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Ze školních lavic tentokrát jen krátce. Ve škole i školce proběhla řada
běžných akcí a také dvě akce výjimečné. Ve škole to byla dlouho připravovaná akce „Skořápkovník“. O této akci
informuje paní učitelka Jelínková v samostatném příspěvku. Kdo náš skořáp-
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kovník viděl, jistě jí dá za pravdu. Je
nejkrásnější, je náš. Moc děkuji paní
učitelce, panu Jelínkovi, manželům
Prokešovým i všem ostatním, kteří se
na celé akci jakkoliv podíleli.
Ve školce proběhl zápis dětí pro
školní rok 2006 – 2007. K zápisu

květen 2006

se svými rodiči přišlo 37 velice šikovných dětí a je pravděpodobné, že
všechny budou přijaty, protože stejný
počet dětí odchází do 1. třídy základní
školy. Děkuji paním učitelkám za přípravu i zdařilý průběh celého zápisového odpoledne.

Co nás čeká v květnu? Především
výjezd ZŠ i MŠ na školu v přírodě a potom už se pomalu bude blížit
konec školního roku a především
prázdniny, na které se jistě všechny
děti velice těší.
M. Bulirschová, ředitelka školy

Když slyším toto slovo, vidím jen
vejce, vejce a zase jen vejce. V prosinci roku 2004 jsme se ve škole rozhodli,
že se pokusíme překonat rekord v počtu vyfouknutých barvených vajíček,
zavěšených na strom. Tehdy drželo rekord město Miroslav s 3167 vajíčky.
Bohužel do velikonoc 2005 se nám
rekord překonat nepodařilo (sbíralo jen 30 žáků a 3 učitelé), a tak jsme
sbírali další rok. Nestačilo ale jen nosit
prázdné skořápky, muselo se také barvit a navlékat. Občas jsme se do barvení museli nutit. Jak by ne, vždyť vajec
nakonec bylo asi 8500.
S blížícím se termínem vyvrcholení akce „Skořápkovník“ se nám ale
začíná lepit smůla na paty. Zjišťujeme
8. dubna, že v Nahořanech u Náchoda
mají o 4500 vajec víc než my. A to ještě 9. dubna večer volají hasiči, že se
jim zasekl žebřík, a proto odvolávají
slíbenou pomoc. Smůlu završilo 10.
dubna počasí. Leje jako z konve. A tak
se akce přesouvá na středu 12. dubna.
Ve středu konečně můžeme jeden
a půl roku práce zúročit. Před našima očima se lípa před školou obléká
do vajíčkového oblečku a parádí se na
přicházející velikonoce. Nemáme sice
rekord v počtu vajíček, ale určitě to je

nejvyšší skořápkovník. A protože je
náš, tak je také nejkrásnější.
Děkuji všem, co vajíčka sbírali,
i těm, co se na skořápkovníku podíleli prací. Zvláště pak moc děkuji manželům Prokešovým a svému muži,
kteří vajíčka na skořápkovník zavě-

Foto: autorka (4x)

Skořápkovník

šovali. Pan Prokeš strávil v koruně
stromu celé čtyři hodiny!!! Pomáhali
i deváťáci a osmáci. Díky!
A certiﬁkát za český rekord? Přeci
jenom máme. Za kraslici z křepelčích
vajíček. Má rozměry 75x63 cm a je
z 335 vajíček. A kde ji můžete vidět?
Odvezli si ji do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
PaedDr. J. Jelínková
učitelka ZŠ
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Kdo v sobotu na Apríla přišel do
atria Základní školy, ten se vskutku nenapálil, protože to tam žilo. Ti,
kdož se zúčastnili, vědí, že se konala
nevšední maškarní zábava pro dospělé. K tanci a do reje hrála skvělá kapela Color Club a večer zpestřilo vystoupení exotické tanečnice s následnou
výukou břišních tanců.
Pochopitelně večer patřil vyhlášení
nejlepší masky. Nebylo vůbec snadné
vybírat mezi šejky, harémovými tanečnicemi, kovboji, čaroději, mnichy.......
Všichni se zdařile snažili ukázat svoji
hravou tvář. Odvážný plavec z tajných
tipů přítomných, zejména něžného pohlaví, získal největší přízeň a odnesl si
úžasný dort z Cukrárny Ema.
Když večer pokročil, vstoupilo se
do soutěžního zápolení. Do lítého boje
o ceny se zapojila většina přítomných.
Kdyby tam byl ortopéd, žasnul by nad
pružností těl a kostí přítomných, zejména starších tanečníků, z nichž
mnozí pokořili o desítky let mladší soutěžící. Takže vy, co jste váhali
a nakonec se neodvážili na tuto ultra
zábavnou akci přijít, těšíme se na vás
někdy příště. Nebojte se odhodit denní
starosti a jen tak si prožít jeden barvitý
večer plný přátel, rytmů a smíchu.
Sdružení ďáblického míče

Foto: archiv sdružení (4x)

Aprílový rej

Divadélko pro nejmenší

bovala a mohu říci, že očekávání ještě
překonala. Jako vždy se nasmáli a pobavili všichni, děti, tatínkové i maminky. Pohádkové představení s pěknými
písničkami uteklo jako voda a diváci na
konci potleskem nešetřili. A tak se již
těšíme na další divadélka i jiné akce.
Přijďte příště zas!
Viktor Černohorský
člen školské a kulturní komise

Foto: Šárka Husáková (2x)

Jeden z nejhezčích ohlasů na práci
naší komise vždy představoval smích,
potlesk a nadšení našich nejmenších
dětí! Sál základní školy vždy praskal
ve švech, když jsme pořádali divadélka pro děti. Tak tomu bylo i při prvním představení souboru divadla Gong
u nás, které se uskutečnilo nedělní dopoledne 9. dubna. Ona již samotná hra
„ Příhody Ferdy mravence“ mnohé sli-
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Komise, pořadatel
Starostka obce
Diakonie
Sportovní komise ve
spolupráci s fotbalovým
klubem SK Ďáblice
Sociální

Termín

Akce

13. 5.

Rocker Pavel Sedláček - společenské
posezení s hudbou a tancem
Vernisáž k výstavě Tomáše Janouška

4. 5.

květen 2006

Poznámka
v 19.30 v sále a atriu školy, vstup zdarma
v 16.30 vernisáž k výstavě akvarelů Tomáše Janouška
ve 13.00 na fotbalovém hřišti SK Ďáblice, soutěže ke Dni dětí
a „Turnaj fotbalové přípravky“ pod záštitou starostky obce

10. 6.

Den dětí

druhá polovina května

Výlet seniorů

termín bude upřesněn

30. 4.

Čarodějnice

17.00 hodin areál U Holců, soutěž o nejkrásnější čarodějnici v 19.00

16. 5.

Koncert ke Dni matek

Školská a kulturní

3. 6.

Základní škola

Den dětí

2. 5. – 11. 5. 2006
11. 5. – 20. 5. 2006
20. 5. – 29. 5. 2006
10. 5. – 19. 5. 2006

květen

Škola v přírodě

16. 6.

Běh Terryho Foxe

ČERVEN 2006
Otevírací doba: Po 18 – 21, Čt 1.
a 8. 6. 21.30 – 23.00, 15., 22. a 29. 6.
17 – 19, Ne 14 – 16

v 18.00 v sále ZŠ, pan Sevruk a přátelé - koncert nejen pro matky
v 10.00 u zadního vchodu do ZŠ
IV.,V.A a V.B tř.
I.A, I.B, II., III. tř.
2. stupeň
MŠ

start v 16.30 h v Ďáblickém háji

PŘEDNÁŠKY astronomické , přírodovědné a cestopisné vpondělí od 18.30
5. 6. RNDr. Jiří Grygar, CSc: Žeň
objevů 2005
19. 6. Petr Adámek: Letní obloha
– zajímavé úkazy aobjekty
FILMOVÉ VEČERY v pondělí od
18.30
12. 6. Slunce, Člověk a nebeská mechanika, Perseus
29. 6. Jeho jasnosť Slnko, Karlův most
– paprsek staletími

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy
Čt 1. a 8. 6. 21.30 – 23.00, 15., 22.
a 29. 6. 17 – 19, Ne 14 – 16
Volně přístupné bez objednání!
Denní obloha: Slunce – povrch se
skvrnami
Noční obloha: Měsíc, Jupiter, Merkur
Dvojhvězdy, vícenásobné soustavy
Podmínkou úspěšného pozorování je
pokud možno jasná obloha, při nepříznivém počasí (zataženo) se koná
promítání ﬁlmů spojené sprohlídkou
přístrojového vybavení hvězdárny.

Několik čísel o nás

• V roce 2005 se narodilo v Ďáblicích • V rozmezí věku 90 – 94 let žije
nejvíce dětí (co paní matrikářka pacelkem 11 občanů, z toho 4 muži
matuje od roku 1993) – celkem 41,
a 7 žen.
z toho 22 chlapců a 19 děvčátek.
• Není bez zajímavosti, že k 28. úno• Naopak žijí v Ďáblicích 3 nejstarší
ru 2006 nás šedesátníků – šedesátnic
občané ve věku 94 let, jsou to 2 muži
a starších v Ďáblicích žilo celkem
568.
A. C. a J. K.
a 1 žena.

KUŘÁCI ODVYKNETE NA 90 %!
Tel.: 224 214 617, 604 207 771

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

Zahradnické služby
(Placená inzerce)

Trvalá nabídka sociálních
služeb Diakonie v Ďáblicích

◆ Osobní jednání o individuálních

potřebách těch, kteří hledají pomoc
◆ Poskytování služby či pomoci
jednorázově, krátkodobě i dlouhodobě

Co nabízíme:

◆ Pomoc při zajištění základních

životních potřeb - například:
- pomoc při hygieně
- donáška a podání jídla
- nákupy
- pomoc při udržování domácnosti
- asistence
◆ Dovoz a doprovod k lékaři,
na pedikůru, ke kadeřníkovi atd.

◆ Podávání obědů v jídelně Diakonie
◆ Doprava osob na invalidním vozíku

speciálním autem
◆ Zapůjčení kompenzačních pomůcek
- toaletní židle
- invalidní vozík
- chodítka
- francouzské hole
BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNEME
OSOBNĚ V KANCELÁŘI DIAKONIE
V OBECNÍM DOMĚ,
NEBO NA TELEFONU 283 910 424
V DOBĚ OD 8 DO 16 HODIN.

◆ prodej mulčovací kůry s odvozem na Vaši zahrádku
◆ výškové práce, kácení a průklest stromů
◆ zakládání a údržba zahrad a parků
◆ drobné stavební a zemní práce
◆ výsadba stromů a keřů
◆ řez ovocných stromů
◆ návrhy a projekty sadových úprav
◆ komplexní smluvní údržba
◆ poradenská činnost
◆ aranžování interiérů (suché a živé rostliny)

Provozovna:
Telefon:
Fax:
e-mail:

U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
606 848 898, 737 588 811
286 856 868
zahradytaxus@seznam.cz

(Placená inzerce)

Antonín Růžička, fa. Taxus

Ďáblický zpravodaj vydává Městská část Praha–Ďáblice. Adresa redakce: Květnová 553/52,
182 00 Praha 8–Ďáblice. Tel. 283 910 723–724, fax: 283 910 721, e-mail: podatelna@dablice.com.
Registrováno pod číslem MÚ – 63/91. Redakce: Ing. Jan Kolář, RNDr. Martin Smrček, Tereza
Adámková, Vlastimil Fouček. Zlom: Michal Beran, tel. 603 480 292. Tisk: DENOC, s.r.o.

Uzávěrka červnového čísla pro příspěvky i inzerci bude 19. května 2006.
5. číslo vychází 2. června 2006. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Zpracovala M. Bulirschová
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