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BŘEVNOV Dnes čtyřletý František
Prokop by podle jednoho z návrhů
ministerstva zdravotnictví, jak při-
stupovat k nedonošeným dětem,
nemusel být vůbec naživu. Jeho
matka totiž rodila před 25. týdnem
těhotenství, a to by napříště mohl
být hraniční termín, kdy by se léka-
ři měli snažit novorozence zachrá-
nit. Zatím ale taková hranice schvá-
lená není, a tak je možné, že se v
dalších letech bude na Nedonoše-
ném pikniku scházet čím dál více
dětí, které se narodily podstatně
dříve, než měly.

„Františka jsem si po jeho naro-
zení odnesla domů až po třech a
půl měsíce. Za tu dobu jsem se mu-
sela radovat postupně například z
toho, že miminko dokáže správně
vylučovat, nebo že z porodní váhy
sotva osmi set gramů nabral na
celý kilogram,“ popisuje Renata
Prokopová první týdny po naroze-
ní svého prvního syna. Právě ona
spolu s lékaři motolské nemocnice
před čtyřmi lety uspořádala popr-
vé akci, na které se spolu scházejí
rodiče dětí, které se podařilo udr-

žet při životě, ačkoliv vážily sotva
tolik, co pytlík mouky.

„Až měsíc po tom, co se Fanda
narodil, jsem začala nakupovat vy-
bavení. Neměla jsem doma nic,
málokterá matka je připravená, že
porodí v šestém měsíci,“ pokraču-
je Prokopová s tím, že po čtyřech
letech už je František v podstatě
úplně v pořádku.

„Musí nosit brýle, oči nemá úpl-
ně zdravé. A lékaři mě varovali, že

ve škole se mohou projevit nějaké
dysfunkce, ale těmi trpí i děti, které
jsou donošené,“ říká matka zdravé-
ho a mírně neposedného chlapce.

„Kdyby se nenarodila dříve,
nemusela žít“
Jiná účastnice pikniku, Monika
Hašková, naopak fakt, že se její
dcera Anna narodila o tři měsíce
dříve, považuje za její záchranu.
Děvče přitom po narození vážilo
pouhých 440 gramů.

„Anička nemohla pořádně přijí-
mat potravu z placenty. V podstatě
by vyhladověla. Takže to, že přišla
na svět dříve a lékaři se o ni dokáza-
li postarat, je v podstatě dobrá
zpráva,“ říká s mírným úsměvem a
viditelnou úlevou Hašková. Anně
je teď 18 měsíců a je zdravá.
„Nemá žádné problémy, zatím je
úplně v pohodě. Když si vzpome-
nu na jednoho doktora, který mi
ještě jako těhotné řekl, že je dítě
moc malé a že to ani za to nestojí,
běhá mi mráz po zádech,“ vzpomí-
ná Hašková.

Kateřina Kolářová

Krátce
PRAHA 7

Chcete deku nebo gril?
Ve Šlechtovce to půjčují
V nově otevřeném informačním
centru Šlechtovka ve Stromovce za-
čali půjčovat grily, deky a prodávají
tu i piknikové koše. Po odpočinku v
trávě si mohou jít lidé i zasportovat
– středisko půjčuje i vybavení. Ná-
vštěvníci Stromovky tu seženou na-
příklad koloběžky, míčky na žonglo-
vaní či kolečkové brusle. (frk)

PRAHA 8

V letním kině začne
festival
Od poloviny června až do půlky
září se bude v letním kině Regina
promítat jen za 29 korun. V červ-
nu a červenci začínají filmy ve
21.30, v srpnu ve 20.30 a v září ve
20 hodin. První snímek se promítá
18. června. (kat)

PRAHA 9

Zastupitelé budou
odpovídat na dotazy
O čem se nyní rozhoduje ve dvacá-
té městské části, to se její obyvate-
lé mohou dozvědět na zasedání za-
stupitelstva, které se koná dnes.
Na jeho programu budou i interpe-
lace a dotazy veřejnosti. Zasedání
v Kulturním centru Domeček začí-
ná v 17 hodin. (ap)

PRAHA 10

V Hostivaři se staví
opěry mostu
V Rabakovské ulici v Hostivaři začí-
ná čtvrtá, poslední etapa plánova-
ného rozšíření Štěrboholské spoj-
ky. Nyní se zde začnou stavět opě-
ry nového mostu. Dopravní omeze-
ní skončí na konci června. (švc)

PRAHA-ZÁPAD

Dotazníky zjistí,
co by lidé chtěli zlepšit
Vrané nad Vltavou bude prostřed-
nictvím dotazníků zjišťovat, jak se
místním obyvatelům žije v obci, co
by zlepšili a co jim chybí. Dotazník
je určen lidem starším 12 let s trva-
lým či přechodným bydlištěm ve
Vraném. Je anonymní. (roj)

PRAHA-VÝCHOD

Iva Bittová vystoupí
v brandýském kině
V kamenném kině v Brandýse nad
Labem se 8. června od 19.00 koná
koncert Ivy Bittové. Vstupenky
jsou od dnešního dne v předprode-
ji v brandýském infocentru. (ber)

Nedonošený piknik je akce, která se v parku na Ladronce pořádala letos už
počtvrté. Tradičně se tu scházejí rodiče s předčasně narozenými dětmi a jejich
lékaři, kteří první měsíce bojovali o jejich životy.

PRAHA (ber) Na internetových
stránkách Rajče.net skončila sou-
těž o nejoriginálnější maturitní tab-
lo roku 2011.

V Praze se nejlépe umístilo Gym-
názium Sázavská, jeho třídy získaly
první a třetí místo. Obě úspěšná ta-
bla vytvořily vždy dvě třídy dohro-
mady. Společné tablo tříd 4. A a 4.
B vyhrálo. Tématem obou tabel byl
Hollywood, studenti se na nich sty-
lizovali do rolí filmových hvězd.

Do soutěže je přihlásil zástupce
ředitele školy Michal Řezáč. „Tří-
du jsme upravili jako ateliér, Stu-
denti měli na focení čas. My do
toho v podstatě vůbec nezasahova-

li,“ vysvětluje Řezáč. Studenty foto-
grafovala Karolína Veselá, absol-
ventka gymnázia. Tabla byla umís-
těna ve výloze papírnictví v Korun-
ní ulici.

Čtvrté ročníky středních škol se
mohly do soutěže přihlásit a vklá-
dat jednotlivé fotografie ze svých
maturitních tabel. Návštěvníci strá-
nek hlasovali přes internet.

„Je dobře, že se podobná soutěž
pořádá. V Praze podle mě tabla už
moc nefungují, studenti se jich už
často vzdávají. Možná kvůli tomu,
že je obchodníci nechtějí moc vy-
stavovat,“ dodává zástupce ředite-
le Michal Řezáč.

Anna Hašková
Dívka přišla na svět
příliš brzy a vážila
pouhých 440 gramů.
Lékaři ji ale udrželi
při životě. Už je jí rok
a půl.

FAKTA

Nedonošený piknik
Včerejší akce na Ladronce se konala
už počtvrté. Původně se na louce
scházelo jen málo rodičů, postupně
se z pikniku stala velká akce, které
se účastní desítky rodin. Letošní
ročník se navíc koná v době divoké
diskuse o tom, kdy předčasně
narozené děti zachraňovat a kdy ne.
Podle organizátorů nabízí odpověď
právě akce Nedonošený piknik, kde
se rodiče svými potomky chlubí
lékařům.

František Prokop
Dnes jsou chlapci čtyři
roky. Je úplně zdravý.
Přitom se narodil o tři

měsíce dříve.
2x foto: L. Procházka, MF DNES

Jako z
Hollywoodu
Na tablu
nesměly
chybět
ani snímky
učitelek
gymnázia.

INZERCE

Zaměstnání nab.

Úřad MČ Praha-Libuš přijme:

REFERENTA/KU
Fondů EU

Bližší informace na: www.praha-libus.cz

Zaměstnání popt.
Řidič B, C, E, profes. průkaz, 20 let praxe u 
staveb. firem. Nákup staveb. materiálů, od-
voz suti, kontejnery, dodávky. Dobrá znalost 
Prahy. Bydliště Praha 10. Tel.: 721 438 178 

Byty-koupě
DO 24 hodin peníze za Váš byt, DV/OV, tel:
720 532 827, 2222 111 11.

Firma Sony ihned koupí tři byty Gars. - 
3+1/L v Praze. Děkujeme.Tel: 602 21 96 21. 

Hl. ke koupi byt 3-4+1 v Praze, min. 75 m2, 
blízko MHD, ihned. T: 605 193 054 

Nájmy
Pro managera hled. k pronájmu pěkný byt 
3-4+1(kk) v Praze T: 722 083 967 

Pracující CZ manž. hl. pronájem bytu 
2+1(kk) v Praze, u MHD. T: 605 193 054 

RK hl. pro své pobočky kanc. a obch. 
prostory po celé Praze. T: 722 083 967 

Nabídněte kvalitní byty a domy všech veli-
kostí v Praze, pro naše klienty k dlouhodo-
bému pronájmu. RK Mentis – 17let na trhu.
Tel: 731 108 530 

VŠ studenti shání byt 3+1 v (širším) cen-
tru.Tel.: 274 810 601 

Lékař hledá menší byt (1+1, 2+1) v Praze 
2,3,10 nebo širší centrum.Tel.: 728 514 909 

Hledáme byty a kanceláře k pronájmu. 
Tel.: 602 302 930. 

Hl. 2+1 do 12tis. , 3+1 do 15tis. T.603181583 

Vzdělání a kurzy
Maturita dálkově, se slevou. www.danae.cz 

OBRAZY A STAROŽITNOSTI 
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

Aukční síň, Galerie Národní 25
Národní 25 (Palác metro), Praha 1

www.galerie-narodni.cz

Přijedeme kamkoli v ČR 

224 236 380, 737 571 660% 

Koupím starožitnou pánskou pracovnu, lož-
nici a zdobenou jídelnu: psací stůl, knihovnu, 
jídelní stůl, büffe, skleník, kredenc, mosazný 
lustr, lampu, zajímavý obraz a jiné věci do 
starožitného interiéru. Solidní cena, slušné 
jednání. Tel.: 603 478 873 

Do zámeckého interéru starý perský kobe-
rec do r. 1930 roztrž. i děravý. T: 602308275 

Až 10.000 Kč za hodinky-stopky. 602303309 

Pianino n. křídlo,  po celé ČR.  T.:377  915  108 

Pronájmy

Hledáme pronájem
hotelu 4*nebo 5*

kategorie z možností
následného odkupu.
Nejlépe s 15 až 20 ti pokoji,

po rekonstrukci v moderním stylu.
V centru nebo v širším centru Prahy.
Garáže nebo parkovací stání výhodou

nikoliv podmínkou.
V případě nabídky prosím volejte:

p.Horváth 777 715 390 nebo pište

na email: tibor.h@seznam.cz.

Pronajmeme kanceláře u metra Florenc! 
Tel.: 608 975 112, 608 329 392. 

Nemovitosti-prodej
Administr. budova čp. 524 s přísl., vol. by-
tem 1+2 a 3mi pozemky ve Varnsdorfu ve
výběr. říz., min. cena 5 907 462,- Kč, další
inf. T: 261332715. 

Nemovitosti-koupě
Hled. ke koupi rod. dům v Praze východ/ 
západ a okolí, do 5 mil. T: 605 193 054 

Činžovní dům a půdní prostory koupí
investiční společnost, tel: 723 255 255. 

Onhledá ji
45-letý hl. pohlednou ženu. T: 776 580 689 

Zdraví, životní styl
Kuřáci odvykněte na 90%. T: 604 207 771.

Koupím

Vítězové
Společné tablo

tříd 4.A a 4.B
Gymnázia

Sázavská se
líbilo nejvíce.

2x foto: K. Veselá

Anna po narození
vážila 440 gramů.
Žije a je zdravá

Hollywoodské tablo dostalo nejvíc hlasů


