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■ PTAČÍ BUDKY NA ZAHRADĚ ZŠ KŘESOMYSLOVA. Na

školním pozemku je k vidění hodně ptačích druhů. Proto jsme v zimě

koupili dřevo na výrobu budek, a žáci 1. stupně – za pomoci „osmáků

a deváťáků“ – budky smontovali, namořili, krásně pokreslili a nalakovali.

Každá třída si pak vybrala svůj strom a ve spolupráci s ornitologem

Lubošem Peškem jsme celkem 18 budek vyvěsili. Jako prémii jsme dostali

budku pro veverku a ptačí krmítko. Budky a krmítka můžeme pozorovat

ze tříd nebo ze zahrady, na jaře se těšíme na kroužkování mláďat.

Ing. Daniela Bartlová, koordinátorka EVVO, ZŠ Křesomyslova

■ V ZŠ KAVČÍ HORY SE SOUTĚŽILO V SEDMIBOJI
DVOJIC. Začátkem roku se v tělocvičnách školy Kavčí hory uskutečnil

1. ročník sedmiboje dvojic „Kavka cup“, který škola uspořádala pod

záštitou starosty MČ Praha 4 Pavla Horálka a ve spolupráci s ČT4

a Hobby centrem. Soutěžilo se v sedmi míčových disciplínách (stolní

tenis, kopaná, florbal, volejbal, tenis, nohejbal a basketbal) a s uprave-

nými pravidly. Všechny týmy po celou dobu klání neztrácely bojovnost,

nasazení, sportovního ducha, humor a hlavně radost ze hry. A tak při

závěrečném předávání cen jak ředitelka pořadatelské školy Mgr. Helena

Pondělíčková, tak starosta Pavel Horálek poděkovali organizátorům,

účastníkům a fandícím žákům a zároveň vyjádřili přání, aby se tato

akce dočkala pokračování nejlépe již v červnu v rámci 4x4 letních her

Prahy 4.  Nejlepší dvojice: 1. PORG  (Martin JANDA, Daniel TARAS),

2. KAVČÍ HORY (Viktor LUKÁŠ, Richard MAKARA), 3. OHRADNÍ (Matěj

VESELÝ, Milan HORÁK) Mgr. Viktor Lukáš

■ STRÁŽNÍCI POMOHLI DĚTSKÉMU CENTRU. Již druhý rok

za sebou dokázali strážníci z OŘ Praha 4 vybrat při sbírce mezi sebou

deset tisíc korun. Za tuto částku pak nakoupili pro Dětské centrum

v Sulické ulici ručníky, osušky, pleny a hygienické ubrousky. „Určitě

tu nejsme naposledy. Rozhodli jsme se, že budeme pomáhat těm ne-

jmenším a úplně bezbranným. A děláme to rádi,“ řekl René Štýbr.

„Za všechny dary moc děkujeme. Každý rok přijímáme více než 130 dě-

tí závadových rodičů, rodičů se závislostí, sirotků a dětí ze sociálních

rodin. Velké procento se jich daří umísťovat do náhradní péče, za což

jsme samozřejmě velmi rádi. Staráme se ale také o děti, které se narodi-

ly s těžkými vývojovými vadami, s HIV a podobně. A letos nám budou

opět kráceny dotace,“ uvedla MUDr. Jaroslava Lukešová. (haf)

■ CHARITATIVNÍ SBÍRKA „DĚTI DĚTEM“ VYNESLA
136 633 KORUN. Městská část Praha 4 se ve spolupráci s vedením

Dětského centra (známějšího pod tradičním názvem Kojenecký ústav

v Praze 4-Krči) a OC Arkády Pankrác zapojila do adventní charitativní

sbírky „Děti dětem“. Děti z mateřských a žáci ze základních škol, zřizova-

ných MČ Praha 4, vyrobili množství rozmanitých dárkových předmětů,

které za symbolickou cenu prodávali v odpoledních hodinách v obchod-

ním centru na Pankráci. Celkem se tak podařilo vybrat pro Dětské cent-

rum 136 633 korun! 

■ Za všechny strážníky, kteří přispěli, předali dárek ředitelce Dětského
centra MUDr. Jaroslavě Lukešové ředitel OŘ Praha 4 René Štýbr (vpravo)
a jeho zástupce Jan Krčal.

Foto: Zdeněk Kříž
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