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děti/senioři

Dne 31. května oslaví 80. narozeniny

MUDR. JIŘÍ ŠVeJNOHA 
z Michle

Hodně zdraví, štěstí a životní pohody 
přejí všechna Tvoje děvčata. 

Dne 1. června oslaví 90. narozeniny

ANtONIe HANZLOVá z Krče

K narozeninám Ti přejeme hodně 
zdraví do dalších let.  
Přítelkyně.

Dne 18. června oslaví 90. narozeniny

MILOSLAV KRŇáK z Nuslí

Do dalších let mu hodně štěstí, 
zdraví, pohody a elánu přeje jeho 
rodina.

Dne 25. června oslaví  
diamantovou svatbu manželé

MARCeLA a VáCLAV 
SKUHRAVÍ z Michle

Blahopřejeme k 60 společně 
stráveným rokům a přejeme 
pevné zdraví do dalších let. 
Děti Ivana a Pavel s rodinami 
a MČ Praha 4.

Dne 29. června oslaví  
zlatou svatbu manželé

MARIe A MILAN 
NOVOtNÍ z Krče

gratulujeme k tomuto význam-
nému jubileu a přejeme ještě 
mnoho šťastných společných 
let. Dcera Kateřina  
a syn Tomáš s rodinami.

BLAHOPŘáNÍ
k životnímu jubileu

■ ANDěLé SI S DětMI zopakovali pravidla 
bezpečnosti při přecházení a snažili se ape-
lovat i na řidiče. Foto: MČ Praha 4

NĚMČINÁŘI  
ZŠ JÍLOVSKÁ POZNÁVALI  
PARTNERSKOU ŠKOLU
Skupina němčinářů ze 7.C ZŠ Jílovská navštívila partner-
skou školu v Lauchhammeru. Byl pro ně připraven pestrý 
a zajímavý program, který si opravdu užili: kromě návště-
vy školy a společné práce v ní si žáci zaplavali v aqua-
parku, zasportovali  si a zahráli bowling. Také navštívili 
Drážďany a městečko Senftenberg, na místním zámku 
zdobili kraslice a na památku si vyrobili keramické suve-
nýry. V červnu zavítá německá skupina do Prahy a žáci 
ZŠ Jílovská jim rádi oplatí jejich pohostinnost.  (red)

gratulace zasílejte na e-mail: martin.dudek@ceskydomov.cz

PLAVeNKY OPĚt V PRODeJI!
Od 15. června bude možné si v informačních 
centrech (IC) MČ Praha 4 zakoupit zlevněné pla-
venky do plaveckého bazénu v Podolí. „Velmi si 
vážíme zájmu seniorů o dotované plavání, které 
pro ně městská část Praha 4 spolu s plaveckým 
bazénem v Podolí již sedmým rokem zabezpe-
čuje. V letošním roce jsme se rozhodli rozšířit 
možnost nákupu plavenek i pro držitele ZTP 
průkazů. Další novinkou je také možnost náku-
pu plavenek v červenci a srpnu,“ sdělila zástup-
kyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice).

co JE potřEba VěDět?
•	Vstupenky jsou určeny všem občanům star-

ším 63 let a držitelům ZTP průkazů s trvalým 

pobytem na území MČ Praha 4. 
•	Plavenky budou distribuovány všemi IC 

MČ Praha 4, vyjma IC Kunratice. 
•	Při 1. nákupu plavenek bude seniorům zdar-

ma vystaven plavecký průkaz. Při každém 
dalším nákupu se zájemce musí průkazem 
prokázat a nákup bude zaznamenán označe-
ním v příslušné kolonce v plaveckém 
průkazu. 

•	Každý senior a držitel ZTP průkazu může 
tímto způsobem získat dvě plavenky v daném 
měsíci. Plavenky jsou určeny pouze pro drži-
tele plaveckého průkazu. 

•	Plavenky budou prodávány do vyčerpání jejich 
počtu a zakoupené se již nevykupují zpět!

RODINY SE SEJDOU NA HABROVCe
Ve čtvrtek 28. května od 14 hodin pořádá MČ Praha 4 již počtvrté akci Habrovka přátelská 
rodině. Společenské setkání se uskuteční v příjemném prostředí zahrady kostela sv. Františka 
z Assisi, v ulici U Habrovky (nedaleko metra Budějovická). 

„Srdečně zveme občany Prahy 4, 
aby si přišli užít krásnou atmosféru 
tohoto místa. Pro děti bude zajištěn 
bohatý program, různé atrakce, sto-
ly a lavice, kde si mohou kreslit.  
K poslechu bude hrát živá hudba 
a k dispozici bude též občerstvení. 
Přijďte prožít hezké společné odpo-
ledne,“ zve Iva Kotvová (Trojkoali-
ce), zástupkyně starosty pro oblast 
sociální a rodinné politiky.

Ilustrační foto: Praha 4

ANDěLé PŘeVáDěLI PřES PřECHODY
Podpořit Mezinárodní týden bezpečnosti v sil-
ničním provozu a připojit se tak k celostátní akci 
Chraňme naše děti se rozhodla Škola Kavčí hory 

– Střední odborná škola služeb. Studentky obo-
ru sociální činnost ve čtvrtek 7. května od 
7.00 do 8.00 hodin převáděly jako „strážní andě-
lé“ děti přes přechody v nejbližším okolí školy. 
„Je dobře, že se vedení školy rozhodlo zapojit 
do této mezinárodní akce, a to velmi zajímavou 
formou, která děti určitě osloví a odnesou si z ní 
potřebné informace. Budu rád, když se bude 
do budoucna podobných aktivit realizovat více 
a zapojí se do nich i školy, které tak doposud 
neučinily,“ uvedl radní pro bezpečnost MČ Pra-
ha 4 Zdeněk Pokorný (BEZPP), který osobně ak-
ci podpořil.

Na světových silnicích každoročně umírá více 
než 500 dětí a další tisíce utrpí zranění. I proto 
byl letošní třetí Světový týden bezpečnosti sil-
ničního provozu, vyhlášený OSN a Světovou 
zdravotnickou organizací na 4. až 10. května 
2015, zaměřen právě na bezpečnost našich nej-
menších v silničním provozu.  (red)


