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■ ZŠ BÍTOVSKÁ ZAŽILA ZÁCHRANÁŘSKÝ DEN
Za účasti všech složek

integrovaného záchran-

ného systému – Policie

ČR, městské policie,

Dálničního odd. Policie

ČR, psovodů Policie

ČR, hasičů, záchraná-

řů, zdravotníků a také

figurantů – byl v ZŠ

Bítovská zorganizován

premiérový Záchranář-

ský den. Žáci 1. stupně

si prohlédli i vyzkouše-

li veškerou techniku za

výkladu přítomných

policistů a hasičů. „Pro

starší žáky bylo připra-

veno deset stanovišť,

kde se demonstrovaly

situace po úrazu či ne-

hodě. Některá stanoviš-

tě byla díky perfektní-

mu líčení figurantů ve-

lice realistická,“ uvedl

ředitel školy PaedDr.

Michal Novák. Úkolem

žáků bylo, za odborné-

ho komentovaného dohledu záchranářů, reagovat na danou situaci, vy-

zkoušet si resuscitaci a další kroky při pomoci zraněnému. 

■ ZŠ MENDÍKŮ A ŠKOLA KAVČÍ HORY
MAJÍ ZREKONSTRUOVANÁ HŘIŠTĚ
Školáci ZŠ Mendíků a Školy Kavčí hory se již mohou dostatečně vyřádit

na zrekonstruovaných venkovních hřištích ve školních areálech. Stavební

práce se uskutečnily v průběhu prázdnin a městskou část přišly celkem

na 4,2 mil. Kč včetně DPH. Hřiště budou využívána pro výuku a sportovní

aktivity žáků škol a v odpoledních hodinách i širokou veřejností. „Jsem

rád, že žáci našich škol dostali kvalitní a bezpečná venkovní hřiště a ve-

řejnost z blízkého okolí zároveň získala nový prostor pro své sportovní

aktivity,“ uvedl starosta Pavel Caldr. „Přeji všem, aby si nová sportoviště

užili, a věřím, že se často stanou místem čestného sportovního zápolení.“  

■ PRAHA 4 PODPOŘILA FOTBALOVÉ TURNAJE ŽÁKŮ
Pod záštitou 1. zástupce starosty Jiřího Bodenlose (ČSSD) proběhl

na konci srpna turnaj fotbalových přípravek – starších žáků. Na hřišti

SK Slovan Kunratice se střely zejména kluby z naší městské části

a MČ Praha 4 na sérii turnajů mladších a starších přípravek přispěla

darem ve výši 40 000 korun.

■ STARŠÍ ŽÁCI i díky finančnímu daru MČ Praha 4 sehráli fotbalový turnaj
v Kunraticích a městská část navíc odměnila tři nejlepší týmy dárkovými koši.

■ SPORTOVIŠTĚ VE ŠKOLE KAVČÍ HORY slavnostně otevřeli starosta Pavel Caldr,
jeho první zástupce Jiří Bodenlos a radní pro sport František Kadleček (zprava).

■ MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ v ZŠ Mendíků uvedli do života starosta Pavel Caldr
a jeho 1. zástupce Jiří Bodenlos.
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Foto: MČ Praha 4

■ SPOŘILOVŠTÍ SOKOLOVÉ
PŘIVÍTALI PREZIDENTA MASARYKA
Členové spořilovského Sokola ve stejnokrojích a skupina praporečníků

s historickými zástavami Sokola se zúčastnili natáčení historického

9dílného seriálu České televize „České století“, který se zabývá mezními

okamžiky moderních dějin naší země od roku 1918 do roku 1992. Hned

v prvním díle se na pražském nádraží Císaře Františka Josefa (Hlavním

nádraží) rozezvučí mohutný jásot (nejen) sokolských komparsistů, víta-

jící přijíždějící parní vlak se slovenským hercem Martinem Hubou v úlo-

ze Tomáše Garrigue Masaryka. Nový seriál budou moci diváci ČT sledo-

vat zřejmě od letošního podzimu.

■ CELODENNÍHO NATÁČENÍ se zúčastnilo asi 80 sokolů z tělocvičných jednot
a žup z celé republiky včetně Spořilovských.
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■ NAMASKOVANÍ STUDENTI věrně představovali
následky dopravní nehody.

Foto: ZŠ Bítovská
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