
■ PO DESETI LETECH PŘEKONÁN REKORD LAŤKY JITŘNÍ
Na 17. ročníku prestižního závodu ve skoku vysokém Laťka Jitřní

závodilo 226 dětí z osmi pražských škol. Tradičně nejsilněji obsazenou

kategorií byla kategorie žáků 4. a 5. tříd, naopak početně nejslabší,

ale výkonnostně nejsilnější byla kategorie 8. a 9. tříd. Ta přinesla opravdu

skvělé výkony, zvláště v chlapecké kategorii. Vyhrál ji žák sportovních

tříd Jitřní Adam Pekárek (9.A) neuvěřitelným výkonem 182 cm, čímž

překonal 10 let starý rekord závodu. Za zmínku ale stojí i velmi kvalitní

výkon (165 cm) Štěpána Kuriše (9.A). Domácí prostředí a vynikající

sportovní atmosféra vyburcovaly v kategorii 2. a 3. tříd Elišku Vojtěchov-

skou (3.B) a Terezu Slavíčkovou (3.A) k nádhernému výkonu 110 cm,

čímž atakovaly dosavadní rekord závodu (112 cm). V téže kategorii chlap-

ců dosáhl stejného výkonu i Tomáš Trnka (3.B). (dg)

■ ČTYŘLÍSTEK A JAROSLAV NĚMEČEK
OSLAVILI NAROZENINY

Legendární postavičky Myšpulína, Bobíka, Fifinky a Pinďi oslavily

45. výročí svého narození a stejně tak slavil i jejich tvůrce, čestný občan

MČ Praha 4 Jaroslav Němeček, který si připomněl sedmdesáté životní

jubileum. Gratulanti se sešli v olympijském parku Soči – Letná a při této

příležitosti byla slavnostně odhalena dosud nikdy nezveřejněná grafika

původní podoby Čtyřlístku. Poprvé v historii tak fanoušci spatřili oblíbené

postavičky ještě před prvním vydáním.

ADAM PEKÁREK po vítězném skoku,
kterým se zapsal do rekordních tabulek závodu. Fo
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ČESTNÝ OBČAN PRAHY 4 Jaroslav Němeček oslavil v doprovodu své manželky
70. narozeniny. Foto: archiv Čtyřlístek, Radek Žaloudek

DĚTI, ŽÁCI A STUDENTI MŠ, ZŠ a SOŠ Kavčí hory stavěli ve škole sněhuláky z růz-
ných materiálů. Ti nejlepší ze všech kategorií bojují v celostátním kole o vítězství,
hlasování probíhá do 30. 3. na www.snehulaciproafriku.cz Foto: Škola Kavčí hory
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■ VYHRAJÍ SNĚHULÁCI Z KAVČÍCH HOR?

Škola Kavčí hory se účastní celostátní humanitární akce Sněhuláci pro

Afriku, jejíž výtěžek bude věnován na stavbu školy pro děti v Gambii.

Tato akce je jednou z mnoha, kterých se škola v letošním roce účastní ne-

bo je přímo organizuje v rámci projektu Světová škola. Všechny mají spo-

lečný jmenovatel – globální rozvojové vzdělávání. Vyvrcholením úsilí o

získání vizitky Světová škola bude 24. dubna Den dětských práv na

Kavkách, na který jsou všichni zváni.

životprahy4

PROJEKT probíhá pod záštitou zástupkyně starosty Ivany Staňkové a ve spolu-
práci s o. p. s. EVOK, která označení financuje. „Pražské služby zajistí na svých
nádobách instalaci tabulek v Braillově písmu,“ sdělil Michal Šimlinger, vedoucí
provozovny PS. Foto: Zdeněk Kříž

■ BRAILLOVO PÍSMO OZNAČÍ VYBRANÉ SBĚRNÉ NÁDOBY 

Od dubna po dobu šesti měsíců mohou nevidomí a slabozrací obyvate-

lé Prahy 4 odkládat jednotlivé komodity – papír, sklo, plast a nápojové

kartony – do deseti sběrných nádob označených Braillovým písmem.

„Jsme nejen první pražskou městskou částí, ale zcela určitě i prvním mís-

tem v republice, kde se tento pilotní projekt realizuje. Pevně věřím, že

označení nádob Braillovým písmem umožní našim nevidomým spolu-

občanům odstranit další bariéru a že budou bez problémů třídit jednotli-

vé složky komunálního odpadu,“ uvedla zástupkyně starosty Ivana

Staňková (nezařazená), která nad projektem převzala záštitu. 
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