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Místa, které se pro aktivity klubu zdá 
být ideální. Pro mladé je to nepochyb-
ně prostor zajímavý. Je neobvyklý, má 
v sobě tajemství a po menších úpra-
vách může mladým sloužit jako skvělé 
zázemí, které jim v Horních Počernicích 
dosud schází. V našem nízkoprahovém 
klubu budou zájemcům pomoc a pod-

poru poskytovat zkušení sociální pra-
covníci z o.s. Neposeda, kteří už řadu let 
působí v Běchovicích v nízkoprahovém 
zařízení Autobus. V klubu by měli mladí 
najít nejen prostor pro různé motivační 
aktivity, ale především radu a pomoc 
zkušených odborníků. Jednání s členy 
bytového Družstva Pavlišovská o mož-

nosti pronájmu objektu byla nakonec 
úspěšná, proto i jim děkujeme za vstříc-
nost. Nyní probíhají další kroky, které se 
týkají třeba hygienického zajištění a po-
třebných úprav. Určitě je ale tato zpráva  
jedním z nejlepších dárků, který našim 
teenagerům může starostka Moravcová 
ke konci školního roku dát.

Den dětí v DDM
O tom, že naše děti si díky Domu dětí 
a mládeže svůj svátek dovedou patřičně 
užít, nikdo nepochybuje. Na Den dětí 
našly v areálu DDM výborně připravené 
hry a dokonce i možnost udělat si rov-
nou vlastní dětský řidičák! Výborná byla 
i spolupráce s našimi hasiči a příslušníky 
Městské policie. Divákům předvedli svou 
práci, strhující byla ukázka výcviku koní pro služební účely. Tým DDM pod vedením ředi-
telky Zdeňky Horváthové si určitě zaslouží poděkování nejen za bezvadnou organizaci 
dětského svátku, ale hlavně za celoroční práci, které se v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a mládeže věnuje.

-aš-, Foto Jiří Hubený

Informace ze školství
Nízkoprahový klub na dosah

Předprázdninové Setkávání
Poslední Setkávání dětí ze ZŠ Stoliňská a dětí ze zdravotním handicapem z DC 
Paprsek proběhlo v červnu v ZŠ Stoliňská. Zdejší děti připravily pro své kamarády 
nejen soutěže a tvořivé dílny, ale i příjemnou party spojenou s oslavou konce 
školního roku a rozloučením s deváťáky, kteří projekt více než před rokem zahá-
jili. Pozvání na Setkávání přijali hosté Jana Erbová ze společnosti AC-T Servis, 
Mgr. Josef Černý, Helena Poche, ředitelka Místní knihovny Božena Beňová a Ing. 
Daniela Šmidrkalová. Jana Erbová, která projekt od počátku sponzorsky podpo-
ruje, dostala od dětí krásnou kytičku. Předal ji Lukáš z Paprsku se slovy: “Děkuje-
me, že nám pomáháte!” 

Akci provázela radost, ale i lehký smutek 
z toho, že žáci devátých tříd už na příš-
tím Setkávání v září nebudou. Všichni 
ale chtějí v práci pokračovat jako dob-
rovolníci. Chtějí se vracet a znovu vidět 
své kamarády, ke kterým osud možná 
nebyl tak štědrý, ale oni přesto druhým 

lidem dokážou hodně dát. „Překvapilo 
mě, že i přes své handicapy jsou ty 
děti tak šťastné,“ vysvětluje  deváťačka 
Eliška, která se díky své zkušenosti 
z projektu Setkávání rozhodla studovat 
sociální školu a práci s handicapovaný-
mi dětmi se věnovat profesionálně. To 

jsou dobré zprávy pro každého z nás.
Na červnové Setkávání přijela i reportér-
ka MF Dnes a připravila o dětech a jejich 
kamarádství celostránkovou reportáž.

Mgr. Alena Štrobová,
foto Martin Březina

Příznivou zprávu máme pro teenagery, kteří si už dlouho přejí mít na území naší městské části nízkopra-
hový klub. Starostka Hana Moravcová vedla více než rok jednání o možnostech pronájmu objektu krytu 
v Pavlišovské ulici.

Lukáš předává Janě Erbové květiny s poděkováním 
za sponzorskou podporu.

Ani noha v sádře nezabrání Jindrovi, aby převezl 
Natálku na vozíčku.

Kristýna a Tereza se věnují pohoštění, 
aby party stála za to!




