 
je, že opak je pravdou. Zájem rodi- tom, že pro většinu z nich to byla 
čů o tuto první společensky vý-
znamnou událost v životě jejich 
ratolestí neklesá, ale stoupá.

Mám možnost nahlédnout na 
samotné Vítání občánků ze dvou 
stran. Na straně jedné z pohledu 
maminky, která se sama s dcerou 
jednoho z vítání také zúčastnila, a 
na straně druhé z pohledu členky 
sociální komise.

Poslední Vítání občánků pro-
běhlo ve středu 13. 10. 2010 opět v 
prostorách ZŠ U Parkánu. Vyzdo-
bené prostory přivítaly téměř 25 
nových ďáblických občánků, spo-
lečně s jejich rodiči i prarodiči. Po 
krátkém přivítání ze strany vedení 
naší městské části následoval sa-
motný program, o který se postara-
la skupinka dětí z místní mateřské 
školky. Pod vedením svých učite-
lek předvedla mateřinka zábavné 
pásmo plné krásných básniček a 
písniček.
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moci místních hasičů cvičná eva-Ze školních lavic kuace základní i mateřské školy. 
Žáci pod dohledem učitelů opustili 

Uplynuly dva měsíce od zahá- prostory školy nejen spořádaně, 
jení nového školního roku a ve ško- ale i ve velmi dobrém čase. Po kont-
le je vše v plném proudu. Žáci se role budovy a počtu evakuovaných 
nejen pilně učí, ale zúčastňují se osob na vyhrazených stanovištích, 
také nejrůznějších kulturních i spor- se všichni zase mohli vrátit do ško-
tovních akcí, rozběhla se činnost ly a pokračovat ve výuce. 
všech kroužků a pomalu se začíná- Hned po podzimních prázdni-
me připravovat na Vánoce a s nimi nách proběhla další velká akce. V 
spojené besídky i vánoční trh. Jak sále školy dětem 2. - 5. tříd zazpí-
jsem již uvedla, akcí je řada, proto vali a zahráli své národní písně žáci 
bych chtěla alespoň o některých z litevských škol, konkrétně z Vil-
informovat podrobněji. niusu, Šaulaje a Rokiškisu. Vy-

Začátkem října byla škola oslo- stoupení bylo velice pěkné, dětem 
vena myslivci se žádostí o pomoc se líbilo a tak učinkující odměnily 
se sběrem kaštanů. Proto byla vy- zaslouženým potleskem.  Celá ak-
hlášena mezitřídní soutěž o "nej- ce byla zorganizována v rámci Čes-
lepší sběrače". Hlavní cenou je, ko - Litevského kulturního spolku 
kromě báječného dortu, večerní při České ambasádě v Litvě paní 
prohl ídka pražské ZOO. A ta  Nijole Karaškaite ve spolupráci se 
nadchla téměř všechny. Začal lítý ZUŠ Taussigova a především ve 
boj. Třídy se ve sběru kaštanů před- spolupráci s panem učitelem Se-
hánějí a v Ďáblicích už se nenajde vrukem. Jsem ráda, že se akce vyda-
ani jediný. A kdo zvítězí? Nevím. řila a v nás všech zanechala hezké 
Na prvním místě je k dnešnímu dni pocity.
třída 3. A a v těsném závěsu za ní 3.                                

                               Milada Bulirschová, B. Rozhodne 5. listopad.
                                        ředitelka školyKoncem října proběhla za po-
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Ďáblický Lampiónový průvod

Je večer po lampiónovém průvodu. U nás v dětském pokoji na 
dobrou noc svítí vyrobený zmoklý lampion, děti na něj koukají z postýlek 
a šeptají si " Ten je krásný… ". Myslím, že naše děti nejsou jediné. Když 
jsem mezi kapkami deště viděla ty zářící oči ostatních dětí a úsměvy rodi-
čů, byla jsem moc ráda, že i za sychravého a deštivého počasí bylo vidět 
tolik krásných světýlek. 

Chceme poděkovat všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří přišli a 
zůstali. Veliké díky patří také paní Petříkokové a jejímu týmu z firmy So-
dexho za výborný teplý guláš a čaj. 

Těšíme se třeba na jaře na další krásnou večerní procházku Ďáblice-
mi.              
                                                           Monika a Simona - Mateřské Centrum.
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