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Dívky 8. a 9. ročníků ZŠ U Krčského lesa se
zúčastnily finálových bojů Pražského kola ve
florbale. Do zápasů základních finálových sku-
pin vstoupilo družstvo se značnou nevýhodou,
polovina hráček byla ze zdravotních důvodů
indisponována a dočasně vyřazena z turnaje. 

I přesto to naše florbalistky nevzdaly, do
absolutního pražského finále postoupily z dru-
hého místa a v něm se přes drobná zranění
a jednu prohru umístily na krásném třetím
místě. Pro žákyně i pro celou školu je to velký
úspěch. (th)ZDRAVOTNÍMI POTÍŽEMI OSLABENÝ florbalový celek ZŠ U Krčského lesa nakonec získal v turnaji třetí místo.

FLORBALISTKY
ZŠ U KRČSKÉHO LESA
BRALY BRONZ

Foto: ZŠ U Krčského lesa

Radnice městské části Praha 4 uspořádala již
počtvrté vánoční charitativní akci s názvem
„Děti dětem“. Děti z mateřských škol a žáci ze
základních škol v Praze 4 vyrobili dárky s vá-
noční tematikou, které pak prodávali v předvá-
nočním čase na školních vánočních trzích, či ji-
nak získali finanční prostředky na nákup hygie-
nických potřeb a hraček pro děti z Dětského
centra při Thomayerově nemocnici v Krči. Ty
pak byly v celkové hodnotě 140 000 korun pře-
dány Dětskému centru za přítomnosti Ivy
Kotvové (Trojkoalice), zástupkyně starosty pro
oblast školství a rodinnou politiku. 

„DĚKUJI VŠEM, kteří se do sbírky zapojili, ať už to
byli děti, pedagogové nebo rodiče,“ uvedla zástup-
kyně starosty Iva Kotvová (Trojkoalice, na snímku
vpravo) při předávání hygienických potřeb a hraček
Dětskému centru. Foto: MČ Praha 4

Jako děti jsme si určitě nedovedly představit, že se s někým dělíme o sladkou
odměnu, kterou jsme si zasloužily od Mikuláše, anděla a čerta. Děti z Mateřské

školy 4 pastelky to
však dokázaly.

Po mikulášské na-
dílce přinesly a věno-
valy alespoň jednu
dobrotu do „sladké
krabice“, která byla
umístěna v šatnách,
a po jejím naplnění ji
zástupci mateřské ško-
ly odvezli do Dětského
centra při Thomaye-
rově nemocnici.

PŘEDŠKOLÁCI SE ROZDĚLILI O SLADKOSTI

MALÍ CAPARTI z Mateřské školy 4 pastelky dokázali
nezištně pomoci jiným dětem. Foto: MŠ

Charitativní projekt Dětský čin roku
pravidelně oceňuje dobré skutky našich
nejmenších.

Slavnostního vyhlášení vítězů za rok
2014 se v sále Staroměstské radnice zú-
častnila i Jana, žákyně 3.B ze Základní
školy Poláčkova. Nezískala sice hlavní
cenu, ale její příběh se natolik líbil, že
byla pozvána na předávání ocenění, kde
obdržela drobné ceny. 

V DĚTSKÉM ČINU ROKU ZABODOVALA
I ZŠ POLÁČKOVA

CHARITATIVNÍ AKCE DĚTI DĚTEM POMOHLA JIŽ POČTVRTÉ

TŘEŤAČKA JANA ze ZŠ Poláčkova se slav-
nostního aktu zúčastnila společně se svými
rodinnými příslušníky. Foto: ZŠP


