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Zprávy z radnice

O čem jednala rada městské části

Ze zápisníku starosty

26. jednání dne 9. 11. 2015

Adventní zastavení

Rada MČ po projednání schválila:
• prodloužení nájemních smluv dvěma občanům na obecní byty;
• cenovou nabídku společnosti XEDOS s.r.o. na opravu dlažby u objektu
SK Ďáblice v maximální výši 35.500 Kč bez DPH.
Rada MČ po projednání souhlasí:
• s uzavřením smlouvy o zemědělském pachtu mezi společností KOŇSKÁ
LOUKA ĎÁBLICE s.r.o., MČ Praha-Ďáblice a panem Bc. Ondřejem Bačinou, a to za účelem zemědělského hospodaření;
• s případnou výstavbou nafukovací sportovní haly na pozemcích parc.
č. 1731/6 a 1729/527, které jsou ve svěřené správě MČ Praha-Ďáblice.
Rada MČ byla informována o:
• odejmutí správy svěřené věci z MČ Praha-Ďáblice – tlaková kanalizace
MČ;
• kladných i záporných ohlasech na autobusové linky 349 a 369, které
projíždějí MČ;
• jednání ZHMP dne 5. 11. 2015, kde byla schválena změna ÚP
Z1915/07 na výstavbu RD a viladomů v lokalitě Spoje.

27. jednání dne 23. 11. 2015
Rada MČ po projednání schválila:
• rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu MČ na rok 2015;
• knihovní řád Obecní knihovny Praha-Ďáblice;
Rada MČ byla informována o:
• hledání vhodného provozovatele Zázemí parku – o užívání objektu
budou probíhat další konzultace, kterou budou ukončeny na konci ledna
2016;
Kompletní zápisy najdete na www.dablice.cz –
Zápisy z jednání rady v roce 2015.

Pozvánka na 9. veřejné zasedání
zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice
Vážení spoluobčané,
zveme vás na 9. veřejné zasedání zastupitelstva naší městské části,
které se bude konat 16. prosince 2015 od 18 hodin v Základní škole
U Parkánu 17 v 1. patře. Vstup do školy je hlavním vchodem. Hlavním
bodem bude plánované schvalování rozpočtu MČ na rok 2016.
Týden před zasedáním budete mít k dispozici na webových stránkách
www.dablice.cz v rubrice Nástěnka úřad a samospráva nejen program, ale i odkaz, kde najdete všechny podklady pro projednávání
jednotlivých bodů programu. Rádi bychom vám tím umožnili nejen
lepší informovanost, ale i větší zapojení do dění v naší obci.
Zastupitelé MČ Ďáblice

Provoz úřadu v období vánočních svátků
Vážení občané, i v období konce roku budou úřední hodiny úřadu městské části zachovány, a proto i v čase Vánoc bude možné vyřídit si na
úřadě své záležitosti. Vzhledem k plánovaným dovoleným se však může
stát, že ne všechny požadavky bude možno vyřešit okamžitě na místě.
Z organizačních důvodů bude omezen provoz pokladny, která vám bude
k dispozici pouze do 29. prosince. Děkuji za pochopení.
Zároveň mi dovolte, abych vám všem popřál jménem svým i jménem
všech zaměstnanců úřadu klidné prožití Vánoc a šťastné vykročení do
roku 2016.
Michal Traurig, tajemník ÚMČ

Závěr roku bývá pro každého starostu a úřad časově
i psychicky nejnáročnější částí roku. Ani ten letošní
(alespoň v Ďáblicích) není výjimkou:
• Náš ekonomický odbor provedl každoroční kontrolu
účetnictví naší základní školy a školky, pro které je městská část zřizovatelem.
• Jako každý rok i letos – a úspěšně – jsme i my sami prošli hloubkovou
kontrolou hospodaření, kterou u nás pravidelně provádí Odbor kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy. Bez chyb jsme obstáli i v několika
dalších dílčích kontrolách. Starosti nám dělá pouze neúměrně vysoké
množství práce a termíny zpracování agendy přestupkové komise. Pro
příští rok ale již máme připraveno řešení.
• V rámci vyhodnocování a uzavírání čerpání dotací z fondů EU na naše
projekty probíhá a do posledních dní roku bude probíhat řada jednání
a zasílání všemožných formulářů, které si jen umíte i neumíte představit.
• A do toho je pořád potřebné myslet i na budoucnost – na tu nejbližší
(2016) i na tu vzdálenější. Nelze se vyhnout přípravám na další obtížná
jednání o budoucnosti skládky, o trasování tzv. pražského okruhu,
o územním plánu, o sociální a bytové politice, o developerských projektech a zejména o rozpočtu městských částí Prahy pro rok 2016, včetně
plánu investic na území Ďáblic z rozpočtu odborů a společností Prahy
i naší městské části.
• PODĚKOVÁNÍ: Na tomto místě bych rád poděkoval všem kolegům
jak na úřadě, tak ve výborech a komisích za jejich angažovanost a podporu. Všichni odvedli kus smysluplné práce, v případě výborů
a komisí navíc po zaměstnání ve svém volném čase. Za to jim
patří velký dík a uznání.
• Původně jsem měl v úmyslu pustit se do podrobnější zprávy o tom, co
já nebo kolegové na úřadě děláme – čím se zabýváme, ale při vzpomínce
na dvě nedávná setkání jsem změnil názor a raději se čtenářům krátce
svěřím s osobními pocity posledních dní, které mám s těmito setkáními
spojené.

Tradiční adventní setkání seniorů – poděkování za
vzpomínky i aktuální připomínky

• Letošní setkání bylo mnohem komornější než v minulých letech. Sešlo
se nás spolu se členy pořádající sociální komise méně, což některé překvapilo, možná i zklamalo. Pro mne to však ale bylo asi nejmilejší setkání.
Ze všech, co přišli, jsem měl pocit klidu, vyrovnanosti a spokojenosti. Ať už vzpomínali na doby minulé, nebo přemýšleli o naší budoucnosti v tak zmatené a těžko předvídatelné době, jakou právě prožíváme.
A neslyšel jsem ani jeden (při podobných setkáních často obvyklý)
povzdech nad svým zdravím! Ze všech jsem cítil, že si uvědomují důležitost tělesného i duševního zdraví a že pro jejich udržení umějí
i ledasco udělat. To předalo i mně sílu a optimismus. Ve vzpomínce mi
zůstává velmi příjemné setkání, které mi připomnělo, co je opravdu
v životě důležité a … o čem bychom se neměli bát v této sváteční době
nahlas mluvit a psát. DĚKUJI. Děkuji za setkání, za skutečně výbornou
muziku a inspiraci.

Zvon porozumění a adventní koncert
v kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava

• Kromě poděkování velmistru Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou za jeho osobní návštěvu Ďáblic a hudebníkům, organizátorům
i návštěvníkům za krásný koncert, nemám v úmyslu se o této velmi
úspěšné akci na tomto místě rozepisovat.
• Dovolte mi ale, abych se touto cestou i s vámi podělil o radost z uskutečněné opravy a nového zavěšení zvonu ďáblické kaple a o naději,

Prosinec / Ďáblický zpravodaj periodický tisk územního samosprávného celku vydává MČ Praha-Ďáblice, Květnová 553/52, 182 00 Praha 8–Ďáblice,
tel.: 283 910 723–724, e–mail: posta@dablice.cz, www.dablice.cz. Registrováno pod číslem MÚ–63/91. Adresa pro vaše příspěvky: zpravodaj@dablice.cz
Redakce: šéfredaktor Hana Macháňová, členové Tatjana Dohnalová, Barbara Tranová, Jana Ouředníčková, Jana Rexová, Pavel Niebauer, Jan Bouček (grafická úprava).
Foto na titulní straně: Lydie Veselá. Za obsah čísla odpovídá redakce, za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Objednávky inzerce na: zpravodaj@dablice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravit, krátit, případně nepřijmout k otištění.
Distribuci zajišťuje pan Lukács. Tisk: Ofsetová tiskárna SWL, náklad: 1 500 ks. Toto číslo vychází 11. prosince 2015. Uzávěrka příspěvků do lednového čísla je 30. prosince 2015.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, se vzpomínkou na výše uvedená
setkání, v těchto svátečních dnech Vánoc a očekávání nového roku,
přeji všem pevné zdraví, spokojenost, vnitřní klid a ať nic nepřehluší
„zvony dobrých zpráv ve vašich srdcích“.
S úctou Miloš Růžička
K přání spokojeného prožití vánočních svátků a šťastného vstupu
do nového roku 2016 se připojují i radní MČ Praha-Ďáblice

Markéta Stránská, Martin Lonek, Tomáš Dvořák a Martin Tumpach

Reakce na výzvu o příspěvek
k autobusovým linkám
Využívám autobusové spoje denně a stejně tak se zajímám o dění v Ďáblicích, a především na Ďáblické ulici. Ráda bych také poděkovala za zavedení četnější dopravy, především u autobusů 103, a 348. Je to záslužné
především pro možnost upřednostnit autobusy před zajížděním k metru
osobními automobily. Ne každého však výhody regiobusů osloví tak, jako
pana Hrdličku v minulém čísle Ďáblického zpravodaje. Nebudu hodnotit
ani volbu konečné zastávky regiobusů, nastíním jen problémy, se kterými
se od zavedení integrace potýkáme, neboť na Ďáblické bydlíme.
Počet průjezdů autobusů se zdvojnásobil, ale nikoliv pro náš užitek.
Některé regiobusy zde nestaví, či případně staví jen v některých zastávkách. Jde především o busy č. 349 a 369. Autobusů Ďáblickou, nejen dle
mého názoru, ale i mých sousedů v domě, projíždí zbytečně mnoho. Četnost průjezdů busů byla dříve 230, nyní je více než 500 za den (obousměrně), což znamená, že Ďáblickou projede bus cca každou 1,5 minutu.
Z mapy tras regiobusů severně od Prahy lze vyčíst, že všechny linky z Mělnicka a Neratovicka projíždějí Ďáblickou, takže zde dnes jezdí 6 autobusových linek. Mimopražští cestující jsou nespokojeni se zdržením po cestě
zbytečným zastavováním, my na Ďáblické cítíme negativní vliv na životní
prostředí. Přitom lze tento problém snadno vyřešit využitím trasy pro dálkovou dopravu po Cínovecké, která je vlastně obchvatem Ďáblic. Domnívám se, že by bylo vhodné prověřit skutečnou potřebnost obslužnosti, a dle
toho optimalizovat počty průjezdů. Vždyť v Ďáblicích žije 3500 obyvatel,
převážná část využívá linku 103 projíždějící zastavěnou částí obce a pro
východní část obce by dle mého názoru dvě linky regiobusů mohly stačit.
V žádném případě by ale neměla být trpěna tranzitní doprava obcí.
Občané Ďáblic z nepotřebného průjezdu regiobusů nemají prakticky žádné
výhody, ale jejich obec trpí poškozováním silničního svršku, vč. zastávek,
častějšími poruchami na inženýrských sítích, exhalacemi, prašností,
a především hlukem. Hluk je průvodním jevem i dalšího problému, kterým
je nedodržování maximální povolené rychlosti na Ďáblické, především
v úseku mezi hřbitovem a odbočkou na Hřenskou ulici. Také regiobusy přijíždějící k cíli své cesty zde snižují zpoždění získané po cestě, a tak se jejich
řidiči připojují k řidičům, kteří porušují předpisy. Tato situace je velmi
nebezpečná, především pro chodce na přechodech. Nedávno povalená
lampa veřejného osvětlení na Ďáblické byla varováním, naštěstí šlo tentokrát jen o lampu. I překračování povolené rychlosti zvyšuje hluk, nepříjemný zvláště v noci. Naměřené noční hodnoty hluku na Ďáblické se již

přibližují hygienickým limitům. Kvalitnějšímu životu v Ďáblicích by proto
pomohla kontrola dodržování max. povolené rychlosti, případně její snížení
(možná zavedením úsekového měření rychlosti), a především pak změna
tras nadbytečných regiobusů tak, aby Ďáblická přestala být tranzitní tepnou a vrátila se ke své úloze místní komunikace ku prospěchu nejen mimopražských cestujících, ale především obyvatel Ďáblic.
Jitka Fidranská

K článku: Ze zápisníku starosty
„HVĚZDÁRNA a jeden SPLNĚNÝ SLIB“
v listopadovém čísle Ďáblického zpravodaje

Ďáblická hvězdárna již stojí téměř 60 let a je jedním ze tří objektů, které
provozuje Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, p.o.
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy je největší institucí svého
druhu v ČR. Jejím posláním je především seznamovat širokou veřejnost
s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami. Je organickou
částí pražské kultury a v současné době provozuje svoji činnost ve třech
objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha a Ďáblické
hvězdárně. Kromě denních i nočních pozorování na Ďáblické hvězdárně
probíhají pořady pro školy i pro veřejnost a v letošním roce zde byl zahájen
i astronomický kroužek. Složitá technika i technologie hvězdárny vyžadují
pravidelnou údržbu, je třeba řešit zásobování i odvoz odpadu, kterého
návštěvníci vyprodukují docela dost. To je jen jeden z důvodů, proč
potřebujeme příjezd ke hvězdárně. Dalším, mnohem významnějším, je snaha umožnit návštěvu handicapovaným zájemcům
o astronomii a pozorování noční oblohy.
Handicapovaným spoluobčanům věnujeme dlouhodobě pozornost. Planetárium Praha má systém bezbariérového pohybu ve veřejně přístupných
prostorách a ročně ho navštíví přes 200 handicapovaných, ať už jako jednotlivci nebo v rámci organizovaných skupin. Na Štefánikově hvězdárně
jsou přístupné výstavní prostory a promítací sál. Hvězdárna Ďáblice zatím
nemá systém bezbariérového pohybu vzhledem k obtížné dopravní dostupnosti. Letos by měla být vybudována příjezdová komunikace a situace by
se mohla změnit k lepšímu.
Proč zatím nikde nebyl zprovozněn velký dalekohled pro vozíčkáře? V drtivé většině případů se okulár dalekohledu pohybuje
v závislosti na nastavení dalekohledu a jeho velikosti až o jednotky metrů. Je zcela běžné, že vlastní pozorování probíhá ze
schůdků nebo žebříčků.
Aby mohl handicapovaný pozorovat, bylo by ho nutné vyzdvihnout do
výšky a přiblížit ho k okuláru. Vzhledem k velikosti oblasti, ve které se okulár pohybuje, je nutný nejenom vertikální pohyb, ale také pohyb horizontální, popřípadě natáčení. Takové zařízení se pokusili vyrobit na několika
hvězdárnách ve světě, ale zkušenosti s provozem nejsou příliš dobré. Zatím
není přístupná ani jedna kopule. Rádi bychom zprovoznili pro handicapované občany hlavní kopuli a umožnili jim tak přímé vizuální astronomické
pozorování. Hlavní problém spočívá v tom, že se okulár dalekohledu pohybuje v závislosti na poloze pozorovaného objektu. Proto musí být vozík
umístěn na pohyblivé plošině.
Další možností by bylo využít nějaký pohyblivý periskopický systém, který
by přinesl světlo z okuláru dalekohledu až do oka handicapovaného pozorovatele. Takové systémy byly ve světě také vyrobeny, ale jsou velmi
náchylné na mechanické poškození a ve většině případů degradují pozorovaný obraz – stejně jako kamera nasazená na okulár přenášející obraz na
obrazovku, o ní jsme ani neuvažovali.
Existuje však jedna speciální dalekohledová montáž – tzv. coude
systém, která zajišťuje, že okulár dalekohledu je stále ve stejné
poloze na jednom místě, ať už je dalekohled natočen jakkoliv.
A právě takový dalekohled s průměrem zrcadla 400mm a ohniskovou dálkou 7200 mm je instalován ve východní kopuli hvězdárny Ďáblice. Instalací systému pro bezbariérové přímé vizuální
astronomické pozorování k tomuto dalekohledu by handicapovaní z Prahy
a okolí získali unikátní zážitky a současně by se podařilo Hvězdárnu a planetárium hl. m. Prahy zařadit mezi několik málo světových hvězdáren,
které takové pozorování umožňují. Protože řada našich návštěvníků na
vozících jsou žáci a studenti, určitě by to přispělo k rozvoji výuky EVVO
a podpory STEM předmětů.

Jan Šifner, zástupce ředitele, Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy, p.o.

Zprávy z Ďáblic

kterou jsem (s laskavým svolením pana velmistra) vyjádřil před koncertem. Pro lepší porozumění jsem použil právě popis fungování zvonu, kterému se již mnoho let obdivuji i jako hudebnímu nástroji:
• Zvon byl již od dávných dob používán jednak pro posílání zpráv, i jako
přenašeč varovného signálu. Jeho majestátný zvuk se nesl velmi daleko,
i desítky kilometrů. Jeho síla ale není dána pouze silou tónu, který
vznikne úderem do těla zvonu. Na mohutnosti a síle nabyde celkový zvuk
zvonu teprve postupným skládáním a zesilováním (rezonancí) jednotlivých složek spektra zvuku. Teprve náš způsob života posledních několika
málo let přehlušil zvuk zvonů.
• Stejným způsobem funguje i společenství lidí a přenos jejich myšlenek
i skutků, které mezi sebou rezonují, navzájem se oslabují nebo posilují.
Pokud se sčítají/posilují, pak i ony mohou dosáhnout mohutnosti, velké
síly a mohou být „slyšet a vidět“ velmi dlouho a daleko.
• Možná i proto se náš projekt na zajištění peněz pro opravu zvonu jmenoval „Zvon porozumění“.
Miloš Růžička, starosta
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Kurs zdravého vaření
v Obecním domě
V sobotu 7. listopadu odpoledne se z přízemí
Obecního domu linuly ty nejlíbeznější vůně. To
se zde sešlo asi dvacet hospodyněk všech věkových skupin, aby se pod vedením zkušených
kuchařek z obchůdku Biodomov seznámily
s tradičními i netradičními surovinami pro
výrobu zdravých svačinek i hlavních jídel,
naučily se připravovat výživné polévky, zajímavé
pomazánky a sladké dezerty. Vařilo se z tradičních surovin našich babiček – jáhel, cizrny či
pohanky, nakládala se rychlokvašená zelenina
a došlo i na vegetariánské sushi. Vaření bylo
doprovázeno zajímavým povídáním o zdravém
stravování.
Odpoledne uběhlo v příjemné a provoněné
atmosféře jako voda. Odcházeli jsme s vědomím, že zdravá kuchyně je jednoduchá, jen se jí
nesmíme bát.
Doufáme, že podobné akce se budou
v budoucnu v Ďáblicích opakovat, a děkujeme
všem, kteří se o tento kurs zasloužili.
Kulturní komise
Pro vaši inspiraci nám
z Biodomova poskytli
dva recepty na
zdravé pečení:

Jáhlové koule
300 g vařených jáhel, 200 g strouhaného
kokosu, rýžový sirup.
Uvařené vychladlé jáhly smícháme s kokosem
a směs „slepíme“ rýžovým sirupem. Z těsta
vytváříme koule, které obalujeme v kokosu
nebo v jiných oříšcích. Můžeme zdobit mandlí
nebo rozinkami. Uchováváme v chladu.
Sezamové koláčky
200g špaldové mouky hladké, 30g hroznového
cukru (ovocného cukru), 125g tuku, špetka soli,
bílé sezamové semínko na obalení, džem.
Vše zpracujeme ve vláčné těsto, které vyválíme
do průměru okolo 2 cm. Krájíme 1 cm silné
kusy, které vytvarujeme do kuličky a obalujeme
v bílém sezamu. Klademe na plech na papír na
pečení. Prstem jemně zploštíme a uprostřed
utvoříme důlek, který plníme džemem – nejlépe
šípkovým. Pečeme na 180°C po dobu deseti
minut. Na plechu necháme chvíli vychladnout.
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Adventní koncert
v ďáblické kapli
V neděli 29. listopadu 2015 pořádala Kulturní
komise MČ Praha-Ďáblice tradiční adventní
koncert v ďáblické kapli Nejsvětější Trojice a sv.
Václava. Hudba v podání Terezy Večerkové –
příčná flétna, Heleny Zaoralové – zpěv a Adama
Němce – varhany, byla nádherná a umocňovala
krásnou atmosféru kaple. Tentokrát byla kaple
úplně plná, bylo i mnoho lidí, kteří museli stát,
ale věříme, že i tak si koncert užili. Tento koncert byl zpestřen o účast malé slečny Štěpánky
Večerkové, která hrála na housle v doprovodu
varhan a sklidila velký potlesk. Po dlouhých
letech se také rozezněl i nově zrestaurovaný
zvon, na který společně zazvonili starosta
Ďáblic Ing. Miloš Růžička a velmistr Řádu Křižovníků PharmDr. Mgr. Josef Šedivý, O.Cr. Velké
poděkování patří všem interpretům, kteří svým
uměním pomohli vytvořit sváteční pohodu první
neděle adventní. Všem, kteří přišli prožít chvíle
ztišení při svíčkách a alespoň na chvíli opustili
všední starosti a shon. I všem dětem, které koncert vyslechly pozorně a se zaujetím.

Co je nového
v naší knihovně

Kulturní komise

Předposlední měsíc letošního roku se knižní
fond rozrostl o úžasných 67 nových titulů
z pestré nabídky předvánočního trhu, z toho je
49 beletristických knih pro dospělé čtenáře,
15 zábavných knížek pro děti a mládež
a 3 naučné knihy pro děti a mládež. Seznam
všech novinek najdete na http://
dablice.knihovna.cz/online-katalog/.
12. listopadu knihovnu navštívily děti z družiny
naší základní školy. Děti byly seznámeny s pro-

středím knihovny, značením literatury
a s výpůjčními pravidly, dozvěděly se, jak se stát
čtenářem, naučily se orientovat v dětském
oddělení.
Blíží se Vánoce a pro všechny milovníky knih
máme skvělý tip na vánoční dárek. Pokud máte
pocit, že vám pro vaše blízké stále chybí nějaká
originální drobnost pod stromeček, pořiďte jim
dárkový poukaz roční registraci do Obecní knihovny, která umožní využívat našich služeb:
čtení časopisů, půjčování knih a dalších nosičů,
internet a WiFi. To všechno v příjemném prostředí knihovny. Tento poukaz je platný jeden
rok a obdarovanému po jeho předložení bude
vystaven čtenářský průkaz do knihovny.
V době od 23. 12. 2015 do 4. 1. 2016
bude knihovna uzavřena.
Všechny výpůjčky, které v tomto období končí,
budou automaticky o týden posunuty. Knihy
můžete vracet až 5., 7. nebo 8. ledna 2016.
Všem našim čtenářům přejeme veselé Vánoce,
příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a pohody v roce 2016.

Taťjana Zapletalová, knihovnice

Masopust v Ďáblicích
V příštím roce se nebude konat Obecní
ples, protože prostory ve škole nelze
z důvodu stavebních prací využít, a jiné
vhodné prostory bohužel v současné době
v Ďáblicích nemáme.
Ovšem vy, kteří jste se těšili na bujaré
veselí a tancování s příjemnou muzikou,
nevěšte hlavu. Tancovat a veselit se budete
moci na Ďáblickém masopustu, který se
bude konat v sobotu 6. února 2016.
Průvod masek se sejde ve 14. hodin na
zahradě radnice a poté za doprovodu živé
hudby vyrazí do ulic, až skončí na náměstí
před Battistovou cihelnou. Zde si můžete
poslechnout kapelu Švejk Band a ochutnat
zabijačkové hody, které připraví Restaurace
Battistova cihelna. Pro děti bude přichystán
doprovodný program se soutěžemi.
Určitě přijďte, bude to stát za to! A hlavně
přijďte v maskách. Každá maska dostane
malou odměnu!
Kulturní komise

Vstaň, vezmi dítě i jeho
matku...

Útěk do Egypta, detail postní opony,
1478, Žitava, Německo

Mezi evangelní příběhy o narození betlémského
dítěte patří i ten, který není radostný. Malý Ježíš
se bezprostředně po narození ocitl v nebezpečí
smrti, tehdejší vládce Herodes mu ukládal
o život. Sám Hospodin dítě ochránil, když poslal
anděla a ten otci Josefovi ve snu řekl: „Vstaň,
vezmi dítě i jeho matku, uprchni do
Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu,
neboť Herodes bude hledat dítě, aby je
zahubil.“ (Matouš 2, 13) Po Herodově smrti
Josef dostává podobný příkaz, aby svoji rodinu
vyvedl zpět do izraelské země. Usadila se

a vyvázne jen díky zvláštní Boží ochraně. Tento
motiv vyprávění má vyjádřit Ježíšovo výjimečné
poslání – přišel jako Spasitel a Syn Boží na
tento svět.
„Křesťanská naděje není sice nadějí
z tohoto světa, ale je nadějí pro tento
svět. Proto se musí osvědčit v řádu
tohoto světa a v odpovědnosti za něj.“
Walter Kasper
Ať vás provází radost z narození betlémského dítěte po celý vánoční čas!
Renata Wesleyová, farářka

v Galileji, ve městě Nazaret – ...“aby se splnilo,
co je řečeno ústy proroků, že bude nazván
(Ježíš) Nazaretský“.
Ježíš se již jako dítě dostává do ohrožení života

V polovině letošního roku se mojí matce silně
zhoršil zdravotní stav a byla odkázána na
téměř celodenní péči druhé osoby. Až v tuto
chvíli jsem si uvědomil, jak je náročné starat
se o člověka, který sám téměř nic nezvládne.
A v tuto chvíli jsem i poznal, jaké tady máme
mezi námi lidi, o kterých ani moc nevíme
a kteří pro nás udělají hodně dobrého. Jednak
jsou to pracovnice Diakonie, které krom toho,
že při svých pracovních povinnostech
s nemocným člověkem i hezky promluví
a dodají mu trochu toho elánu, ale hlavně tu
máme člověka, který se vám věnuje kdykoliv,
ať osobně nebo po telefonu – a nikdy vás
neodmítne – a tím je paní doktorka
MUDr. Kateřina Auzká. Do této doby jsem ji
osobně téměř neznal, ale to, jak se zachovala
k mé matce, bylo opravdu nejen profesionální.
Nemocnému člověku mnohdy víc než jakékoliv léky pomůže hezké slovo, a to k těm medikamentům paní doktorka vždy přidala,
nehleděla na čas, ale hlavně na to, jak se
nemocný cítí a co pro něj v tu chvíli může
ještě udělat. Myslím, že si mnozí z nás neuvědomují, jaký člověk se stará o naše zdraví
a když jsem se mezi známými, kteří nejsou
z Ďáblic, zmínil o tom, co naše paní doktorka
pro své pacienty dělá, mnozí jen „zakroutili
hlavou, že to není možné“. Je to tak, sám
jsem se o tom přesvědčil a proto – paní doktorko, děkuji vám nejen za sebe, věřím, že
mohu mluvit za všechny Ďábličáky, které máte
ve své péči, jsme opravdu hrdí na to, že právě
Vy jste naše praktická lékařka. Děkuji.

Vánoce, Vánoce
přicházejí...
Nejkrásnější rodinné svátky nám už pomalu klepají na dveře, ve spíži se vrší krabičky s cukrovím a maminky a babičky mají prodloužené
večerní domácí směny.
Ještě máme několik dnů na to, abychom si pořídili ten nejkrásnější stromeček, doladili vánoční
výzdobu, a pak už přijde ten magický večer, na
který se asi nejvíc těší naše děti a vnoučátka.
S první večerní hvězdou usedneme k svátečně
prostřenému stolu a pustíme se do štědrovečerní večeře. Neměli bychom zapomenout ani
na naše malé přátele na zahradě a v lese, a při
procházce jim vzít něco dobrého do krmítek.
Ať nám všem Vánoce přinesou spoustu radosti,
spokojenosti a pocitů štěstí.

Víte, že...
• Původní kořeny Vánoc leží v daleké pohanské
minulosti, kdy byly oslavou narození a růstu slunečního dítěte. Až ve 3. – 4. století n. l. je překryly svátky křesťanské – oslava narození
Ježíška.
• Zdobení stromečku má také původ v pohanských oslavách kultu Slunce. U stálezelených
stromů, ověšených ovocem, pamlsky, ozdobami
a světly se pořádaly bujaré veselice. Křesťanství
vzalo vánoční strom na milost až na konci
16. století. Zpočátku se věšel od stropu špičkou
dolů nad štědrovečerní stůl. Novodobá tradice
zdobení stromečků začala na počátku 19. století, nejprve v šlechtických a středostavovských
rodinách. Teprve o desítky let později se tento
zvyk ujal i na vesnicích, kde do té doby převažovalo stavění betlémů.

• Vánočka pochází pravděpodobně již ze
16. století. Pletla se z 9 pramenů: čtyři spodní
představovaly slunce, vodu, vzduch a zemi.
Tři uprostřed rozum, cit a vůli, vrchní dva lásku
a moudrost. Někdy se do ní zapékal peníz,
a kdo ho našel, zajistil si v příštím roce zdraví
a blahobyt. Ještě v předminulém století se pekla
jen v bohatších domácnostech, stejně tak
i cukroví, kterého mělo být 7 nebo 13 druhů.
• První zmínky o vzájemném obdarování se se
objevují již ve starověkém Římě. Nedílnou součástí Vánoc se však dárky staly až v 19. století.
Bylo zvykem obdarovávat členy rodiny, ale i služebnictvo. Domácí chasa například dostávala
ošacení nebo malou finanční částku na přilepšení k celoroční mzdě. Dárky se dávaly také
žebrákům nebo tulákům bez domova, kteří
v době křesťanských svátků zaklepali na dveře
bohatších domácností. Až na počátku 20. století, v dobách hospodářské prosperity, se pod
vánočním stromkem mimo potřebných věcí
začaly stále častěji objevovat drobnosti a hračky
jen pro radost.
Jana Ouředníčková

Přání redakce Zpravodaje
Na Vánoce plné stoly,
dobré víno místo vody,
dárky z lásky, žádné vrásky...

Zprávy z Ďáblic

Víte, koho máme
mezi sebou?

Naši milí čtenáři, přejeme vám všem krásné
prožití svátků vánočních, v novém roce hodně
zdraví a štěstí a redakci spoustu zajímavých
příspěvků od vás.

Hana Macháňová, Tatjana Dohnalová,
Barbara Tranová, Jana Ouředníčková,
Jana Rexová, Pavel Niebauer a Jan Bouček

Aleš Sládek

Spokojenost důchodcova
S potěšením a rádi jsme se s manželkou
zúčastnili předvánočního setkání ďáblických
důchodců, tradičně uspořádaného v jídelně
ďáblické školy. Bylo pěkné, přátelské a pečlivě
připravené sociální komisí i vedením obce.
Stínem byla skromná účast.
Lze zvažovat příčiny: nezájem našich stárnoucích spoluobčanů, či málo účinná propagace?
Kdož ví.
Úspěšné a milé bylo vystoupení dítek předškolního věku. Školáci, stejně jako loni, to nestihli,
nevystoupil, alespoň pozdravit babičky
a dědečky, ani jeden. Zdá se, že je zbytečné
komentovat. Další program, kromě pestrého,
chutného a vydatného pohoštění, příjemně
vyplnila trojice zpívajících hudebníků. Příjemné
prostředí umožnilo, že jsme si zazpívali a navzájem pohovořili. Přínosem byla rovněž přítomnost pana starosty a paní zastupitelky
Táni Dohnalové. Prostě – pohoda.
Při odchodu hlavními dveřmi nás čekalo sice
obvyklé, leč nepříjemné překvapení. Tma, tzn.
houpající se rohož, která znejistí stařecký krok
a dále několika schody zpestřený, leč neosvětlený chodníček k parkovišti. Před rokem jsem na
tuto „kratochvíli“ zde upozornil, zdá se, že zbytečně.

Na závěr: dojmy? Spokojenost důchodcova,
nohu při odchodu jsem si nepolámal.
Jan Sigmund

Předvánoční setkání seniorů
Dlouho jsem váhala, zda jít, či nejít. Vzpomněla
jsem si při rozhodování na postesknutí pana
Sigmunda v jeho článku ze setkání seniorů
v loňském roce, že by měli mezi seniory přijít
také zastupitelé. Jeden zastupitel mu tehdy
odpověděl, že v pátek odpoledne se těžko
uvolní ze svého zaměstnání. Já už zaměstnaná
nejsem, tak jsem jejich pozvání vzala vážně,
a poprvé vyrazila na slavnost mezi o něco málo
starší seniory, než jsem sama.
Nyní jsem moc ráda, že jsem se odpolední akce
zúčastnila. Starosta po svém úvodním slově, jak
nás upozornil předem, sice nepřipraveném, ale
velice zajímavém a dojemném (to on moc dobře
umí), zůstal mezi seniory, a zřejmě čerpal inspiraci pro další práci na radnici. Nakonec, od
koho jiného by se měl učit, když ne od starších.
Také já jsem se snažila pozorně naslouchat
vyprávění pamětníků a jejich vzpomínání na
staré Ďáblice ne před padesáti, ale před šedesáti a více lety, protože bych se chtěla o době,
kdy jsem tu nežila, dozvědět co nejvíce. Padl
i dotaz, zda se tu dříve odehrávaly masopusty.

Dozvěděla jsem se, mimo jiné, že třetí sobotu
v září, kdy se letos konala poprvé sousedská
slavnost, tady bývalo kdysi posvícení. To pro
mne byla úplně nová a důležitá informace.
A tak se již těším na setkání pamětníků v lednu
nebo únoru, které plánuje připravit Spolek pro
Ďáblice a letopisecká komise. Určitě přijdu
a budu tou nejpilnější posluchačkou. Píši
úmyslně „posluchačkou“, protože i když jsem
už také trochu pamětníkem, rozhodně ne takovým, jako je například pan Sigmund.
Děkuji za jedno pěkně strávené páteční odpoledne – dětem z naší mateřské školy za jejich
veselé vystoupení i jejich paní učitelce Ivetě
Fraňkové, děkuji Triu Rosti Tvrdíka, které zahrálo
a zazpívalo spoustu lidových písniček, mnohé
na přání posluchačů. A na závěr, a to úplně nejvíc, děkuji členkám sociální komise za velice příjemné prostředí, které v jídelně naší základní
školy vykouzlily nejen svou šikovností, ale
hlavně svými úsměvy na tvářích. Pestré
a bohaté pohoštění snad uspokojilo každého
účastníka. Škoda jen, že účast byla oproti loňskému roku poloviční, jak všichni potvrzovali.
A tak doufám, že to bylo kvůli zaneprázdněnosti našich seniorů (jiné aktivity, hlídání vnoučat), a že jim v účasti nezabránila nemoc.

Táňa Dohnalová, zastupitelka
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Sedmáci v ZOO

Dlabání dýní u Berušek

Máme rádi zvířata, protože ... tak by mohl začít
náš výlet do ZOO. Tentokrát jsme my, sedmáci,
navštívili tu v Ústí nad Labem. I tentokrát jsme
se na cestu vydali naším oblíbeným dopravním
prostředkem – vlakem. Cesta trvala necelé dvě
hodiny. Od nádraží nás popovezl trolejbus
přímo ke vstupu do ZOO. Tam nám předali pracovní listy s otázkami a úkoly, abychom se
nejen kochali, ale i tvořili a vzdělávali se. Putování po rozsáhlé a kopcovité zahradě jsme
ukončili ve vzdělávacím centru, kde došlo
k vyhodnocení zadané práce a zodpovězení zvídavých otázek. Ano, návštěva ústecké ZOO
skončila, ale my už teď přemýšlíme, která další
bude cílem příštího výletu.
Sedmáci

Dne 2. 11. 2015 se ve třídě Berušek uskutečnila
akce s názvem Dlabání a zdobení dýní. Nejdříve
jsme dětem vysvětlily, co je svátek Halloween
a proč se tato akce s dýněmi dělá. Na stolečky
jsme si připravily pracovní ubrusy, dvě dýně,
lžíce a fixy. My, paní učitelky, jsme se chopily
nožíků na vyřezávání a společně s dětmi si připomněly důležitá pravidla při práci s nožem,
která musí dodržovat i dospěláci. Do Berušek
tento den přišlo 14 dětí, rozdělily se tedy na
dvě skupinky po sedmi dětech, aby dobře
viděly. Než jsme seřízly vršek dýně, děti byly
celé nedočkavé, kdy už se zapojí do práce.
Dostaly lžíce a pomáhaly tím, že dýně zbavily
jadýrek a dalších přebytečných částí, které dýně
obsahuje. Děti si samy navrhly, jak budou dýně
vypadat a pastelkami společně na dýně namalovaly obličej. Byly úplně nadšené, jak se jim to
povedlo. Pak jsme podle kresby a představ dětí
dýně vyřezaly. Po celou dobu práce nás provázela spokojená, veselá a příjemná atmosféra.
Hotové dýně jsme dozdobily podzimními listy
a přírodninami a vytvořily jsme výstavku pro
rodiče, aby viděli, jak jsou jejich děti šikovné.
Naše malé Berušky byly ze svých výrobků nadšené a těšily se, jak se svými dýněmi pochlubí.
Práce s dýněmi se dětem velmi líbila, dlabání
i zdobení si opravdu užily.

Zprávy z Ďáblic

Co se dělo u Motýlků
v listopadu
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Jak jsme s našimi dětmi prožili listopad? Během
tohoto měsíce, jak by mohla prozradit výzdoba
v naší šatně, jsme s dětmi vcelku hojně výtvarně
tvořily. Podzimní tematika je široká, a tak jsme
v rámci různých výtvarných technik navštívili
s dětmi les plný hub, před deštěm jsme se schovali pod deštníky a na zahradě potkali mnoho
ježků.
Listopad pro naši třídu neznamenal jen zážitky
spojené s výtvarnou činností. Také jsme se rozhodli společně s dětmi vytvořit něco, co by se
dalo ochutnat. A tak jsme se v pátek 13. 11.
dali do pečení jablečného závinu. Inspirací pro
naše pečení byly sklizené plody podzimu. Děti
byly nadšené a při práci velmi soustředěné.
Pilně se pustily do krájení jablíček, kterými pak

pokryly rozválená těsta. Nejvíce si užívaly, když
mohly těsto posypat rozinkami. Paní kuchařky
nám ochotně naše výtvory upekly. Děti se moc
těšily a nemohly se dočkat, až bude dopečeno.
Štrúdl voněl krásně a chutnal ještě mnohem
lépe. Máme třídu plnou malých šikovných
pekařů.
Po práci přišel čas i na chvíli oddechu a jiné
zábavy, proto jsme s dětmi ve čtvrtek 19. 11.
vyjeli na dopolední výlet do Chvalského zámku
v Horních Počernicích. Na zámku v té době probíhala interaktivní výstava známých postaviček
a scenérií z Večerníčků. Výstavu jsme si pěkně
užili a už teď se těšíme na další společné
zážitky.
Za třídu Motýlci Věra Dusová

Za třídu Berušek Aranka Hanousková

Putování údolím
Bylo krásné podzimní dopoledne 10. listopadu
a my jsme se s našimi dvaceti sedmi Ptáčky
vydali na výlet do Čimického údolí. Než jsme
v Čimicích po vystoupení z autobusu dorazili
k cestě, která vedla Čimickým údolím, objevili
jsme mezi paneláky krásný rybník, u kterého
jsme se potěšili a vyfotili s kačenkami. Cestou
údolím, prozářeným podzimním sluníčkem
a zlatavým listím pod nohama, jsme kolem skal
a krásných stromů došli ke Kostoprtskému rybníku a veliké zelené louce. Pozdravili jsme vodníka, který se nám nechtěl ukázat. Děti si užily
honičku a běhání na louce. Poté jsme se vydali
údolím na cestu zpět. Šustivá chůze a řádění
v nadýchaném listovém koberci byly pro děti
radostným zážitkem. Možná trochu unaveni, ale
naplněni krásou podzimní přírody proteplené
sluníčkem jsme se vraceli do školky na oběd.

Za třídu Ptáčci Iveta Fraňková

Projekt „Ten dělá to a ten
zas tohle“ žáků z 1. stupně
V pátek 6. listopadu na prvním stupni naší školy
proběhl projekt „Ten dělá to a ten zas tohle“.
Žáci 1. – 4. tříd se pomocí čísel náhodně rozdělili do skupin. V každé skupině byl zastoupen
žák každého ročníku. Po krátkém seznámení
a vypsání karty se žáci pustili do plnění úkolů.
Paní učitelky si pro ně připravily 25 různých stanovišť: bytový architekt, tvůrce parfémů, pekař,
detektiv, počítačový grafik, kuchař/ka, krejčí,
stavitel, dekoratér, astronom, módní návrhář,
pokojská, zdravotní sestra, geodet, lékař/ka,

skladatel, truhlář, spisovatel/ka, květinářka,
ošetřovatel/ka v ZOO, kuchař, zpěvák, kouzelník, knihovník, provazník. Na jednotlivých stanovištích musely děti spolupracovat, vzájemně
si pomáhat, starší radili mladším. Některá
„povolání“ byla náročná na používání smyslů,
jiná na rukodělnou zručnost, další na využití
znalostí z vyučování. Činnost byla pestrá
a pohyb po školní budově dětem vyhovoval.
Dalším kladem byla skutečnost, že se děti
mohly vzájemně poznávat a sbližovat. Skupinky
se úkolů zhostily různě. Některým se například
líbilo vytvářet otisky prstů a pátrat jako detektiv, jiní byli úspěšnější v seřazování knih podle
abecedy v povolání knihovník, další projevili
nápaditost ve vytváření módních návrhů, či jako
dekoratéři...Velký dík patří žákům IV. A a IV. B,
kteří svým nasazením, přístupem a vstřícností
na stanovištích přispěli k úspěšnosti projektu.
I když pro učitele byla příprava celé akce
náročná, splnila svůj účel, neboť s výsledkem
byli spokojeni nejen žáci, kterým se akce moc
líbila, ale i učitelé. Určitě to bylo vydařené
dopoledne.
Mgr. Ivana Venglářová

Návštěva Koťátek
ve svíčkárně v Šestajovicích
V úterý 3. listopadu navštívily děti z naší třídy
v doprovodu svých učitelek svíčkárnu v Šestajovicích. Odjezd byl naplánován autobusem na
ranní hodiny, protože děti čekala spousta práce.
Celé dopoledne vyráběly různobarevné svíčky,
mýdla a prohlížely si domácí zvířátka – prasátka, kozy, slepice, husy, ovce a mnohé další.
Každé z dětí dokonce přivezlo domů i malý
dárek v podobě ručně vyrobené svíčky, mýdla
a koupelové soli. Všichni malí cestovatelé byli
z výletu nadšení! Už teď se těšíme na další
výlet.
Za třídu Koťata Jana Mráčková
a Bohunka Tancošová

Druháčci
v ďáblické knihovně
V listopadu jsme se s dětmi vypravili do místní
ďáblické knihovny prozkoumat, co zajímavého
pod novým vedením knihovna nabízí pro místní
děti. Nová paní knihovnice byla velmi milá
a vstřícná. Dětem pečlivě a dopodrobna vysvětlila, jak to v takové knihovně chodí. Prošli jsme
si všechna oddělení, zorientovali jsme se
v různých žánrech a prohlédli jsme si největší
a nejmenší knihy, které v této knihovně jsou.
Viděli jsme i elektronickou čtečku knih a zaposlechli se do audio knihy. Paní knihovnice nám
také ukázala, jak se pomocí počítače evidují
knihy a způsob jejich vypůjčování. Od letošního
školního roku knihovna začala nabízet k zapůjčení též literaturu pro dětské čtenáře. Je pro ni
vyhrazena samostatná místnost a naše děti si
hned plánovaly, jak se do knihovny přihlásí a co
všechno si půjčí. A protože jsme se se školní
družinou zapojili do projektu Celé Česko čte
dětem, už teď se těšíme, jak společně budeme
v dětech probouzet lásku ke knížkám, příběhům
a posilovat a podporovat jejich neutuchající

fantazii a kreativitu. Tímto si dovolujeme oslovit
i vás, rodiče. Chcete-li se do kampaně „Celé
Česko čte dětem“ zapojit, více najdete na
www.celeceskoctedetem.cz. Projektu Celé
Česko čte dětem® byla udělena záštita Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětského
fondu OSN UNICEF a byl pod osobní záštitou
pana Václava Havla.
vychovatelky 2. tříd

Výprava do Včelího světa
Podzim je v plném proudu a všichni si v tomto
chladném počasí s chutí dáme čaj s medem.
Zajímalo nás tedy, jak takový med vlastně
vzniká. Děti z II. C a IV. C se proto 12. listopadu
vypravily za poznáním do Včelího světa v Hulicích. Přivítala nás tam moc hodná paní. Děti se
po delší cestě autobusem posilnily, aby mohly
poznat celou včelí rodinku nebo si vyrobit krás-

nou svíčku. Paní průvodkyně dětem představila
včelku Medulku a pomocí hezkých obrázků jim
ukázala namáhavou práci včel. Součástí prohlídky byla i výstava s interaktivními prvky, kde
si děti mohly mnoho věcí vyzkoušet. Své znalosti o přírodě si všichni ověřili v počítačovém
kvízu a vyzkoušeli si i své hmatové a čichové
smysly. Prošli jsme maketou včelích pláství, slyšeli bzučení včel a poznávali jsme různá pylová
zrna. Na konci prohlídky děti zhlédly krátké
filmy ze života včel. Všem se nám v Hulicích
moc líbilo. Děti si odvezly spoustu hezkých
i poučných zážitků, svou vlastní svíčku a plné
batůžky nakoupeného medu a jiných medových
suvenýrů.
Mgr. Ivana Kundrátová

S družinou
do DDM Přemyšlenská
V letošním školním roce děti se školní družinou
skoro každý týden vyráží na různé akce a programy mimo budovu školy. S druháčky jsme
začátkem listopadu vyrazili opět do DDM Spirála v Přemyšlenské na interaktivní program
s Martinou Ježkovou. A protože se v letošním
roce ve školní družině věnujeme zvířátkům, připravila pro nás tamní vedoucí dramatického
oddělení pestrý program na zvířecí téma.
Naučili jsme se ptačí píseň, zatančili si tanec,

Draci ve školní družině
S příchodem podzimu jsme ve škole vyhlásili
soutěž draků, a protože letošní celodružinové
téma je „Máme rádi zvířata“, mají i naši draci
podobu zvířat.
Děti je vyráběly doma, z velké části za pomoci
rodičů, kterým děkujeme za aktivní spolupráci
a podporu dětí. Přihlásilo se mnoho krásných
draků různých zvířecích motivů, v sále naší školy
teď najdeme pandy, slony, tygry a lvy, klokana,
papoušky, motýly, sovy, dravce, ale i psy
a kočky, kuřata, žáby, ryby, koně nebo veverku.
Bude velmi těžké vybrat z více než padesáti
krásných děl pět nejlepších.
Na vyhlášení se však mohou těšit všichni soutěžící, protože oceněna bude práce každého
z nich.
Naše děti o soutěži napsaly: „A je to tady! Soutěž draků! Máme hódně účastníků, ale kdo
vyhraje? Bude 5 míst. Kdo bude mít štěstí?
Nenechte si to ujít! Držte palce svým kamarádům.“
„V Ďáblicích se koná soutěž draků. Vlastnoručně si je děti mohly vyrobit a teď jich je kolem
47 kousků. Podílel se na tom školní klub a družina. Draci měli téma zvířat. Jsou tam různé
kousky draků třeba: sovičky, sloni, pandy. Děkujeme vám!“
Bára Zezulová, vychovatelka školního klubu

Otevřená výuka
v prvních třídách
V průběhu října a listopadu se v naší škole
uskutečnila veřejná výuka pro rodiče našich
prvňáčků. Během hodin českého jazyka a literatury měli rodiče možnost zažít atmosféru v jednotlivých třídách, vidět možné způsoby práce
s dětmi, pozorovat své děti při práci s jejich
třídní učitelkou, někteří se dokonce i aktivně
zapojit do výuky. Rádi jsme veřejnosti přiblížili
prostředí školy, předvedli, jak se učíme, co už
všechno umíme a že je nás po dvou měsících
práce skutečně za co pochválit. Mile nás překvapil vysoký zájem i zpětná vazba ze strany
rodičů: „Bylo moc hezké vidět, jaké pokroky
děti za dva měsíce udělaly. Úžasné jsou i způsoby, jakými paní učitelka dokáže udržet pozornost dětí po celých 45 minut vyučování –
kombinací říkanek, drobných cvičení, obrázků,
psaní a čtení. Už teď se těším na další ukázkovou hodinu!“ Jsme rádi, že rodiče využili možnost strávit čas se svými ratolestmi ve školním
prostředí a těšíme se zase brzy na viděnou při
příležitosti vánočních setkání s rodiči, která proběhnou v týdnu od 14. do 18. 12.2015 nebo
v rámci připravovaných dnů otevřených dveří.

Za učitele prvních tříd Mgr. Radka Uhlířová

The Diary
of a Local Foreigner
Since I began writing these notes here several
of you have asked me to write about Budapest
and Hungary too. How life is there, what the
main differences are and so on and so forth.
So how does Christmas look like in Hungary?
There are only slight differences between the
two countries. We both put up Christmas trees
for example, which is the favourite Christmastime activity of fathers in the morning on the
24th Dec. The classic set is the same in both the
countries. Mother is cooking in the kitchen and
father is trying to force the tree into its holder,
which seems to be smaller and smaller every
year and once it is there, he forces the whole
thing to stand up (nice wrestling) just to find
that the tree is bending dangerously to the side
so the whole process can be done again. On
the other hand I was sort of surprised to hear
from my students here that children in the
meanwhile watch a huge amount of Christmas
fairy tales on TV. I don’t think we have these
that much in Hungary and as far as I understand the tales here are Czech. I guess kids in
Hungary watch more Disney or American animations or films as we don’t have these nice,
‘home-made’ ones.
Then there is the traditional Christmas dinner.
Naturally different families have different food
but the majority of people begin with fish soup
made of carp spiced with ‘paprika’ of course.
The process of creating this spicy soup is so
complicated that it takes hours. The main
course is the same fried fish as here but not
with potato salad. We use chips or vegetables.
Believe it or not we do not have ‘cukrovi’ in
Hungary but another kind of traditional Christmas dessert which is somehow rolled and can
be filled with poppy-seed, walnut or sweet chestnut. On the other hand this ‘cukrovi’ creating
project seems like a hard part of Czech
women’s yearly life. I am always surprised to
see that it begins already late November when
they buy all the ingredients and spend long
hours after work with creating those wonderful
and delicious pieces of food art. Many hours of
work and they disappear so quickly in the
mouths of happy people. I really hope that
many Czech men help their wives in this.
The most important part for the children comes
after dinner in Hungary too when the bell rings
and they can run to find their presents under
the tree. Those presents actually are as well
coming from baby-Jesus or angels or angels
helping Jesus. As you see it is not that easy. The
point is that there are a lot of similarities between the two countries’ festive seasons and
one thing is sure. Kids are happy. I wish you
happy and peaceful Christmas and relaxing
time, easy job with the trees and the sweets
during those holy days.
As usual if you feel like sending your feedback
or question or just saying hello go ahead here
zpravodajbess@gmail.com
Tamás Besskó

Zprávy z Ďáblic

naučili se pár zvířecích zvuků a během celého
programu soutěžili v dovednostních i vědomostních oblastech. Děti si vyrobily origami zvířátka
a svedly klání ve zvířecím pexesu a puzzle.
Hodina a půl pestrého programu nám utekla
jako voda. Na závěr proběhlo vyhodnocení,
z kterého si každý odnesl drobnou odměnu.
vychovatelky 2. tříd
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Rozhovor

Zprávy z Ďáblic

Redakce Ďáblického zpravodaje se rozhodla, že
na stránkách Ďáblického zpravodaje bude své
čtenáře seznamovat s osobnostmi, které podnikají v Ďáblicích či blízkém okolí, a které neodmítly možnost podělit se se svými názory na
stránkách Zpravodaje. Dnes vám přinášíme rozhovor s panem Lubomírem Španihelem,
majitelem firmy zaměřující se na zahradnické,
zemní a úklidové práce. Pan Španihel sídlí v ulici
Na blatech a někteří obyvatelé naší městské
části možná ví, že některé dílčí zahradnické
práce v Ďáblicích provádí jeho firma IRIS
ŠPANIHEL s.r.o. Ti ostatní si toto jméno či
název jeho firmy spojí například s usedlostí
Červený mlýnek, kde několik let „provozuje
minifarmu“.
Pane Španiheli,
co Vás přivedlo
do lokality Blata /
Červený mlýnek a jak jste spokojen
s žitím a podnikáním na tomto místě?
S městskou částí Praha 8 je můj život spjat již
od dětství. Vyrůstal jsem v Praze – Bohnicích
a následně jsem zde žil a pracoval. V minulosti
jsem za Svazarm Ďáblice jezdil amatérské automobilové závody (tzv. BOAZ), a díky tomu jsem
získal spoustu přátel z řad místních obyvatel
a dobře poznal zdejší prostředí. Do ulice „Na
Blatech“ mě přivedla náhoda. Koupil jsem zde
stavební pozemek a postavil dům.
Přestože je tato lokalita umístěna strategicky

Připravujeme
„Sokolovnu“ v novém
pod názvem „NOVÉ kulturní
a sportovní CENTRUM ĎÁBLICE“
Sál sokolovny v ulici Kokořínské slaví v příštím
roce výročí své existence. V nově upraveném
prostředí si připomeneme období prvních
vystoupení – především jednoty Sokol, zavzpomínáme nad zapůjčenými materiály současných
majitelů, kdy jejich dědeček pan Neumann po
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v blízkosti dopravních tepen a veškeré infrastruktury, je to zároveň velmi pěkná a klidná
rezidenční oblast. V blízkém okolí v minulých
letech probíhala intenzivní výstavba rodinných
domů. Lokalita „Na Blatech – Červený mlýnek“
tím ale neztratila nic ze své „sousedské“
atmosféry, která si mě před lety získala. Oblast
nabízí velmi dobré podmínky pro podnikání
a usedlost Červený Mlýn poskytuje ideální
zázemí pro zaměstnance firmy.
Můžete čtenářům Ďáblického zpravodaje
něco prozradit o své minifarmě (jaká zvířata zde chováte, kdy je možné farmu
navštívit apod.)?
Zde je na místě čtenářům poskytnout podrobnější vysvětlení. I když by bylo velmi pěkné mít
na Červeném Mlýně minifarmu přístupnou
veřejnosti, není tomu tak. Obyvatelé usedlosti
chovají pro užitek i pro zálibu několik druhů
domácích zvířat – husy, kachny, slepice, králíky,
ovce atd. Objekt slouží také jako provozovna
společnosti IRIS, kde z bezpečnostních důvodů
není možné provádět prohlídky a exkurze. Zvídaví kolemjdoucí mohou vidět většinu fauny při
procházce po přilehlé silnici, do areálu však
vstup není povolen.

stranství, zahrad a parků závislá na finančních
možnostech. Přestože MČ Ďáblice důsledně dbá
na zakládání nové zeleně, na profesionální péči
o stávající výsadbu, či údržbu i čistotu všech
veřejných míst, vždy je co zlepšovat. Provádění
rozvojové a udržovací péče o stromy, odstranění
výmladků, prořezávka či dosadby jsou stejně
jako například budování nových dětských hřišť,
klidových a odpočinkových zón významným faktorem, který pozitivně ovlivňuje život obyvatel
této městské části.
Za redakci děkuje Pavel Niebauer

Vážení občané Ďáblic,

Jaký máte, jako zahradní odborník,
dojem o péči o zahrady, popř. veřejného
prostranství v Ďáblicích? Kde máme
rezervy, co by se dalo zlepšit, aby Ďáblice
byly ještě krásnější?
Stejně jako veškeré činnosti v oblasti veřejné
správy je i údržba a zvelebování veřejných pro-

Spolek pro Ďáblice Vám přeje pohodové prožití
vánočního času ve společnosti svých nejmilejších. Rok 2016, který, jak ukazuje vývoj dění ve
světě, může přinést určitá ohrožení životní jistoty. Přejme si společně, abychom v dobách
budoucích posilovali v sobě klid, smysl pro
nacházení přirozeného řádu života v rodině,
naší komunitě, z něhož pramení síla utkávat se
se vším, co život ničí. Moudrý muž dal doporučení lidem vyspělých zemí, které vám nabízím:
„Buďme vděční a snižme spotřebu.“ O naší činnosti se i nadále budete dozvídat na stránkách
zpravodaje a na webu Spolku pro Ďáblice, dříve
Občanského sdružení pro Ďáblice.
Milada Stroblová

zakoupení vestavěl do sálu jeviště, na kterém se
odehrávala báječná divadelní představení, jako
to podle Gabriely Zápolské s vynikajícím obsazením – členem Národního divadla Karlem
Högrem.
Současná nákladná a citlivá rekonstrukce
a podoba se snaží přiblížit právě tomu prostředí
před lety.
S dokončením prací počítáme na konci ledna
2016. Již koncem února budou prostory představeny široké veřejnosti na několika prvních
plesech, kulturních představeních a sportovních
akcích.
Snažíme se tak vyřešit nevyhovující stav kulturních zařízením v obci i pomoc městu s úlohou
péče o kulturu a sportovního vyžití veřejnosti,
občanů naší obce Ďáblice.
Koncem příštího roku se bude upravovat
i vzhled budovy tak, aby se nová fasáda blížila
původnímu historickému stylu.
Prospěje to nejen budově samotné, ale i jejímu
vhodnému začlenění do bezprostředního okolí
ve spojitosti na budovu Restaurace na Růžku.
Po jarním zahájení provozu v rámci volných termínů již teď nabízíme možnost pronájmu sálu
k celodennímu využití pro široké aktivity. Pro
zábavy, hudební vystoupení, diskotéky, školení,
přednášky, výstavy, besedy, dětská představení,
akce pro seniory i pro všechny druhy zájmových
skupin včetně akcí se sportovním zaměřením –
pro různé druhy cvičení, aerobik, cvičení rodičů
s dětmi, míčové hry pro školáky a předškoláky,

fotbalové, florbalové, pinpongové skupiny dětí
a dospělých, a to včetně víkendů s možností
uspořádání různých druhů turnajů.
O otevření a všech připravovaných akcích vás
budeme včas informovat prostřednictvím Zpravodaje.
Těšíme se na vás a zároveň přejeme všem
občanům Ďáblic krásné prožití svátků a šťastný
vstup do nového roku 2016.
Petr Pozler

Jak dopadla, to vám přinášíme ve výsledných tabulkách
a v hodnocení jednotlivých týmů trenéry. Je až neskutečné,
co se nám v Ďáblicích podařilo vytvořit, kolik hráčů od nejmenších až po
dospělé každý týden nastupuje v mistrovských utkání, ať na domácím
hřišti, nebo cestuje do „oblíbených“ okrajových čtvrtí na druhém konci
Prahy. Jak jednoduché by bylo o víkendu, kdy je sychravé počasí, prší,
zůstat doma v teple. Jak jednoduché je říci: já nemám čas. Místo toho
víkend co víkend jedeme hrát za Ďáblice – za to patří všem, kteří na
tomto „projektu“ spolupracují a co nás podporují velké poděkování
a už jen PF 2016 = Pěkný Fotbal i v roce 2016.

Zateplení areálu SK Ďáblice finišuje
Za všechny členy DĚKUJI městské části Ďáblice a panu starostovi za to,
že se z dotace Ministerstva životního prostředí realizuje zateplení objektu
SK Ďáblice, včetně nové střechy nad střední částí, která byla v havarijním
stavu. Z různých budov a přístaveb se tak stane jedna kompaktní budova
a návštěvníky našeho areálu nebude vítat otlučená omítka, okna a dveře
různých barev a stáří. Do roku 2016 SK Ďáblice vykročí tedy v novém.

Michal Mošnička, SK Ďáblice

9.
10.
11.
12.
13.
14.

FSC LIBUŠ
TJ Kyje Praha 14
TJ PRAGA
TJ Sokol Dol. Poč.
Slavoj Vyšehrad s.r.o. B
Sokol Kolovraty

13
13
13
13
13
13

5
5
4
4
2
0

2
2
4
1
1
2

6
6
5
8
10
11

27:24
26:31
19:24
27:42
21:45
18:48

17
17
16
13
7
2

střelci gólů:
Jan Davídek 13, David Blažek 8, Lukáš Fiala 6, Jiří Zemánek 5, Pavel Máj 3, Ondřej
Novák 1, Petr Nebeský 1, Jan Šabacký 1, David Procházka 1

Muži – l. B třída, sk. B
trenér: Jirka Černý (hodnocení trenéra):
Jako trenér týmu jsem dost váhal, zda tuto soutěž přihlásit, přece jen je to
vyšší a náročnější soutěž než ta, kterou jsme hráli vloni, ale nakonec jsem
se takhle po dohodě s hráči rozhodl a nyní jsem velice mile překvapen
naším výkonem, nepočítal jsem s tím. Kluci zabrali, je pravda, že nám
občas pomohli i kluci z „A“ týmu a své přidali i kluci ze staršího dorostu
– někteří z nich už mají na to hrát v soutěži mužů. Na jaře musíme udržet
standard, našlápnuto máme, takže si myslím, že místo v polovině tabulky
si udržíme.

pozn. odchodem loňského týmu „B“ se nám uvolnilo místo v 1.B třídě,
takže loňské „Céčko“ sem poskočilo z poloviny tabulky ve 2. třídě
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

tým
záp.
FK Union Strašnice z.s.
13
TJ AVIA Čakovice
13
Fotbalový klub Újezd nad Lesy „B“ 13
ČZU Praha
13
TJ Spartak Kbely
13
Sportovní klub Třeboradice „B“
13
FC Háje Jižní Město „B“
13
SK Ďáblice z.s. „B“
13
TJ ABC Braník, o.s. „B“
13
TJ Sokol Řepy
13
TJ SOKOL BENICE
13
TJ Sokol Cholupice „B“
13
FK Klánovice, o.s.
13
Sportovní klub Dolní Chabry „B“ 13

V
9
9
9
8
8
7
7
6
5
5
4
2
1
1

O
3
1
0
1
0
2
0
2
3
2
2
2
1
1

P
1
3
4
4
5
4
6
5
5
6
7
9
11
11

skóre
39:14
35:28
36:17
29:19
42:24
24:17
31:17
24:40
37:27
28:26
22:23
25:45
15:45
17:62

body
30
28
27
25
24
23
21
20
18
17
14
8
4
4

Zprávy z Ďáblic

Podzimní sezóna 20015/16
je ukončena

střelci gólů:
Jindřich Bareš 7, David Procházka 5, Petr Michek 2, Martin Průša 2, Vojtěch Jiroušek 2,
Filip Černý 1, Martin Horváth 1, Štěpán Gregor 1, Tomáš Michálek 1, Oskar Plechatý 1

St. dorost – l. A třída, sk. A
Muži – l. A třída, sk. A
trenér: Martin Průša (hodnocení trenéra):
Kdyby mě někdo před 1. mistrákem řekl, že budeme mít 29 bodů, asi
bych se usmál. Příprava byla dosti dramatická a výsledky nestály za nic.
Do ideálu jsme měli tedy hodně daleko. Nicméně v soutěži jsme postupem času získávali půdu pod nohama a body začaly přibývat. Snažili jsme
si všichni užít každou tréninkovou jednotku a myslím, že většina kluků to
vracela kvalitními výkony na hřišti. Podařilo se mužstvo oživit mládím
a překvapivě i naši dorostenci ukázali, že se s nimi v zimním období musí
počítat, určitě dostanou šanci. Mužstvo je momentálně dobře poskládané, uvidíme, kdo zůstane a kdo ne? Minimálně jednoho hotového
hráče bych do týmu přivítal, ale čas ukáže, jestli se nám to povede.
Hrajeme I.A třídu a podle toho na to musíme všichni koukat.
Takže v první řadě to musí být zábava.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tým
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
SK Ďáblice z.s
Sportovní klub Dolní Chabry
TJ Čechie Dubeč
SK Čechie Uhříněves
SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY
SK Hostivař
TJ Březiněves

záp.
13
13
13
13
13
13
13
13

V
12
9
7
7
7
6
6
5

O
0
2
2
2
1
2
1
2

P
1
2
4
4
5
5
6
6

skóre
46:17
40:20
29:15
33:20
26:27
28:25
29:34
30:27

body
36
29
23
23
22
20
19
17

trenér: Martin Horváth (hodnocení trenéra):
Původně jsme zamýšleli, že starší dorost nepřihlásíme do soutěže, ale
zpětně musím říct, že jsem rád, že jsme se tak nerozhodli. V této věkové
kategorii je velká „úmrtnost“ hráčů a já jsem rád, že se nám podařilo
kluky udržet a dát jim motivaci v podobě budoucího možného postupu
do týmu mužů.
Vyzkoušeli jsme si, že jsme schopni fungovat na více frontách, a někteří
kluci již dnes nastupují za tým muži „B“, a dokonce se nám podařilo
zabudovat jednoho hráče do týmu „A“, což je náš prvotní cíl, co se týká
dorostenecké kategorie. Jsem rád, že jsou tomu nakloněni i trenéři týmů
mužů.
Po podzimní části jsem s umístěním v tabulce spokojen, věřím, že po jarní
části soutěže ještě poskočíme o nějakou tu příčku výš.
Ale stále je co zlepšovat, takže už se těším na zimní přípravu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tým
záp.
FK Admira Praha
12
Sokol Kolovraty
12
Sportovní klub Zbraslav
12
FK Klánovice, o.s.
12
SK Ďáblice z.s.
12
TJ Sportovní kluby Satalice
12
Sportovní klub Střešovice 1911 „B“ 12
ČAFC Praha
12
SK Slovan Kunratice o.s.
12
TJ PRAGA
12

V
11
10
8
7
7
6
6
4
3
3

O
0
0
0
2
2
2
0
2
1
1

P
1
2
4
3
3
4
6
6
8
8

skóre
48:10
42:17
43:24
40:14
34:21
35:16
34:31
23:29
21:58
23:62

body
33
30
24
23
23
20
18
14
10
10

9

11. SK Hostivař
12. TJ A. F. K. S L I V E N E C
13. TJ Sokol Stodůlky

12
12
12

3
2
0

0
2
4

9
8
8

29:40
20:45
18:43

9
8
4

střelci gólů
Filip Bažant 6, Milan Badal 6, Aleš Frydrych 5, Jan Hudák 4, Vojtěch Jiroušek 3,
Max Traxmandl 3, Lukáš Spilka 2, Václav Černý 2, Maxim Vondrášek 1,
Tomáš Kubíček 1

Pozvání

Ml. dorost – l. A třída, sk. A
trenér: Pavel Mihálik (hodnocení trenéra):Po podzimní části sezóny
jsme na pátém místě tabulky. Statistiky podzimu jsou následující: šest
výher, tři remízy a dvě prohry – skóre 28:18. Tyto výsledky nejsou špatné,
ale remízy se Střešovicemi a FK Unionem Strašnice byly zbytečné a stály
nás lepší umístění. Ještě by to chtělo zvýšit produktivitu, protože šancí
míváme více než dost. Ale pozitivní věci převažují, kluci bojují a většinu
týmů přehrávají. Při remíze v derby s týmem Chabry při nás stálo i štěstí,
protože vyrovnat se nám podařilo až v poslední minutě. Pěkný zápas byl
s Aritmou, kdy se klukům podařilo zápas otočit a zvítězit. Velký dík také
patří trenérům a vedoucí za trpělivost a v některých zápasech i za pevné
nervy. Ne vždy se daří tak, jak si představujeme, ale kluci když chtějí
a dají do toho srdíčko, jedná se z naší strany o pěkný fotbal. Na jaře na
nás čeká výzva poprat se o co nejlepší umístění.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tým
Sokol Kolovraty
FC Přední Kopanina
Sportovní klub Čechie Smíchov
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
SK Ďáblice z.s.
Sportovní klub Střešovice 1911
SK Aritma Praha, o.s.
Sportovní klub Dolní Chabry
FK Union Strašnice z.s.
TJ PRAGA
T.J. Junior Praha
TJ Sportovní kluby Satalice

záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
9
7
7
6
5
5
4
3
2
1
0

O
0
0
1
0
3
2
1
2
3
0
0
0

P
0
2
3
4
2
4
5
5
5
9
10
11

skóre
50:8
42:13
36:21
45:21
28:18
24:14
19:22
20:33
11:21
18:30
12:61
8:51

body
33
27
22
21
21
17
16
14
12
6
3
0

střelci gólů:
Tomáš Kadlec 6, Maxim Vondrášek 5, Mikuláš Fyman 3, Jan Čáp 3, David Mihálik 2,
Rostyslav Voloshyn 2, Adam Janoušek 2, Martin Haniak 2, Kryštof Zatloukal 1,
Lukáš Dvořák 1, David Červený 1

St. žáci – l. A třída, sk. A
trenér: Robert Rambousek (hodnocení trenéra):
Dostal jsem velice těžký úkol, zhodnotit letošní fotbalovou sezónu starších žáků, podzim 2015. Vlastně všechno bylo v této sezóně nové. Nový
trenér, nový vedoucí týmu, mnoho nových hráčů, změna hracího času,
změna velikosti hřiště a ještě by se našlo pár drobností, proč tato sezóna
dopadla tak, jak dopadla. Získali jsme málo bodů. Kluci se museli společně poznat, sehrát se a velký problém byl, že jsme na začátku sezóny
byli bez brankáře. Na této pozici nám posléze vypomohl brankář mladších
žáků, za což mu moc děkujeme.
Vzhledem k velmi dobrým a kvalitním tréninkům se tým začal sehrávat
a pomalu zlepšovat. Věřím, že po zimním turnaji se naše hra ještě zlepší
a na jaře získáme více bodů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10

tým
záp.
FC Háje Jižní Město
10
FC Přední Kopanina
10
FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
10
TJ Sokol Stodůlky
10
TJ Březiněves
10
SK Aritma Praha, o.s.
10
TJ Spartak Kbely
10
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
10
FK Řeporyje - Praha 5
10
SK Ďáblice z.s.
10
Sportovní klub Střešovice 1911 B 10

střelci gólů

V
9
8
6
5
5
5
4
4
2
2
2

O
1
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0

P
0
2
3
4
5
5
6
6
6
7
8

skóre
60:7
49:16
34:20
45:45
47:45
33:39
25:21
38:36
20:38
14:52
17:63

body
28
24
19
16
15
15
12
12
8
7
6

Mihal Byrkovych 6, Marek Husák 3, Matyáš Pazdera 1, Patrik Arabjan 1, Lukáš Adam 1,
Giuseppe Solazzo 1, Ondřej Drozda 1

Ml. žáci – 2. třída, sk. C
trenér: Tomáš Miko, Martin Horváth (hodnocení trenéra):
Do nové sezóny jsme vstupovali se spoustou změn a spoustou neznámých. Hlavní a nejdůležitější změna proběhla v našem trenérském týmu,
kde nás posílil trenér Martin Horváth. Co se týče neznámých, tak hlavní
problém tkvěl v přechodu na větší hřiště a na jiný herní systém. Začátek
sezóny byl plný rozpaků, ale kluci si pomalu a jistě zvykají, a to především
díky Martinovi Horváthovi, který přinesl do tréninku nové prvky. Podzimní
část jsme tedy zakončili na sedmém místě, pouhé 4 body od třetí příčky.
Přes zimu nás čeká Zimní Liga a těšíme se na jaro.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tým
Fotbalová Akademie A. Zbura s.r.o.
FC Háje Jižní Město C
SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
„SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY“
TJ Sokol Cholupice
SK Slovan Kunratice z.s.
SK Ďáblice z.s.
TJ ABC Braník, o.s. C
FK Dukla Jižní Město o. s. B
T.J. Junior Praha B
ČAFC Praha B
A.F.K. Slavoj Podolí Praha - AFK B

záp.
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
10
8
7
6
6
6
5
4
3
3
3
1

O
0
0
0
1
0
0
2
1
2
0
0
0

P
0
2
4
4
5
5
4
6
6
8
8
10

skóre
100:15
54:32
59:37
52:45
54:43
48:52
46:33
30:46
29:46
32:68
38:85
28:68

body
30
24
21
19
18
18
17
13
11
9
9
3

střelci gólů:
Sebastian Breinl 13, Martin Kőrbler 8, Daniel Fejgl 7, Adam Sedlecký 4, Martin Kalhous
4, Rudolf Bača 4, Adam Bulíř 2, Adam Beránek 2, Lukáš Konvalinka 1,
Jaroslav Doleček 1

St. přípravka
trenér: Michal Kafka, Dušan Sýkora (hodnocení trenéra):
Kluci ze starší přípravky (ročníky 2005 a 2006) si poprvé vyzkoušeli, jaké
je to hrát vedle sebe na dvou hřištích. Výhodou tohoto systému je, že se
tak dostane víc kluků do zápasu, celkem jich vyběhlo na hřiště 22. Během
podzimu jsme odehráli celkem 11 zápasů, z toho 10 bylo vítězných a jen
jednou jsme odešli po boji poraženi. Během 11 utkání kluci nastříleli soupeřům neuvěřitelných 182 gólů, zatímco soupeř překonal naše gólmany
devadesátkrát. Klukům přejeme, ať jim chuť do fotbalu vydrží i do jarní
části sezony, kterou tak báječně rozehráli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tým
FC Přední Kopanina
SK Ďáblice z.s.
TJ Sokol Řepy
SK Hostivař
Fotbalový klub Újezd nad Lesy
Sportovní klub Zbraslav
TJ ABC Braník, o.s.
Sportovní klub Dolní Chabry
TJ Čechie Dubeč
„Fotbalová akademie Praha“
SFK AC SPARTA PRAHA - DÍVKY
Sportovní klub Střešovice 1911

záp.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
11
10
7
6
6
6
4
4
3
3
2
0

O
0
0
1
3
1
0
1
0
1
1
0
0

P
0
1
3
2
4
5
6
7
7
7
9
11

skóre
244:89
182:93
196:121
190:149
194:136
168:117
161:193
140:182
162:210
131:243
105:242
121:219

body
33
30
22
21
19
18
13
12
10
10
6
0

Ml. přípravka 2007 – 2 hřiště
trenér: Martin Vlček, Jarda Lehovec (hodnocení trenéra):
Minulý rok jsme začínali hrát svá první mistrovská utkání a letošní podzim
byl pro nás také takové poprvé – hráli jsme utkání na dvou hřištích zároveň. Ostré zápasy si užilo co nejvíce kluků a podle našeho umístění
musím konstatovat, že jsme si nevedli vůbec špatně. Dalo by se říci, že
výkony na obou hřištích byly velice vyrovnané a mám proto velkou radost
z pokroků, které všichni chlapci udělali a pochválit je za přístup a snahu
na trénincích, zápasech a turnajích. Po podzimní části přezimujeme na
třetí příčce se ztrátou tří bodů na prvního. Přes zimu nás čeká spousta
práce při tréninku v tělocvičnách, halové turnaje a další příprava na jarní

Kalendář akcí

část ligy, kde se chceme poprat o ještě lepší umístění a naučit se opět
něco nového. Zároveň musím poděkovat rodičům, že své ratolesti
podporují.
V
8
8
7
6
5
3
3
2
1
0

O
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1

P
skóre
1 257:107
1 252:119
2 228:100
3 201:154
3 135:134
6 179:190
6 127:174
6 147:192
7 131:249
8
84:322

16. prosince od 18 hodin 9. Veřejné zasedání ZMČ – ZŠ U Parkánu
body
24
24
21
18
16
9
9
7
4
1

Ml. přípravka 2008 – l hřiště
trenér: Petr Štajncl, Martin Mošnička, Michal Janek
(hodnocení trenéra):
Naši ďáblíci na podzim poprvé nastoupili do pravé fotbalové soutěže
a první podzimní část soutěže pro nás neskončila vůbec špatně, když jsme
obsadili průběžné krásné 4. místo. Největším úspěchem je neporazitelnost
na domácím hřišti, takže se těšíme na jarní odvety. Ďáblíci předváděli fotbalové akce, některé byly opravdu velmi fotbalové. Na podzim jsme u nás
přivítali nové hráče, kteří jsou šikovní, snaživí a jistě doženou ty zkušenější. Všichni hráči včetně rodičů jsou v Ďáblicích spokojení, hodně jsme
uvítali osvětlenou UMT, super. Ještě na zimu krytou halu a bude to
paráda. – Tak hurá ke světlým zítřkům.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

tým
Sportovní klub Třeboradice
TJ Březiněves
TJ SLAVOJ SUCHDOL
SK Ďáblice z.s.
TJ Sokol Dol. Poč.
TJ Slovan Bohnice - Praha 8 o.s.
SK Uhelné sklady Praha
TJ Sokol Lochkov
SC Xaverov Hor. Poč. a.s
TJ Ruzyně
TJ AVIA Čakovice

záp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

O
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0

P
1
1
1
3
4
5
5
7
7
9
10

skóre
123:47
94:42
89:49
96:59
108:46
83:76
63:54
54:99
58:100
43:95
30:174

body
27
25
25
21
18
15
13
9
7
3
0

Minipřípravka 2009
sezóna 2015/16 zatím bez soutěží
trenér: Lukáš Manhart, Ondřej Mošnička (hodnocení trenéra):
Mám-li zhodnotit podzimní průběh sezóny, tak musím být veskrze pozitivní. Docházka členů našeho mužstva je velmi potěšující, kdy na každém
tréninku je cca 90% účast a je zjevné, že kluci (děvčata) si fotbal užívají.
Absolvovali jsme také podzimní část fotbalového turnaje Minicup
2015/2016, kde měli kluci možnost zažít atmosféru soutěžních zápasů.
Vedle skvělých výsledků mám velkou radost z předváděné hry s velkým
nasazením. V další části sezóny se chceme zaměřit na rozvíjení pohybových a kombinačních dovedností mužstva. Jako naprosto klíčovou vidím
podporů dětí ze strany jejich rodičů, kteří zaslouží velké díky.

Fotbalová školička
trenér: Michal Mošnička, Franck Karel Natabov, Lukáš Horváth
(hodnocení trenéra):
Více jak čtyřicet zapsaných dětí ročníku 2010 ve fotbalové školičce – toto
číslo hovoří za vše. Jsem rád, že se fotbalová školička v Ďáblicích stává
„pojmem“ a to nejen pro děti z Ďáblic, ale i z širokého okolí a že dostávám na školičku kladná hodnocení. Z důvodu velkého zájmu dětí jsme
rozšířili tým trenérů o Lukáše Horváta, který to s malými dětmi opravdu
umí. Po celou zimu budeme trénovat v tělocvičně základní školy a koncem
března se budeme těšit zase na hřiště!

www.skdablice.eu

17. prosince od 18 hodin Koncert ZUŠ a Ďáblíku – ZŠ U Parkánu
24. prosince od 24 hodin Půlnoční bohoslužba v Kapli Nejsvětější
Trojice a sv. Václava. V kapli bude hořet „Betlémské světlo“, které každoročně skauti přiváží z Chrámu Narození Páně v Betlémě. Kdo si přinese
lucerničku, může si domů toto světlo odnést. K dispozici bude i 25. 12.
od 10 hodin (mše začíná v 10.30 nebo po mši od 11.15 hodin.
Zároveň jsou všichni zváni k prohlídce betléma, který je možné
si prohlédnout 25. 12. – 27. 12. 2015 a 1. 1. 2016 vždy v době
od 10 do 12 hodin (10.30–11.15 probíhá mše svatá).
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Hvězdárna Ďáblice
Pod hvězdárnou 768, Praha 8, tel.: 283 910 644
e-mail: hvězdárna. dablice@centrum.cz
www.planetarium.cz/dabliceobs

Program na prosinec a leden
Otevírací doba
Prosinec: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek
13.30–15, 19–21, neděle 13–15 hodin. Čtvrtek 24. a 31. 12. zavřeno.
Leden: pondělí 13.30–15, 18–21, středa 19–21, čtvrtek 13.30–15,
19–21, neděle 13–15 hodin.
PŘEDNÁŠKY astronomické, přírodovědné a cestopisné
v pondělí od 18.30 hodin:
14. 12. a 11. 1. Petr Adámek: Zimní obloha – souhvězdí,
zajímavé úkazy a objekty.
18. 1. RNDr. Jiří Jiránek, CSc.: Napříč Andami kolem Aconcaguy.
POŘADY (filmové večery) s pozorováním oblohy v pondělí od
18.30 hodin:
7. 12. Sluneční soustava.
POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Prosinec: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 13–15 hodin. Pondělí 7. a 14. 12. 20–21, pondělí 21. a 28. 12.
19–21 za jasného počasí! Čtvrtek 24. a 31. 12. zavřeno.
Leden: pondělí, čtvrtek 13.30–15, středa, čtvrtek 19–21,
neděle 13–15 hodin. Pondělí 4. a 25. 1. 20–21 za jasného počasí!
Přístupné bez objednání.
Denní obloha: Slunce – povrch se skvrnami.
Noční obloha: Měsíc – od 16. do 28. 12., nejlépe okolo 18. 12.;
od 13. do 27. 1., nejlépe okolo 17. 1. Uran – za dobrých podmínek
po oba měsíce. Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy – po celé měsíce.
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.).
POHÁDKY (od 3 let)
Neděle 13. 12. a 17. 1. v 10.15 – O lovci Orionovi
a býku Zlobíkovi (zimní pohádka – premiéra).
Za jasného počasí 11–12 pozorování Slunce, příp. Venuše.

Zprávy z Ďáblic

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

tým
záp.
„Fotbalová akademie Praha“
9
Sportovní klub Dolní Chabry
9
SK Ďáblice z.s.
9
TJ Sportovní kluby Satalice
9
FC Přední Kopanina
9
Sportovní klub Zbraslav
9
TJ SOKOL LIPENCE
9
FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN
9
TJ Sokol Řepy
9
Fotbalový klub Zlíchov 1914, o.s.
9

Nový web Ďáblic je na světě
Vážení občané, s radostí vám oznamuji, že byl ukončen zdárný vývoj nových
webových stránek MČ Praha-Ďáblice. Díky ochotě vybraných zastupitelů
naší MČ, členů komisí a pana tajemníka se, jak doufám, podařilo nový web
připravit tak, aby se v reakci na stále vyšší podíl elektronických médií mohl
v budoucnu stát vaším důležitým zdrojem informací o dění v Ďáblicích. Snažili jsme se společně o přehlednost a jednoduchost. Nahoře vpravo vás tak
přivítají čtyři kruhy, které představují hlavní tematické okruhy stránek –
pomocí nich se rychleji dostanete tam, kam potřebujete.

Výběr z nových funkcí

• Nově se na webu budou objevovat anketní otázky, pomocí kterých, jak
doufáme, lépe zjistíme vaše potřeby a přání (hlasování vyžaduje jednorázovou registraci pomocí Vaší e-mailové adresy).
• Nový web nabízí přehlednější systém podkladů z jednání RMČ a ZMČ.
Podnikatelé mohou přidat na web informace o své provozovně (po
autorizaci správcem).
• Do kalendáře akcí budete moci nově samostatně přidávat vaše vlastní
fotografie z akcí MČ, o které se chcete podělit s ostatními (po autorizaci
správcem).
• Nově můžete také nahlásit jakoukoli závadu či nepořádek pomocí
interaktivního formuláře.
To je jen výčet z možností, který nový web Ďáblic, postavený na architektuře
Drupal, umožňuje do budoucna.

Pomozte nám odhalit chyby

Rád bych vás požádal o zpětnou vazbu a pomoc s nalezením případných
chyb a nepřesností. Své připomínky můžete zasílat pomocí interaktivního
formuláře. Původní web zůstává nadále funkční, odkaz na něj najdete
v hlavičce nové webové stránky. Nebudou se na něm již od 16. 12. 2015
objevovat žádné nové aktualizace.
Veškeré informace včetně interaktivních odkazů najdete v kompletní
webové verzi tohoto článku na www.dablice.cz v sekci aktuality.
Závěrem mi dovolte malé poděkování za účinnou a věcnou pomoc při
tvorbě webu: B. Tranová, R. Rexa, M. Tumpach, H. Macháňová, J. Holík,
T. Dohnalová, M. Traurig.
Přeji vám klidné prožití Vánoc
Martin Lonek, zástupce starosty

