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Den zdraví v MČ Praha 21 

Tisková zpráva MČ Praha 21 vydaná dne 9. září 2014 

MČ Praha 21 ve spolupráci s místním spolkem Rarášek a dalšími partnery pořádala 7. 9. 

2014 Den zdraví a Újezdské kolodění. Celkem na 20 zastaveních měli děti i dospělí možnost 

dozvědět se zajímavé informace o zdravém životním stylu, zasportovat si, koupit si výrobek 

Fair trade nebo z místní prodejny zdravé výživy a prožít tak pestré odpoledne. „Akci 

pořádáme již třetím rokem pod záštitou Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž je naše městská 

část členem od roku 2012,“sděluje starosta MČ Praha 21 pan RNDr. Pavel Roušar. 

Újezdského kolodění v Čentické ul., závody na všem co má kola (dětská odrážedla, tříkolky, kola, 

kočárky…), aktivně prožilo 152 závodníků od věku 1,5 roku do 11 let a 15 rodičů s dětskými kočárky. 

Kdo zrovna nezávodil, mohl využít pestrou nabídku osvěty, zábavy a pohybu na multifunkčním 

sportovišti. Strhující exhibici bojového umění taekwondo předvedl SK Kangsim Dojang. Městská 

policie Praha se Základní kynologickou organizací Újezd nad Lesy ukázala poslušnost psů a zásah 

proti zloději. Bylo možno zacvičit si jógu pod vedením paní Mikešové, zatančit si s Raráškem nebo se 

zapojit do skoro hodinového skupinového bubnování na různé druhy bubnů s panem Šušorem. 

Odvážnější vyzkoušeli své pohybové schopnosti na lezecké stěně Boulder. 

Městská policie Praha přivezla mobilní dopravní hřiště, proto děti mohly získat po splnění trasy na 

kole i řidičský průkaz. Ministerstvo zemědělství poskytlo osvětu v oblasti bezpečnosti potravin a 

zapojilo děti do zdravotního programu Vanda a Standa. Základní organizace včelařů se mohla 

pochlubit ukázkou včelího úlu a předávala informace o životě včel. Základní organizace zahrádkářů 

prezentovala své aktivity s ukázkou výpěstků. Sbor dobrovolných hasičů Újezd nad Lesy dovolil 

dětem prohlédnout si hasičskou techniku opravdu zblízka. 

Kdo měl cyklistické kolo, mohl využít aplikaci bezpečnostního systému Datatag společností 

BikeRanch, která umožňuje spolupráci s policií při krádeži kola. Volejbalový oddíl představil svojí 

činnost a zájemci se mohli hned domluvit na zápis do oddílu. Již tradičně s námi spolupracuje kožní 

lékařka MUDr. Ivona Kosová a vyšetřuje zdarma zájemcům pigmentové skvrny dermatoskopem. Na 

stanovišti Život a zdraví si mohli občané nechat změřit tlak, tuk v těle a poradit se o své životosprávě. 

Spolek SOSák ze Sibřiny zapojil děti do ovocno-zeleninových dílen, místní kadeřnictví radilo, jak 

správně pečovat nejen o své vlasy.  

Ekumenická akademie Praha nabízela produkty Fair trade a prodejna El BIO z Blatova produkty 

zdravé výživy i s ochutnávkami. Zástupci ČVUT Praha zapojili zájemce do pokusů v rámci osvěty 

Věda nás baví. Zakoupením výrobků Dětského domova Klánovice mohl každý přispět dobré věci a to 

na děti z dětského domova. Den zdraví skončil soutěží o nejlepší trik na koloběžkách na U-rampě 

pořádané spolkem Neposeda. Občerstvení občanů zajistili místní podnikatelé, pan Prosecký, pan 

Čapek a pan Procházka. 

V ul. Čentická otevíráme 18. 9. 2014 ve 14 hodin novou cyklostezku, proto přivítáme cyklisty 

všech věkových skupin na krátké cyklojízdě, která je také součástí Dnů zdraví v MČ Praha 21. 
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