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První čtvrtek v květnu jsme se v jí-
delně Diakonie v Obecním domě se-
šli k otevření výstavy obrázků, které 
v průběhu let namaloval ústy Tomáš 
Janoušek, ďáblický občan a bývalý 
žák naší základní školy.

O Tomášových výtvarných začát-
cích hovořila Barbora Veselá, která 

Tomáše poznala už v době, kdy ved-
la výtvarnou třídu ďáblických dětí při 
ZUŠ Taussigova, kam docházel. Po 
úraze v roce 1997 Tomáš dlouho malo-
vat nemohl. Pak se ale za podpory ma-
minky a pod odborným vedením pra-
covnic nemocnice v Motole naučil ma-
lovat ústy a v roce 2000 se stal členem 

organizace UMÚN – umělci malující 
ústy a nohama. Jeho veselé obrázky 
jsou uloženy v archivu UMÚN v Lich-
tenštejnsku a jsou součástí mezinárod-
ních výstav, které tato organizace po-
řádá v různých evropských městech. 

Na vernisáži zaznělo pásmo lido-
vých písní v podání pěveckého krouž-
ku dětí, vedených Jarmilou. Mysliv-
covou, promluvila i třídní učitelka To-
máše, paní Jana Jelínková. Mezi pří-
tomnými byli také bývalí spolužáci ze 

základní školy, zástupci obce a řada 
dalších přátel.

Výstava potrvá do 15. června.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Zveme vás do jídelny Diakonie na za-

hájení další výstavy, které se koná v pon-
dělí 19. června v 19 hodin. Fotografi e 
krajiny a zátiší připravila Helena Dvor-
ná, pro kterou je pohled hledáčkem foto-
aparátu obohacením a zájmem, doplňu-
jícím její civilní povolání advokátky.

Lydie Veselá

Barevné odpoledne s Tomášem
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Pavel Sedláček nám všem během 
koncertu v Ďáblicích sdělil následu-
jící: osobně mu telefonoval prezident 
Klaus, aby uspořádal koncert na Hra-
dě u příležitosti výročí založení nové-
ho hudebního směru – rock-n-rollu. 
Představitelem a průkopníkem tohoto 
směru u nás byl v šedesátých letech 
právě Pavel Sedláček. Že by naše sta-
rostka paní Danuše Ševčíková opsala 
myšlenku od prezidenta Klause a po-
zvala Petra Sedláčka do Ďáblic? Ne-
věřím, - jsem přesvědčen, že myš-
lenkové pochody našeho prezidenta 
i naší starostky byly, v návaznosti na 
Sedláčka, stejné. 

Pavel Sedláček doplnil hudbu 
a zpěv jeho orchestru Cadillac zajíma-
vými a vtipnými glosami ze svých zá-
žitků především v návaznosti na jeho 
hudbu a zpěv. Je úspěšný absolvent 

elektrotechnické fakulty v Praze, kde 
mu bylo nabídnuto místo asistenta na 
katedře akustiky. Po platové nabídce 
se poděkoval, neboť již jako student 
jeho požitky z hudby byly několika-
násobně vyšší. 

Nevím, jak byl úspěšný Pavel Sed-
láček na Hradě, ale v Ďáblicích určitě. 
Soiré v rytmu rock-n-rollu, pořádané 
13. května 2006 vedením obce v Atriu 
místní školy, bylo více než úspěšné. 
Dokladem toho byly rozjásané obličeje 
mladých i starších při poslechu i tanci, 
naplněné Atrium i se sousedními míst-
nostmi a neutuchající potlesk, vynucu-
jící si pokračování. 

Závěr: trefí se vedení obce opět do 
černého tím, že nejpozději do roka po-
zve Pavla Sedláčka opět mezi nás?

Zdeněk Sobotka

Petr Sedláček hraje občanům 
v Ďáblicích, Klausovi na hradě a jiným
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Během května, tak jako každoroč-
ně, probíhala škola v přírodě. Letos 
v RZ Lenka v Kletečné u Pelhřimova 
ve třech turnusech. První turnus se ko-
nal v termínu 2. 5. – 11. 5. a velice se 
vydařil. V dopoledních hodinách pro-
bíhala výuka, v odpoledním zaměst-
nání se žáci seznámili s okolím re-
kreačního střediska formou vycházek 
a her. Děti hojně využívaly celý are-
ál RZ Lenka s hřišti a travnatými plo-
chami. Děti se velice těšily jak na vý-
lety, tak na závod hlídek, který pro ně 
v areálu připravily paní učitelky a vy-
chovatelky. Ve třídě 5. A proběhla sou-
těž Super – star, v nedělním odpoled-
ni a večeru měly děti karneval a dis-
kotéku. Po celou dobu školy v přírodě 
probíhala bodovací soutěž o pořádek 
v pokojích, nejlepších 5 pokojů bylo 
odměněno cenami.

Za 1. turnus J. Bartoňková
zástupkyně ředitelky

Vybráno ze slohových
prací žáků V. A třídy

Šimona Smrčka, Zdeny Maděrové, 
Karoliny Adamikové, Ondry Bouzka, 
Adama Kosta, Julije Moldavan a Mi-
chala Janka.

Dne 10. května se probouzím v 7.00 
hodin. Po probuzení si čtu svoji knížku 
do té doby než se probudí moji kama-
rádi. Poté si sdělujeme své sny a do-
hadujeme se, co nás dnes čeká.

Přichází noční paní vychovatelka 
s sděluje nám, že už je čas vstávat. Pak 
přijde na pořad ranní hygiena, úklid 
pokoje.

V 8.00 odchod na snídani, jsou při-
praveny švédské stoly: šunka, máslo, 
džem, pečivo, jogurt, kukuřičné lupín-
ky, kuličky Nesquik, mléko, v neděli 
jsme měli i párky a také bylo kakao.

Vyučování začínalo v 8.30 – hodi-
na byla 40 min, o přestávkách jsme se 
probíhali po terase a konec vyučování 
byl v 11.50. Nejlepší vyučovací hodiny 
byly asi ty v opravdové přírodě, jako 
v přírodovědě o ochraně životního pro-
středí. Oběd, střídali jsme se po třídách 
v přípravě jídelny.

Odpoledne různé aktivity, nejvíc se 
nám asi líbila nová hra v lese na par-
tyzány. Nesmíme zapomenout na kar-
neval a diskotéku. Pak přišlo to, na co 
jsem se celý den netěšil. Závod hlídek. 
Docela dobře jsme to zvládli. Po veče-

ři bylo to, na co jsem už celé odpoled-
ne a večer čekal, vyhlášení výsledků. 
Byl jsem na krásném třetím místě. Po-
tom jsme šli do večerky ještě ven a če-
kal nás velmi důležitý zápas v kopané, 
jako skoro každý večer. 

Obuli jsme se, paní učitelka nám zkon-
trolovala, zda máme odpovídající obuv 
a už jsme vyrazili na pěší výlet k vodním 
dílům, která se nacházela v okolí našeho 
místa pobytu. Šli jsme po potoce, který 
se jmenoval Janovský, šli jsme podél říč-

ky Želivky. Celou cestu se bylo na co dí-

vat. Po večeři a krátkém odpočinku jsme 

opět vyrazili ven a na hřiště.
To ale nebyl konec. Nesmíme zapo-

menout na celodenní autobusový vý-
let do Třešti – město betlémů, do Telče 
– zámek známý z pohádek, pohádkově 
krásné náměstí, hrad – Roštejn. Všechno 
bylo pěkné a i nákupy se nám vydařily. 

Odpoledne strávené v Pelhřimově 
v muzeu kuriozit bylo také zajímavé.

Počasí se nám ukázalo z té nejlepší 
stránky.

Prostě škola v přírodě se nám vyda-
řila a bylo to tam nádherné.

Z prací žáků vybrala
V. Nepomucká, učitelka

Každoroční škola v přírodě
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Zveme všechny příznivce rekreačního pohybu 
i příznivce „dobrých akcí“ na již 3. očník

BĚHU TERRYHO FOXE
v Ďáblicích.

Přestože začátkem roku byly kolem Běhu T. Foxe zmatky 
a přišly jsme o celorepublikového sponzora – Všeobecnou 

zdravotní pojišťovnu, většinu organizujících měst to od dalšího 
ročníku neodradilo. Ani my mezi pořadateli nemůžeme chybět.

Děkujeme fi rmě A.S.A., že nám svojí fi nanční podporou 
pomohla zajistit drobné dárky pro účastníky Běhu. 

Běh je nesoutěžní a je určen pro všechny věkové kategorie.
A proto pozvěte, prosím, své známé a pří-

buzné a přijďte nás podpořit.
Kdy a kam?

V pátek 16. 6. 2005 od 15 hodin 
do Ďáblického háje (malý areál u jezírka)

Moc se na vás těšíme a děkujeme za vaši přízeň.
PaedDr. Jana Jelínková

učitelka ZŠ

Čarodějnice se začaly slétat do ma-
teřské školy již v pondělí. Děti ma-
lovaly velkou ošklivou čarodějnici, 
její pomocníky kocoura, výra, pa-
vouky a hady. Čarodějnici bylo smut-
no, proto se vedle ní objevil čaroděj. 
Dohlíželi na to, aby se nikdo nenapil 
čarodějných lektvarů v rozmanitých 
sklenicích. Děti poslouchaly o čaro-
dějnicích pohádky, učily se básnič-
ky, hra Bába se musela tančit a zpívat 
každý den. Třída se pomalu měnila na 
čarodějné doupě.

A v pátek jsme si skutečně užili ča-
rování a rejdění hojnou měrou. Od rána 
se stavěl čarodějný pokojíček, marnivé 
čarodějnice si řekly o módní přehlídku. 
Nechybělo ani vaření tradičního čaro-
dějného guláše a hledání hadího vej-
ce. Na závěr si čarodějnice zařádily na 
čarodějnickém reji a prohlídly si spo-
lu s čaroději ostatní čarodějná doupata 
s dalšími čarodějnicemi.

Sabat se opět vyvedl, a proto za rok 
opět oprášíme košťata a hurá na slet!

Hana Bláhová, učitelka MŠ

Čarodějnický týden 
v mateřské škole
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Uzávěrka červencového čísla pro příspěvky i inzerci bude 23. června 2006.
6. číslo vychází 7. července 2006. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

(Placená inzerce)

Zahradnické služby
Antonín Růžička, fa. Taxus

◆ 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: U Chaloupek 14/13, Praha 8–Ďáblice
Telefon: 606 848 898, 737 588 811 
Fax: 286 856 868
e-mail: zahradytaxus@seznam.cz (P
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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.

Komise, pořadatel Termín Akce Poznámka

Samospráva 22. 6.
Veřejné zasedání zastupitelstva 
městské části Praha – Ďáblice 

v 18.00 hod. v atriu Základní školy

Sportovní komise ve 

spolupráci s fotbalovým 

klubem SK Ďáblice

10. 6. Den dětí
ve 13.00 hod. na fotbalovém hřišti SK Ďáblice, soutěže ke Dni 
dětí a „Turnaj fotbalové přípravky“ pod záštitou starostky obce

Školská a kulturní   3. 6. Den dětí v 10.00 hod. u zadního vchodu do ZŠ

Základní škola 16. 6. běh Terryho Foxe start v 16.30 hod. v Ďáblickém háji

ČERVENEC 2006
Otevírací doba: 10. 7. – 13. 7., 17. 7. 
– 20. 7., 24. 7. – 27.7. 10 – 12, 13.30 – 
15.30, Ne 2. 7., 16. 7. a 23. 7. 14 – 16

POZOROVÁNÍ OBLOHY dalekohledy 

(v uvedené termíny za jasného počasí)

Denní obloha: Slunce – povrch se 

skvrnami

Venuše – za dobrých podmínek

Podmínkou úspěšného pozorování je 
pokud možno jasná obloha ,při nepříz-
nivém počasí (zataženo) je možné pro-
mítnout fi lmy (astronomické, kosmo-

nautické), prohlédnout si přístrojové 
vybavení hvězdárny, stálou astronomic-
kou výstavu a zakoupit astronomické 
publikace (pohledy, mapy, knížky).
MÍSTO DALEKÉHO ROZHLEDU
V těsném sousedství hvězdárny je vý-
hled na téměř 1/2 území Čech. Pod-
le podmínek okamžité viditelnosti je 
možné pozorovat krajinu od blízkého 
okolí až po pohraniční hory (Krušné, 
Jizerské, Krkonoše). V době přítom-
nosti pracovníků hvězdárny je instalo-
ván dalekohled pro pozorování krajiny 
spolu se směrovou růžicí. 

• zimní údržba komunikací v na-
ší obci v období 2005 – 2006 byla 
zajišťována fi rmami TAXUS a IPO-
DEC, když nebyla podle místosta-
rosty Ing. Černého zaznamenána 
žádná stížnost na její provádění,

• plán zimní údržby a jeho plnění odpo-
vídaly potřebám naší městské části,

• celkové náklady na zimní údržbu 
(včetně doplňování zásobních skruží 
posypovým materiálem, dále údržba 
chodníků a komunikací dle předem 
zpracovaného plánu) činily 307 805 
Kč (včetně DPH), což bylo o cca 70 
tisíc Kč více než v předchozí zimní 
sezoně 2004 – 2005. -Kl- 

Víte, že …

U každého nového čísla Zpravoda-
je se snažíme, aby byl dodržen termín 
vycházení (což je pokaždé pátek), uve-
dený v tiráži na 8. straně. To se nám 
ve spolupráci s tiskárnou daří – když 
roznáška nového čísla má proběhnout 
v navazujícím víkendu.

Výjimkou v tomto směru bylo po-
slední 4. číslo, kdy nežádoucí průtahy 
v roznášce byly vyvolány personál-
ní změnou. Pevně věříme na základě 
opatření tajemníka ÚMČ, že v roznáš-
ce Zpravodaje bude vše zase probíhat 
jako dříve. Redakce

Roznáška Zpravodaje

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

(Placená inzerce)

(Placená inzerce)

☎ NOVÝ DALEKOHLED, 25X60, 
RUSSIA, 450 KČ, NA DOB., T.: 731 
785 299. (Placená inzerce)
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Milí tatínkové, pane Jirků a Divi-
ši. Mnohokrát Vám děkuji za pomoc 
při likvidaci starého nábytku a nepo-
třebných věcí z budovy mateřské ško-
ly a objektu TRIVIS. Bez Vás bychom 
nosily a vynášely hrozně dlouho a stá-
lo by nás to mnohem více sil.

Také děkuji zaměstnancům školy 
paní učitelce Věrce Hajšmanové, Zden-
ce Tačovské, paní Věrce Dusové a Len-

ce Moulíkové, které se této odpolední 
akce také zúčastnily a pomohly.

Hned další den jsme odváželi sběr, 
který nám rodiče společně s dětmi při-
nesli a to patří další velký dík panu 
Kohoutovi, který pomohl při nakládá-
ní balíků papíru. Přeji školce a dětem 
mnoho takových ochotných rodičů.

Ještě jednou děkuji!
Hana Bláhová, vedoucí učitelka

Poděkování rodičům MŠ
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