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Zprávy z rady městské části
1. jednání dne 12. 11. 2014

Zprávy z radnice

Záchranný archeologický výzkum. Pan tajemník informoval o pozitivním archeologickém nálezu při archeologickém výzkumu stavby zázemí
Ďáblického parku, z čehož vyplývá nutnost zajištění záchranného archeologického výzkumu. Rada po projednání schválila Smlouvu o záchranném
archeologickém výzkumu se společností ARCHAIA Praha o.p.s.
Jmenování Hlavní inventarizační komise. Rada po projednání
souhlasila s návrhem na jmenování HIK pro zajištění inventarizace MČ
Praha-Ďáblice za rok 2014 v tomto složení: předseda: starosta Ing. Miloš
Růžička; členové: tajemník úřadu RNDr. Ing. Michal Traurig, zástupce
starosty Martin Lonek; kontrolní výbor: Ing. Jiří Zajíček, vedoucí FIO
Miroslava Koubová; tajemník: Ing. Bronislava Lomozová.
Zánik mandátu člena Zastupitelstva. Rada po projednání vzala
na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva RNDr. Martina Smrčka
na základě písemné rezignace ze dne 5. 11. 2014 a prohlásila
PhDr. Vladimíra Novotného členem ZMČ Praha-Ďáblice ode dne
6. 11. 2014.

2. jednání dne 24. 11. 2014
Úprava stromů a keřů. Rada souhlasí s navrhovanou úpravou
stromů a keřů a po projednání schvaluje:
– cenovou nabídku firmy Jiří Fišer na redukční řez keřů a kácení stromů
v celkové výši 30 174,10 Kč;
– cenovou nabídku firmy Iris Španihel na prořez stromů, vyřezání náletů
a odstranění výmladků stromů v celkové výši 13 930 Kč.
Vánoční osvětlení Ďáblic. Rada po projednání schválila vánočního
osvětlení Ďáblic od společnosti ELTODOCITELUM, s.r.o. ve výši 71 669 Kč.
Poplatek za komunální odpad. Rada po projednání schválila úhradu
příspěvku ve výši poplatkové povinnosti na 2. pololetí 2014 bezhotovostním převodem z rozpočtu MČ přímo správci poplatku dle seznamu
odsouhlaseného správcem poplatku (MHMP).
Návrh rozpočtového provizoria. Rada po projednání souhlasí s hospodařením MČ po 1. 1. 2015 a doporučuje zastupitelstvu MČ ke schválení pravidla hospodaření v rámci rozpočtového provizoria.
Návrh na úhradu kompenzačních příspěvků dětí od 0–15 let.
Rada po projednání doporučila Zastupitelstvu MČ návrh schválit.
Složení komisí Rady MČ Praha-Ďáblice a redakční rady
Ďáblického zpravodaje. Rada po projednání zřídila:
l Komisi sociální: předseda Barbara Tranová, členové: Lýdie Veselá, Petra
Sládková, Jana Kacovská, J. Uchytilová, Josefa Tomková, Zdenka Tačovská,
Jitka Tomková, Jana Kohoutová;
l Komisi kulturní: předseda Simona Dvořáková, členové: Alžběta Mošničková, Zuzana Tomanová, Milada Stroblová, Petra Nešvarová-Chvojková;
l Komisi sportovní: předseda Markéta Bouzková;
l Komisi výstavby a investic: předseda Jan Täubel, členové:
David Tomanec, David Chromík, Michael Vlach, Jiří Marušiak,
Jan Hrdlička, Radimír Rexa;
l Komisi životního prostředí a dopravy: předseda Tatjana Dohnalová,
členové: Věra Prokešová, Alena Marušiaková, Iva Krčmová, Dan Peško;
l Redakční radu Ďáblického zpravodaje: šéfredaktor Hana Macháňová,
členové: Tatjana Dohnalová, Barbara Tranová.
Žádost o souhlas s převzetím daru na vybavení školy. Rada po
projednání souhlasí s převzetím daru ve výši 100 000 Kč účelově poskytnutému na vybavení školy, který ZŠ obdržela od společnosti Globus ČR
k.s. za vítězství v soutěži.
Informace o trestním oznámení. Pan tajemník informoval, že na
základě šetření Policie ČR nedošlo k trestnému činu neoprávněného užívání výherních hracích přístrojů v herně BELLA. Trestní oznámení podala

MČ, neboť je v naší městské části schválena nulová tolerance pro herní
automaty.
Monitoring spodních vod. Rada po projednání souhlasí s objednáním
monitoringu spodních vod pod skládkou v k.ú. Ďáblice od spol.
Geologická služba s.r.o. ve výši 24 982 Kč.

3. jednání dne 1. 12. 2014
Návrh kolektivní smlouvy. Tajemník předložil Radě návrh kolektivní
smlouvy pro zaměstnance úřadu na rok 2015 k připomínkám.
Návrhy termínů zasedání. Rada po projednání stanovila předběžné
termíny zasedání ZMČ na rok 2015: 25. 3., 17. 6., 23. 9., 9. 12. 2015.
Žádost o prominutí úhrady služeb. Rada po projednání nevyhovuje
žádosti Ing. Mgr. L.Veselé o prominutí úhrady služeb v Obecním domě
organizaci Centrum Sovička za období od července do doby ukončení
nájmu tj. 15. 11. 2014, zejména z důvodů neznámé výše vyúčtování,
které proběhne v budoucnu na základě odečtu skutečných stavů měřidel.
Zánik mandátu člena Zastupitelstva. Rada MČ po projednání vzala
na vědomí zánik mandátu člena zastupitelstva PhDr. Vladimíra Novotného
na základě písemné rezignace doručené dne 27. 11. 2014 a prohlásila
MUDr. Martina Lukeše členem ZMČ Praha-Ďáblice ode dne 28. 11. 2014.
Souhlas s platbou správního poplatku. Rada po projednání souhlasí
s platbou správního poplatku akce „Cyklostezka k hvězdárně Praha 8Ďáblice, Květnová“ ve výši 10 000 Kč za účelem získání stavebního povolení pro plánovanou realizaci stavby.
Svěření kompetencí Radě MČ. Rada po projednání navrhuje, aby
Zastupitelstvo pověřilo Radu na volební období 2014–2018 k
l rozhodování o veřejných zakázkách, u nichž předpokládaná hodnota
veřejné zakázky nepřesáhne 1 mil. Kč (bez DPH). V případě havárie nebo
krizového rozhodnutí 2 mil. Kč (bez DPH).
l rozhodování o rozpočtových opatřeních do výše 0,5 mil. Kč.
Návrh Jednacího řádu výborů ZMČ. Rada po projednání schválila
úpravu jednacích řádů výborů Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice.

Ustanovující zasedání ZHMP –
otevřená radnice
Zvolení starosty Ďáblic i zastupitelem hlavního města Prahy byl důvod,
proč jsem se zúčastnil ustanovujícího zasedání Zastupitelstva HMP.
Konalo se 26. 11. 2014 od 9. hodin ve velké zasedací síni Nové radnice
HMP. Sál nebyl ani prázdný, ani plný, mohl jsem pohodlně sedět v části
pro veřejnost. Naživo jsem byl účastníkem úvodní slavnostní části –
složení slibu členů Zastupitelstva HMP. Protože paralelně probíhalo několik dříve svolaných ustanovujících zasedání městských částí, bylo zasedání
po této slavnostní části do 19.00 přerušeno.
Jednotlivé body programu (volba primátorky, náměstků, členů Rady HMP,
zřízení výborů, volba jejich předsedů, místopředsedů a členů, ...) jsem sledoval z tepla domova – v přímém přenosu přes internet. Musím uznat
profesionalitu předsedy návrhového a volebního výboru, který program
moderoval a řídil, jakož i profesionalitu, stručnost a konkrétnost občanů
i zastupitelů, kteří v rozpravě k jednotlivým bodům programu vystoupili.
Zaujal mne dotaz na volenou radní HMP – paní starostku MČ Slivenec,
jak bude zvládat kumulaci funkcí uvolněné radní HMP a starostky MČ.
A zaujala mne hlavně její odpověď, že starostkou je již třetí funkční
období, má kolem sebe tým, který jí umožňuje být neuvolněnou starostkou. Připadá mi to jako dobrý příklad zkušeného manažera, který si uměl
vychovat vhodné zástupce a který umí delegovat.
Večerní část programu zasedání se do půlhodinové přestávky Ďáblic
přímo netýkala. Pro pokročilou noční hodinu jsem svou zvědavost na
výsledky druhé části zasedání odložil na ráno. Z dostupných zápisů jsem
ráno zjistil, že starosta Ďáblic byl zvolen: předsedou Výboru pro zdravot-
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Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Ďáblice dne 10. 12. 2014
Účast: 13 zastupitelů – 1 omluven, žádný zastupitel za ODS se nedostavil
Volný mikrofon:
l paní Ouředníčková vznesla dotaz na zastupitele ANO ohledně výsledku
vyšetřování trestního oznámení podaného před volbami – pan Kužma
odpověděl, že věc je stále v šetření;
l pan Ševid se ptal na dostavbu školy v souvislosti s prodejem areálu
v ul. U Parkánu – pan starosta sdělil, že MČ o případném odkoupení
pozemků začala jednat;
l paní Beranová i pan Ševid hovořili o negativním vlivu autobusové
dopravy v Ďáblicích na statiku domů.
Inventarizace majetku MČ Praha-Ďáblice za rok 2014. Zastupitelé
jednohlasně schválili členy inventarizačních komisí včetně harmonogramu
kontrol.
Volba člena kontrolního výboru a tajemníků kontrolního
výboru, finančního výboru a výboru pro kontrolu skládky v k.ú.
Ďáblice. Posledním členem kontrolního výboru byla zvolena paní Jitka
Aston. Tajemníky výborů – finačního pí Miroslava Koubová, kontrolního
paní Bronislava Lomozová, pro kontrolu skládky paní Monika Forková.
Schválení kompenzačního příspěvku za provoz skládky na rok
2015. Zastupitelé schválili: celkovou částku kompenzačního příspěvku za
provoz skládky navýšit pro rok 2015 na 1 900 000 Kč • ponechání
věkové kategorie pro vyplácení příspěvku pro všechny děti, které dovrší
v roce 2015 věku od 0 do 15 let a mají trvalý pobyt v MČ Praha-Ďáblice
• vyplácet částku ve výši 2 500 Kč na dítě od 1. 4. do 30. 11. 2015 na
základě podání žádosti. V případě nově narozených dětí v období
11–12/2015 pak vyplácení částky až do ledna 2016 na základě podání
žádosti.
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2015. Zastupitelé schválili, že do schválení rozpočtu na rok 2015 bude MČ hospodařit dle následujících pravidel: běžné výdaje lze uvolňovat měsíčně dle kapitol do výše
1/12 rozpočtu schváleného pro rok 2014 • kapitálové výdaje lze uvolňovat pouze na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2015.
Svěření kompetencí Radě MČ Praha-Ďáblice. Po projednání byly
schváleny.
Schválení jednacích řádů výborů zastupitelstva MČ PrahaĎáblice. Zastupitelé jednací řády schválili.
Informace starosty a zastupitelů: informace o výši příspěvků na svoz
komunálního odpadu za II. pol. roku 2014 • informace o složení komisí
Rady MČ Praha-Ďáblice
Diskuze: zastupitel pan Sládek se zajímal o čistotu obce a s ní související
smlouvy na úklid • pan Mošnička nabádal k důkladné přípravě podkladů
pro smlouvy týkající se staveb v Ďáblicích.
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nictví a bydlení • členem Výboru pro územní rozvoj a územní plán
• členem Výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou
vybavenost.
Náklad, který si vzal na svá bedra, není malý. Aby to vše nešlo na úkor,
ale naopak, aby to bylo v zájmu Ďáblic, bude starosta Ďáblic po vzoru své
stranické kolegyně muset prohloubit přípravu svých zástupců a delegování nejenom povinností, ale i pravomocí. Jedno bez druhého nejde.
Tato má osobní zkušenost se zastupitelstvem HMP i stránkami
www.praha.eu mi ukázala, jak by mohla i u nás v obci fungovat tzv.
otevřená radnice. Lze proto ocenit, že se do koaliční smlouvy v Ďáblicích na volební období 2014–2018 dostalo další otvírání ďáblické radnice
a samosprávy, jež začalo před 4 roky.
Každý z nás si pod otevřenou radnicí může představovat něco jiného. Teď
je vhodný čas si tyto představy vyměnit, aby se tento záměr mohl pečlivě
připravit. Realizace by měla být shodná s jinými IT projekty – v hrubých
rysech: sesbírání požadavků na budoucí systém a zpracování požadavků
(konsolidace, připomínkování, schvalování a vydání) • příprava projektového záměru a jeho zpracování (konsolidace, připomínkování, schvalování
a vydání) • veřejná soutěž na dodavatele, vyhodnocení na základě
veřejné diskuse • realizace, zkušební provoz, odstranění nedostatků,
převzetí a uvedení systému do provozu.
Svými níže uvedenými náměty/představami bych si dovolil zahájit sběr
požadavků na záměr otevřené radnice Ďáblic. Dle mých představ by ďáblický systém měl obsahovat: stručné charakteristiky, fotografie, náplně
práce, kontakty – radních, zastupitelů, předsedů i členů komisí a výborů,
zaměstnanců ÚMČ • plán řádných zasedání jednotlivých orgánů obce
(zastupitelstvo, rada, výbory, komise, redakční rada, ...) s termíny a tématickými okruhy na celý kalendářní rok • program zasedání – minimálně
14 dní předem • podklady k jednotlivým bodům programu – minimálně
7 dní před zasedáním • online diskusní prostor pro každé veřejné zasedání – otevřený 7 dní před zasedáním a uzavřený den po zasedání
• usnesení ze zasedání – do 24 hodin od jejich přijetí • ověřené zápisy
ze zasedání do 48 hodin po ukončení zasedání • zvukové záznamy do
24 hodin od ukončení zasedání; časem dostupnost on-line audiovizuálního přenosu po internetu • přehled všech veřejných zakázek a jejich
aktuálního stavu (od záměru po předání) s možností procházet doprovodnou dokumentaci • privátní zónu pro oprávněné skupiny uživatelů;
• úřední desku i její archiv • rozesílání e-zpravodaje zaregistrovaným
občanům • e-dotazník (možnost získat názor občanů na určitou problematiku) • redakční systém (pro vytváření nových stránek, vkládání textů,
dokumentů, ...) zvládnutelný zaškoleným pracovníkem úřadu MČ.
S ohledem na současné reálné potřeby, resp. finanční možnosti MČ se
nemusí podařit zrealizovat napoprvé všechny naše představy. Pro případ
získání dotace, resp. získání dalších obcí pro tento projekt je vhodné naše
představy definovat co nejšířeji i s ohledem na budoucí potřeby.
Bude vítán každý námět k záměru otevřené radnice, který zašlete
do 20. 1. 2015.
Radim Rexa, člen KVI RMČ a FV ZMČ

Kompletní zápisy ze zasedání Rady i Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
najdete na stránkách www.dablice.cz.
Foto Věra Prokešová
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Krátké představení
místostarosty

Dvě Vánoční a Novoroční přání

Dovolte mi krátce se představit. Je mi 38 let, jsem
ze sousedních Kobylis (sídliště Ďáblice), odkud jsme
už od dětství s kamarády podnikali výpravy do Ďáblic
a Ďáblického háje. Pocházím z učitelské rodiny. Vystudoval jsem SPŠ ST
v Panské ulici, obor Telekomunikace, následné studium na pražské
FAMU jsem po čtyřech semestrech přerušil a dále zůstal v oboru jako filmový zvukař na filmových zakázkách doma i v zahraničí. Měl jsem tu
čest se pracovně setkat se slavnými jmény světové kinematografie. Jsem
jednatelem společnosti s.r.o. V roce 2008 jsem se spolu se svou manželkou usadil v Ďáblicích, které považuji za dobré místo k životu – od té
doby se snažím zajímat o dění v Ďáblicích. Jsem otcem dvou dětí,
dcerky (7 let) a syna (5 let). Zajímám se o hudbu, fotografii, nová
média, film a sport.
Ve volbách v roce 2014 jsem podruhé kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů VOLBA 2010, důležitá rozhodnutí budeme společně konzultovat s ostatními členy. Rád přispěju konstruktivní prací a budu se
snažit vytvářet funkční zpětnou vazbu vítěznému hnutí Starostové
a nezávislí.
Moje priority jsou: prosazení projektu otevřené radnice, uzavření nedořešených stavebních záležitostí obce, pomoc při realizaci projektu
nového Ďáblického náměstí, zajištění právní ochrany obce při realizaci
budoucích významných projektů, důraz na přímou komunikaci s vámi,
ďáblickými občany.
Budu rád, když se nově zvoleným zastupitelům podaří během celého
volebního období spolupracovat stejně harmonicky, jako se jim to zdařilo při tvorbě společného přání, které je otištěno v tomto čísle ĎZ.
Přeji vám všem krásné Vánoce.
Martin Lonek

rádi bychom Vám do nového roku popřáli hodně zdraví a štěstí.
Někdo moudrý řekl, že chceme-li změnit svět, musíme začít sami u sebe.
To platí i pro nás, které jste si na čtyři roky zvolili ke službě pro obec.
Přejeme Vám tedy dobrý nový rok 2015 a máte naše slovo, že i my
zkusíme pro obec dělat to nejlepší.
Vaši (staro)noví zastupitelé
Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová, Simona Dvořáková,
Markéta Stránská, Barbara Tranová, Tomáš Dvořák, Marcel Janek,
Tomáš Kužma, Martin Lonek, Pavel Niebauer, Miloš Růžička, Aleš Sládek,
Čestmír Štuka, Jiří Zajíček

Milí sousedé, vážení občané Ďáblic,

Parkování u základní školy
Vážení sousedé, stále se opakují případy, kdy obyvatelé domů přilehlých
k Základní škole U Parkánu nemohou zaparkovat u svých obydlí kvůli
soustavnému porušování zákazu vjezdu v této oblasti (vyznačena červeně). Řidič, který nemá v této lokalitě trvalé bydliště, pouhým vjezdem
a samozřejmě také parkováním zde porušuje dopravní předpisy (může
být pokutován Městskou policí ČR až do výše 2000 Kč) a při otáčení vozu
může zranit děti přicházející do školy.
Pro zastavení či krátkodobé parkování svého vozu, prosím, používejte
zeleně označené zóny. V budoucnu (během přístavby školy) zde zvažujeme výstavbu přechodu pro chodce a před začátkem vyučování také přítomnost strážníka MP ČR.
Vozy zaměstnanců školy, jimž je neoficiálně vyhrazeno místo u paty školní
zdi prosím, nechť zachovají volný bezbariérový přístup k zadnímu vchodu
do školy.
Za samosprávu obce děkuje
Martin Lonek, místostarosta MČ Praha-Ďáblice

Vážení občané Ďáblic
Občanské sdružení pro Ďáblice Vám přeje krásné Vánoce prožité v kruhu
rodiny a přátel. Do roku 2015 Vám přejeme co nejvíce osobní pohody,
kterou je dobré v sobě tvořit a také chránit si ji.
Občanské sdružení pro Ďáblice bude i v příštím roce usilovat o ochranu
životního prostředí naší obce. O našich aktivitách Vás stále informujeme
na webu sdružení. Od příštího roku nás najdete pod novým názvem –
Spolek pro Ďáblice. Změnu si vyžádala nová legislativa.

Za Spolek pro Ďáblice – Milada Stroblová, Dušan Andrš,
Věra Prokešová, Caroline Kovtun, Štěpána Dejmalová
Foto Věra Prokešová
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Adventní koncert

Vážení sousedé, v Ďáblicích doposud není zavedena tradice zdobení společného obecního vánočního stromu. Akce, která by každou 1. adventní
neděli byla skvělou příležitostí k vzájemnému setkávání a mohla by se
stát základním stavebním kamenem pro návazné kulturní akce, nám tady
stále chybí. Ďábličtí musí za tímto účelem vyjíždět do přilehlých obcí
a městských částí. Od roku 2015 bychom rádi tuto tradici založili.
Prosíme Vás tímto o návrhy, kde byste si výsadbu stromu představovali.
Uzávěrka je 30. 1. 2015. Nezapomeňte, prosím, na lokalitu budoucího
náměstí, kde je již prostor částečně vymezen projektem nové Radnice.
Své návrhy, prosím, posílejte na e-mailovou adresu
podatelna@dablice.cz nebo volejte na 283 910 724
(sekretariát starosty MČ).
Klidné prožití času vánočního vám přeje
Martin Lonek, místostarosta MČ Praha-Ďáblice

V pátek 12. 12. 2014 pořádala Kulturní a školská komise MČ Praha-Ďáblice v naší kapli Nejsvatější Trojice a sv. Václava již tradiční adventní koncert, tentokrát v podání dvojice nadaných mladých žen – Terezy
Večerkové, která během večera vystřídala několik druhů fléten, a Michaely
Waldhauserové, jejíž kytara citlivě podtrhovala a umocňovala výsledný
překrásný dojem. Interpretky zvolily skladby převážně barokních autorů,
ale i např. Písně k loutně P. Ebena. Charakter skladeb dobře vystihoval
podstatu adventu, který by měl být dobou zklidnění, rozjímání a radostného očekávání blížících se svátků vánočních, jak zaznělo i v úvodním
slovu P. PhDr. Marka Pučalíka, O.Cr. Dostát tomuto „plánu“ i v dnešní
hektické době a uniknout předvánočnímu shonu je úkol vpravdě
nesnadný, a tím spíše patří velké poděkování oběma sympatickým umělkyním i všem organizátorům koncertu, protože díky nim se to nám, kdo
jsme koncert vyslechli, alespoň na chvíli podařilo.
Martin Křížek

Ze zápisníku starosty

stavebního povolení vlastní přístavby budovy školy (přístavba dalších tříd,
nových šaten, nové kotelny, propojení všech budov atp.).

Naše autobusové spojení s Prahou ohroženo?
PRAHA vedle organizace hromadné dopravy ve vnitřním městě také organizuje související příměstskou dopravu. Ta nás velmi zajímá, protože může
v dobrém i ve špatném podstatně ovlivnit komfort přepravy ďáblických
občanů jak do okolních obcí a měst (Mělník, Neratovice, Kralupy n. Vlt.),
tak hlavně k metru.
Jménem Ďáblic prosazujeme, aby tzv. modré/dálkové autobusy projížděly
Ďáblicemi ulicí Ďáblickou, vždy stavěly na již vybudovaných zastávkách
a zajížděly ke stanici metra Ládví, kterou považujeme z pohledu další
dopravní návaznosti za nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, že se má
významně zvětšit počet těchto autobusů, očekávali jsme, že to přinese
další zrychlení přepravy k metru. Současně podporujeme, aby automobilová příměstská doprava byla směrována na záchytná parkoviště u metra
Letňany, které je umístěno mimo obytnou zástavbu a jsou zde podmínky
pro budování P+R parkovišť.
Nedávné komunální volby ale celý tento dopravní záměr (připravovaný
dopravními odborníky ROPID) zpozdily, a i zpochybnily. Objevil se totiž
divný nápad odklonit autobusovou dopravu za Březiněvsí na dálnici
(ul. Cínovecká) s konečnou zastávkou v Letňanech.
Co by to pro Ďáblice znamenalo?
Méně autobusových linek k metru, více času potřebného pro přepravu
k metru zejména mimo dopravní špičky;
snížení atraktivity příměstských autobusových linek pro mimopražské
občany, zvýšení počtu automobilů projíždějících Ďáblicemi a parkujících
v každé skulince okolí Ládví.
Celý záměr budeme dále sledovat a podporovat variantu
„Ládví“.
P.S.: S jakými základními hesly se na téma příměstské dopravy setkáte?
IDOS = integrovaný dopravní systém (vlaky+autobusy+MHD)
PID = pražská integrovaná doprava
ROPID = regionální organizátor pražské integrované dopravy,
www.ropid.cz, (zřizovatel hl.m.Praha, partner Středočeský kraj), zde
také naleznete platné jízdní řády a zprávy o jejich aktualizacích
i o dopravních novinkách

Škola a zvýšení počtu tříd – aktuální situace
Ve spolupráci s projektanty, Státním fondem životního prostředí a památkovou péčí prověřujeme konkrétní možnosti zateplení všech budov školy,
vč. provázání této akce s probíhající přístavbou.
Nejvyšší priorita a 1. krok, který právě probíhá, je navýšení kapacity tříd
školy. Projektujeme vnitřní stavební úpravy budovy školy tak, aby vznikly
další 2 třídy nutné pro nástup nových prvňáčků. Ve spolupráci s paní
ředitelkou školy, radním Tomášem Dvořákem a projektanty připravujeme
vše potřebné, aby během léta mohla proběhnout tato úprava prostor
budovy školy.
Souběžně probíhají všechny přípravné a průzkumné práce pro zajištění

Nové čtyřleté období spolupráce Ďáblic s policií –
žádost o spolupráci s občany
Jak jsme vás již dříve informovali, došlo k několika personálním změnám
ve složení rady městské části. Ke změně došlo také na místě zástupce starosty. Tuto funkci nyní zastává pan Martin Lonek. Kromě toho, že mu do
příštích měsíců přeji hodně zdraví a radosti z vykonané práce pro obec,
současně všem občanům připomínám, že koordinace spolupráce jak se
státní, tak městskou policií je právě v kompetenci nás dvou
(starosta/zástupce s pomocí tajemníka úřadu).
S velitelem místního oddělení Kobylisy Policie ČR, kam přísluší také katastr Ďáblic, jsem se již sešel. Projednávali jsme zejména otázku personálního zajištění práce policie v terénu, otázku bezdomovectví, drog
a trestných činů v oblasti Ďáblic.
Pořádek v obci, a tedy pravidelný kontakt se strážníky Městské policie
Praha, přebírá po paní Fišmistrové pan Lonek. Nové volební období, noví
lidé na obou stranách. Je to tedy příležitost opět posunout a zkvalitnit
spolupráci s oběma složkami policie.
DĚKUJEME ZA VŠECHNY VAŠE POZNATKY, NÁPADY, PŘIPOMÍNKY, ať již
směrované nám nebo přímo policii – ČÍM VÍCE JICH BUDE, TÍM LÉPE
ZPĚTNĚ PRO ĎÁBLICE. Prosím, věnujte čas i ohlašování různých krádeží
(např. kol), podezření na užívání či distribuci drog atd. přímo polici – tedy
oznamování přestupků, u kterých si mnozí z nás říkají, že ohlášení nemá
smysl, protože se „stejně nic nevyšetří“. I prostá evidence a statistika
různých druhů přestupků má velký smysl a pomáhá policii lépe určovat
priority a účelněji organizovat činnost v konkrétních oblastech, tedy
i v Ďáblicích.
Miloš Růžička, starosta MČ

Zprávy z Ďáblic

Obecní vánoční strom

Vánoční přání starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
máme za sebou období několika různých voleb. Bylo to
období, ve kterém jsme si hodně připomínali, co nám
chybí, co bychom chtěli mít jinak, co druzí dělají špatně
atp. Převažovala nespokojenost s dosaženým stavem
věcí ve společnosti.
Vánoční svátky by mohly být vítanou i potřebnou příležitostí věnovat se
alespoň chvíli opaku. Zpomalit kroky, zklidnit mysl, méně se přesouvat
z místa na místo, a o to více být blíže sami sobě, svým blízkým a všemu
tomu úžasnému a stále tajemnému životu, který nás obklopuje. A poděkovat za vše, co máme, čeho jsme sami i společně dosáhli, co nám zajišťuje klid a mír.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků plných klidu, pocitu bezpečí
a vzájemnosti.
S úctou Miloš Růžička
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Seznámení s povoláním
záchranáře
V pondělí 10. listopadu naši mateřskou školu
navštívil pan Jan Buzek, který dětem přiblížil
svou práci záchranáře. Je to velmi náročné
a potřebné povolání. Děti se zaujetím vyslechly
povídání o tom, co všechno takový záchranář
musí zvládat. Poté se mohly pana Buzka ptát
na vše, co je zajímalo. Děti také prokázaly své
znalosti. Většina si dobře pamatuje tři důležitá
telefonní čísla na složky záchranného systému.
Beseda byla doplněna praktickou ukázkou
poskytování první pomoci a ošetřením zlomeniny. Děti si na závěr mohly samy vyzkoušet
zafixování „zlomené“ nohy nebo ruky a masáž
srdce na cvičné figuríně. Touto cestou bych ráda
poděkovala panu Buzkovi, který ochotně věnoval svůj volný čas našim dětem.

Zprávy z Ďáblic

Věra Dusová, zástupkyně MŠ

mou hry koloběh vody. Děti tato hra zaujala
a velice si ji užívaly. Když nám vedoucí Markéta
vyrobila mrak a začalo pršet do sklenice, dětské
oči se rozšířily úžasem. Druháčci už tedy znají
koloběh vody a pochopili důležitost čisté vody
a je jen na nás, tuto skutečnost dětem
připomínat.
Dalším počinem byly pravidelné návštěvy solné
jeskyně v Letňanech, kde každý pátek stavíme
hrady ze soli a dýcháme blahodárný vzduch.
Pokračovat budeme ještě v lednu. A nenudili
jsme se ani v Ďáblicích. Kromě vycházek po
okolí jsme vyrobili lampiony a přáníčka, také
jsme se zúčastnili akce realitní kanceláře, kde se
děti nechaly namalovat podle svých představ.

Florbalový úspěch
našich chlapců
Měsíc listopad patří již tradičně florbalovému
turnaji chlapců. Turnaj se odehrává ve dvou
dnech, přičemž se jedná o postupovou soutěž.
I tento rok vyslala ZŠ U Parkánu své reprezentanty, kteří měli za úkol obhájit vítězství z minulého roku. Chlapci se výzvy zhostili úžasně.

Vychovatelky ŠD

Třeťáci v družině

Druháčci se v ŠD
v listopadu nenudili
Dne 10. listopadu jsme s našimi druháčky opět
vyrazili do Šestajovic a čekalo na nás několik
novinek. Ve zvěřinci pobíhala malá novorozená
prasátka a mezi kůzlaty kličkovali křečci.
Nepřišli jsme se však dívat na zvířátka, ale vyrobit si mýdlo. Do forem si děti nalévaly teplou
tekutinu a po zaschnutí vznikla mýdlová auta,
lodičky a jiné tvary. Aby nezůstalo pouze u jednoho výrobku, dostali jsme pytlíčky a naplnili je
solí do koupele. Ale pozor – neříkejte to nahlas,
protože některé děti je schovaly jako dárky.
Paní majitelka nás překvapila dalším plánem –
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pusu a vy vidíte celou škálu barev tvrdých těstovin. Pak teprve na vás ta nevinná, bezbranná
děťátka koukají a pak teprve vám, v tom lepším
případě, dávají za pravdu. V tom horším jim ve
vyšší třídě budete třeba odtrhávat jazyky od
zmrzlého zábradlí. Tak kterak jsme vyráběli
dráčky...
Marie Štěchová, vychovatelka ŠD

chtěla by v dohledné době zřídit ještě čokoládovnu. Potom by vám děti přijely s ušmudlanou
pusou a přemlouvaly vás k návštěvě Šestajovic
alespoň každý víkend.
Dne 19. listopadu jsme navštívili program
environmentální výchovy v DDM Dolákova. Tam
jsme se stali kapičkami vody a zkoušeli si for-

Ze zdánlivě obyčejného listopadového odpoledne, stráveného ve společnosti našich úžasných třeťáků, vyklubala se mi vzpomínka na
pana Svěráka. Kterak se může stát výroba
dráčků scénou z filmového plátna?
Jak je to prosté. Bylo to úžasné odpoledne a já
jej dodnes vyprávím svým blízkým a přátelům.
K výrobě draků jsme využili neuvařené těstoviny, ze kterých děti mohly dělat dráčkům ústa,
oči, obočí, prostě cokoli, co je napadlo. Měla
jsem vážně pocit, že je to výborný nápad a ani
mého kolegu nenapadlo protestovat. Vše probíhalo báječně. Děti nám rozuměly, tvořily, bavilo
je to, ale rozuměly nám holt po svém. Po tom,
co jsme dětem důrazně vysvětlili, že těstoviny
mají lepit na papír a v žádném případě je nejíst,
následovala smršť otázek: „A paní učitelko,
můžeme ty těstoviny jíst? A pane učiteli,
opravdu je nemůžu sníst? A můžu je alespoň
ochutnat? A proč ne? A co se stane, když je
sním?“ A vy neustále vysvětlujete, co se může
stát, že ne a proč ne, zatímco dítě, pro něj
s neuspokojivou odpovědí, odchází od katedry
a vy periferně vidíte, jak si v domnění, že jej
nevidíte, strká hrstičku těstovin do pusy. Můžete
se zeptat, co to má v puse, můžete po něm
chtít, aby pusinku otevřelo, ale stejně jste bezbranní. Dítě odvětí, že nic, či v druhém případě
všechno dřív spolkne, než aby bylo přistiženo při
činu. A proč tedy vzpomínka na pana Svěráka?
„Neolizujte železné zábradlí.“ Slavná věta
a vážně trefná situace ze slavného filmu
Obecná škola. Jistě si všichni na tuto scénu
vzpomínají. A stejně tak i vy můžete dětem stokrát vysvětlovat, že by se jim těstoviny mohly
dostat do zoubků, že si mohou ublížit, že jsou
těstoviny prošlé minimálně deset let a tak
podobně a stejně vidíte potajmu se hýbající
pusinky a neuděláte nic. Až do chvíle, kdy k vám
přijde plačící holčička, že jí bolí zoubek, otevře

První den turnaje byl pro chlapce zkušební
a důležitý pro sehrání celého týmu. V tomto dni
se našel pouze jeden přemožitel a naši chlapci
postupovali do následujícího dne z 2. místa.
Porážka však chlapce dostatečně motivovala
a dodala jim potřebnou kuráž ke skvělému
sportovnímu výkonu. V nejdůležitějším dni
nedali soupeřům žádnou šanci a suverénně
ovládli celý zbytek turnaje. Naši školu reprezentovali Václav Kotrč, Lukáš Kohout, Dominik
Cingel, Jakub Batěk, Zdeněk Macháň, Tomáš
Palička, Václav Trejbal, Jakub Kundrát a Viktor
Veniger. Tímto bych ráda poděkovala za skvělý
výkon a nezapomenutelný sportovní zážitek.
Veliká gratulace.
Michaela Hrbková, učitelka TV

Návštěva Ďáblického
hřbitova se stala tradicí
Den válečných veteránů je svátek, kterým se
vzdává čest lidem, kteří padli v první světové
válce. Slaví se v celé Evropě, ale i v Americe.
Naši žáci se této akce zúčastnili již po několikáté. I letos se šli na kladení věnců na Ďáblickém hřbitově podívat žáci z osmých tříd.
Sledovali se zájmem nastoupení vojenské
stráže, vyslechli čtyři národní hymny, a pak
česky i francouzsky projev francouzského velvyslance. Přestože jsme se obávali deště, nakonec jsme nezmokli a vrátili se tak trochu ve
sváteční náladě.
Jitka Stoklasová, učitelka ČJL

Sešel se rok s rokem a je tu zase další představení Klubu mladých diváků. Naše první návštěva
proběhla v divadle Rokoko a představení se
jmenovalo Věštkyně, vraždy a jasnovidci. Toto
představení navštívili přihlášení žáci ze sedmé,
osmé a deváté třídy v doprovodu paní učitelky
Stoklasové. A teď něco o představení: je to
česká premiéra adaptace Čapkových povídek
(Karel Čapek je náš nejznámější spisovatel,
napsal Devatero pohádek a s bratrem Josefem
Čapkem napsali pohádku O pejskovi a kočičce,
také vymyslel slovo robot). Magické příběhy
s tajemstvím někdy až hororovým, jindy úsměvným, trochu detektivní, trochu legrační, trochu
nostalgické. Všechny ale směřují k jediné
otázce: „Co je ve skutečnosti dobro a co je
zlo?“ V hlavní roli se objevila Dana Batulková
a Jan Vlasák. Všechny tato hra moc zaujala.
Mně osobně se taky líbila, byla vtipná. Už se
všichni těšíme na další představení v lednu, kdy
jdeme na hru „Jak jsem se ztratil aneb Malá
vánoční povídka“ do Divadla v Dlouhé.

Matěj Vondřich, žák VIII. A

Výlet do minulosti
V čase adventu jsme se vypravili do Polabského
skanzenu v Přerově nad Labem. Prohlédli jsme
si vesničku, zjistili jsme rozdíl mezi šindelem
a doškem a poznali jsme, jak vypadaly cihly
vepřovice – obydlí, ve kterých možná žili naši
prapraprarodiče. V chalupách bylo vše připraveno na Vánoce, výzdoba, ukázky zvyků, připravena byla i nadílka pro děti – jablíčko, ořechy,
vyřezávaná panenka nebo koníček. Viděli jsme
velkou spoustu druhů betlémů od různých
autorů. Zajímavá pro nás byla také expozice
škola, porovnání dřívějšího a dnešního vybavení
tříd, učební pomůcky.
Jaké dárky jsme si vytvořili nakonec, neprozradíme, protože to bude doma pro někoho překvapení. Přejeme všem hezké a klidné Vánoce
a hodně zdraví do nového roku 2015.
Žáci V. A

Adventní čas v naší
základní škole

V podání hromady čertů, andělů a dvou Mikulášů si letošní deváťáci vyzkoušeli, jaké to je být
za ty hodné a spravedlivé, kárající a hrozící
peklem. Celou akci si viditelně užívali a připravili si nápadité převleky. Strašení svých mladších
spolužáků a čtení z knihy hříchů zakončili rozdáváním bohaté mikulášské nadílky, kterou jim
připravily třídní paní učitelky. Snad se celá akce
líbila nejen jim, ale všem dětem a učitelům.

Čas běží jako o závod a máme tady opět
advent. Vůně cukroví, vánoční koledy, nakupování dárečků, dopisy pro Ježíška, zdobení našich
příbytků k obrazu Vánoc a hlavně velké těšení.
I v naší škole se už těšíme na Vánoce, a tak
jsme si pro otevření adventního času pro vás
opět připravili Adventní tvoření pro rodiče
s dětmi.
V pátek 28. listopadu jsme proměnili naši školní
jídelnu v jednu velkou tvůrčí dílnu. Kreativní
paní učitelky, vychovatelky, a dokonce i paní
kuchařky naší školy připravily pro příchozí velké
množství dílniček. Děti si se svým doprovodem
mohly vytvořit vánoční dárečky, ozdoby na stromeček, přáníčka, jmenovky, zápichy do květináčů, svícny, závěsy do oken i ozdobit věnec či
stromek z papírového pedigu. A to vše za zvuku
staročeských koled a vůně domácí vánočky.
Zájem byl i letos
opravdu veliký. Velice
nás těší, že naše tvořivé dílny se staly
v naší škole již tradicí. A to tradicí
vyhledávanou
a nepřehlédnutelnou.
A to není vše, co jste
s námi v adventu
mohli prožít:
16. 12. Vánoční jarmark – děti osobně se
svými třídními učiteli prodávali své výrobky.
16. 12. Zpívání pod vánočním stromem –
vystoupily děti z našeho hudebního a dramatického kroužku.

Jana Kolková, třídní učitelka

Návštěva Ústavu
pro jazyk český
Dne 6. listopadu jsme si udělali výlet do Ústavu
pro jazyk český v Praze. Navštívili jsme tam tři
oddělení – oddělení vývoje jazyka, onomastiky
a jazykové kultury.
Jako první jsme navštívili oddělení pro vývoj
jazyka, které se věnuje historii českého jazyka.
Výsledky své práce zveřejňují na svých webových stránkách, takže jsou dostupné veřejnosti.
Ve druhém navštíveném oddělení – oddělení
onomastiky – jsme se dozvěděli, že je to jediné
onomastické pracoviště v celé České republice.
Onomastika se zabývá vlastními jmény – jejich
původem a českou podobou vlastních jmen
včetně přechylování příjmení.
V posledním navštíveném oddělení – oddělení
jazykové kultury – jsme se dozvěděli něco
o praktické stránce jazykové kultury, jelikož
jsme byli přítomni zodpovídání dotazů po
telefonu.
Z návštěvy Ústavu pro jazyk český jsme si
odnesli spoustu cenných informací týkajících se
nejen historie, vlastních jmen a jazykové kultury, ale pracovníci nám i zodpověděli naše
dotazy týkající se psaní velkých písmen u vlastních jmen, která jsou někdy dost obtížná.

Michal N., žák IX. třídy

Zprávy z Ďáblic

KMD v Rokoku

Mikuláš, čerti a andělé
v ďáblické MŠ a ZŠ

8.–17. 12. Vánoční sbírka pro opuštěná
zvířátka z útulků – materiální sbírka pro psí
a kočičí útulky.
Jsme rádi, že s námi sdílíte naše vánoční těšení
a všem vám přejeme klidné a pokojné svátky.

Alena Votavová, koordinátorka komunitní
a zájmové činnosti ZŠ

7

Info
z fotbalového
oddílu
Podzimní sezóna je ukončena.
Jak jsme skončili?

Zprávy z Ďáblic

Muži A
Čtvrté místo v tabulce je mírným zklamáním,
třetí místo by nám asi slušelo lépe.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

klub
Braník
Uhříněves
Chabry
Ďáblice
Praga
Újezd nad Lesy
Štěrboholy
Vyšehrad B
Kyje Praha 14
Kbely
Hostivař
Dolní Počernice
Dubeč
Loko. Vltavín B

skóre
43:10
34:9
26:14
35:21
30:24
17:16
23:26
36:26
21:25
17:28
15:23
20:37
20:25
9:62

body
37
31
25
21
20
18
18
16
16
15
14
14
12
3

Muži C
Nově pod vedením trenéra Jirky Černého ve
II. třídě, kam postoupili ze III. třídy, splnili úkol
a postupným zlepšováním skončili na 9. místě.
Což je poměrně dobré umístění s ohledem na
to, že vznikl nový tým hráčů, kteří jsou většinou
z Ďáblic.
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

klub
Xaverov
Klánovice
Chabry B
Satalice
Dolní Měcholupy
Bohnice B
Troja B
Vinoř
Ďáblice C
Kbely B
Union Žižkov
King

skóre
43:12
33:10
37:19
37:13
34:28
25:19
27:25
21:32
24:38
35:39
13:54
3:43

body
28
25
24
23
16
16
16
14
13
11
4
0

Mladší dorost A
Velké ambice tohoto týmu se naplnily jen na
50%. Tým za podzimní sezónu prohrál jen dvakrát, a to s týmy, které nakonec přezimují na
prvním a druhém místě. Oba zápasy jsme prohráli 0:1 a oba zápasy měly stejný scénář – náš
tým byl výrazně lepší, a to především v druhém
poločase, ale gól jsme dostali my, po zcela
nešťastných a smolných chybách. Jsme týmem,
který obdržel za celý podzim nejméně branek,
ale také týmem, který jich málo nastřílel, takže
cíl zimní přípravy je sehnat útočníka/y, kterého
prostě nemáme, a bez vstřelených gólů se nedá
vyhrát. Ambice postoupit do nejvyšší pražské
dorostenecké soutěže na jaro zůstávají, i když
o to budeme usilovat ze 4. příčky tabulky.
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Michal Mošnička, vedoucí týmu

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

klub
Zličín
Aritma B
SK Střešovice B
Ďáblice
ČAFC
Újezd nad Lesy
PSK Union
Praga
Újezd P-4
Dubeč
Junior
Štěrboholy

skóre
45:15
41:10
52:12
27:9
55:17
26:28
27:28
21:35
33:39
29:35
17:52
8:101

body
28
27
24
23
21
15
14
13
12
10
6
0

Mladší dorost B
Většina kluků přišla ze starších žáků, a proto
byla otázka, jak tato sezóna bude vypadat.
Chlapci se k zápasům postavili čelem a výsledky
byly nad očekávání dobré. Týmu vypomáhali jak
kluci ze starších žáků, tak z dorostu „A“ a třetí
místo po podzimu je nad naše očekávání. Jsme
rádi, že nám vyšlo regionální derby s týmem
Dolních Chaber (vítězství 5:1), které nás vždy
poráželo, a tak nezbývá než klukům poděkovat
za předvedené výkony. Stále jsou ale před námi
dva týmy, které, jak pevně doufáme, na jaře
přeskočíme.
Pavel Mihálik, trenér
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

klub
Kolovraty
Chabry
Ďáblice B
Čechie Smíchov
Přední Kopanina
Řeporyje
Slivenec
Kunratice
Bohnice
Březiněves
Slavoj Podolí
Suchdol

skóre
46:13
42:26
41:24
37:20
34:26
34:22
22:22
26:37
30:29
31:36
22:49
10:71

body
28
25
19
19
19
16
16
16
13
10
7
4

Starší žáci
Před touto sezónou nikdo z nás netušil, jak
bude hráčský kádr vůbec vypadat. Odešel nám
ročník 99 a kádr byl doplněn z mladších žáků,
přišli i hráči z jiných týmů a kluci k naší velké
radosti od prvního zápasu makali, a tomu
odpovídaly i výsledky. Až na zápas se Zličínem,
který klukům nevyšel podle představ, je třetí
místo po podzimní části skvělým počinem do
zbytku sezóny. Klukům patří velký dík za snahu
i výsledky a doufáme, že na jaře se kluci ještě
zlepší a posunou se v tabulce výš.

Lenka Miháliková, vedoucí týmu
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

klub
Zbraslav
Stodůlky
Ďáblice
Zličín
Březiněves
Háje
SK Střešovice B
Přední Kopanina
Aritma B
Bohnice

skóre
41:9
30:14
50:18
20:16
29:34
15:21
23:44
32:34
21:33
7:45

body
25
20
16
16
15
12
10
8
5
3

Mladší žáci
Když jsme v září nastupovali k prvnímu mistráku
s Chuchlí, nevěděli jsme, jaké naděje máme na
dobré umístění. Všech jedenáct týmů chtělo
bojovat o přední příčku, v zápasech bylo vidět
mnoho kliček, střel a gólů, ale i směšných
situací. Nakonec nás 8 výher a 3 prohry katapultovalo na krásné druhé místo. I v zimě
budeme pilně trénovat, abychom na jaře opět
naše fanoušky nezklamali a toho vrcholu
dosáhli. Dík patří trenérovi Jardovi, který svůj
volný čas klukům věnuje a snaží se z nich
vychovat špičkové fotbalisty, kteří hrají srdcem
a hlavně s úsměvem.
Šárka Husáková, vedoucí týmu
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

klub
Dukla C
Ďáblice
Union Žižkov
Bohnice B
Braník
SK Praha 4
Dukla JM B
Chuchle
Kačerov B
Junior B
Modřany
Suchdol

skóre
185:24
70:36
53:40
47:32
45:46
87:49
32:48
64:67
33:48
16:60
17:109
20:110

body
33
24
24
21
21
19
14
13
10
7
6
3

Starší přípravka (ročník 2004)
Na sezónu jsme se začali připravovat na soustředění na Přimdě. Tam se k nám připojil také
nový trenér Aleš Svárovský. Úspěšné soustředění kluci zakončili vysokým vítězstvím ve
Stráži. Do mistrovských utkání pak vlétli jako
uragán, zastavili nás až soupeři ve 4. a 5. kole,
a v tu dobu nás bohužel potkala i zranění
a marodka. Zbytek mistrovských utkání jsme ale
bezpečně ovládli a umístili se po podzimu na
2. místě s bezkonkurenčně nejvíce nastřílenými
brankami. Se sezónou jsme spokojeni. A těšíme
se na jaro.
Tomáš Miko, trenér
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

klub
Vinoř
Ďáblice
Satalice
Sparta – dívky
Březiněves
Praga
Bohnice
Xaverov sdružení
Čakovice
Třeboradice

skóre
86:37
110:40
77:39
58:38
80:53
51:68
44:61
43:67
50:70
44:81

body
27
24
24
19
18
13
11
10
6
3

Starší přípravka (ročník 2005)
Do soutěže jsme vstupovali s tím, že budeme
hrát proti klukům ročníku 2005. Bohužel až na
pár výjimek proti nám nastupovali kluci ročníku
2004. Ale časem si naši kluci na soupeře o 1–2
roky staršího (jádro našeho týmu tvoří kluci ročníku 2006), většího a těžšího zvykli a ukončili
podzimní část sezóny s 6 výhrami, 5 porážkami
a výrazně kladným skóre. 6. místo po podzimu,
a hlavně předváděné výkony slibují, že jaro
bude ještě lepší.
Dušan Sýkora, trenér

klub
Praga
H.Měcholupy
Běchovičtí Sršni
Junior
Lochkov
Ďáblice
Ruzyně
Klánovice
1999 Praha
Dolní Počernice

skóre
106:51
110:36
138:30
75:41
75:45
77:66
72:71
60:69
41:103
43:76

body
31
30
25
21
19
18
18
15
9
5

V nižších kategoriích se již nezveřejňují
výsledky, a tak pouze slovní hodnocení.
Mladší přípravka (ročník 2006)
To byla jízda. 9 vítězství, 2 porážky, druhé místo
za týmem Xaverova, který je mistrem republiky
v naší věkové kategorii. V několika zápasech
měli naši kluci převahu tak velkou, že soupeř
téměř nepřešel na naší polovinu, a odnesl si
porážku o více než 20 gólů. A to i přes to, že
jsme do týmu přivedli 5 nových kluků, kteří si
poprvé zkusili mistrovské utkání.

Michal Kavka, Dušan Sýkora – trenéři
Mladší přípravka (ročník 2007)
Náš tým zažil tento podzim své „poprvé“.
Poprvé jsme absolvovali soustředění, poprvé
jsme, plni očekávání, odehráli mistrovské
utkání, zároveň k nám přišlo mnoho nových
dětí, které odehráli své první turnaje a zápasy.
Od letních prázdnin jsme odehráli 9 mistrovských utkání, 4 přátelské zápasy a 6 turnajů.
Z našich výsledků je vidět, že se připravujeme
dobře. Kluci v porovnání s minulým rokem udělali ohromný pokrok, ale určitě máme ještě co

zlepšovat. Naše bilance z mistrovských zápasů
je šest výher, jedna remíza a dvě prohry. Dali
jsme množství branek, ale co je na našem počínání nejdůležitější? To, že děti fotbal baví, snaží
se zlepšovat a učit se novým věcem. A přesně
o to se budeme snažit i v jarní části sezóny.

Martin Vlček, trenér
Minipřípravka
Kluci, naši „ďáblíci“, jsou moc šikovní: fotbal je
baví, na tréninky chodí rádi, kromě vymýšlení
pitomostí stíhají i vnímat to, co po nich trenéři
chtějí. Je vidět, že se zlepšují, někomu to jde
lépe, někomu hůře, někomu rychleji, někomu
pomaleji. Jsou soutěživí, což dokládá jejich dvě
medailová umístění na MiniCupu, kterého se
bohužel nemohli zúčastnit všichni, ale to se
napraví na jaře.
Petr Štajncl, trenér
Fotbalová školička
Fotbalová školička v Ďáblicích se již stává
pojmem, a tak počet přihlášených dětí dosáhl
čísla 38. Do půlky listopadu jsme trénovali
každý čtvrtek na hřišti, a nyní jsme již v tělocvičně ZŠ U Parkánu. Trénink je formou her
a naším cílem je, aby se děti na trénink těšily –
snad se nám to daří.
Michal Mošnička, trenér

Šatny pro hosty
z 50. let jsou minulostí
V šatnách pro hosty na hřišti by se ještě před
měsícem dal točit budovatelský film z 50. let
a sprchování bylo opravdu jen pro silné jedince.
Pro děti, i z hlediska bezpečnosti, jsme tyto
šatny raději nevyužívali. Jednou z možností byla
oprava svépomocí, ale s omezenými financemi
a omezeným výsledkem. Proto patří dík naší
radnici, že tyto prostory nechala odborně zrekonstruovat stavební firmou. Tělovýchovná
jednota se v rámci svých možností také do
rekonstrukce zapojí, a to jak prací, tak i nákupem některého vybavení.

Zprávy z Ďáblic

pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Michal Mošnička, předseda TJ
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Pozvání

Biblický Betlém
Město Betlém (hebr. dům chleba),
vzdálený 10 km od Jeruzaléma, se
uvádí v Matoušově evangeliu jako
místo Ježíšova narození. V historických dobách malá vesnice, dnes
město s 25 000 obyvateli, kam se
Pohled na město Betlém,
sjíždějí poutníci z celého světa. Sídlí foto z r. 1898, autor neznámý
zde jedna z nejstarších křesťanských
komunit. K Betlému se vztahuje i předpověď proroka Micheáše
(6. stol. př. Kr.) o narození Ježíše, která se opakuje v evangeliu – A ty,
Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého
lidu Izraele. Podle tradice odtud pocházel i starozákonní král David.
Symbolem vánoční doby je hvězda, která mudrce přivedla k obydlí, kde
přebývali rodiče s narozeným Ježíšem – A hle, hvězda, kterou viděli na
východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když
spatřili hvězdu, zaradovali se velkou radostí (Matoušovo evang. 2. kap.) –
Hvězda zářila na obloze a stala znamením světla Kristova, které
prozařuje náš svět a naše životy. Nikdy neuhasne, vždy svítí.
Adventní a vánoční čas je předělem církevního roku, kdy si připomínáme narození Krista. Bůh projevil svou milost, sklonil se k lidu a zjevil
se jako člověk. Projevila se na něm Boží láska, naděje a spása.
Ať je Váš adventní a vánoční čas prostoupený září hvězdy
z Betléma.
Renata Wesleyová, farářka
Sbor Církve čs. husitské (Ďáblická 80) – bohoslužby
26. prosince v 9 hodin – Památka mučedníka Štěpána
31. prosince v 17 hodin – pobožnost (poděkování
za Boží ochranu a vedení)

Obecně prospěšná
společnost Mezi námi
slaví první rok existence, zrealizovalo
už 1500 interakcí mezi dětmi a seniory
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Dne 12. listopadu oslavila první rok existence obecně
prospěšná společnost Mezi námi. Během svého působení
pomohla propojit přes 20 mezigeneračních skupin, zatím
převážně v Praze a okolí, které se pravidelně potkávají při
různých společných aktivitách. Přispěla také k téměř
1500 mezigeneračním interakcím mezi dětmi, seniory.
Vzájemná setkání probíhají především v domovech pro seniory nebo
v seniorských klubech, či v prostorách školky a na jejich realizacích se
se zápalem podílí hlavně lidé, kteří s těmito věkovými skupinami pracují,
ať jsou to aktivizační pracovníci, ergoterapeuti, pečovatelky, sestry, nebo
na straně dětí učitelky. V rámci projektu jsou generace rozděleny na čtyři
skupiny. Generaci dětí, skupinu lidí v produktivním věku, aktivní generaci
nazývanou 55+ a konečně generaci seniorů, kteří jsou často odkázáni
na pomoc druhých.
Obecně prospěšná společnost Mezi námi vznikala během roku 2013
a jedním z jejich hlavních cílů je změnit nahlížení generací na sebe
navzájem. Chce, aby se poznávali i ti nejstarší s těmi nejmladšími, aby si
rozuměli a společně se navzájem obohacovali svými zážitky a životními
zkušenostmi. Setkávání mezi generacemi probíhají na čistě nekomerční
bázi a jsou založena na vzájemné dobrovolnosti, sdružení je provozováno
a financováno pouze dobrovolníky bez veřejných či firemních dotací.
„V minulosti bylo běžné, že celé rodiny, tedy i více generací, žily pod
jednou střechou. Bylo běžné společně trávit čas, děti slyšely své prarodiče
vzpomínat, ale také je viděly ze života odcházet. Vzájemná mezigenerační
setkávání v sobě nesou nejen náhradu normálnosti sociálních vazeb
a kontaktů, ale mají v sobě i enormní potenciál pro osobní růst, a to
všech zúčastněných stran – dětí, seniorů i dospělých,“
vysvětluje ředitelka sdružení Linda Obrtelová.

Nenechme si ujít setkání
s mladými Evropany
Ďáblice se stanou v čase mezi Vánocemi a Novým rokem azylem pro
devadesát mladých poutníků převážně z Evropy, kteří přijedou do Prahy
na Evropské setkání mladých. Každoročně je připravuje křesťanská
ekumenická komunita Taizé v některém z velkých měst Evropy. Účastní
se ho lidé, kteří touží navazovat nová přátelství, objevovat jiné kultury,
oslavit Nový rok trochu jinak, sdílet myšlenky a zážitky v mezinárodních
skupinkách a sekávat se při společných zpěvech a modlitbách.
Důležitým momentem setkání je ubytování účastníků v rodinách města,
které setkání hostí. Dosud máme v ďáblických rodinách přislíbeno ubytování asi pro 25 mladých lidí a hledáme další hostitelské rodiny, které
by od 29. 12. do 2. 1. k sobě přijaly účastníky setkání. Mladí lidé ve
věku 17–35 let si přivezou spacáky a karimatky a nevadí jim spát na
zemi. Jsou nenároční, a vstřícné přijetí je pro ně důležitější než fyzické
pohodlí. Potřebují pouze jednoduchou snídani. Den budou trávit na
různých místech Prahy při setkáních, kde dostanou také najíst. Do místa
bydliště se vrátí ve 22 hodin.
Ti, pro které nenajdeme místo v rodinách, budou nocovat na karimatkách
v naší základní škole. Škola poslouží také jako místo pro dopolední program ve skupinkách a pro společnou oslavu příchodu Nového roku. Obyvatelé Ďáblic jsou velmi zváni, aby se účastnili programu, ať již ve škole,
v kapli nebo na dalších místech Prahy. Přidat se může každý bez ohledu
na věk, aniž by potřeboval vstupenku nebo se musel předem někde přihlašovat. Bližší informace o programu budou včas vyvěšené na škole
a na webových stránkách naší obce.
Podobné setkání zažili Pražané již v roce 1990, kdy nás navštívilo 80 tisíc
mladých lidí. Letos přijede „pouze“ 20–25 tisíc lidí, přesto je pro organizátory obtížné zajistit všem ubytování. Uvítáme též pomoc s napečením
koláčů na pondělí 29. 12. na přivítanou a na 31. 12. pro silvestrovskou
oslavu. Jinou možností, jak projevit pohostinnost, je pozvat mladé lidi
k sobě domů na Nový rok na oběd. To může udělat i ten, kdo u sebe
nikoho neubytuje. Mladí Evropané touží poznat odlišné kulturní zvyky,
nové přátele a přes všechny možné bariéry chtějí být posly porozumění
a smíření.
Neváhejte kontaktovat přípravný tým Ďáblice: Barbara Tranová,
tel. 728 227 384, barbara@tdtran.cz, Martin Křížek,
tel. 603 852 800. Další informace o letošním evropském setkání
mládeže Taizé najdete na: www.taizepraha.cz/category/aktuality

Barbara Tranová
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
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...
Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřuje
Pečovatelská služba Ďáblice od října 2013 provozní dobu
i na víkendy a svátky. Zájemci se mohou o ni přihlásit
na kontaktech uvedených u této služby.
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

Kalendárium

Hvězdárna Ďáblice

23. prosince 2014 a 2. ledna 2015 dovolená v ordinaci
praktické lékařky pro dospělé MUDr. Kateřiny Auzké
(Ke kinu 7, tel.: 283 910 418)

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

Oznamujeme občanům, že z důvodu čerpání dovolených pracovníků
Úřadu MČ v době vánočních svátků od 24. 12. 2014 do 1. 1. 2015
bude úřad MČ uzavřen.
Poslední úřední den je úterý 23. 12. 2014 ve stanovené úřední době
od 8 do 12 hodin. V novém roce bude prvním úředním dnem pátek
2. 1. 2015 ve stanovené době od 8 do 12 hodin.

Program na prosinec a leden

Mše v ďáblické Kapli Nejsvětější
Trojice a sv. Václava
se koná jednou za čtrnáct dní
každý sudý týden, začátek mše
je vždy v 10:30 hodin.
Před každou bohoslužbou je možné
přistoupit ke svátosti smíření.
V rámci celorepublikové akce
Křesťanské vánoce je možné v období vánočních svátků
od 25. 12. do 1. 1. po každé mši sv. od 11:30
do 12 a 6. 1. od 17 do 18 hodin navštívit betlém umístěný v kapli.
24. 12. ve 24 hodin Půlnoční mše svatá
25. 12. od 10.30 hodin mše svatá
28. 12. od 10.30 hodin mše svatá
30. 12., 31. 12., 2. 1. od 8.30 hodin – modlitby Taizé
1. 1. od 10.30 hodin mše svatá
6. 1. 17–18 hodin prohlídka betléma – svátek Tří králů
www.kapledablice.cz

Kosmetické studio Mirka
Šenovská 687/17, Praha 8-Ďáblice,
tel.: 604 674 362,
www.kosmeticke-studio-mirka.webnode.cz
• Kosmetické ošetření dle typu pleti
• Depilace (obličej, tělo)
• Diamantová mikrodermabraze
• Manuální lifting obličeje
• Chemický peeling
• Vizážistika
(denní, společenské a svatební líčení)
• Masáž celého těla
• Přístrojová lymfatická masáž
• Slevy pro stálé zákazníky

PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
8.12. Ing. Václav Přibáň: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
12.1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí, zajímavé úkazy
a objekty.
26.1. Magdalena Radostová: Island – setkání na jiné planetě.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy
v pondělí od 18.30 hodin:
1. a 15. 12. Země náš kosmický domov, Počasí a atmosféra.
5. a 19. 1. Sluneční soustava I.

Pozvání

Michal Traurig, tajemník ÚMČ

Otevírací doba
Prosinec: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle
13–15 hodin. Středa 24. 12., neděle 28. 12. a středa 31. 12. zavřeno.
Leden: pondělí 18–21, středa, čtvrtek 18.30–20.30,
neděle 13–15 hodin. Čtvrtek 1. 1. zavřeno.

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Prosinec: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 13–15 hodin.
Pondělí 1., 8. a 15. 12. 20–21, pondělí 22. a 29. 12. 18.30–20.30
za jasného počasí. Přístupné bez objednání. Středa 24. 12.,
neděle 28. 12. a středa 31. 12. zavřeno.
Leden: středa, čtvrtek 18.30–20.30, neděle 13–15 hodin.
Pondělí 5. a 19. 1. 20–21 za jasného počasí. Přístupné bez objednání.
Čtvrtek 1. 1. 2015 zavřeno.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami (po oba měsíce),
Venuše – ve druhé polovině prosince, po celý leden.
Noční obloha: Měsíc – od 1. 12. do 9. 12. a od 25. 12. do 31. 12.,
nejlépe okolo 1. a 28. 12. 2014; od 23. 1. do 31. 1., nejlépe okolo 27. 1.
Jupiter – ve druhé polovině ledna. Uran – za dobrých podmínek
(oba měsíce). Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celý prosinec
i leden. Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – za bezměsíčných večerů.
Podmínkou úspěšného pozorování je jasná obloha, při nepříznivém počasí
(zataženo) je možné promítnout filmy, prohlédnout si přístrojové vybavení
hvězdárny, astronomickou výstavu a zakoupit astronomické publikace
(pohledy, mapy, knížky aj.).
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 spojené s prohlídkou přístrojového vybavení hvězdárny (záleží na
počasí).
ŠKOLNÍ POŘADY
V pondělí–pátek v 9 a 10.30 hodin pro předem objednané školní výpravy.
Vstupné: 30 Kč, pedagog. doprovod zdarma. Bližší informace a objednávky na č. 283 910 644.
POHÁDKY pro nejmenší
Neděle 14. 12. v 10.15 hodin – O spanilé Jitřence a tajuplné Večernici.
Neděle 18. 1. v 10.15 hodin – Africká pohádka (Ogua a piráti).
Za jasného počasí 11–12 hodin pozorování Slunce.
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.
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