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Zprávy z rady městské části

Zprávy z radnice

50. jednání Rady MČ dne 22. 10. 2012
l Výběrové řízení na zimní údržbu komunikací skončilo. Ze tří doručených nabídek uchazečů byla ve výběrovém řízení vybrána firma Pražské
služby a.s. Ta bude v průběhu letošní zimy zajišťovat sjízdnost silnic a bezpečnost vytipovaných chodníků v Ďáblicích. Rada schválila znění smlouvy a pověřila pana starostu jejím podpisem. Vítězná cena za zajištění zimní údržby
představuje částku 636 316 Kč.
l Ďáblické Rezidence s.r.o. pokračují v prosazování výstavby bytových domů, na pozemcích s nevyjasněným vlastnictvím. Ďáblické
Rezidence předložily dne 18. 10. 2012 Radě MČ prostřednictvím zastupující
advokátní kanceláře návrh dohody. Klíčovou podmínkou této dohody je
vydání souhlasu městské části k napojení inženýrských sítí stavby přes
pozemky MČ na dopravní a technickou infrastrukturu města (komunikace,
kanalizace, vodovodní a plynový řad, elektrické a telefonní kabely atp.) tak,
aby developer mohl zahájit stavební řízení a další přípravy. Upozorňuje, že
pokud ani v tomto případě MČ souhlas nedá, je rozhodnut zahájit vyvlastňovací řízení formou zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 194/20
a parc. č., k. ú. Ďáblice společností Ďáblické rezidence s.r.o.. Rada přesto
neshledává žádné nové skutečnosti, které by jí umožnili změnit dosavadní
zamítavý postoj. Rada zastává názor, že do doby rozhodnutí soudu o skutečném vlastníku pozemků není možné do případu naší městskou část zapojit
a vystavit se tak nebezpečí, že i na Ďáblice padne povinnost hradit náklady za
zmařenou investici chybou státu, tj. neoprávněným vydáním církevních
pozemků jiné osobě. Rada dále uložila panu starostovi vypracovat a odeslat
písemnou žádost o aktuální stanovisko k žádosti developera Pozemkový fond
ČR, který právě Ďáblické Rezidence s.r.o. žaluje u soudu pro určení vlastnictví
pozemků určených pro výstavbu.
Rada dále projednala čtyři žádosti ďáblických spoluobčanů:
l Žádost o příspěvek na opravu čerpadla pana Bedřicha Štičky
z Blat. Rada zamítla tuto žádost, neboť mezi časem havárie a podáním
žádosti uplynul téměř rok a navíc z poskytnutých podkladů nevyplynula
jednoznačná příčina, resp. viník havárie.
l Žádost o souhlas s umístěním reklamního poutače pro restauraci
Battistova cihelna na pozemku naší městské části u akcízu. Žádosti bylo
vyhověno.
l Žádost o příspěvek na novou kanalizační přípojku k rodinnému
domku v Hřenské ulici. Rada odsouhlasila svým usnesením finanční
příspěvek ve výši 10 000 Kč dle usnesení Místního zastupitelstva ze dne
28. 6. 1994.
l Žádost o přechod nájmu obecního bytu v Ďáblické ulici č. 161/8 na
pana Jana Plachého. Jedná se o zákonný přechod nájmu. Rada vzala tuto skutečnost na vědomí a pověřila pana tajemníka vyhotovením nájemní smlouvy
na dobu dvou let a pana starostu podpisem této smlouvy.
l Špatný stav chodníků v ulici Kučerové. Pan starosta požádal o prověření podkladů teprve na jaře zkolaudované stavby – chodníky v ulici Kučerové.
Jejich technický stav se již nyní jeví jako špatný (podkladové vrstvy pod dlažbou) a je důvodné podezření, že realizace neodpovídá projektu. Jinak by, dle
vyjádření odborníků, nemohla dlažba tak rychle a tak intenzivně zarůst plevelem. Pan tajemník byl pověřen shromážděním všech podkladů.
l Finanční dar. Rada schválila panu Jonathanu Veselému dar ve výši
1500 Kč za fotografické zdokumentování říjnové akce Vítání nových občánků
Ďáblic a za zřízení improvizovaného studia pro pořízení rodinných fotografií
účastníků akce.

51. jednání Rady MČ dne 5. 11. 2012
Na radě jsme se radili a takhle to tentokrát dopadlo.
l Změna ve vedení kroniky obce. Rada na základě informací ze schůzky
pana starosty s kronikářem panem Dr. Zdeňkem Sobotkou přijala usnesení,
v němž vzala na vědomí ukončení činnosti současného kronikáře a pověřila
vedoucí Letopisecké komise paní Hanu Macháňovou vedením kroniky do
doby, než bude jmenován nový kronikář obce. Doplnění kroniky za rok 2011,
na žádost Rady, zajistí dle svých připomínek členové Letopisecké komise, kro-

niku za rok 2012 dokončí a předloží k doplnění a schválení paní Hana
Macháňová.
l Náměstí – etapa I. (přestavba „pionýráku“ – později hospody
a revitalizace parku). Zástupci architekt. ateliéru HeadHand představili celý
vývoj přístupu k revitalizaci parku neboli „areálu U Holců“, zejména bývalého
„pionýrského domu“. Radní byli seznámeni s výsledným architektonickým
konceptem přestavby již zdevastované budovy na „zázemí ďáblického parku“
ve vizuální variantě „Vlna“. Návrh byl na základě velmi kladných reakcí shledán zajímavým. Rada pověřila atelier dopracováním tohoto návrhu a pana
starostu zpracováním časového harmonogramu prací a předložením návrhu
smlouvy na zpracování projektové dokumentace.
l Náměstí – etapa II. – multifunkční obecní dům (služby lékařů,
pošty, úřadu MČ na místě bývalého kina) – prezentace výsledků
architektonické soutěže. Z iniciativy rady a zastupitele Ing. Martina Křížka
jsou všechny soutěžní návrhy ve zjednodušené podobě (panel pro každý
návrh) veřejně přístupné všem zastupitelům a široké veřejnosti k prohlédnutí
a k posouzení v sále naší základní školy. Na 51. radě bylo odsouhlaseno místo
a způsob prezentace výsledků architektonické soutěže formou výstavy
v budově ZŠ.
l Žádost o vystavení povolení vyhrazeného parkovacího místa
v ulici Osinalická v Ďáblicích. Pan tajemník předložil RMČ návrh smlouvy
s Evou Cestrovou, která požádala o výpůjčku části ulice Osinalická (p.č.
1228/1 o výměře 18,50 m²) za účelem zřízení vyhrazeného stání pro jedno
osobní vozidlo držitele průkazu ZTP-P. Výpůjčka byla sjednána bezplatně na
dobu neurčitou, nejpozději však do doby trvání platnosti průkazu ZTP-P.
Rada po projednání souhlasila se zněním smlouvy o výpůjčce a pověřila
pana starostu jejím podpisem.
l „Odstraňování vlhkosti v přízemí budovy základní školy pokračuje“ – probíhá další etapa sanačních prací. Rada po projednání schválila cenovou nabídku na další odstraňování poruch způsobených vlhkostí
v úrovni přízemí staré budovy základní školy. Firma ADRAK s.r.o. za částku
41 708 Kč bez DPH provede opravy omítek na fasádě sanačním štukem
(50 m2), doplní zakrytí odvětrávací lišty a upraví sokl mozaikovou omítkou.
Dále bude provedena sonda v chodbě přízemí budovy a na základě zjištěných
skutečností rada schválí provedení dalších oprav.
l Prodloužení nájemní smlouvy panu Štefanu Lukácsovi. Rada projednala žádost pana Štefana Lukácse a schválila další prodloužení nájemní
smlouvy v obecním bytě v Ďáblické ulici č. 339/14 do 31. 12. 2013.
l Žádost o příspěvek na nezkolaudovanou kanalizaci v ul. Na Blatech
11/246 paní Ludmily Zemánkové. Zejména z důvodu velkého časového úseku
mezi provedením opravy a podáním žádosti nemůže rada vyhovět žádosti
a pověřuje paní zástupkyni odpovědět v tomto smyslu žadatelce.
l Termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice na rok 2013.
Rada odsouhlasila tyto termíny pro konání veřejných zasedání: 20. 3. 2013,
19. 6. 2013, 18. 9. 2013 a 11. 12. 2013. Změna termínů v opodstatněných případech vyhrazena.

Poslední zprávou radních, kterou bychom Vás, spoluobčany,
rádi oslovili, je naše přání do nastávající adventní
doby a Vánoc, abyste si je všichni prožili v klidu,
ve zdraví a příjemném prostředí, ať již budete
doma, na dovolené nebo u příbuzných. Ať se daří
v mysli nebo osobně mít kolem sebe ty, které máte
rádi a kteří mají rádi Vás.
A pokud byste se s námi chtěli ještě před Vánoci setkat,
něco nám říci, budete mít možnost nejen při Adventním
koncertu v ďáblické kapli či na tradičním Vánočním koncertě
v modlitebně Československé církve husitské, ale také na
veřejné schůzi zastupitelstva, která se uskuteční
12. prosince od 18 hodin v Základní škole U Parkánu 17.
Volný mikrofon bude pro Vás jako vždy připraven.

Starosta Miloš Růžička,
zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová,
radní Tatjana Dohnalová a Tomáš Dvořák
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Jaké to asi je vést štětec přesnými tahy, když jej sami držíte v ústech
a můžete se jen velmi omezeně pohybovat ve své židli? Formou workshopu si to mohli vyzkoušet zájemci přímo na místě. Pod vedením
a dohledem slečny Julie Růžičkové a na připraveném papíru vznikala
obvykle změť čar s jen vzdáleným tušením tvaru. Přesto ve veselé
a srdečné atmosféře.
Techniku malování ústy si vyzkoušely také ďáblické děti, které v rámci
školní výuky namalovaly obrázek nejprve rukou, a poté se pokoušely
zvládnout to samé ústy nebo nohou. Výsledky byly vystaveny na panelech
v prostoru jídelny.
Vernisáží nás provázely veselé semaforské písně ve skvělém podání ďáblických sborů paní učitelky Součkové a působivé vystoupení zpěvačky
Oliny Patkové a jazzového klavíristy Martina Brunnera.

Malý dopravní kolaps a katastrofální nedostatek parkovacích míst. Přicházející lidé rychle zaplňují sál a atrium ďáblické základní školy, docházejí
místa k sezení a málem i k stání. Uvnitř školy napovídá lehká nervozita
několika pobíhajících tomu, že program již za chvíli začne. Co se toho
běžného čtvrtečního večera na počátku zimy stalo?
Stěny sálu, atria a školní jídelny zdobí několik desítek obrazů různých
stylů. Vše doplňuje velký stůl zaplněný pohlednicemi s reprodukcemi,
barevnými vánočními papíry
a mnoha dalšími předměty
nesoucími výtvarné dekorace.
Na podiu zahajuje program
vernisáže paní Simona Dvořáková. Z prvních řad, usazeni ve
svých křeslech, vše sledují
autoři vystavených a představovaných děl – Tomáš Janoušek z Ďáblic s maminkou, Petr
Šrámek z Hodkovic nad Mohelkou, Mgr. Šárka Dvorská
z Prahy a Lenka Kalinová,
která přijela až z Havířova.
Uvítání patří především těmto
umělcům, ale také zástupkyni
sdružení UMÚN paní Janě Fialové a Michaele Žumárové, která je také
jejich lektorkou. Sama se pak ujímá mikrofonu a následně divákům
představuje zvláštní techniku, kterou vznikají nejen obrazy, které jsou
v Ďáblicích vystaveny.
Žádný z vystavených obrazů nemaloval totiž malíř stojící u plátna s paletou v jedné ruce a štětcem v druhé. Malovali je lidé, kterým jejich postižení nedovoluje stát, ani držet cokoli v ruce. Malovali je štětcem, který
drží ústy, nebo prsty u nohou. Nohama dokážou i mačkat a míchat barvy.
Malovali je lidé, kteří někdy mnohem lépe než slovy vyjadřují a zachycují
radost ze života a ze světa, ve kterém žijí svůj život, který by mnoho z nás
považovalo za smutně těžký. Malovali je pro lidi, kterým chtějí předat
kus té radosti a krásy.

Vernisáž trvala do pozdních večerních hodin. Návštěvníci se jen pomalu
rozcházeli do svých domovů. Dozněla doprovodná hudba a zpěvy. Jídelna,
sál i ostatní prostory se opět staly školou. Jen na stěnách budou obrazy
Tomáše Janouška a dalších umělců sdružení UMÚN ještě chvíli připomínat vzrušení a báječnou atmosféru onoho večera na začátku zimy, kdy
skutečně hojná účast vzdala jakýsi pomyslný hold vůli, která překonává
překážky, duši, která rozdává radost a práci, která nečeká jen na přidělenou podporu.

Zprávy z Ďáblic

Ne ruka, to duše maluje
aneb v Ďáblicích došlo ocenění
umění silné životní vůle

Díky tedy samotným umělcům, těm, kteří jim vytváří podmínky a prostředí
pro život a tvorbu, ale také ďáblickým organizátorům, Veronice Růžičkové,
školské a kulturní komisi a všem ostatním, kteří se na přípravě celé akce
podíleli.
Do kdy a jak lze výstavu navštívit?
Výstava potrvá do 20. 12. 2012. Do ďáblické základní školy můžete přijít
v době od 10 do 11.30 hodin a od 15 do 18 hodin.
Podpořit UMÚN můžete zakoupením předmětů z jejich produkce.
Co ozdobit letošní Vánoce skutečně hezkými, vkusnými a přitom originálními balicími papíry? Nebo poslat s vánočním pozdravem všeho
nejlepšího také kus světa, ve kterém radost netvoří rychlá auta, sport
a dokonalá figura ani poslední model elektronických her?
Nabídku UMÚN najdete na www.umun.cz
Pavel Šindelář,
autor fotografií Jiří Vackář
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Ďáblického zpravodaje byl
otisknut článek zpochybňující dobrou pověst
naší školy a reakce nové paní ředitelky
Horáčkové.
Dovolte i nám reagovat (z pozice stále ještě
zástupkyně a učitelky – výchovné poradkyně)
na tyto články, s jejichž obsahem se neztotožňujeme. Postrádají objektivní náhled na věc,
a jsou zaměřeny jednostranně.
Ano... škola se na konci školního roku
2011/2012 potýkala se šikanou a rozhodně se
netváří, že se nic nestalo.
O šikaně je potřeba mluvit, předcházet jí
a pokud nastane, je třeba ji řešit. Text pana
Novotného vede pouze k rozpoutávání negativních emocí. Nic neřeší a ani nemůže.
Situace nás neopravňuje ke zveřejnění citlivých
údajů o dětech naší školy, informací o „postiženém“ žákovi, o výpovědích svědků.
Bezprostředně po odhalení šikany zahájila škola
vyšetřování a současně o případu informovala
OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrany dětí),
o několik dní později v přítomnosti (tehdy)
budoucí paní ředitelky také paní místostarostku. Následně byl o průběhu vyšetřování
i závěrech informován pan starosta i celá RMČ.
Komise, která situaci šetřila s jednotlivými rodinami, se skládala z ředitelky školy, zástupkyně
ředitelky školy, třídní učitelky a výchovné poradkyně. Vzhledem k tomu, že rodiče oběti šikany
oznámili tuto skutečnost na Policii ČR, škola
opravdu nebyla do vyšetřování zahrnuta, avšak
s Policií ČR spolupracovala.
Paní komisařka, která se případem zabývala, se
nemůže k celé věci osobně vyjadřovat, odkazuje
pro bližší informace o této události na tiskového mluvčího Policie ČR Krajského ředitelství
hl. m. Prahy. Tato zpráva je ze dne 23. 11.
2012.
Paní ředitelce Horáčkové byly předány všechny
školou zpracované materiály, které souvisí

Bohuslav Martinů –
most mezi kulturami
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Na základní škole probíhá od letošního roku
bilaterální projekt Comenius: „Bohuslav Martinů – most mezi kulturami“. Partnerskou školou Ďáblic je CollegeAuguste Mignet z Aix-en
Provence ve Francii. Základním cílem tohoto
projektu je společná práce studentů různých
národností, kulturních i sociálních prostředí
v rámci Evropské unie. Tématem projektu je
život a dílo Bohuslava Martinů s důrazem na
jeho životní pouť v České republice a ve Francii.
Jazykem projektu je angličtina, ve které budou
žáci komunikovat se svými přáteli z partnerské
školy, v rámci projektu se uskuteční i výměnný
pobyt studentů. Díky tomuto projektu získají
studenti lepší povědomí nejen o slavném skladateli, ale i o evropském občanství, zjistí, kolik
společného mají zdánlivě vzdálená místa, nabudou většího sebevědomí při komunikaci v cizím
jazyce, upevní své znalosti ohledně moderních

s tímto případem (podrobné záznamy výpovědí
zúčastněných – kopie záznamů byla poskytnuta
Policii ČR). Byla detailně informována paní ředitelkou Bulirschovou o průběhu vyšetřování
a v měsíci červenci (tedy ještě před svým oficiálním nástupem do funkce) i ostatními členy
komise.
Odmítáme tvrzení o neerudovanosti sboru.
Výčet školení, seminářů, výchovně-vzdělávacích
programů určených pedagogům jsou k dispozici. Postačí jen dobrá vůle zmínit se o nich,
např. pedagogický sbor absolvoval seminář
Mgr. Michaely Veselé, která patří k nejpovolanějším v této problematice.
Prevence rizikového chování na škole probíhá
svědomitě a pravidelně. I toto je velmi snadno
prokazatelné v materiálech metodika školní
prevence.
Vše je evidováno ve výroční zprávě školy, kde se
lze dočíst o veškerých akcích, které proběhly
v rámci koheze třídních kolektivů, je zde zpracována dlouhodobá spolupráce s psychoterapeutickým centrem Triangl a mnoho dalších. Škola
se zapojila do programu CPIV (Centrum podpory inkluzivního vzdělávání), což obnáší také
audit naší práce. Získali jsme pozitivní hodnocení, vysoce byl oceněn přístup učitelů k žákům,
přátelská atmosféra ve škole a celoškolní projekty. Z konkrétních připomínek a doporučení
jsme si vzali ponaučení.
Kdo měl nebo stále ještě má ve škole dítě, popř.
je čtenářem Ďáblického zpravodaje, ví, kolik
akcí škola pořádala v minulých letech.
Zvykli jsme si na to, že naše škola byla ďáblickou veřejností považována za velmi dobrou.
Všichni zaměstnanci na tom měli a mají svůj
podíl. Proč se to nyní někteří lidé snaží bagatelizovat? Sami přitom kvalitě, úrovni a dobré
pověsti školy nepřispěli.
Možná proto, že v české kotlině zdomácněl
pocit, že pošpiněním všeho minulého vynikne
zářivá současnost.
Jana Chmátalová, Dana Fatrdlová

Šikana se týká
každého

komunikačních prostředků. Jedním z cílů je
i zapojení rodičů, širší veřejnosti i místních
úřadů do projektu. Tento projekt kombinuje
jazykové vzdělání, hudbu, výtvarné umění
a výpočetní techniku. Byl vytvořen tak, aby se
jej mohli zúčastnit žáci s různým stupněm
vzdělání bez ohledu na rasu, náboženství
a sociální postavení.

Studenti z Aix- en Provence si dopisují s našimi
žáky už několik let. My jsme zjistili, že tam
v době 2. světové války pobýval Bohuslav Martinů, a tak jsme chtěli poznat právě toto místo.
Celý program sponzoruje Comenius EU, dostali
jsme částku 20 000 Eur, ze které budeme hradit
cestu žáků do Francie, ale i akce u nás, včetně
společného koncertu, cesty do Poličky, vytvoření

V pondělí 26. listopadu se většina učitelského
sboru místní školy, zastupitelé, občané i rodiče
zúčastnili přednášky Ing. Mgr. Marie Novákové
o vzájemných vztazích mezi žáky a vztazích
mezi žáky, pedagogy a rodiči. Hlavním tématem
byla problematika šikany v českých školách.
Dozvěděli jsme se mimo jiné, že šikana je
záměrné, nevyprovokované negativní chování,
jehož záměrem je ublížit, ohrozit či zastrašit
jiného člověka nebo skupinu. A to úmyslně
a opakovaně. Šikana v kolektivu začíná nenápadně, tím, že dotyčnou osobu vyčleňujeme
a přehlížíme. Ve druhé fázi dochází k aktivním
útokům skupinky agresivních jedinců proti
slabší osobě a v další fázi je na straně agresorů
již celý kolektiv, kde sice část jeho členů nevystupuje aktivně, ale všichni schvalují jednání většiny a mají strach zastat se slabšího.
Jednoduchými testy jsme si během přednášky
mohli ověřit, zda naše děti mají sklon stát se
obětí šikany nebo u nich můžeme očekávat
agresivní chování. Dívky zpravidla užívají slovní
agresi, která je stejně nebezpečná, a navíc
méně nápadná.
Víme, že v každém z nás se skrývá agrese, která
je naší základní výbavou, ale je velmi důležité,
aby byla naším sluhou, ne pánem. Na mnoha
příkladech z osobního i pracovního života nám
paní Ing. Mgr. Nováková vysvětlila, jak je důležité nepotlačovat vztek, který je třeba vybít do
NĚČEHO (ne NĚKOHO), či v případě, že si nevím
rady, není ostudou požádat někoho o pomoc.
Domů jsme si tedy odnesli nejen cenné rady pro
běžné chování doma, v práci či kolektivu, ale
i kamínky na připomínku toho, že nemáme být
lhostejní ke svému okolí, máme druhým pomáhat a být tolerantní. Abychom byli dobrými
vzory našim dětem.
Hana Macháňová

Indiánská návštěva
Určitě už jste slyšeli o indiánech, ať už v televizi
nebo na internetu. Ale viděli jste už někdy
indiána naživo?

mapu států USA a fotografii své vlastní indiánské rodiny.
Vyprávění bylo velice zajímavé, byť se odehrávalo v angličtině a my museli pozorně chytat
každé slovíčko. Myslím, že jsme si všichni
náramně tuto návštěvu užili, zvláště když jsme
Lisu na závěr pohostili vlastnoručně připraveným občerstvením.

Ještě jednou chceme moc poděkovat všem,
kteří se Halloweenské party zúčastnili, maminkám za pomoc s kostýmy a výzdobou, a hlavně
naší třídní učitelce Kateřině Balcarové, která
nám vydatně pomohla s přípravou.
Deváťáci ze ZŠ

Monika Nedošínská, Michal Němec, 7.A

Strašidelná slavnost

Nám se poštěstilo a přišla k nám do 7. a 8. tříd
indiánka – tedy abychom byli přesní – ze
čtvrtiny indiánka, paní Lisa. Jelikož její předci
pocházejí z kmene Cherokee, vyprávěla nám
Lisa o dřívějším životě tohoto kmene ve volné
přírodě a o „cestě slz“ (jak je nazýváno jejich
násilné přesunutí do indiánských rezervací). Přinesla s sebou dokonce i různé hroty speciálních
indiánských šípů, pěstních klínů, náhrdelníků,

Na pátek 2. listopadu jsme zorganizovali pro
spolužáky z 1. stupně Halloweenskou party,
která se konala v tělocvičně naší školy. Pro děti
byly připraveny různé soutěže, kde si mohly
vyzkoušet skákání na trampolíně, podlézání pod
tyčí, houpání na kruzích apod. Za soutěže děti
dostávaly různé sladké odměny a z každé třídy
byly vyhlášeny dva nejhezčí kostýmy. Všechny
byly moc hezké, ať už po domácku vyrobené
nebo kupované. Děti si také mohly zatancovat
na různé písničky, které jsme připravili na jejich
přání. Některé z dětí nechtěly ani soutěžit, ale
jen tancovat, což se líbilo holkám z naší třídy,
které s nimi tancovaly velice ochotně. Krásný
pocit byl dívat se na rozesmáté dětské tváře.

11. listopadu 1918
bylo ve vlakovém voze
podepsáno příměří mezi
Spojenci a Německem,
jímž byly na západní
frontě ukončeny boje
1. světové války. Od roku
2001 je tento den
připomínán i v ČR jako
Den příměří. Letošní
oslavy na ďáblickém
hřbitově se účastnili i žáci
naší základní školy.

letáčků, trojjazyčného slovníku a mnoho dalších
aktivit.
Průběžně budeme informovat veřejnost
o našich plánech a budeme zvát všechny na
společné akce a vystoupení.
Po stopách B. Martinů jsme začali naši pouť,
která bude trvat dva roky. Určitě nás obohatí
o poznání díla skladatele, ale těšíme se na
setkávání s jinými dětmi, lidmi, studenty
a všemi, kteří se k nám přidají.

T. Bessko, J. Stoklasová

Naše první cesta
vedla do Poličky
Žáci druhého stupně ZŠ U Parkánu se vydali na
výlet do okresu Svitavy – do Poličky. A proč jeli
zrovna tam? Jeli do Poličky, protože se tam
narodil Bohuslav Martinů, o kterém pořádají
s francouzskou školou velký projekt. Zašli do
věže, kde se narodil. Uff, to je schodů! Rozhodně mu žáci nezáviděli, ale bylo to tam

hezké. V muzeu, kam také šli, tancovali charleston, při kterém si někteří pomotali nohy.
Taky se dozvěděli spoustu nového. No, kdo
by řekl, že takový umělec jako Bohuslav Martinů měl na konzervatoři skoro samé nedostatečné! V muzeu je provedla sestra
B. Martinů Marie (přestrojená muzikoložka)
a na svůj věk vypadala velmi mladě. Bohuslav Martinů složil balet Kuchyňská revue
a právě na ten jsme tancovali. V baletu tančí
ale i hrnce, pokličky a vůbec všemožné nádobí. Výlet se žákům moc líbil.
Jana Hrádková 6.A

Jak to s tou školkou
vlastně je?
V poslední době zažívám ve třídě Tuleňů
situace, kdy si říkám „Jak to s tou školkou
vlastně je?“ K čemu dítě školku má, co mu
může dát, co znamená pro rodiče, co očekávají? A co očekávají děti? Jaká je role školky?
Na jednu třídu otázek plný pytel.
Za sebe mám pocit, že školka plní úlohu zejména socializační – první kamarádství, první
těšení se na druhého. První malá či velká
zklamání. Přijetí i odmítnutí druhých. První
chvíle, kdy dítě zažije, jak důležitý je
kamarád a jak důležitý jsem pro něj Já.
Setká se s pravidly, jež jsou v každém lidském
kolektivu přirozená. S nutností vzdát se
občas toho, co chci právě teď hned Já. Potká
nezbytnost obstát ve skupině dětí, střídá role
a objevuje sám sebe. Ve školce se dozvídá
a prožívá mnoho nového. Má možnost
pochopit, že i bez maminky a tatínka to na
nějaký čas jde. Nicméně školka nikdy
nemůže nahradit rodiče – jeho roli
a výchovu, objetí a jeho lásku, jeho
přítomnost. Dítě ve třídě tráví poměrně
dost času (někdo více, jiný méně), přesto
výchova z mého pohledu zůstává na rodiči.
Já jako učitelka ji mohu maximálně doplnit
svým individuálním podílem, ale nahradit ji
nelze! Třída děti prioritně nevychovává.
Nabízí jim nové možnosti, vědomosti adekvátní jejich věku a prožitky. Je pro ně
samotné a jejich další vývoj důležitá. Staví na
základech, které určujete Vy – rodiče. Je milé,
když jdou děti do školky rády, když se na
mne ráno usmějí nebo si spokojeně hrají
i v přítomnosti rodiče. Když o nás a o dění ve
třídě vyprávějí. Ale ti hlavní jsou jejich
„TAŤKA“ a „MAMKA“. Ráda poslouchám,
jak o rodičích vyprávějí děti z nejmenší
třídy. Kolikrát mi přijde, jako by tam
byli s námi. A to je moc dobře!

Monika Píchová, třída Tuleňů MŠ
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Co nám Centrum
Sovička přineslo
aneb
co nám nabídne
v příštím roce
Dovolte nám vrátit se téměř na sklonku roku
o pár měsíců zpět. Do období, kdy se Mateřské
centrum působící v Ďáblicích několik let přeměnilo na Centrum Sovička, o. s. a začalo pracovat
především s našimi nejmenšími občánky.
Od letošního září na nás čekalo nové prostředí
a nové lektorky, které se za tu dobu seznámily
s dětmi a postupnými krůčky si k nim našly cestičky. Nyní společně pracujeme a rozvíjíme si
svou dětskou tvořivost a nekončící fantazii
při zvládání základních technik malování
a pohybu.
Hrátky nejen výtvarné a Pohybové hrátky si našly přízeň dětí i jejich rodičů
a staly se oblíbenými tak, že se k nám děti těší a chodí za námi s úsměvem. Všichni se snažíme, aby děti získávaly všestranný rozvoj, který prohlubuje jejich vztah s rodičem i s ostatními dětmi. Postupně a přirozeně
si osvojují pravidla kolektivní práce a spolupráce, rozvíjejí si svoji hrubou
i jemnou motoriku a prvky montessori pedagogiky.
Pravidelné aktivity jsme se snažili zpestřit i jednorázovými akcemi...
Den plný her a zábavy
První říjnový pátek jsme společně podnikli den plný her a zábavy, který se
těšil hojné účasti dětí i za nepříznivého počasí. Děti si pod vedením Ivety
Moravcové vyráběly indiánské čelenky, cvičily indiánské tanečky. Všichni
jsme si společně užívali i na skákacím hradě a lezecké stěně otevření naší
páteční herny, která je v současné době otevřena od 15 do 18 hodin.
Hry s keramickou hlínou
Koncem října jsme společně s úžasnou paní Sládkovou zkoušeli svoji
šikovnost a trpělivost při tvorbě skutečných skvostů, které jistě potěší
nejednu maminku či babičku pod stromečkem. Pro velký zájem měla naše
tvořivá dílna dvě části, nejen samotné tvoření, ale i barvení – tomu prostě
nešlo odolat.
Cvičení rodičů s miminky
Dvě listopadová odpoledne patřila našim nejmenším a jejich cvičení
s kvalifikovanou lektorkou pro cvičení rodičů s miminky od 3 do 12
měsíců. Děti (a snad i maminky) vypadaly vskutku spokojeně.
Čtení pro sobotní odpoledne
Ve spolupráci s Kulturní a školskou komisí jsme uspořádali čtení pohádek
a snad každé dítko si našlo tu svou oblíbenou. Děti nejen pozorně
poslouchaly, ale s radostí si hrály a malovaly své oblíbené postavičky
z pohádek. Děkujeme všem odvážným, kteří děti vtáhli do světa mašinek,
skřítků, slepiček a kohoutků. Snad nás příště bude více, bylo to prima.

LATIN DANCE PRO ŽENY
v Obecním domě začíná 10. ledna!
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Děkuji vedení obce v čele s panem starostou za novou podlahu v Obecním domě. Díky tomu můžete, dámy, tančit v krásném novém prostředí.
Proto vás zvu v novém roce na hodiny Latin dance, kde se naučíte
základní kroky tanců jive, cha-cha, samba, rumba, salsa. Rozhýbete se po
vánočním veselí a v jednoduchých sestavách se pěkně zapotíte, ale
i pobavíte. Hodiny jsou vedeny jako základní procvičení a protažení pro
dámy všech věkových kategorií. Nemusíte mít nadání, ale chuť se hýbat.
Tančit budeme ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 hodin, cena za 10 lekcí je
900 Kč. Ppřihlášky na info@tanecniskola-hit, tel. 602 194 636,
www.tanecniskola-hit.cz
Hana Jozová Dluhošová, TŠ HIT

Tvořivá dílna „Výroba figurek andílků
a čertíků“
Pár dní před „Mikulášem“ jsme si spolu hráli
a tvořili nejznámější postavičky pojící se s tímto
datem. Ze Sovičky jsme společně vytvořili
peklíčko s mnoha čertíky a zároveň nebíčko
s bezpočtem andílků. Procvičili jsme si svou
šikovnost a trpělivost a byla kupa legrace.
Děti byly moc šikovné a hlavně je to moc bavilo,
což nás těšilo. Budeme rádi, když se příští rok
zase potkáme, třeba při tvořivé zimní nebo
jarní dílně.
A co nás čeká v novém roce?
Od druhého lednového týdne se budeme opět
potkávat při oblíbených i nových aktivitách.
Pokusíme se spolu a dalšími lektorkami, které
rozšíří naše řady, vám všem nabídnout zajímavé
aktivity, např. keramiku s paní Sládkovou, která
nás naučí, jak správně z hlíny vytvořit dílka
hodná mistrů. Vyzkoušíme si svoji zručnost,
trpělivost a hlavně představivost.
Nabídneme vám i dramaťáček – ne snad proto, abyste měli doma umělce,
ale aby se děti naučily pracovat s hlasem, nebály se prosadit a zažily
s námi legraci. Aktivita bude zaměřena na pohybové hry, zpěv, tanec,
pohádky, a to vše v souladu s rytmem střídajících se ročních období a tradic. V novém roce myslíme i na maminky při dopoledních cvičeních, kdy
na vás s vašimi ratolestmi počkáme v herně – a věřte, nudit se nebudeme.
Mezi největší novinku, která nás-maminky čeká, je možnost zapojení dětí
od dvou let věku do aktivity Malí šikulové (dopoledne bez maminek), což
je zajištění programu pro Vaše dítko s dohledem kvalifikovaného personálu (pro děti do 3 let věku) na páteční dopoledne. Kapacita je zde velmi
omezena a registrace dítěte musí být minimálně na jeden měsíc.
Nezapomínáme ani na větší děti. Jsou pro ně v pozdních odpoledních
hodinách připraveny aktivity jako kreativní tvoření (výroba postaviček,
diářů, knížek atd.) a bojové umění pro holky a kluky ve věku 7–9 let.
Zároveň pro nás odrostlejší chystáme semináře, besedy a diskuse na
různá témata.
Přijďte se k nám podívat, zaregistrujte se co nejdříve (některé aktivity
máme již nyní téměř plně obsazeny), ať každý má tu svou oblíbenou
aktivitu.
Popis jednotlivých aktivit, pozvánky na mimořádné akce, předběžný
rozvrh a ceník naleznete na našich webových stránkách
www.centrum-sovicka.com.
Nezapomeňte si naši webovou adresu přidat do svých oblíbených složek!
Dotazy a registrace na centrum-sovicka@seznam.cz
nebo na telefonu 607 966 563.
Těšíme se na vaše úsměvy!
Závěrem nám dovolte Vám všem popřát pohodové a usměvavé Vánoce
a v novém roce vše nej...!
Celý tým Centra Sovička o. s.

Cvičení paní Věry Dvořákové
Dlouholetá cvičitelka paní Věra Dvořáková již několik let vede v Ďáblicích
cvičení pro naše seniorky. Cvičení probíhá v Obecním domě, vždy ve
středu od 17 hodin. Navštěvujeme cvičení pravidelně a jsme moc spokojené. Protahování svalů, uvolňování kloubů a posilování páteře speciálními cviky, cvičení na míčích i s míčky, to vše přispívá k dobré kondici
i ve vyšším věku.
Náš kroužek cvičících žen seniorek rád uvítá další posily.

Za kroužek cvičících Táňa Dohnalová

Ďáblická burza knih

24. listopadu 2012 se konalo „předadventní setkání ďáblických seniorů“,
které každoročně organizuje obec, přesněji sociální komise.
Jsem přesvědčen, že málokterý občan příslušného věku odmítl osobní
pozvánku na toto setkání, které se konalo v hezky vyzdobených prostorách místní školy. Již před naším příchodem byly stoly obtěžkány chlebíčky
z lahůdkářství v Bořanovicích, cukrovím od cukrářských učňů z Kobylis
a ovocem. Uvítala nás předsedkyně sociální komise Mgr. Barbara Tranová
s přáním příjemného odpoledne i následných dnů předvánočních a vánočních. Následoval neformální a úsměvný projev starosty Ing. Miloše
Růžičky, spojený se vzpomínkami na školní a studentská léta a s přáním
pro všechny udržet si své „náctiny“ ve své duši po celý život.
Kdo se dosud ostýchal při projevech hodovat, nyní nastala ta pravá chvíle.
A plný žaludek je základ spokojenosti. Také pití bylo dostatek: od kávy
a čaje k vánočnímu punči – specialitě vedoucí školní jídelny paní Petříkovové. O přípravu i spokojenost všech se staraly nejen členky komise, ale
také jejich ratolesti. Dlouhou dobu nás bavil písničkami z našeho mládí
s vlastním doprovodem na akordeon pan Milan Miškařík, člen klubu harmonikářů Františka Kopeckého z Prahy 8. V příjemném prostředí a při
dobré náladě jej mnozí zpěvem doprovázeli.
Znovu je třeba poděkovat všem, kteří přispěli ke zdaru úspěšné akce.
To znamená i dětem ze školní družiny, jejichž krásná vánoční přání jsme si
odnesli domů.
Zdeněk Sobotka, fotografie Miloš Růžička

V Ďáblicích jsme přivítali
nové občánky
Zprávy z Ďáblic

Příjemné odpoledne pro seniory

Na sobotu 19. ledna připravujeme První ďáblickou burzu knih, na kterou
může kdokoliv přinést knihy ze svého domova, určené k rozebrání, vzájemné výměně nebo případnému prodeji. Novější a kvalitní knihy se
budeme snažit nabídnout Obecní knihovně, která je může přijmout pouze
zdarma, ovšem přinese užitek více čtenářům. Knihy, o které nebude mít
nikdo z účastníků zájem, nabídneme sběrným surovinám.
Se svými případnými dotazy a nápady se můžete obracet na paní knihovnici Lucii Kosejkovou, Obecní knihovna, Osinalická 30. Burza proběhne
v Obecním domě, Ke kinu 7. Bližší informace naleznete v lednovém
Ďáblickém zpravodaji.
Pořádá Kulturní a školská komise,
Sociální komise a Obecní knihovna MČ Praha-Ďáblice

Slavnostní přivítání nových občánků
Ďáblic se konalo 10. října v jídelně
Obecního domu a bylo přivítáno
10 dětí.

Každý nový občánek si na památku
odnesl ručník s vyšitým jménem
a Pamětní list s obrázkem ďáblické kaple
Nejsvětější Trojice a sv. Václava, kterou
namaloval ústy Tomáš Janoušek
z Ďáblic, člen Nakladatelství malířů
s tělesným postižením, malujících ústy
a nohama.

Výsledky ankety seniorů
V letošním předvánočním čase se v základní škole tradičně sešli ďábličtí
senioři, aby si mohli společně popovídat a tentokrát i od plic zazpívat
s panem Milanem Miškaříkem a jeho harmonikou.
Organizátorky se letos obrátily na přítomné seniory s prosbou o vyplnění
ankety, jejímž cílem bylo dozvědět se, jak co nejlépe připravit příští
setkání. Děkujeme vám, kteří jste anketu vyplnili, za vaše názory a připomínky – jsou pro nás velmi cenné a užitečné. Je pochopitelné, že nemůžeme splnit každé přání, ale již nyní víme, že příští rok pozveme seniory
od 70 let věku, posezení se uskuteční opět na konci listopadu a budeme
se snažit, aby na setkání nechybělo hudební vystoupení jak dětí,
tak i harmonikáře.
Barbara Tranová, sociální komise MČ Praha-Ďáblice

Na slavnostním odpoledni zahrála dvě skladby ďáblická flétnistka Tereza
Večerková, členka souboru Státní opery Praha.
Autorem fotografií je Jonathan Veselý
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Z fotbalového
oddílu
Ďáblický fotbal na podzim
pokračoval v úspěšném tažení
Poslední zápas Mužů A s Admirou B v sobotu
17. listopadu ukončil na našem hřišti podzimní
sezónu remízou 2:2 ve velmi emotivním zápase,
kdy naše mužstvo prohrávalo 0:2 a ještě k tomu
dohrávalo zápas v deseti hráčích, nicméně tři
body si Admira z našeho hřiště neodvezla, a tak
naše „áčko“ přezimuje na druhém místě
tabulky za vítěznou Dubčí.
Muži B skončili na třetím místě, Muži C , což je
z větší části starší dorost doplněný zkušenými
hráči, skončili na velmi hezkém čtvrtém místě.
Ženy se umístily na 9. místě z 12 týmů. Mladší
dorost je 9. z 12 týmů, nicméně je to velký
úspěch, protože náš dorost postoupil do 1. třídy
a v našem týmu jsou oproti ostatním týmům
mladší kluci. To samé je u Starších žáků, kteří
jsou zatím na posledním místě. Jak důležitou
roli hraje věkové složení daného týmu, ukazuje
Starší a Mladší přípravka, které letošní sezónu
hrají svou věkovou skupinu a jsou obě na
prvním místě v tabulce. Minipřípravka zatím
hraje pouze turnaje a přátelská utkání, její

Podzim
u SDH Ďáblice
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Srpen je již tradičně pro hasičské děti měsíc
táborový. Ďábličtí mladí hasiči byli již podruhé
s kamarády z ostatních sborů na letním dětském táboře, který se konal jako každoročně
v Lažánkách u Strakonic. Letošní tábor provázela celotáborová etapová hra Asterix a Obelix,
takže již při odjezdu na tábor vedoucí mládeže
vítali děti u autobusů v tradičních kostýmech.
Děti se na táboře kromě celotáborové hry učily
novým dovednostem, a to například jak nocovat v přírodě, jak rozdělat oheň pouze pomocí
křesadla a také jak poznat různé druhy bylinek
a uvařit z nich dobrý čaj. Na táboře také proběhla ukázka požárního zásahu, první pomoci
a policie. Ze všeho nejvíce se ale děti těšily na
večerní diskotéky a také povídání u táborového
ohně.
l 3. září jsme se opět začali scházet na pravidelných pondělních schůzkách mladých hasičů
v ďáblické hasičárně, kde děti připravujeme na
další hasičský rok plný soutěží a pěkných
zážitků.
l Koncem září jsme se s dětmi zúčastnili také
hasičského víkendového soustředění v Krkonoších, kde jsme trénovali na blížící se závody
požární všestrannosti, a také na memoriál
Marty Habadové, což je halová soutěž v běhu
jednotlivců na 60 metrů s překážkami.
l 7. října proběhl na letišti v Letňanech srandamač v požárních útocích, kde naše družstvo získalo, i přes nepřízeň počasí, v kategorii
mladších družstev krásné 4. místo.
l 14. října jsme byli na závodech v požárnické

výsledky jsou však vynikající a oblíbenost Školičky potvrzuje to, že máme přihlášených
37 malých dětí.
Sen se splnil
Dlouhou dobu jsme snili o tom, že koupíme na
hřiště světelnou tabuli se skórem a časomírou.
Sen se splnil díky pomoci jednoho tatínka.
Podle pamětníků byla dříve mechanická tabule
se skórem na střeše nad stávající kantýnou,
kam vedly schůdky pro obsluhu.
O vánočních prázdninách
otevíráme hřiště
Od úterý 25. až do pátku 28. prosince otevíráme hřiště pro všechny zájemce, a především
pro tatínky s dětmi, kteří budou chtít využít

vánoční prázdniny pro sport. Hřiště bude
otevřeno každý den od 13 do 15 hodin.
Ples Fotbalistů
Již 4. ročník budeme pořádat v sobotu 9. února
2013 od 20 hodin v Základní škole U Parkánu.
Poděkování
Děkuji všem partnerům/sponzorům, správci
areálu, sekretáři, hráčům, trenérům, vedoucím
i aktivním rodičům, že v době, kdy dělat něco
navíc, za minimální odměnu nebo dokonce
zadarmo, pomáhají pokračovat v 90leté historii
Ďáblického fotbalu. Za to Vám všem moc děkuji
a přeji hodně osobních i pracovních úspěchů do
roku 2013.
Michal Mošnička, SK Ďáblice

všestrannosti v Lochkově. Jedná se o orientační
běh, ve kterém pětičlenné týmy mladých hasičů
na jednotlivých stanovištích soutěží v různých
disciplínách, jako je např. střelba ze vzduchovky,
zdravověda, uzle, orientace v mapě a další.

l Hned 4. listopadu se naši mladí hasiči naposledy vydali soutěžit, a to tentokrát do Cholupic
na Orientační běh. Zde náš sbor reprezentovaly
hned dvě hlídky v kategorii mladších.
l Jednou z posledních soutěží roku 2012 byl
Memoriál Marty Habadové, který se konal dne
3. listopadu v hale ve Stromovce. V kategorii
mladších nás reprezentovali Dan Tipta, Dominik
Kouba, Eda Maleček, Viktor Jirků, Tomáš Hocek,
Eliška Zimmermannová a Natálka Berečková,
v kategorii starších Matěj Vondřich. Přesto, že
jsme nedosáhli na medailové pozice, výsledky
dětí byly zase o něco lepší než vloni.

1. hlídka, ve složení David Kouba, Dominik
Kouba, Dan Tipta, Eliška Zimmermannová
a Natálka Berečková, skončila na krásném
6. místě. 2. hlídka, ve složení Radek Zach, Eda
Maleček, Jirka Kadleček, Adam Kučírek a Tomáš
Hocek, skončila na 8. místě ze 14 hlídek.
Je to krásné umístění a našim dětem za jejich
snahu a maximální nasazení v tomto roce moc
děkujeme.
Jan Havránek

Najdou Ďáblice dalšího kronikáře?

Prvně jsem se s ním setkal tehdy, když jsem, jako mladý kantor po vojně,
nastupoval na ďáblickou školu. Byl to výborný zeměpisec a pomohl mi
svými zkušenostmi v pedagogické praxi.
Stál u zrodu ďáblické hvězdárny a organizoval, spolu s RNDr. Sloukou,
přednášky o astronomii přímo v prostorách hvězdárny.
Na škole se zapojoval do kulturních i sportovních akcí tehdejšího
učitelského sboru.
Vzpomínám si, jak jsme radostně organizovali, spolu s Mirkem Sejkem,
před školou oslavu 28. října v roce 1968. Dlouho jsme se ale neradovali
a v roce 1970 jsme byli nuceně „odejiti“ ze školy. Zdeněk byl převelen
jako řadový učitel na ZŠ Chabařovická a já na ZŠ Na Korábě. I potom se
naše rodiny navštěvovaly. Vzpomínám, jak na jednom setkání u klavíru se
dožadoval, abych mu zahrál jeho oblíbený hit „Mackie Messer“, který si
se mnou zazpíval. Tak vidíš, chlapče, už to bude 5. ledna 10 let...
Vzpomíná na Tebe Tvoje Jarka, syn Zdeněk, dcera Hanka v Kanadě
a všichni Tvoji kamarádi. Čest Tvojí památce!
Milan Černý

Potřebujeme v dnešní internetové době ještě psát kroniku obce? Nestačí
si všechny potřebné informace vyhledat na počítači? To jsou otázky, nad
kterými se dnes zamýšlíme, když před námi stojí úkol najít pro Ďáblice
nového kronikáře.
To, že Ďáblice mají svou kroniku, možná leckdo zaznamenal, například
z článků v Ďáblickém zpravodaji, které psal náš zatím poslední kronikář,
RNDr. Zdeněk Sobotka.
Pokud bychom se ale chtěli dozvědět více informací o historii ďáblických
kronik, o ďáblických kronikářích nebo o historii obce, nepostačí nám
k tomu internet, neboť na internetových stránkách naší obce se dočteme,
že tyto informace se připravují... Museli bychom se tedy obrátit na úřad
naší městské části a požádat pana tajemníka o přístup ke kronikám.
K tomuto kroku se odhodlá asi málokdo, nejspíš nějaký vysokoškolský
student, který píše odbornou studii o Ďáblicích.
Zpřístupnění informací o historii Ďáblic na webových stránkách obce by
snad mohlo být jednou z priorit nového kronikáře. Přečíst si zajímavé
články o tom, jak se v Ďáblicích žilo, prohlédnout si dobové fotografie
nebo zavzpomínat na dobu svého mládí, je pro leckoho lákavé a taky přínosné. Připomenutím a oživením historie se stává náš vztah k místu,
v němž žijeme, osobní, a více nám pak záleží na tom, kde žijeme. Také se
učíme vážit si toho, co vytvořily předchozí generace, a lépe si můžeme
představit, že za konkrétním činem nebo úspěchem, stojí vždy konkrétní
lidé.
V Ďáblicích se dosud vždycky našel člověk, kterému „paměť obce“ ležela
na srdci natolik, že byl ochoten ujmout se role kronikáře. Nejznámějším
z nich byl PhDr. Miloslav Wimmer, který vedl ďáblickou kroniku
19 let (v letech 1986-2005). Po něm převzal štafetu již zmiňovaný
RNDr. Zdeněk Sobotka, kterému vděčíme za sedmileté trpělivé zaznamenávání aktuálních událostí i doplňování bílých míst v předchozích kronikách. Za jeho práci pro obec mu upřímně děkujeme.
Zbývá tedy vznést aktuální otázku: Najdou Ďáblice svého nového kronikáře? Věříme, že ano, ale nemusí to být snadné. Proto se obracíme na
každého z vás s prosbou, abyste se nad naším společným přáním zamysleli a ve svém okolí pomohli objevit člověka, který má vztah k naší obci,
její historii i současnosti, umí používat počítač a spolu se členy letopisecké komise by byl ochoten pokračovat ve vedení kroniky, pro sebe, své
blízké i budoucí generace ďáblických spoluobčanů.
Své návrhy na nového kronikáře, prosíme, předávejte panu starostovi
Miloši Růžičkovi, tel. 283 910 723.
Barbara Tranová,
členka Letopisecké komise MČ Praha-Ďáblice

V lednu 2013 uplyne 10 let ode dne, co zemřel můj manžel
pan Zdeněk Corn. Kdo jste ho znali, prosím, vzpomeňte s námi.

S díky J. Cornová, manželka a děti s rodinami
Zdeněk Corn
narozen 24. 4. 1921, zemřel 5. 1. 2003
zakladatel hvězdárny v Praze-Ďáblicích
Pan Zdeněk Corn působil jako učitel od 50. let minulého století v obcích na severním okraji Prahy. Jeho
životním koníčkem byla astronomie. V obci Ďáblice,
v níž bydlel, založil astronomický kroužek, který svépomocí postupně vybudoval hvězdárnu. Na výstavbě se podílel nejen
radami, ale i osobně fyzickou prací jak dokládají snímky. Provoz hvězdárny zajišťoval vlastními přednáškami a obstaráváním externích přednášejících.
P. Corn byl pedagog tělem i duší, jeho přednášky pro kroužek mládeže
navštěvovali s oblibou i dospělí. Za jeho působení hvězdárnou prošla řada
mladých lidí, z nichž někteří se stali i profesionálními astronomy např.dr
Svatopluk Kříž (Astronomický ústav ČSAV), doc.Vladimír Znojil a další.
V jeho životě byla i obtížná období, např. po roce1968 kdy byl přeřazen
z místa ředitele ZŠ na nákupčího školních pomůcek, ale o hvězdárnu se
staral s nadšením jemu vlastním.
Po odchodu do důchodu v roce 1981 ještě určité období vedl astronomický kurs pro mládež. Po přestěhování do Kostelce n. Černými lesy,
odkud pocházel, jeho pravidelná činnost na hvězdárně skončila.
Hvězdárna, kterou díky
své energii a aktivitě
spolu s dalšími členy
kroužku v 50. letech
vybudoval, pokračuje
ve své činnosti i dnes
s podstatně rozšířenou
provozní dobou.

Zdroj
www.planetarium.cz
Ilustrační foto
Martin Smrček

Zprávy z Ďáblic

Vzpomínka na Zdeňka Corna

Dovětek k článku pana Tomáše Dvořáka
„Boj s vodou ve všech podobách a na všech
frontách“ uveřejněného v listopadovém
čísle Ďáblického zpravodaje
Nemohu nechat bez povšimnutí tento důležitými informacemi nabitý článek, který hodně vypovídá o hospodaření se svěřeným obecním majetkem
v minulém období. Já bych ho nazvala „Nápravou šlendriánu a lhostejného přístupu ke správě společného majetku“. Článek je tichou obžalobou minulého vedení naší městské části, které plýtvalo penězi a používalo
veřejné finanční prostředky ve prospěch svých blízkých přátel a vlastních
odměn. Kdyby tak dobře placený stavební dozor opravdu stavby a provedené rekonstrukce kontroloval a dozoroval, nemusel by dnes pan Dvořák
řešit problémy s vodou na všech frontách a ve všech podobách, jak
výstižně svůj text nazval. Kdyby více než 10 miliónů bylo skutečně dobře
investováno do rekonstrukce hasičské zbrojnice, mohl by si pan Dvořák
dnes jako radní sedět u kafíčka, tak jak to dělali minulí radní a nezabývat
se vodou v hasičárně.
Chtěla bych mu poděkovat, a nejen asi já, za všechno to úsilí, které vynaložil ke zlepšení stavu základní i mateřské školy, tedy hlavně pro naše
ďáblické děti a popřát mu hodně zdaru při jeho další skoro „detektivní“
činnosti.
Věra Prokešová
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Peklo a nebe na talíři
Nedávno jsem byla upozorněna na televizní pořad „Peklo na talíři“.
Kolega z práce si na internetu vyhledal archiv pořadu a některé části
shlédl. „ Pobavil“ mě popisem složení průmyslových sladkostí. Kolegyně
se zmínila o své dceři, která, když začala chodit na gymnázium, obědvala
s ostatními spolužáky v obchodě s krásně barevnými sladkostmi, jenž byl
přímo proti škole. Po několika dnech skončila na kapačkách v nemocnici.
V pátek 23. listopadu jsem na internetu viděla článek odbornice zdravé
výživy Margit Slimákové. Cituji jeho úvod: Prodejem sladkostí, brambůrků
a přeslazených nápojů jsou zaplněny ulice, kina a čím dál tím více
i samotné školy. V Česku prudce stoupá počet dětí s nadváhou, zvýšenou
hladinou cholesterolu, diabetem a vysokým krevním tlakem – tj. nemocemi, které donedávna sužovaly pouze dospělé. Děti mají málo pohybu,
nesnídají a na svačiny si kupují sladkosti. Mnozí rodiče z nedostatku času
dávají dětem namísto svačiny peníze a ty pak podle průzkumu jedí ve
všední den více sladkostí než o víkendech. Koupí si je přímo ve škole.
(převzato z Blog.aktuálně.cz)
Co dodat? Člověk je tvor, který v přirozeném běhu svého života přijímá
výživu, kterou dává Země, výživu rostlinnou a živočišnou. Vývojem lidské
společnosti vznikl potravinářský průmysl, který měl ženám pomoci zbavit
se starosti o výživu rodiny a podpořil je v jejich touze přiblížit se mužům
v profesním růstu...
Po roce 1982, kdy jsem se začala setkávat s lidmi, kteří jako já měli zájem
zkvalitnit svoji životosprávu, mě na besedách oslovila slova dvou starých
mužů. Předseda Československé organizace esperantistů vegetariánů
zdůrazňoval: „To, co pro své zdraví potřebujeme, dává příroda v místě,
kde žijeme.“ Druhý muž, včelař, říkal: „Výživa tělo vyživuje, strava tělo
otravuje.“
Se skupinkou přítelkyň ze specializované organizace zahrádkářského
svazu Přátelé přírodní výživy jsme v tu dobu začaly připravovat kurzy
zdravé výživy. Studovaly jsme staré kuchařské knihy, učily se znovu vařit
jáhly, kroupy, fazole... V jedné ze starých knih jsem objevila recept na Boží
požehnání: uvařené jáhly ochutíme vařeným sladkým ovocem, sypeme
mletým mákem. Možné je polít kaši kvalitním mlékem.
Blíží se vánoční svátky s hojností na svátečním stole spojené.
Přeji Vám, ať jsou blažené.
Milada Stroblová, Občanské sdružení pro Ďáblice

Pražské služby udělají vše
pro čisté vánoční svátky
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného
odpadu v období vánočních a novoročních svátků na území hl. m. Prahy.
Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění
nádob a nevznikal kolem nich nepořádek. Od Štědrého dne až do
Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako v běžných
pracovních dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké zástavby
(sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. Co se týká tříděného
odpadu, v termínu 17.–31. 12. 2012 se bude provádět mimořádný svoz
skla v kritických oblastech.
Svoz směsného odpadu
22.–31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných programů,
1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech,
2.–5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den).
Svoz tříděného odpadu
22.–31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných programů,
17.–31. 12. 2012 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz
dle příslušných svozových programů,
1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech,
2.–5. 1. 2013 bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den).
Svoz vánočních stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob
pro ostatní odpad. Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným
komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12.
2012 do 28. 2. 2013. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu
umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška
nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky
před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
Vanda Pálková

Izajášovo proroctví
Starozákonní prorok Izajáš (Hospodin spasí) žil v 6. stol. př. Kr. v Jeruzalémě a působil dlouhých 40 let. Jednak káral a varoval lid Judska
a Izraele, aby se nestavěl proti Boží vůli, ale také zvěstoval a prorokoval
příchod Ježíše jako Mesiáše.
I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.
Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti...
Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nýbrž o pokorných v zemi bude
rozhodovat podle práva. Iz 11,1-4
S přáním Božího pokoje o svátku Vánoc a s přáním Božího provázení
po celý rok 2013.
25. 12. – Hod Boží vánoční v 9 hodin
(Večeře Páně)
31. 12. – pobožnost v 17 hodin,
poděkování za uplynulý rok.

Renata Wesleyová, farářka
Náboženská obec
Církve československé
husitské v Praze–Ďáblicích
Ďáblická ul. 80/75
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Michelangelo Buonarroti (1475–1564),
Ztvárnění proroka Izajáše v Sixtinské kapli

Hudební sdru!ení "áblík a M# "áblice
Vás srde$n% zvou na

TRADI!NÍ
VÁNO!NÍ
KONCERT
17. prosince 2012
od 18 hodin
Koncert se koná v modlitebn% #eskoslovenské církve
husitské,
"áblická ul., Praha - "áblice

Kalendář akcí

Hvězdárna Ďáblice

do 20. prosince – výstava děl Umělců Malujících Ústy a Nohama
v ZŠ U Parkánu

Pod hvězdárnou 768, 182 00 Praha 8, tel.: 283 910 644
e–mail: hvězdárna.dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

12. prosince od 18 hodin – veřejná schůze zastupitelstva ZŠ U Parkánu
14. prosince od 15 do 17 hodin – Společné tvoření vánočních
ozdob a dekorací v jídelně ZŠ U Parkánu 17 (s sebou si přineste drobný
příspěvek na materiál
17. prosince v 18 hodin – Adventní podvečer ve sboru
Církve čs. husitské s koncertem HS Ďáblík
19. prosince – Zpívání pod vánočním stromem
a vánoční jarmark v ZŠ U Parkánu
19. ledna – první Ďáblická burza knih v Obecním domě

Mše v ďáblické kapli
nejsvětější Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní v lichou neděli
a v některé svátky, začátek mše je vždy v 10:30 hodin.
9. prosince – 2. neděle adventní
23. prosince – 4. neděle adventní
24. prosince – 24:00 (!) půlnoční mše svatá
25. prosince – Narození Páně / Boží hod vánoční
Před každou bohoslužbou je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Duchovní správa: P. Dr. Marek Pučalík, O.Cr., Rytířský řád Křižovníků
s červenou hvězdou, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1-Staré Město,
tel.: 221 108 357, kostelník: 602 380 993, www.kapledablice.cz

Program na prosinec
Otevírací doba
Pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14–16 hodin.
Neděle 23. a 30., pondělí 24. a 31., středa 26. 12. zavřeno.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
10. 12. Ing. Václav Pribáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé
úkazy a objekty.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí
od 18.30 hodin:
3. a 17. 12. – Ze života hvězd.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 14-16.
V pondělí 3., 10. a 17. 12. 20–21 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.
Neděle 23. a 30., pondělí 24. a 31., středa 26. 12. zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami
Noční obloha: Měsíc – od 16. do 30. 12., nejlépe okolo 20. 12.,
Jupiter – po celý prosinec,
Uran – za dobrých podmínek.
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý prosinec.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Při nepříznivém počasí (zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit
astronomické publikace (pohledy, mapy, knížky).

Pozvání

7. prosince v 19.30 hodin – Adventní koncert v ďáblické kapli

Kulturní a školská komise MČ Praha-Ďáblice pořádá
HROMADNÉ NÁVŠTĚVY
vždy ve středu a ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin mohou hvězdárnu
navštívit předem objednané skupiny návštěvníků (5 až 20 osob – vhodné
pro rodiny s dětmi, školy). Program: pozorování oblohy nebo promítání
filmů (záleží na počasí).

Adventní koncert
v ďáblické kapli
Skladby zahrají Tereza Večerková (flétna),
Veronika Hádková (hoboj),
Jan Hádek (housle), Filip Dvořák (cembalo)

7. prosince 2012 v 19.30 hodin.
Vstupné 50 Kč. Prodej vstupenek na místě před začátkem koncertu.

Středisko křesťanské
pomoci v Praze
Pečovatelská
služba Ďáblice

Jste senior a s přibývajícími roky vám ubývají síly?
Jsou situace nebo činnosti v každodenním životě, na které si už sami netroufáte?
Je vaše zdravotní postižení překážkou při zajišťování základních životních potřeb?
Hledáte profesionální pomoc? Můžeme vám pomoci!
Naši pracovníci vám pomohou zvládat tyto těžkosti v prostředí vašeho domova.
Působíme v oblasti: Ďáblice, Kobylisy, Bohnice, Dolní Chabry, Březiněves, část Libně

ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek v 8.30 a 10.30 pro předem
objednané školní výpravy. Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma.
Bližší informace a objednávky na č. 283910644.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 9. 12. od 10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Za jasného počasí 11-12 pozorování Slunce, příp. Venuše.
VSTUPNÉ
Na pozorování oblohy – dospělí 45 Kč, mládež 25 Kč, senioři (od 65 let)
40 Kč, filmové pořady, přednášky – dospělí 55 Kč, mládež 30 Kč,
senioři (od 65 let) 50 Kč.

Nabízíme podporu a pomoc při:
podávání jídla l zajišťování stravování l oblékání a hygieně
l udržování domácnosti l pohybu v bytě l nákupech a pochůzkách
l doprovodech nebo l dovozech autem k lékaři...
Kontakt
telefon: 283 910 424, mobil: 777 734 178, 777 734 179
Ke Kinu 7, Praha 8-Ďáblice
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz, www.skp.diakonie.cz
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