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Nádherný
tříkrálový koncert
ACANTU
v Ďáblicích
Zásluhou pana Stanislava

Novotného, rodáka Ďáblic a paní
Milady Bulirschové, ředitelky naší
školy a předsedkyně školské a kulturní komise v obci byl uspořádán
6.1. 2009 tříkrálový koncert v naší
základní škole v Ďáblicích. Celý
večer v krásném prostředí - atriu ZŠ
- nám zpíval pěvecký sbor ACANT.

Předvánoční
posezení seniorů
My, dříve narození v obci, jsme
se opět před vánočními svátky setkali v příjemném prostředí naší školy.
Říkáme tomu předvánoční setkání seniorů. A bylo to opět skvělé.
(více na str. 2)

Vánoční koncert
v naší škole
V úterý 9. 12. 2008 pořádala
ŠKK v sále naší školy tradiční vánoční koncert v provedení pana Sevruka a jeho přátel.
(více na str. 5)

Prosinec 2008
v základní
a
mateřské škole
(více na str. 3)

Putování
do Betléma
(více na str. 5)

Rytířský řád Křížovníků s
červenou hvězdou
a starostka
MČ Praha - Ďáblice
nás pozvali na ADVENTNÍ KONCERT do kaple
Nejsvětější Trojice v Ďáblicích
v pátek 19. prosince 2008 od 18 hodin.

(více na str. 4)
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Předvánoční
posezení seniorů

M

My, dříve narození v obci, jsme
se opět před vánočními svátky setkali v příjemném prostředí naší školy.
Říkáme tomu předvánoční setkání seniorů. A bylo to opět skvělé. Sociální
komisi v čele s Dr. Bártovou, paní Ve-

1/2009

ní atmosféru podtrhl také milý
projev starostky obce paní Danuše Ševčíkové.
Příjemným zpestřením programu bylo vystoupení dětí z naší
mateřské školy, které pod vedením paní učitelky Vaňkové zazpívaly vánoční koledy. Děti sklidily zasloužené ovace stejně jako
paní Alžběta Poláčková, sólistka
Národního divadla, která nám za-

Pan Zigmund se sborem

selou a Diakonii ČCE připisujeme
opět jedničku. Na úvod přivítala Dr.
Bártová všechny přítomné, popřála
nám nejen příjemné odpoledne, hodně zdraví a spokojenosti do nového
roku, ale na závěr také dobrou chuť.
Toto její závěrečné přání se vzápětí
splnilo v plném rozsahu. Chutnal
nám oběd, zákusky, chlebíčky, pivo,
víno i vše ostatní. A především jsme
se velmi dobře bavili jak mezi sebou,
tak programem. Krásnou předvánoč-

zpívala v kouzelném sopránu Tichou noc.
Velmi krásné bylo i vystoupení Beáty Hoferkové, žákyně naší základní školy, která již několik let zpívá se souborem Bambini di Praga. Dlouhou dobu nás bavil svými známými písničkami z
našeho mládí Richard Adam. Bylo by smutné posezení seniorů,
kdyby nevystoupil pan Zigmund
se svým flašinetem. Nadchl přítomné nejen pan
Zigmund, ale i
spontánně se rozšiřující doprovodný pěvecký
sbor seniorek i seniorů. Také paní
Myslivcová hrou
na harmoniku přispěla k pohodě
pozdního odpoledne.
Příjemné setkání se dosti protáhlo, sousedé si
vzájemně popovídali a zavzpomínali i zazpívali. Je třeba poděkovat všem, kteří přispěli k dobré věci. Je třeba
si jen přát, aby tato dobrá tradice
obce byla nadále
zachována.

Beáta Hoferková

Z. Sobotka

Naše mateřská školka

1/2009

Prosinec 2008
v mateřské škole

Z

Závěr roku v mateřské škole byl,
stejně jako jinde, velmi hektický. Akcí bylo opravdu dost. Snad nejvíce se
děti těšily na vánoční vystoupení pro
rodiče a prarodiče, která postupně
proběhla ve všech třídách MŠ. Žáci,
kteří navštěvují školku delší dobu, již
věděli co je čeká a pečlivě s paními
učitelkami nacvičovali, aby předvedli, co se během roku naučili. A jak
rodiče viděli, bylo toho opravdu mnoho.
Vánoční besídky se uskutečnily i
ve dvou nejmenších třídách, kde jsou
děti tříleté. Zde byli překvapeni
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všichni návštěvníci, neboť z malých uplakaných rebelů, kteří celé září odmítali vstoupit do třídy a
opustit maminku, se stali pod vedením paních učitelek, sebevědomí účinkující. Besídky se povedly ve všech třídách a jsme rády, že
se rodičům i prarodičům líbily.
Proběhla i řada dalších akcí.
Kromě dvou divadelních vystoupení v MŠ, navštívily děti také
výstavu betlémů v kapli Církve
československé husitské, některé
vystupovaly na Dni seniorů v ZŠ
a v Diakonii si pod vedením učenek z Praktické školy Chabařovická vyzkoušely zdobení perníčků.
Martina Buderová,
zástupkyně ředitelky

Prosinec 2008
v ZŠ

K

Konec kalendářního roku ve
škole proběhl, tak jako každý rok,
ve znamení mnoha akcí. Již tradičně se naše pozornost soustředila především na besídku žáků
1. - 5. třídy, vystoupení děvčat
kroužku aerobiku a na vánoční
trh výrobků dětí školy. Výtěžek
této akce - téměř 12 000Kč - je
věnován na uhrazení školní docházky Samuela, kterému v rámci "Adopce na dálku" umožňujeme studium již pátým rokem. Celé odpoledne se mimořádně vydařilo. Děkuji všem žákům 1. až 5.
třídy ZŠ a jejich učitelkám za přípravu krásných vánočních besí-

dek, děvčatům, která předvedla tři
sestavy aerobiku a jejich trenérce,
paní vychovatelce Gáborové i paní
učitelce Veverové a všem žákům a
vyučujícím, kteří se na přípravě a
realizaci vánočního trhu podíleli.
Děkuji všem rodičům a prarodičům,
kteří se na vánoční odpoledne přišli
podívat. Rovněž děkuji žákům 9. třídy za akci "Mikuláš" pro žáky školy i
děti v MŠ.
Za přípravu besídek náleží poděkování také dětem a učitelkám mateřské školky a rodičům za účast na
nich. Děkuji rovněž všem, kteří se
podíleli na vánoční výzdobě a tím
přispěli k vytvoření příjemné předvánoční atmosféry ve škole i školce.
Věřím, že stejně příjemná atmosféra
nás bude provázet celý rok 2009.
Milada Bulirschová,
ředitelka školy
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Vánoční koncert v naší kapli

S

Setkání v naší
kapli před Vánocemi se stává již tradicí v obci. Je to
jedno z nejkrásnějších navození vánoční atmosféry u

Dr. Lenky Pospíšilové. Jistě jste
si všimli, že tento sbor je posílen
paní učitelkou z naší školy. Velmi
nás potěšila slova o historii vánočních svátků představitele Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou velmistra Jiřího Ko-

nás. Občané Ďáblic do posledního
místečka naplnili kapli, která byla
vkusně vánočně vyzdobena pod vedením pana Strnada. A pan Strnad se
o kapli skutečně stará, byl nově instalován elektrický rozvod včetně pěkného nového osvětlení kaple, byla
renovována malba v kapli, měch varhan se již také nešlape, tuto lidskou
činnost nahradila elektřina. Je těchto
kladných aktivit poměrně dosti od r.
2006, kdy byla kaple konečně vrácena Rytířskému řádu Křižovníků po
více než půl století "zabrání" státem,
během kterého kaple chátrala.
Na zahájení koncertu řekla několik teplých slov starostka obce paní
Danuše Ševčíková, která také popřála všem obyvatelům Ďáblic spokojené Vánoce. Vyslechli jsme si vánoční
písně a koledy v podání smíšeného
sboru rodičů a pedagogů při ZŠ v Letňanech "A JE TO" pod vedením Paed-

pejska. Jsme rádi, že pan velmistr
má "slabost" pro nás Ďábličáky a
že si ve svém rozsáhlém programu najde čas nás několikráte během roku navštívit. Jeho hřejivá
slova jsou nezapomenutelná.
Všichni jsme si zazpívali vánoční
písně "Nesem vám noviny, poslouchejte", "Splnilo se písmo
svaté, radujme se", "Ehle, naše
chasa, běží ze salaša" a "Bílé vánoce" se slovy J. Moravce, "Rolničky" se slovy V. Dvořáka i staročeské rorátní písně "Aj čas vzácný přišel" a "Všichni věrní křesťáné" za doprovodu pana Ady
Křikavy na zrekonstruované varhany. Škoda, že onemocněla zpěvačka Mariana Kunderová, která
nám měla dále zpestřit program
svým mezzosopránem.
Po ukončení programu nás
pan velmistr Kopejsko, pan Str-

Sbor "A JE TO" vedený Lenkou Pospíšilovou

nad i paní starostka pozvali na
připravené vánočních sladkosti i
svařené víno a vyzvali nás k vzájemnému vánočnímu sousedskému popovídání, čemuž jsme rádi

vyhověli. Poděkujme panu velmistrovi J. Kopejskovi i starostce obce
Daně Ševčíkové za pozvání a uspořádání vánočního koncertu.
Zdeněk Sobotka

1/2009
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Vánoční
koncert v
naší škole

V

V úterý 9. 12. 2008
pořádala ŠKK v sále
naší školy tradiční vánoční koncert v provedení pana Sevruka a
jeho přátel. Pan Michal
Sevruk - hoboj, paní
Veronika Lozoviuková
- soprán, paní Jana Hřebíková - housle, a pan
Vladimír Jelínek - kla-

Putování
do Betléma

V

Ve středu 17.12. proběhlo v sále
ZŠ krásné vánoční vystoupení divadla Minaret "Putování do Betléma",
ve kterém vhodnou formou přiblížili
účinkující všem zájemcům, dětem i
dospělým, narození Ježíška. Ke zpě-

vír zahráli skladby různých žánrů od
Mozarta až po skladby vánoční. Ke
krásné vánoční atmosféře přispělo
také vystoupení pěveckého sboru
ZUŠ Taussigova pod vedením sbormistryně paní Lozoviukové. Naplněný sál školy odměnil všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem.
K dokreslení příjemné vánoční
nálady přispělo jistě i následné posezení s punčem a malým občerstvením v jídelně školy, které pro všechny připravily paní kuchařky firmy
Sodexho.
Děkuji všem účinkujícím i paní
Petříkovové a paní Kulhavé za to, jak
dbaly na spokojenost nás všech.
Milada Bulirschová, ŠKK

vu koled, kterými herci vhodně
doplňovali jednotlivé dialogy, se
připojovalo nejen dětské publikum, ale i jejich rodiče. Herecké
výkony potěšily všechny z nás,
kteří jsme se přišli podívat.
Děkuji všem divákům i protagonistům divadelního představení za vytvoření příjemné vánoční atmosféry.
Milada Bulirschová

Hvězdárna Ďáblice
Zal.: 1956
182 00 Praha 8, Pod hvězdárnou
768 tel.:283910644
e-mail: dabliceobs@planetarihttp://www.planetarium.cz/dabliceÚNOR 2009

Otevírací doba:
Po 13:30-15:30,18-21/ Čt 13:3015:30, 19-21/ Pá 27.2. 19-21/ Ne
14-16.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné v pondělí od
18:30.
9.2.Pavel Rešl: AUSTRÁLIE,
TASMÁNIE - příroda, země, lidé.
23.2.Ing. Vladimír Novotný: VELIKONOCE a Ďáblova bible.
FILMOVÉ VEČERY s pozorováním oblohy v pondělí od 18:30.
2.2. Jeho jasnosť Slnko, Karlův most
- paprsek staletími.
16.2. Země náš kosmický domov, Mír y
a
v á h y
.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy Po 13:30-15:30/ Čt 13:3015:30, 19-21/ Pá 27.2. 19 - 21 / Ne
14-16 a v Po 2. a 16.2. 20-21 za jasného počasí.Přístupné bez objednání.
Denní obloha:
Slunce - povrch se skvrnami
Venuše - za dobrých podmínek
Noční obloha:
Měsíc - od 1.2. do 10.2. a od 27.2. do
28.2.
Venuše - po celý únor
Saturn - ve druhé polovině února
Dvojhvězdy,vícenásobné soustavy po celý únor

Hvězdokupy,galaxie - za bezměsíčných večerů. Při nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání filmů spojené s prohlídkou přístrojového vybavení
hvězdárny.
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve čtvrtek 18 -19 mohou
hvězdárnu navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5
až 20 osob - vhodné pro rodiny s
dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání filmů.
ŠKOLNÍ POŘADY
V Po, Út, St, Čt a Pá v 8:30 a
10:30 pro předem objednané
školní výpravy. Bližší informace
a objednávky na č.283910644.
POHÁDKY pro nejmenší: promítání astronomických pohádek
je možné si objednat i individuálně na č. 283910644 v pracovní
dny v časovém termínu dle dohody.
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.

Poskytujeme tyto základní úkony:
1) pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu (při podávání
jídla a pití, oblékání a svlékání,
pomoc při pohybu v bytě, přesun
na lůžko nebo vozík)
2) pomoc při osobní hygieně
3) pomoc při poskytnutí stravy
4) dovoz obědů pouze v oblasti:
Ďáblice, Dolní Chabry, Březiněves
a sídliště Ďáblice
5) pomoc při zajištění chodu
domácnosti (běžný úklid a údržba
domácnosti, běžné nákupy
a pochůzky, týdenní nákup, nákup
PEČOVATELSKÁ
ošacení a nezbytného vybavení
SLUŽBA ĎÁBLICE
domácnosti)
6) zprostředkování kontaktu se
Oblast působení:
společenským prostředím
Ďáblice, Čimice, Bohnice,
Dolní Chabry, Březiněves,
(doprovody např.: k lékaři, na úřady
Kobylisy.
apod.)
pracoviště Praha 8 - Ďáblice,
Ke Kinu 159/7
Za předpokladu, že to provozní podtel.: 283 910 424 nebo 777 734 178, mínky pracoviště umožní, nabízíme
e-mail: dablice.skp@diakoniecce.cz
tyto fakultativní služby:
http:// skp.diakoniecce.cz
Za finanční dary a příspěvky zaslané
na náš účet:
č.ú. 1932094339/0800
v.s. 22
Česká spořitelna, a.s. v Praze
Srdečně děkujeme.

1) dovozy autem i pro občany
na invalidním vozíku za předem
daných podmínek viz ceník
2) půjčování kompenzačních pomůcek
na přechodnou dobu

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

ˇ
TERMÍN

AKCE

Únor

Jednodenní lyžařský zájezd

SPORTOVNÍ

7.2.

Ples MČ Praha - Ďáblice

ŠKOLSKÁ
A KULTURNÍ

15.2.

SOCIÁLNÍ

17.2.

ZŠ

20.1.
3.2.

MŠ

25.2.
11.3.

Masopustní karneval pro děti
Koncert Josefa Zímy

Den otevřených dveří v ZŠ

POZNÁMKA
termín bude upřesněn
dle sněhových podmínek
od 19,30 h v sále, atriu a jídelně ZŠ
ve spolupráci s ŠKK

od 14,00 h v sále, atriu a jídelně ZŠ,
masky podmínkou
od 18,00 v sále ZŠ zazpívá písně ze
svého repertoáru, vstup zdarma

od 14,00 do 18,00 v budově ZŠ

Zápis do ZŠ "Po barevné duze" od 14,00 do 19,00 v budově ZŠ

Den otevřených dveří v MŠ
Zápis do MŠ

od 16,00 do 18,00 v budově MŠ
od 14,00 do 19,00 v budově MŠ
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ĎÁBLICKÝ
ZPRAVODAJ

strana 7
Soubor "ACANT"

Nádherný
tříkrálový
koncert
ACANTU
v Ďáblicích

Z

Zásluhou pana Stanislava Novotného, rodáka Ďáblic a paní Milady Bulirschové, ředitelky naší školy
a předsedkyně školské a kulturní komise v obci byl uspořádán 6.1. 2009
tříkrálový koncert v naší základní
škole v Ďáblicích. Celý večer v krásném prostředí - atriu ZŠ - nám zpíval
pěvecký sbor ACANT.
Úvodní slovo pronesla paní Bulirschová. Koncert zahájila a řídila sbormistryně paní Mgr. Terezie Minářová-Výborná. K velmi příjemnému
večeru přispěl i její manžel Mgr.Ivan
Minář, zástupce sbormistryně a manažer sboru.
Vyslechli jsme tento program:
- M. Leontovich - Ring Christmas
Bells
- Michna z Otradovic - z České mariánské muziky - Bůh se nám dnes narodil Již jest padla rosička, Toto malé
děťátko
- Michna z Otradovic - Chtíc, aby
spal - upr. Gorazd Fr. Krušina, O.Praem
- Byla cesta ušlapaná - arr. ACANT
- U Betléma dnes Maria přečistá arr. Bohdan Sroka
- S. Rachmaninov - Bogorodicie Dievo, radujsa
- De Virgin Mary had a Baby Boy arr. D. Walczak
- B. Britten - Ceremony of Carols Deo gratis.
Vrcholem večera byla skladba
Misa de opera Bohemica, část mše
neznámého autora (snad Duscheck,
který je podepsán), nalezená na
pelhřimovském kůru. Sbor ACANT
doprovázel devítičlenný komorní
orchestr. Tuto českou vánoční mši z
r.1780 revidoval, upravil a rozepsal
náš občan Stanislav Novotný.

Sbor byl průběžně odměňován potleskem, kytice předaná
paní Bulirschovou po ukončení
koncertu sbormistryni paní Minářové Výborné byla více než zasloužená. V důsledku ovací paní
Minářová-Výborná ráda dodatkem uvedla další písně z repertoáru sboru ACANT.
Co víme o pěveckém sboru
ACANT?
ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
zaměřený na duchovní hudbu
všech období a stylů (s akcentem
na afroamerické spirituály a africké duchovní písně). Třebaže
vznikl teprve v říjnu 2006, má za
sebou již pozoruhodné množství
koncertů a vystoupení při nejrůznějších příležitostech. Kromě
černošských spirituálů a afrických duchovních písní obsahuje
jeho repertoár i gregoriánský cho-

rál, renesanční a barokní duchovní písně. Další významné těžiště
spočívá v interpretaci soudobých
duchovních písní a skladeb (P.
Eben, Zd. Lukáš, Gorazd Fr. Krušina OP), vedle toho se však nezapomíná ani na světskou hudbu,
zejména z oblasti populární hudby (G. Gershwin, J. Ježek, B.
Carlton, Sting, aj.). Sbor vydal na
DVD videozáznam ze dvou koncertů. Nyní je připravováno první
album sboru.
Jak vznikl název ACANT?
Vzhledem k tomu, že většina sboristů jsou studenty Dějin křesťanského umění na KTF UK, byl název sboru - ACANT - zvolen
podle rostlinného ornamentálního prvku "akant" používanému
již v antice, napodobující list stejnojmenného bodláku rostoucího
ve středomoří. Název zároveň
odkazuje k latinskému canto =
zpívat.
Co nám řekl pan Stanislav
Novotný o Misa de opera Bohemica: Bylo to v roce 1988, kdy

Pan Stanislav Novotný

jsem se z náhodné informace dozvěděl, že v Pelhřimově na kůru sv. Bartoloměje, snad v archivu, jestli tam
nějaký je, by měla být česká vánoční
mše. Protože jsem v té době působil
jako sbormistr u velkého 80ti členného pěveckého sboru při ČVUT Praha, mě tato kusá informace začala
zajímat i po stránce dramaturgické.
Po určitém téměř detektivním pátrání
v Pelhřimově, jsem se skutečně k tomuto dobovému notovému zápisu
dopracoval.
(pokračování na str. 8)
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Nádherný
tříkrálový
koncert
ACANTU
v Ďáblicích

(pokračování ze str. 7)

Z

Získal jsem partituru, která si,
podle mého náhledu,vyžadovala zrevidování a upřesnění. S velkou radostí a zájmem jsem se do této práce
pustil. Celá mše obsahuje řádné ordinarium tedy Kyrie, Pro Gloria, Pro
Graduali Graduali, Credo, ProOffertorio, Sanctus, BenedictusOsana, Agnus-Dona. To by bylo možné uskutečnit skutečně pouze pro
účely církevního charakteru, ale nemyslím, že by bylo vhodné takto uvádět koncertně. Ten, kdo tuto hudbu
psal, věděl o možnostech, jaké nástroje může použít a jaké jednotlivé
výkonnosti hráčů na tyto nástroje a i
pěvců má k dispozici. Z cela jistě se
jednalo o amatéry, ,kdy každý měl
svou životní obživu mimo tuto činnost. A kdo to byl, co toto dílo napsal
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- nevíme. Přesněji,
nevíme kdo byl pan
Duschek, který je zde
uváděn. Rozhodně
vylučme podobnost
se jménem F.X.Duškem. Ještě jedno jméno je zde uvedeno a
sice Ant.Butal - učitel
- jako opisovač a datum 1780. Což mají
být údaje věžného z
Pelhřimova. Po prvé
jsem uvedl tuto
skladbu s výše jmenovaným sborem a s
členy symf. orchestru
Českého rozhlasu v
roce 1989, a o rok
později v Hanoveru s
orchestrem tamní
konzervatoře. Jsem
rád, že jsem mohl
pokračování předat
právě pěv. sboru, který se nám v Ďáblicích
představil.
Závěrem večera
vání. Že my, Ďábličáci jsme se do - pokud se podaří opakování koncerje třeba konstatovat, že výkon Atria školy vešli, bylo způsobeno tu v příštím roce, bude pro nás Atrium
sboru předčil naše veškeré očeká- malou publicitou koncertu v obci, jistě malé.
Z. Sobotka
Sbormistrině Tereza Minářová-Výborná

