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SOUTĚŽTE A VYHrAJTE 
5 TUrISTICKÝCH 

LAHVÍ!
Blíží se léto, doba 
turistických výletů 
pěšky i na kole. Urči-
tě vám proto přijdou 
vhod litrové lahve, 
které do soutěže 
věnovala společnost 
ForCamping s.r.o., 
která stojí za dnes 
již legendárním 
projektem Výstava 
stanů a vybavení 
do přírody®. Lá-
hev je díky své 

jednoduché a přitom odolné 
konstrukci téměř nerozbitná a nemusíte se 
bát ani kapání. Díky svým parametrům je 
ideálním společníkem na cestách i při 
sportovních aktivitách. Její výhodou je 
rovněž snadná údržba a možnost mytí 
v myčce. Je také vybavena ryskou, abyste 
si mohli vaše nápoje vždy namíchat ve 
správné koncentraci.

Soutěžní otázka:
V které pražské části se nachází prodejna 

a výdejna 4camping.cz?

a) Praha 2   b) Praha 4  c) Praha 9

Nápovědu naleznete na www. 4camping.cz.
Odpověď zašlete do 15. června 2016 na e-mail: martin.du-
dek@ceskydomov.cz. 

VÝHERCI Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA: (správná odpo-
věď - 38): Václav Šika, Bronislava Lichá a Juraj Šef-
čik. Gratulujeme!

FLORBALEM  
KE ZDRAVÍ ŠKOLÁKŮ
Florbalová škola Bohemians, největší florbalový 
klub v České republice, ve spolupráci s Magistrá-
tem hl. m. Prahy nabízí školám komplexní pohybo-
vě-vzdělávací program zaměřený na prevenci obe-
zity, rozvoj pohybových schopností a dovedností 
s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob 
života. Žáci se v rámci hodin tělesné výchovy sta-
nou součástí programu pěti výzev v oblastech: síla 
a obratnost, vytrvalost, florbalové dovednosti, zdra-
vá výživa a aktivní trávení volného času. Projekt je 
unikátní tím, že je určen všem dětem bez ohledu 
na jejich sportovní výkonnost. info na www.aktiv-
niskoly.eu.  (red)

PRVNÍ bRANICKé TřEŽNĚ A TŘeŠŇOBrANÍ
Ve starém sadu pod ulicí Věkova a Psohlavců 
v Braníku se uskuteční TřeŽně (20.–25. 6.) 
a následné Třešňobraní (27. 6.). Zájemci si 
mohou vlastnoručně v rámci TřeŽně natrhat 
třešně pro přímý konzum či na tvorbu dalších 
pokrmů. Žebřík a česáček lze zapůjčit na mís-
tě vždy od 15 do 19 hod. Týden volné sklizně 
pak v neděli 26. 6. od 14 hod. završí Třešňo-
braní. Proběhne otevřená soutěž o nejlepší do-
mácí třešňový pokrm či nápoj, zahraje živá 
kapela a připraveno bude i několik aktivit pro 
děti. Ve zbytku léta se pak můžete těšit na 
řezbářský workshop, údržbovou brigádu a di-
vadelní improvizaci zasazenou přímo do pro-

středí sadu. Více na: www.podhoubi.cz, 
jan.cech@podhoubi.cz. (red)

Ilustrační foto: Podhoubí

PŘEDNÁŠKA O MIGRACI
Přijďte si poslechnout přednášku s názvem imigra-
ce a integrace očima českého muslima, která pro-
běhne ve čtvrtek 26. května od 18.00 hodin v Nu-
selské radnici (Táborská 500, Praha 4). VSTUP na 
přednášku je ZDArMA! Záštitu nad přednáškou 
převzal zástupce starosty Lukáše Zichy (STAN – 
Tučňák). Přednášejícím bude Hatem Berrezouga - 
absolvent italské a francouzské filologie na Filozo-
fické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již 
přes 18 let žije v České republice. Cílem jeho před-
nášek je zmírnit napjatou situaci v Čr, kterou cha-
rakterizuje absence dialogu a extrémní projevy ze 
všech stran a rovněž absence jasných mantinelů 
a pravidel pro muslimy zde žijící.  (red)

ŠKOLÁCI POMOHLI 
AFRICKÝM DĚTEM 

Ve Škole 
Kavčí hory 
proběhla 
sbírka tu-
žek a pas-
telek pro 
přátele 

a děti z dětského domova v keňském Nairobi. Žáci 
3. třídy pod dohledem paní učitelky si vzali celou 
sbírku na starost a vše krásně zvládli. Sbírka pak 
odletěla s pracovníkem partnerské organizace za 
africkými dětmi.  (red)

Foto: ŠKH


