
1 Na letošní Drakiádu dorazilo 120 draků! 2 Na oblíbeném open air festivalu Jablkobraní se soutěžilo v pojídání jablečného koláče.
3 Zde na téměř hotové Libušské bude zastávka Lipovická, směr Cholupice. 4 Součástí zářijového vítání občánků bylo tradiční zasa-
zení stromu. 5 Absolventi potravinářského učiliště v Písnici jsou velmi žádaní. 6 Všesokolský slet přinesl účastníkům z libušského 
Sokola nezapomenutelný zážitek. | Foto: Kryštof Štafl , Renáta Sobíšková, archiv SOUP Písnice, archiv T. J. Sokol Libuš
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Drakiáda a Den zdraví 2018
Městská část Praha ‑Libuš po‑
řádala v sobotu 22. září 2018 
na fotbalovém hřišti v Písnici 
již po čtrnácté písnickou Dra‑
kiádu.

Drakiáda se uskutečnila ve 
spolupráci TJ Sokol Písnice, 
SDH Písnice. Počasí vyšlo podle 
přání. Sluníčko hřálo a vítr fou-
kal do více než 120 draků! To bylo 
o hodně víc než loni (77). Soutě-
žilo se v již tradičních disciplí-
nách: nejdéle létající drak, nejo-
riginálnější drak (ten nemusel ani 
létat) a nejkrásnější létající drak. 
Za každou disciplínu porota ur-
čila první tři místa, ale protože 
draků, co by si zasloužili ocenit, 
bylo mnohem víc, tak se porota 
rozhodla, že udělí ještě 10 zvlášt-
ních ocenění. Všichni dostali di-
plom a věcnou cenu.

Společně s Drakiádou probíhal 
na fotbalovém hřišti Den zdraví, 
který se konal pod záštitou rad-
ního hlavního města Prahy pro 
oblast zdravotnictví.

Pro účastníky bylo připraveno 
mnoho stanovišť týkajících se 
zdraví a zdravého životního stylu. 
Mohli si nechat orientačně změ-
řit tlak, množství tuku či množ-
ství kosterního svalstva v těle. Ve 
speciálním autobusu probíhala 
konzultace s optikem. Dále byl 
pro účastníky připraven stánek 
s metabolickou analýzou. K dis-
pozici byl plně vybavený sanitní 
vůz a kurz první pomoci.

Dospělé účastníky velice zau-
jala novinka v podobě alkobrýlí, 
jejichž prostřednictvím si lidé 
mohli vyzkoušet, jak na ně pů-
sobí alkohol.

Dále zde byla stanoviště 
s nutriční poradnou, prevencí 
proti rakovině, ochutnávka zdra-
vých svačinek. Letošní rok si také 
zájemci mohli nechat zkontro-
lovat svá znamínka na stanovi-
šti dermatologického poraden-
ství. Nechyběly ani další zajímavé 
workshopy pro děti. Lidé si také 
mohli vystřelit z luku, zahrát po-
zemní hokej či si vyzkoušet bun-
gee running. Pro dospělé i pro 
děti byla připravena stezka 
zdraví. Pokud účastníci prošli 
označené stanoviště, obdrželi 
malou pozornost.

Děkujeme všem partnerům 
obou akcí, jimiž byly: Hygienická 

stanice hlavního města Prahy, 
organizace Slow Food Prague, 
občanské sdružení Liga proti ra-
kovině, studentský spolek Med-
viet, obecně prospěšná spo-
lečnost Věda nás baví, Kožní 
ambulance MUDr. Petra Arenber-
gera, nutriční poradkyně Gab- 
riela Mádrová, Nadační fond Dar 
zraku, Rodinné centrum Kuřátko, 
Amedicina.cz, Zdravotníci, s. r. 
o, Zdraví do škol, z. s., Lukostře-
lecký klub CERE, TJ Sokol Písnice, 
SDH Písnice a firma Protrade, 
která darovala některé ceny a klí-
čenky pro všechny soutěžící.

Akce Den zdraví byla finančně 
podpořená z Magistrátu hl. m. 

Prahy za účelem podpory místní 
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdra-
vého životního stylu na lokální 
úrovni a spolufinancována z roz-
počtu MČ Praha -Libuš.

Petr Borský
Foto: Kryštof Štafl
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Slovo starosty
Vážení občané, nejprve mi 

dovolte poděkovat vám 
všem, kteří jste si v říj‑

nových komunálních volbách při-
šli vybrat své zastupitele na pří-
ští čtyři roky jak do zastupitelstva 
naší městské části, tak do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. 
Cestu k volbám si nás našlo o de-
set procent více než před čtyřmi 
roky, a na Libuši a Písnici to bylo 
dokonce o tři procenta více, než 
byl letošní průměr v Praze. Vo-
lební účast 49,44 % byla v tomto 
typu voleb na Libuši a Písnici nej-
vyšší za posledních dvacet let! Na 
tomto místě vyslovuji velké podě-
kování členům volebních komisí, 
kteří poctivě sčítali hlasy. Při kaž-
dých volbách je jejich práce ve vo-
lebních komisích náročná, ale le-
tos k volbám do zastupitelstev 
přibyly i volby senátní, kterých se 
v prvním kole účastnilo téměř 49 % 
voličů. Nejvíce práce však sčítací 
komisaři měli se zaznamenáním 
křížků u jednotlivých kandidátů při 
volbě do zastupitelstev naší měst-
ské části a hlavního města Prahy. 
Je dobře, že hojně využíváte svého 
práva křížkovat jednotlivé kandi-
dáty, a nikoliv jen celé kandidátky, 
ale letos to znamenalo, že ně-
které naše komise s vypětím všech 
sil pracovaly až do půl třetí ráno. 
To je třeba do budoucna upravit. 

Způsob volby nezměníme a po-
čet registrovaných subjektů bývá 
zhruba stejný – do zastupitelstva 
hlavního města Prahy kandidovalo 
v roce 2014 celkem 31 subjektů a le-
tos 29, do zastupitelstva městské 
části Praha -Libuš pokaždé po osmi 
subjektech. Můžeme ovšem po-
žádat o navýšení počtu volebních 
okrsků. V sousedních Kunraticích 
mají na zhruba stejný počet opráv-
něných voličů také šest volebních 
okrsků, ale například ve stejně 
velké městské části Praha -Zbraslav 
mají okrsků deset. V našich součas-
ných šesti okrscích není navíc po-
čet oprávněných voličů vyrovnaný, 
kolísá od zhruba 850 do 1 250. V ab-
solutních počtech se nejvíce voličů 
zúčastnilo ve Staré Písnici (přesně 
702 voličů, tedy více než 60 % všech 
oprávněných), nejméně pak v jed-
nom z okrsků na Sídlišti Písnice 
(383 voličů, účast necelých 45 %). 
Rozdělení alespoň těch největších 
okrsků by přineslo ulehčení práce 
komisařů. Prověříme proto, zda tak 
můžeme v některých okrscích uči-
nit. Ještě jednou vám děkuji za vy-
sokou občanskou odpovědnost vy-
jádřenou vaší účastí u voleb. Jejich 
detailní výsledky naleznete uvnitř 
čísla. Nové vedení radnice měst-
ské části se představí po listopado-
vém ustavujícím zasedání zastupi-
telstva.

Libušská v Písnici vstoupila do 
posledního měsíce rekonstrukce. 
Plné zprovoznění Libušské v Pís-
nici je plánované od soboty 10. lis-
topadu. Autobus linky 113 se vrátí 
na svou původní trasu. Vzhledem 
k uzavření ulice Pražská v Dolních 
Břežanech budou linky 331 a 333 
i nadále odkloněny přes Kunra-
tickou spojku na Vestec. K rekon-
strukci, včetně poděkování všem, 
kteří se na celé akci podíleli, se 
vrátím v příštím čísle.

Loni v listopadu schválilo zastu-
pitelstvo naší městské části pod-
nět k zadání územní studie pro 
oblast Písnice zahrnující Sídliště 
Písnice a proluku mezi sídlištěm 
a Starou Písnicí. Magistrátní odbor 
územního rozvoje ve spolupráci 
s Institutem plánování a rozvoje 
MHMP ve veřejné soutěži vybral 

zpracovatele této územní studie. 
V neděli 18. listopadu odpoledne 
se uskuteční veřejné setkání, je-
hož cílem je posbírat co nejvíce 
podnětů občanů žijících v tomto 
území. Využijte prosím této uni-
kátní příležitosti. Bližší informace 
naleznete uvnitř čísla.

O prvním adventním víkendu, 
který letos připadá na první pro-
sincový víkend, již tradičně rozsví‑
tíme vánoční stromy. Těším se na 
setkání s vámi v sobotu 1. prosince 
na prostranství na sídlišti a v ne-
děli 2. prosince na náměstíčku ve 
Staré Písnici. Stromy rozsvítíme již 
tradičně v 17 hodin.

Jiří Koubek,
Váš starosta Libuše a Písnice

ZVEME

Jiří Koubek,
Váš starosta Libuše a PísniceVáš starosta Libuše a PísniceVáš starosta Libuše a PísniceVáš starosta Libuše a Písnice

Předvánoční
posezení seniorů

Vážené seniorky, vážení se‑
nioři, dovolte pozvat vás 
opět po roce na tradiční 
předvánoční posezení se 
starostou a zastupiteli naší 
městské části ve středu 
12. prosince od 17 hodin do 
kunratické restaurace „U Be‑
zuchů – Na palubě“, ul. K Li‑
buši 73. Autobusové spojení 
165 do zastávky Kunratická 
škola.

Připraveno pro vás bude tra-
diční vícechodové menu se slav-
nostním přípitkem, moučník 
a káva za váš symbolický příspě-
vek 50 Kč. K poslechu a tanci bude 
hrát hudba pod vedením dirigenta 
pana Vomáčky.

Tradiční předvánoční oslava je 
určena všem seniorkám a senio-

rům s trvalým bydlištěm na Li-
buši a v Písnici. Vzhledem k vel-
kému zájmu je třeba zajistit si 
místo včas – osobní návštěvou od 
středy 14. 11. od 8 hodin do pon-
dělí 10. 12. do 17 hodin na Úřadu 
městské části Praha -Libuš na od-
boru správním a školství v budově 
K Lukám 664 a vaším příspěvkem 
50 Kč.

Vážené seniorky, vážení senioři, 
těšíme se na společné setkání!

Vedení městské části Praha ‑Libuš
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Šestý ročník oblíbeného Jabl‑
kobraní se konal v pátek 
21. září v parku Kamýk. Fes‑
tival všem připomněl krásné 
letní období a zároveň nás 
připravil na podzim.

Na tradiční Jablkobraní přišli ná-
vštěvníci ze všech generací. Byli 
zde prarodiče s vnoučaty, rodiče 
s dětmi i skupiny mladých lidí, kteří 
si v parku Kamýk udělali kamarád-
ský piknik. Park byl plný k prask-
nutí, sešlo se víc návštěvníků než 
minulý rok. Po dlážděných cestič-
kách se procházelo jak po lázeň-
ské kolonádě mnoho maminek 
a tatínků s kočárky a dětmi, cizinci, 
senioři a mnoho dalších lidí, kteří 
netrpělivě čekali na první zvuky 
z mikrofonu oznamující zahájení 
festivalu.

DOBROTY, HUDBA, DÍLNY

Začalo se na čas. V 16 hodin se 
slova ujali moderátoři Nela Do-
ležálková a Alberto Gola a vtipně 
nás pak provázeli celým podveče-
rem. Nabídli návštěvníkům bohatý 
program, včetně soutěží na pódiu, 
představili aktivity konané v parku 
a naladili chuťové buňky na gastro-
nomické zážitky.

Byly zde totiž otevřené stánky 
s jídly a nápoji z různých koutů 
světa. Ochutnat jste mohli balkán-
ské speciality a pizzu od Dai Mari-
nai, tradiční vietnamské závitky od 
restaurace Lotus, grilované moř-
ské plody u stánku Dungie’s, thaj-

ské speciality od Fugiho, o ukrajin-
ské dobroty se postarala nezisková 
organizace Ukrajinsko evropská 
perspektiva a tradiční běloruské 
dobroty nabídla paní Šyjanok. Za-
stánci klasiky si dopřáli grilovanou 
klobásu a pivo od zkušených ha-
sičů a ti se speciálními chutěmi si 
mohli dát pivo Moucha ze stánku 
Moucha. Milovníci vína a burčáku si 
užili u stánku moravského B/V vi-
nařství. Naopak pro menší bylo při-
praveno oblíbené thajské bubble 
tea od Cha Time.

Děti putovaly po parku a na-
vštěvovaly dílničky a za svou akti-
vitu byly na konci cesty odměněny. 
Oddychová zóna umožňovala vy-
zkoušet si střelbu z luku a základní 
postoje taekwon do pod vedením 
SK Dojang Prague a nebo klasic-
kého karate -do pod vedením Shin-
zato Dojo a Mgr. Jaroslava Kulika. 
RC Kuřátko, MŠ Laděnka, MC Ba-
lónek a nezisková organizace SEA-
-liaison nabídly kreativní aktivity 
pro menší a Arkki − School of ar-
chitecture for children and youth 
si připravila sladkou architekturu 
pro všechny budoucí stavaře a ar-
chitekty. Hokejový klub HC Praga 
1946 přiblížil velmi zábavnou for-
mou, jak se hraje pozemní ho-
kej. K naší velké radosti si nesmír-
nou oblibu získal rozšířený stánek 
práce s jablky pod vedením Aso- 
ciace místních potravinových inici-
ativ. Děti se seznámily s technikou 
krouhání a moštování jablek, na-
strouhaly si brambory na brambo-
ráky, které si nakonec i snědly. Sa-

mozřejmě došlo i na ochutnávku 
tradičního čerstvého jablečného 
moštu, který byl též k zakoupení 
od Moštárny.cz. Kromě těchto akti-
vit si děti také mohly nechat vyfou-
kat dočasné tetování nebo vesele 
namalovat obličej a dívky si daly 
uplést barevné copánky.

Na pódiu i pod ním vystupovali 
Belly Habibi s břišními tanci a ne-
chyběl street dance pod vedením 
našeho moderátora Albiho. Exo-
tická kráska Esther Lubadika doko-
nale zahájila celý podvečer hudeb-
ním vystoupením, Jakub Vinařický 
se svým bluesovým hlasem roze-
chvěl i kořeny stromů, skvělá mo-
derátorka Nell si střihla libozvučné 
duo s kytaristou a na večer nám la-
dila pohodu kapela Klapka.

BÁJEČNÉ KOLÁČE A SOUTĚŽE 
POJÍDAČŮ

Do soutěže o nejlepší jablečný 
koláč se letos přihlásil ohromný 
počet pekařů a pekařek. Bohužel 
tuto soutěž mohli vyhrát jen dva 
z nich. Rozhodování bylo letos pe-
kelně těžké. Koláče si konkuro-
valy nejen chutí, ale i nápaditostí 
skladby surovin a barevnou pre-
zentací. Koláč „jablečnák babičky 
Marušky“ byl odhlasován návštěv-
níky, a vybojoval si tak pečenou 
husu s knedlíky a zelím pro celou 
rodinu z restaurace U Hertlů. Do-
mácí jablečnou pálenku od E -De-
lis pana Skalického vyhrál „smeta-
nový jablečný koláč“, který přišel 
na poslední chvíli, ale přesto se zá-

stupci městských částí Praha -Libuš 
a Praha 12 většinově shodli na jeho 
nejlepší chuti.

Do soutěže v pojídání jableč-
ného koláče pro děti se přihlásilo 
více zájemců, než bylo koláčů, za 
což se omlouváme a do příštího 
roku se ponaučíme! Úplnou no-
vinkou tohoto ročníku Jablkobraní 
byla o něco zdravější soutěž v pojí-
dání jablek pro všechny dospěláky. 
Dva, kteří si vedli nejlépe, si po od-
vetě vybojovali 3 litry jablečného 
moštu a lahev perlivého vína od 
B/V Vinařství.

TAK ZASE ZA ROK – A JEŠTĚ 
PŘEDTÍM NA MIKULÁŠE!

Pátek se nesl v pohodovém 
a přátelském duchu a festival také 
provázelo krásné slunné počasí, 
což určitě přispělo k velké účasti. 
Jen velká letní bouřka nás bohu-
žel donutila ukončit Jablkobraní 
o něco dřív, než se plánovalo. Byla 
to taková smršť, že naplněný park 
se vyprázdnil snad během minuty.

Věříme, že si návštěvníci páteční 
zářijové odpoledne při Jablkobraní 
užili stejně jako my a že se třeba 
příští rok sejdeme v ještě větším 
počtu. Fotografie a video z ní na-
jdete na stránkách: www.praha-
-libus.cz.

Všem návštěvníkům, realizač-
nímu týmu a všem, kteří se na akci 
prezentovali, z celého srdce děku-
jeme. Bez každého jednoho z vás 
by letošní Jablkobraní nebylo ta-
kové. Další opakování zase příští 
rok − v pátek před sv. Václavem 
20. září 2019.

Celá akce byla pořádána v rámci 
projektu MČ Praha -Libuš „Podpora 
integrace na území MČ Praha -Libuš 
v roce 2018“ zaměřeného na inte-
graci cizinců a spolufinancováno 
Ministerstvem vnitra ČR a měst-
kou částí Praha -Libuš se společnou 
záštitou starosty MČ Praha -Libuš 
a starosty MČ Praha 12.

Další pořádanou akcí jsou Svato-
mikulášské oslavy v libušské soko-
lovně, kde se na vás budeme těšit 
již 30. listopadu 2018.

Linh Luongová,
odbor správní a školství ÚMČ 

Praha ‑Libuš, koordinátorka projektu 
MV ČR

Foto: Veronika Spálenská
a Kryštof Štafl

Open air festival Jablkobraní
v parku Kamýk
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Z POHLEDU
NÁVŠTĚVNÍKA

Zpráva
z Jablko‑
braní

Oblíbené Jablkobraní se ko-
nalo v příjemně situovaném 
parku podél ulice U Zahrádkář-
ské kolonie.

Ani letos program nachys-
taný pro malé i velké nezkla-
mal. Celému prostoru domino-
valo pódium, na kterém jsme 
s potěšením mohli sledovat 
hudební i taneční vystoupení 
(zejména pánové zde mohli 
ocenit břišní tance).

Děti (včetně 18letého dítěte 
− tedy mne) si mohly vyzkou-
šet bojové umění taekwondo, 
lukostřelbu, ale třeba i vlast-
noruční přípravu bramboráku 
či jablečného moštu.

Starší se mohli těšit na 
stánky s mnoha sladkými i sla-
nými dobrotami z nejrůzněj-
ších koutů světa, víno, ale 
především na jablečný mošt − 
vždyť šlo o jablkobraní!

Do soutěže o nejlepší jab-
lečný koláč se mohl zapo-
jit úplně každý a povolit uzdu 
svým nápadům na tradiční 
i netradiční výtvor. Každý měl 
příležitost ochutnat a hlaso-
vat pro svého favorita. A tímto 
gratuluji vítězce!

Celou akci bych, i díky po-
časí, které nám vyšlo vstříc, 
shrnula slovy: Skvěle strávené 
odpoledne.

Michaela Pospíšilová

Před pár týdny začal nový školní 
rok a s ním i pro novou partu 
předškoláků oblíbený projekt 
„Úterky pro předškoláky aneb 
Cesty za poznáním“. Během ce‑
lého roku se vydáváme na zají‑
mavá místa v okolí bližším i vzdá‑
lenějším, navštěvujeme různé 
instituce, účastníme se vzděláva‑
cích programů a pořadů.

Po výletech do přírody (Pís-
nice a okolí, Točná, Kunratický les) 
jsme druhé úterý v říjnu navštívili 
divadelní představení známé po-
hádky Jana Koláře Kocourek Modro-
očko v Divadle v Korunní na Vino-
hradech. Velkým zážitkem byla už 
cesta městskou hromadnou dopra-
vou, během níž jsme vystřídali hned 
tři dopravní prostředky – autobus, 
metro i tramvaj. Samotné diva-
delní představení v podání studentů 
muzikálu Mezinárodní konzerva-
toře Praha s řadou krásných písni-
ček Marka Ebena bylo velmi krásné 
a pro většinu dětí znamenalo ne-
všední zážitek. Ten byl ještě umoc-
něn následným setkáním se všemi 
herci, kteří si s dětmi ochotně poví-
dali a fotografovali se.

Krásné slunečné podzimní po-
časí, které ten den panovalo, přímo 
vybízelo k procházce. Po skončení 

divadelního představení jsme od-
jeli tramvají k Vltavě. Přes náplavku, 
Rašínovo nábřeží a Podolí jsme došli 
až na autobus na Přístaviště do Bra-
níka. Cestou mohly děti pozorovat 
celou řadu živočichů – kachny a ka-
čery, labutě, racky a nutrie – a také 
krásy podzimní přírody, která se 
ukazovala v pestrých barvách.

Zpět do mateřské školy jsme do-
razili plni pěkných zážitků a dojmů, 
ale také patřičně unaveni. Přesto se 
všichni už moc těšíme na další zají-
mavé výpravy.

Mgr. Ivana Koutná
Foto: Ivana Koutná

MŠ KE KAŠNĚ

Předškoláci vyrazili za kulturou

Jako každý rok, i letos patřilo 
první říjnové úterý ve školce 
Lojovická tradičnímu tábo‑
ráku.

Krátce před 16. hodinou začaly 
z okolních uliček přicházet děti 
v doprovodu maminek, tatínků, 
babiček a dědečků. Zavzpomínat 
a skočit do náruče své oblíbené 
paní učitelce přišli i školáci, kteří 
navštěvovali školku v minulosti.

Zahrada se brzy zaplnila. Do 
dálky voněly pečené buřtíky, do-
mácí koláče, buchty, bábovky 
a všechno ostatní, co s láskou na-
pekly rodiny zdejších dětí. Zatímco 
dospělí se zahřívali v podzimním 
povětří teplým čajem, děti nadšeně 
pobíhaly s kamarády a studený vítr 
jim vůbec nevadil. Chlubily se rodi-
čům i starším sourozencům, co ve 
školce vyrobily, a brzy se kabelky 
maminek i náruče tatínků plnily za-

koupenými rukodělnými výrobky 
malých šikulů. Komu během sko-
tačení s kamarády vyhládlo, ten 
okukoval stánky s voňavými dob-
rotami. Nejen odrostlí školáci, ale 
i menší děti si užívaly možnost na-
koupit samostatně, bez pomoci do-
spělého.

Se soumrakem jsme se museli 
rozloučit. Někdo odcházel spoko-
jeně s plným bříškem a s hlavou pl-
nou zážitků, jiný hrdě nesl vydlaba-
nou dýni. Některým se tak nechtělo, 
že i slzička se objevila. Škoda, že 
další táborák bude zase až za rok!

Eva Loukotová
Foto: Natalia Iakunina

MŠ LOJOVICKÁ

Vydařený táborák v Lojovické
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DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

Již podruhé jsme se mohli zú-
častnit akce s názvem Dny pro 
záchranu života. Moc jsme se tě-
šili, co se nového naučíme. Hned 
na začátku instruktoři ze zá-
chranné služby děti vyzkoušeli 
z toho, co nás již naučili v loň-
ském roce. U některých dětí bylo 
vidět, že je to nutné. Opakování 
je matka moudrosti.

Viděli jsme, jak vypadají popá-
leniny a jak se v případě popá-
lení chovat. Dokonce maskování 
všech stupňů popálení, které si 
žáci mohli vyzkoušet, vypadalo 
velmi věrohodně.

Nejvíc se děti těšily na simu-
laci požáru ve škole. Vypadalo 
to opravdově. Jsem moc ráda, že 
tato simulace či maskování po-
pálenin vypadala jako ve skuteč-
nosti. Věřím, že děti budou při-
praveny do života. Těšíme se na 
další setkání se záchranáři.

Lenka Červená a žáci 3. B
Foto: Lenka Červená

Zdena Prchlíková

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE 
ŠKOLU V PÍSNICI A V KOŠICÍCH

Školy jsou vedle rodiny, kniho-
ven a knižního trhu důležitými 
institucemi, které mohou pod-
statně ovlivnit značnou část po-
pulace v jejím vztahu ke knize 
a četbě. Není proto náhodou, že 
se žáci naší školy rozhodli zú-
častnit 9. ročníku projektu Zá-
ložka do knihy spojuje školy, kte-
rou organizuje Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně a Slovenská pe-
dagogická knižnica v Bratislave 
na téma: Pohádky, bajky, pověsti 
a příběhy neznají hranice.

Cílem této akce je nejen na-
vázání kontaktů mezi českými 
a slovenskými školami, ale také 
podpora čtenářství prostřed-
nictvím výměny záložek. Naši 
žáci vyrobili v rámci projektu zá-
ložky do knih, na nichž libovol-
nou technikou ztvárnili letošní 
projektové téma, a vyměnili si je 
s partnerskou slovenskou školou 
v Košicích.

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Lenka Veisová

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
2018: KOMBINUJ A JEĎ!

Stejně jako v loňském roce se 
i letos děti ze ZŠ Meteorologická 
věnovaly kampani Evropský týden 
mobility. Motto pro rok 2018 znělo: 
„Kombinuj a jeď!“ Cílem bylo upo-
zornit občany na různé možnosti 
dopravy, které se zejména v měst-
ských oblastech dají využít místo 
automobilu.

Některé děti tvořily obrázky 
s návrhy ekologických doprav-
ních prostředků, vymýšlely udrži-
telné strategie pro cestování bez 
aut, jiné vyrazily do blízkého okolí 
školy sčítat projíždějící automobily 
s přáním příznivějšího výsledku 
oproti loňskému roku.

V rámci Dne bez aut, který kaž- 
doročně připadá na pátek Evrop-
ského týdne mobility, jsme sle-
dovali počty projíždějících aut 
o „běžném pátku s auty“ a o pátku, 
během kterého probíhal právě Den 
bez aut. Děti tedy vyrazily do te-
rénu dvakrát, vždy na stejné místo, 
ve stejný čas a na stejnou dobu. 
Po zpracování výsledků se během 
Evropského týdne mobility proje-
vil nárůst počtu projíždějících aut 
o cca 5 % oproti „běžnému pátku“.

Stejně jako v minulém roce tedy 

usuzujeme, že ve zkoumané lo-
kalitě není tato akce dostatečně 
známá, případně že ji obyvatelé 
nepovažují za důležitou. Přesto 
stále věříme, že se nám ji těmito 
malými krůčky podaří postupně 
dostat do povědomí lidí a příští vý-
sledky budou jen lepší.

Za ZŠ Meteo třída 1. M

ZHODNOCENÍ SPORTOVNÍCH 
AKTIVIT ZA ŠKOLNÍ ROK 
2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 se na 
ZŠ Meteorologická konalo několik 
sportovních akcí. Celá škola spor-
tovala před vánočními prázdni-
nami během sportovních dnů. Ty 
se skládaly z míčových her, přes-
koku přes švihadlo na čas a úpolo-
vých her.

Již hezkou tradicí je soutěž ve 
skoku do výšky Vánoční laťka. Žáci 
druhého stupně se na ni připra-
vují v hodinách tělesné výchovy 
se svými učiteli. A tak bylo možno 
vidět krásné výkony směřující až 
k výškám okolo 155 cm.

Za zmínku také rozhodně stojí 
Sportovní víkend na ZŠ Meteoro-
logická, kde měla široká veřejnost 
z Libuše, Písnice a okolí možnost 
vyzkoušet spoustu zajímavých 
sportovních disciplín, zúčastnit se 
turnajů a v neposlední řadě se ob-
čerstvit.

Naši žáci kromě aktivního spor-
tování také pomáhali při organi-
zaci Pražského maratonu. Naše 
škola si vzala na starost jednu 
z občerstvovacích stanic a pomá-
hala maratoncům ke skvělým vý-
konům.

Pravidelné soutěže pro naše 
nejlepší sportovce na škole připra-
vuje DDM Monet v podobě sou-
těží Poprask. V soutěžích jsou ob-
saženy téměř všechny tradiční 
sporty, kterých se naši žáci a žá-
kyně aktivně účastní. Bojovali na-
příklad ve stolním tenisu, fotbalu, 
basketbalu, florbalu, přespol-
ním běhu, přehazované a dalších. 
V celkovém součtu bodů za celý 
školní rok 2017/2018 jsme obsa-
dili hezké 6. místo ze všech škol 
na Praze 12. Oproti minulému škol-
nímu roku jsme se polepšili, ale 
v příštím roce bychom chtěli být 
ještě o kus výš.

Výjezdní sportovní akce se 
uskutečnily dvě. Jedna z nich byla 
Zimní ozdravný pobyt ve Skiareálu 
Herlíkovice, které se účastnilo 40 
dětí. Vedle lyžařského kurzu se ko-
nala pro první stupeň škola v pří-
rodě, kde celý týden děti sporto-
valy a užívaly si krásné přírody 
nedaleko Jindřichova Hradce.

Největším úspěchem v loň-

 ZŠ Písnice ZŠ Meteorologická

NAŠE CESTA DO ŠKOLY

Rychlým dotazníkem jsme 
zjistili, jakým způsobem se 
dopravujeme do školy. Ně-
kdo nám dokonce svoji cestu 
do školy popsal. Zopakovali 
jsme si základní pravidla bez-
pečného přecházení vozovky 
s přechodem i bez přechodu 
pro chodce. Na chvíli jsme se 
ve třídě stali všichni chodci 
a vyzkoušeli jsme si, jak se 
rozhlížíme před přechodem. 
Malovali jsme chodce -školáky 
ve viditelném oblečení. Po-
znávali jsme dopravní značky.

Soňa Štefanová,
třídní učitelka 2. B

Foto: Soňa Štefanová
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ském školním roce byla účast na 
celopražském kole fotbalového 
McDonalds Cupu. Do celopraž-
ského kola jsme se museli probo-
jovat přes dvě základní kola a naši 
borci z pátých a čtvrtých ročníků 
to zvládli skvěle a ani na celopraž-
ském kole se v žádném případě ne-
ztratili.

Všechny tyto sportovní akce 
a soutěže budeme v tomto roce 
nadále podporovat a žáky na ně 
připravovat.

Jan Splítek

PODZIMNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Počátek každého školního roku 
přináší první charitativní akci na 
naší škole. Koncem září proběhly 
tradiční Srdíčkové dny, na které se 
děti i dospělí vždy moc těší. S po-
mocí organizace Život dětem po-
máháme dětem se závažným one-
mocněním. Tentokrát bylo vybráno 
10 378 korun. Z těchto peněz mo-
hou být zakoupeny kompenzační 
a rehabilitační pomůcky, speciální 
výživa nebo mohou přispět na re-
habilitační pobyt. Život dětem 
a vedení školy moc děkuje všem 

dětem a zaměst-
nancům za tuto fi-
nanční částku.

J. Malíková

LIBUŠSKÉ VERŠOVÁNÍ

Přestože jsme škola zamě-
řená na tělesnou výchovu a sport, 
máme rádi i knihy a čtení vůbec. 
Nečteme pouze prózu, ale i básně. 
A od jejich čtení je jenom kousek 
k jejich přednesu.

V letošním roce se bude konat 
soutěž v recitaci. Žáci budou roz-
děleni do čtyř kategorií a na ty nej-
lepší recitátory čekají hodnotné 
dárky v podobě peněžních pouká-
zek do Luxoru.

Věříme, že si žáci soutěž oblíbí 
a Libušské veršování se stane pra-
videlnou soutěží.

Iveta Kopecká

ADAPTAČNÍ POBYT V ROKYTNICI 
NAD ROKYTNOU

Děti ze tříd Montessori ZŠ Meteo- 
rologické se 26.−30. září vydaly na 
adaptační pobyt do střediska Bře-
zová v Rokytnici nad Rokytnou. 
Pobyt zajišťovala agentura STAN, 
která se zaměřuje na aktivní volný 
čas, zážitkovou pedagogiku, out-
door a cestování. A jak si děti svůj 
pobyt užily?

„Když pojedete do Rokytnice 
nad Rokytnou, zajeďte se podívat 
do střediska Březová. Podívejte se 
na stránky www.istan.cz, zjistěte, 
kdy mají den otevřených dveří, 
a vyzkoušejte si lezeckou stěnu, la-
nové centrum, překážkovou dráhu, 

paintball nebo airsoft a další super 
aktivity. Můžete tam i přespat. Do-
poručujeme výlet do střediska Bře-
zová, je tam hezké prostředí a od-
vezete si hezké zážitky!“ Tomáš, 
Nicolas, Jindřich

„Znáte bungee jumping? To je 
jeden z mnoha sportů, který si 
můžete vyzkoušet ve středisku 
Březová. Je to velmi podobné 
trampolínám, ale máte úvazek, 
který vám pomůže skákat výš. Máte 
rádi horolezeckou stěnu? Tady mů-
žete najít rovnou čtyři. Také zde 
můžete najít Bongo, což je věž, ve 
které je spousta prolézaček! A kdo 
toho bude chtít zažít hodně, může 
tu i přespat. Doufáme, že si to uži-
jete!“ Eliška, Matyáš, Veronika

„Na adaptační pobyt do Březové 
na Vysočině jsme jeli autobusem. 
Byly tam zábavné atrakce – lanové 
centrum, prolézačka Bongo, le-
zecká stěna, trampolíny, paintball, 
lukostřelba a další. Vaří tam dobře, 
třeba polévky, bramborové kned-
líky se špenátem, ovocné kned-
líky atd. Doporučujeme vám tam 
zajet, je to zábava pro děti.“ Vane‑
ssa, Charlotte, Anna

Připravila Pavlína Povondrová
Foto: Pavlína Povondrová

ŠKOLA MLADÝCH ARCHEOLOGŮ

Žáci ze třídy 6. B byli v úterý 
6. října v Muzeu hl. m. Prahy na po-
řadu zvaném Škola mladých ar-
cheologů. Na začátku se dozvěděli, 
jak archeologové pracují, jaké ná-
stroje používají a co vše je možné 
v zemi najít. V další části programu 
si mohli sami vyzkoušet několik ak-
tivit:

Zaměřovali a zakreslovali 
kostrový hrob na milimetrový pa-
pír. Sestavovali a lepili střepy kera-
mických nádob. Určovali stáří ná-
dob podle připravených tabulek 
(jednotlivá pravěká období a kul-
tury). Drtili obilí na zrnotěrkách. 
Děti si zkusily všechny aktivity 
a moc si program užily.

Alena Stehlíková,  
třídní učitelka 6. B

Foto: Alena Stehlíková

NÁVŠTĚVA V PREVENTIVNÍM 
CENTRU

Třída 2. B se v rámci primární 
prevence v Adiktologickém centru 
Drop In v Těšíkově ulici v Modřa-
nech zúčastnila pořadu Běžné zá-
vislosti. Povídali jsme si o tom, co 
máme a nemáme rádi. Vyslechli 
jsme si příběh o kapitánovi, jehož 
loď ztroskotala na pustém ostrově. 
I my jsme si představovali, že by-
chom se dostali na pustý ostrov. 
Rozhodovali jsme se, co bychom 
si s sebou vzali za předměty, vlast-
nosti a proč. Na konci programu 
jsme zhodnotili, jak se nám pro-
gram líbil.

Soňa Štefanová, 
 třídní učitelka 2. B

Foto: Soňa Štefanová

SPORTUJEME V MODŘANSKÉ 
ROKLI

Orientační běh v Modřanské 
rokli zažily děti z 2. A a z 2. B. Sou-
těžili jsme po skupinách. Každá 
ze skupin si vymyslela svůj název 

a pokřik. Tak jste na trati mohli po-
tkat tým Čepiček, Chytrých hla-
viček, Kočiček… Týmy běžely dle 
vyznačené trasy a plnily úkoly. 
Některé z úkolů nám daly zabrat. 
Určovali jsme stopy zvířat, listy 
stromů, poznávali jsme dopravní 
značky, řešili jsme vzkaz v Mor- 
seově abecedě, přesmyčky slov… 
Do cíle jsme doběhli všichni a těšili 
jsme se na vyhlášení vítězů. Každý 
z naší třídy chtěl vyhrát. Ale nako-
nec se to povedlo týmu Čepiček. 
Toto družstvo, složené z Aničky 
S., Aličky K., Sary D., Máji M., Lindy 
H., Helenky T., skončilo na 2. místě. 
Děvčata byla oceněna stříbrnou 
medailí a létajícím talířem frisbee. 
I přes chladné počasí jsme si orien-
tační běh užili a těšíme se na další, 
třeba na konci školního roku.

Soňa Štefanová, 
 třídní učitelka 2. B

Foto: Soňa Štefanová

NÁVŠTĚVA POTMĚ

Velmi netradiční besedu zažily 
v říjnu děti ze Školní družiny ZŠ Me-
teorologická.

Besedu vedla nevidomá lektorka 
Katka ze společnosti Návštěvy po-
tmě. Vyprávěla dětem o životě ne-
vidomých a došlo i na ukázku práce 
s kompenzačními pomůckami. Pro-
běhla také ukázka práce s vodící 
fenkou Eliškou. Děti měly možnost 
vyzkoušet si kompenzační po-
můcky osobně a zkoušely také číst 
Braillovo písmo. Asi nejzajímavější 
pro ně byla orientace v prostoru 
poslepu, a to pouze za pomoci sle-
pecké hole.

Bc. Helena Burešová Skuhrovcová
Foto: Markéta Račanská

S HORYMÍREM NA VYŠEHRADĚ

Část dětí z družiny vyrazila na 
Vyšehrad. Trasa programu vedla 
přes parky Vyšehradu. Doprová-
zela nás mytologická postava Ho-
rymíra, který hledá svého koně 
Šemíka. Pomocí mapy a kompasu 
děti plnily různé úkoly a za jejich 
splnění získaly části poselství. Pro-
střednictvím her a smyslových ak-
tivit také poznávaly druhy stromů 
a ptáků.

Blanka Zirnsáková

SOKOLENÍ

Školní družina se ve středu 19. září 
s prvňáky a přípravnou třídou zú-
častnila již tradičního sportovního 
odpoledne v libušské sokolovně.

Akce zvaná Sokolení na nás če-
kala pod vedením lidí z organizace 
T. J. Sokol Libuš. Mohli jsme si vy-
zkoušet různá nářadí a náčiní v tě-
locvičně. Drželi jsme rovnováhu na 
kladině i skákali na velké trampo-
líně. Zdolávali překážkovou dráhu 
a na koberci zkoušeli gymnastická 
cvičení. Za sportovní výkony jsme si 
odnesli odměnu a diplom. Příští rok 
se těšíme zas.

Vychovatelky ŠD ZŠ Meteorologická
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Potravinářské učiliště v Písnici má pro 
výborné studenty stipendium

Klub Senior

V Praze ‑Písnici se nachází tra‑
diční Střední odborné učiliště 
potravinářské, které se může 
pochlubit více než čtyřice‑
tiletou existencí. Nabízí tři 
učňovské obory a jedno ná‑
stavbové studium. Jsou jimi 
tříletý obor Kuchař, obor Ku‑
chař – číšník a velice žádaný 
obor Řezník – uzenář. Nástav‑
bovým studiem je obor Gast‑
ronomie.

„Cílem naší vzdělávací strate-
gie je vytvoření profesních ná-
vyků studentů. To je jedním z dů-
vodů, proč se studenti naší školy 
během studia setkávají s odbor-

níky z praxe a mají možnost s nimi 
pracovat. Další motivací k výbor-
ným studijním výsledkům je sti-
pendium. Třináct studentů oboru 
Řezník − uzenář získalo za druhé 
pololetí uplynulého školního roku 
stipendium v celkové výši 62 000 
korun. Osobně bych si přála, aby 
se studenti v naší škole cítili dobře 
a byli hrdí na své řemeslo a školu. 
Těší mě, že naši absolventi neměli 
a nemají žádné problémy s uplat-
něním v dalším profesním životě, 
ba naopak je po nich velká po-
ptávka. Všechny, kteří se budou 
v následujících měsících rozho-
dovat o svém budoucím povolání, 
bych ráda pozvala do Písnice na 

naše Střední odborné učiliště po-
travinářské ve dnech otevřených 
dveří, a to 28. listopadu a 12. pro-
since 2018 a začátkem příštího roku 
16. a 30. ledna a 6. února 2019,“ říká 
Mgr. Daniela Řepásková, pověřená 
řízením Středního odborného uči-
liště potravinářského.

Úspěšným zakončením tříletého 
oboru Kuchař získá student zna-
losti pro odbornou přípravu a od-
byt pokrmů a nápojů. Díky oboru 
Kuchař – číšník se navíc může roz-
hodnout pro práci samostatného 
číšníka či restauratéra. Absolvent 
oboru Řezník – uzenář je kompe-
tentní pro odbornou práci při zpra-
cování masa a výrobě masných vý-

robků, včetně obchodních zařízení 
zabývajících se prodejem masa 
a masných výrobků. Díky praxi ve 
všech třech oborech jsou absol-
venti připraveni na soukromé pod-
nikání v oblastech řezník a uzenář 
nebo pohostinství.

Výuku tříletých oborů tvoří teo- 
rie a praxe. Praktickou výuku za-
jišťují smluvní zařízení – hotely, 
restaurace, masozávody a hyper-
markety. Studenty vedou zku-
šení mistři a učitelé praktické vý-
uky, profesionálové ve svém oboru. 
Kvalitu a atraktivitu praktické části 
výuky dokazuje nulová absence 
studentů!

Ota Doležal

DEN SENIORŮ V KLUBU

Chceme tímto poděkovat jmé-
nem všech seniorů za výjimečný 
den uspořádaný ke svátku se- 
niorů. Setkání, na které byli pozváni 
p. Ing. Koudelkovou prostřednictvím 
časopisu U nás senioři z celé měst-
ské části Praha -Libuš, se vydařilo: 
posezení připravené pro 60 seniorů, 
výzdoba, občerstvení s dorty a chle-
bíčky, s neomezeným množstvím 
šampaňského k přípitku, za výji-
mečné hudby pana V. Vomáčky, ve 
výjimečné náladě a při setkání s pa-
nem starostou. Osobní účast pana 
starosty a jeho zástupkyně paní 
Ing. Koudelkové byla také projevem 
úcty ke stáří a ke spoluobčanům celé 
Libuše a Písnice. Výbor Klubu Senior 
i celý kolektiv si toho moc váží a vý-
bor děkuje.

SPOLUPRÁCE S MODRÝM KLÍČEM

O spolupráci našich členek s Mod-
rým klíčem, neziskovou nestátní or-
ganizací poskytující sociální služby 
poskytující dětem i dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným posti-
žením, jsme se již zmiňovali v červ-
novém čísle časopisu U nás. Spolu-
práce dále pokračuje, poskytujeme 
různé zbytky materiálů, látek, ba- 
vlnek aj. ve prospěch klientů Mod-
rého klíče. Vymýšlejí a vyrábí krásné 
věcičky pro potěšení s neuvěřitel-

nou nápaditostí za pomoci asisten-
tek. Prodejem pak získávají drobné 
finance. Dostávají rovněž zachovalé 
oblečení, doplňky a další maličkosti, 
co vyhovuje, si ponechají k dalšímu 
užívání, a to včetně věcí pro potě-
šení, jako jsou kabelky, ozdoby a jiné. 
Radost máme i my, neboť částka 
takto získaná ve prospěch Modrého 
klíče již dosáhla asi 100 000 Kč. Po-
tvrzuje to i pěkný dopis paní ředi-
telky s fotografiemi, které dokazují, 
jak moc si toho váží. A výbor Klubu 
Senior se těší, že mezi námi jsou 
tak citliví a vzácní lidé, kteří tuto vizi 
uvádějí v život.

LÉČIVÉ MAĎARSKO – HÉVÍZ

Hévízské termální prameny vyvě-
rají ze sopečného podkladu a pro-
cházejí přes 8 m rašeliny. Jejich tep-
lota je po celý rok až 37 °C. Úžasné. 
Léčivě vody obsahují stopy důleži-
tých minerálů působící na kůži, gy-
nekologická onemocnění, klouby aj. 
Ve stmeleném kolektivu a srdeč-
ném ovzduší jsme každý večer po-
seděli a povyprávěli. To byl náš ra-
dostný týden − že jsme a máme se 
rádi. Někteří účastníci mají takové 
vypravěčské kouzlo, že pokaždé po-
těší i nás ostatní. Pobyt jsme si mohli 
trošičku prodloužit, odjížděli jsme až 
v sobotu na noc, a tak jsme se mohli 
ještě v sobotu koupat, opalovat 
a večer dojít v klidu na večeři. To se 
pak pěkně cestovalo k domovu.

Vše bylo báječné, nenašel se 
žádný, kdo by naši radost kompli-
koval a hledal chyby jako v minulém 
roce. Celému kolektivu jednoznačně 
patří veliký dík za nezapomenutelné 
zážitky. Netřeba zdůrazňovat, že zá-
jem o pobyt příští rok je velký, takže: 
Ať žije Hévíz 2019!

NAŠE KRÁSNÁ ŠUMAVA

Údolí, kopce, lesy, jezera, lesy 
a opět lesy, to je naše krásná Šu-
mava… Za dobu trvání Klubu Senior 
jsme cestovali na Šumavu mnoho-
krát, na dva, tři dny i týden. Krásná 
a neznámá místa, ale ne zcela kaž-
dému podle jeho gusta. Ale v po-
slední době se p. Prchlíková velmi 
snažila, až jsme nalezli jedno z nej-
krásnějších míst u Lipenského jezera, 
kde si to budeme vychutnávat, do-
kud bude zájem. Krásné ubytování, 
jídlo s luxusním posezením a velmi 
milou obsluhou, každé přání předem 
splněno. Neradi jsme se loučili, bylo 
to asi vzájemné. Příští pobyt je plá-
nován od neděle do neděle, tj. 8 dní 
a 7 nocí. I těm, kdo si tentokrát ne-
troufli jet s námi, by se to líbilo. Ti, 
kteří by nemohli chodit daleko, by si 
jistě vychutnali krás-
nou scenérii u ho-
telu nebo na terase, 
která je u každého 
pokoje, nebo společ-
nou cestu busem na 
krásná místa poblíž. 
Netřeba se bát, že by 
ostatní omezovali − 
bylo by o ně kama-
rádsky postaráno.

A co jsme le-
tos všechno viděli? 
Zámek Horažďo-
vice, Machův včelín 
s úžasnou řezbář-
skou prací, elek-
trárnu Lipno s ex-
kurzí, zažili jsme 
dvouhodinovou jízdu 
krásnou lodí s ob-
čerstvením a se sle-
vou, lanovkou jsme 
se dostali do korun 

stromů, navštívili jsme hrad Rožm-
berk, zámek Hluboká nad Vltavou, 
hrad Zvíkov a taky cukrárnu ve Vyš-
ším Brodě při cestě z Rožmberka. 
Měli jsme tři smluvené obědy: ve 
Strakonicích, v podhradí Rožmberka 
a v Písku jsme obědvali v luxusní re-
stauraci. Výběr jídla ze třech druhů 
fungoval dobře, byla připravena ta-
bulka, každý si vybral a předem jsme 
telefonicky objednali. O tom, že se 
líbilo, při výjimečném počasí s kou-
páním v bazénu, opalováním na te-
rase a krásnými procházkami, nelze 
zapochybovat.

Šumavu opět naplánujeme na pří-
ští rok a je jen na vás, zda budete 
mít zájem. Zveme všechny z Libuše 
a Písnice, ať se také zúčastní.

Zdena Prchlíková
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Všesokolský slet – zážitek, 
na který se nezapomíná

Sokolení

Každý slet je velkým sokol‑
ským svátkem, natož ten, 
který se konal v rámci oslav 
100. výročí vzniku samo‑
statného československého 
státu. V pořadí již XVI. všeso‑
kolský slet proběhl od 1. do 
6. července 2018.

Začal 1. července sletovým prů-
vodem 13 000 sokolů, z nichž 1  400 
bylo z 20 dalších zemí, za účasti 11 
dechových kapel. V průvodu šly 
i cvičenky sletové skladby Cesta 
z T. J. Sokol Libuš.

Ve sletovém týdnu proběhlo 
také 89 originálních pódiových vy-
stoupení souborů ze 13 zemí. Pódia 
byla umístěna na Staroměstském 
náměstí, Malostranském náměstí, 
v Tyršově domě na Újezdě a v NC 
Eden. A právě na posledně jme-
novaném pódiu vystoupil ve dvou 
vstupech s pásmem sokolských 
a vlasteneckých písní Komorní 
ženský pěvecký sbor Libuše T. J. 
Sokol Libuš pod vedením sbormis-
tryně Jany Kaněrové. Pódiová vy-
stoupení zhlédly desítky tisíc di-
váků.

Vyvrcholením sletu byla hro-
madná cvičení v Eden Aréně 
v Praze -Vršovicích. Dva různé 
programy 13 hromadných skla-
deb ve dnech 5. a 6. července, na 
nichž cvičilo 15 000 cvičenců z 11 
států a také 1 080 dětí do 6 let, 
zhlédlo 21 223 diváků. T. J. Sokol Li-

buš vystoupila ve dvou hromad-
ných skladbách, které byly zařa-
zeny do druhého programu. Byly 
to skladby Méďové (rodiče a děti) 
a Cesta (ženy).

MÉĎOVÉ

Ve sletové skladbě Méďové vy-
stupovalo za T. J. Sokol Libuš osm 
párů rodičů s dětmi.

S nácvikem pod vedením cviči-
telky Magdy Machkové se začínalo 
postupně a volně, od jednoduš-
šího ke složitějšímu, od jednot-
livých pohybů k celkové choreo-
grafii, abychom medvíďata hned 
od začátku neodradili. Tři dět-
ské písně s medvědími hrdiny do-
provázely společnou hru rodičů 
s dětmi, v níž nejmenší cvičenci 
rozvíjeli své pohybové dovednosti 
získávané v průběhu běžných 
hodin sokolské všestrannosti: 
běhy, skoky, házení, chytání, pá-
rová akrobacie, rozcvička, orien-
tace v prostoru, spolupráce s ka-
marády, samostatná rozcvička. 
Všem rodičům i dětem patří sr-
dečné díky za skvělou spolupráci, 
jak na téměř 10měsíčním nácviku, 
tak při účasti 27. května na Oblast-
ním sletu Sokolské župy Barákovy 
v Brandýse nad Labem a hlavním 
vystoupení na XVI. všesokolském 
sletu.

Většina medvíďat za T. J. Sokol 
Libuš byla v době začátku nácviků 

sotva tříletá, některá i mladší, 
a sladit jejich přirozenou živelnost 
s nároky hromadné skladby nebylo 
vždy jednoduché, přesto se poda-
řilo naplnit hlavní, nejen sletové, 
poslání této věkové kategorie: ra-
dost ze společné aktivity.

CESTA

Vedoucí sletové skladby Cesta 
pro pražské třížupí byla náčelnice 
a cvičitelka T. J. Sokol Libuš Jiřina 
Kolářová. Nacvičovaly cvičenky So-
kolské župy Jana Podlipného – T. J. 
Sokol Libuš, Královské Vinohrady, 
Hloubětín a Kobylisy a Sokolské 
župy Pražské -Scheinerovy – T. J. 
Sokol Radotín a Sokol Pražský. V T. 
J. Sokol Libuš začalo 24 cvičenek 
nacvičovat pod vedením Jiřiny Ko-
lářové v říjnu 2017.

Během nácviku jsme se několi-
krát sešly s cvičenkami z jednot, 
které k nám patřily, a nacvičovaly 
jsme společně choreografické ob-
razce. První secvičná výše uvede-
ných pražských jednot se usku-

tečnila 12. května na hřišti Sokola 
Lhotka na Praze 4. Dne 27. května 
jsme se zúčastnily oblastního 
sletu, který organizovala Sokolská 
župa Barákova v Brandýse nad La-
bem. Další účast cvičenek skladby 
Cesta byla 16. června na Krajském 
sletu Sokolské župy Blanické ve 
Voticích.

Vše, co jsme se naučily, jsme 
předvedly na XVI. všesokolském 
sletu ve druhém programu hro-
madných skladeb 6. července od-
poledne v Eden Aréně. Poděkování 
patří všem cvičenkám, které se za-
pojily do nácviku a jednotlivých 
vystoupení.

Slet nám přinesl zážitek, na 
který se nezapomíná.

Projekt Podpora účasti cvičenců 
na XVI. všesokolském sletu 2018 
podpořila MČ Praha -Libuš v rámci 
Dotačního programu MČ Praha-
-Libuš na rok 2018 pro poskytování 
programových dotací – oblast č. 2: 
Program v oblasti kultury, sportu 
a volnočasových aktivit poskytnu-
tou finanční dotací. Výbor a cviči-
telský sbor T. J. Sokola Libuš touto 
cestou děkuje za poskytnutou fi-
nanční dotaci.

Magda Machková, Jiřina Kolářová, 
Vladimíra Tomášková,

T. J. Sokol Libuš
Foto: Magda Machková,

Věra Teplá, T. J. Sokol Libuš

Středa 19. září v odpoled‑
ních hodinách patřila v libu‑
šské sokolovně Sokolení – 
sportovně ‑zábavné akci pro 
širokou veřejnost – děti i do‑
spělé. Byla jednou z mnoha 
akcí celorepublikového pro‑
jektu Sokol spolu v pohybu.

Zábava, cvičení, diagnostika, 
nové pohybové trendy, poznání 
pro tělo i ducha – to je atraktivní 
projekt Sokol spolu v pohybu České 
obce sokolské. V sokolských jed-
notách, které se do tohoto pro-
jektu zapojily, se mohli účastníci 
blíže seznámit se sportovními ak-
tivitami a také si některé z těchto 
aktivit vyzkoušet. Projekt není za-
měřen výlučně na děti, ale před-
stavuje možné pohybové a vol-
nočasové aktivity pro všechny 
generace. Akce projektu se konaly 
v týdnu od 17. do 23. září. Jednot-
livé dny byly, jako vždy, věnovány 

určitým věkovým skupinám. Cílem 
akce bylo představení nejstarší tě-
locvičné organizace − spolku Sokol 
− a sportovních aktivit vhodných 
pro všechny věkové kategorie, 
které tento spolek v libušské soko-
lovně nabízí.

Připraveno bylo 8 stanovišť, kde 
si účastníci vyzkoušeli různé po-
hybové dovednosti a využili tělo-
cvičné nářadí, náčiní a sportovní 
pomůcky, které jsou k dispozici 
v libušské sokolovně. Všechna sta-
noviště byla umístěna v tělocvičně 
a přilehlých prostorách budovy so-
kolovny: č. 1 – koordinace, celková 
obratnost (balance na kruhové 
podložce, skákací panák); č. 2 – 
hrátky pro menší děti; č. 3 – gym-
nastika – akrobacie, volný prvek 
(gymbal); č. 4 – šplh, chůze po kla-
dině, žebřiny; č. 5 – velká trampo-
lína; č. 6 – sestava z tělocvičného 
nářadí; č. 7 – kruhy – prohazování 
míčků a č. 8 – zábavné disciplíny – 

hod na koš, hod kroužky na kužel, 
obruč. Po splnění úkolů na stano-
vištích a předložení vyplněné kar-
tičky obdržely děti drobnou od-
měnu – diplom malého sportovce 
a omalovánky.

Libušská sokolovna toto od-
poledne ožila nejen 109 dětskými 
účastníky, ale také jejich dospělým 
doprovodem – rodiči, prarodiči, 
vychovatelkami a kamarády. Soko-
lení se už tradičně zúčastnily dvě 
velké skupiny dětí, a to ze školní 
družiny při ZŠ s RVJ v Písnici a při 
ZŠ Meteorologická v Libuši, které 
doprovázely paní vychovatelky.

Poděkování patří cvičitelům, 
členům jednoty a dalším dobro-
volníkům, kteří se na přípravě a sa-
motném průběhu akce podíleli. 
Odpoledne strávené sportováním 
a zábavou se vydařilo a dle ohlasů 
účastníků se líbilo. Těšíme se na 
další setkávání v libušské soko-
lovně, a to nejen při akci Sokolení.

Akci podpořila MČ Praha -Libuš 
v rámci Dotačního programu MČ 
Praha ‑Libuš na rok 2018 pro posky‑
tování programových dotací – ob‑
last č. 2: Program v oblasti kultury, 
sportu a volnočasových aktivit fi-
nanční dotací. Výbor a cvičitelský 
sbor T. J. Sokola Libuš touto ces-
tou za poskytnutou dotaci děkuje.

Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

Foto: Marie Štaflová,
vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ 

s RVJ v Písnici
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Do Zastupitelstva MČ Praha‑
‑Libuš kandidovalo celkem 
osm volebních stran, pět 
z nich získalo alespoň jeden 
mandát v zastupitelstvu.

Z celkových 17 mandátů nej-
více hlasů získala volební strana 
Spojené síly pro Libuš a Písnici – 
TOP 09, STAN a nezávislí kandi‑
dáti – celkem 10 mandátů. Další 
tři volební strany získaly po 
dvou mandátech, a to KDU ‑ČSL 
a nezávislí kandidáti s podpo‑
rou Pirátů a Zelených, Občanská 
demokratická strana a nezávislí 
kandidáti a Sdružení Strany sou‑
kromníků České republiky a ob‑
čanské iniciativy Písnice & Libuš 
jinak. Poslední sedmnáctý man-
dát získala volební strana Spolek 
OBČANŮ PÍSNICE.

Do Zastupitelstva hl. m. Prahy 
kandidovalo celkem 29 voleb-
ních stran. Mandát získalo pouze 
5 z nich. Jedním z 65 nových 
členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 
se stal i starosta MČ Praha -Libuš 
Mgr. Jiří Koubek.

Ve volbách do Senátu Parla-
mentu České republiky v obvodě 
č. 17, kam přísluší Libuš a Písnice, 
se o hlasy ucházelo celkem osm 
kandidátek a kandidátů. V prv-
ním kole zvítězil s velkou pře-
vahou Pavel Fischer se ziskem 
47,98 %. Jeho vyzyvatelkou ve 
druhém kole se stala Ing. Eva 
Tylová se ziskem 16,10 % hlasů 
z prvního kola. Pavel Fischer si 
udržel dominanci i ve druhém 
kole, kdy svou soupeřku porazil 
se ziskem 78,08 % hlasů.

Ing. Jindřich Sochůrek,
tajemník úřadu MČ Praha ‑Libuš

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do 
Senátu Parlamentu ČR v MČ Praha ‑Libuš

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Číslo kandidátky Název kandidátky Počet hlasů v % Počet mandátů

1. Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09 a STAN a nezávislí kandidáti 47,33 10
2. KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 11,69 2
3. Spolek OBČANŮ PÍSNICE 6,16 1
4. Komunistická strana Čech a Moravy 4,74 0
5. Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti 10,98 2
6. Česká strana sociálně demokratická 4,15 0
7. Demokratické sdružení občanů 3,26 0

8. Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy 
Písnice & Libuš jinak 11,7 2

Zvolení kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš podle získaných hlasů

Jméno Název subjektu Absolutní počet hlasů

Koubek Jiří Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 665
Koudelková Lenka Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 467
Frank Martin Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 436
Macháček Pavel Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 410
Černá Kateřina Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 400
Korbel Michal Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 391
Řezanka Radek Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 385
Makovský Josef Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 357
Loukota Tomáš Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 356
Štancl Miroslav Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 356
Tůmová Pavla KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 515
Kadlec Matěj ODS a nezávislí kandidáti 457
Jungwiertová Lucie KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 445
Novotný Petr Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 441
Radová Eva ODS a nezávislí kandidáti 431
Adámková Věra Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 420
Štajner Miroslav Spolek OBČANŮ PÍSNICE 227

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Název kandidátky Výsledek za celou Prahu Výsledky za Libuš a PísniciPočet mandátů

Občanská demokratická strana 17,87 % 18,00 % 14
Česká pirátská strana 17,07 % 12,34 % 13
Praha sobě 16,57 % 13,94 % 13
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 16,29 % 21,11 % 13
ANO 2011 15,37 % 17,86 % 12

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Číslo kandidátky/kandidáta Jméno Navrhující strana Výsledek 1. kola v % Výsledek 2. kola v %

1 David Ivan MUDr. CSc. SPD 5,46 X
2 Nouza Jiří Ing. HPP 2,7 X
3 Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc. NK 9,04 X
4 Tylová Eva Ing. Piráti+LES 16,1 21,91
5 Fischer Pavel NK 47,98 78,08
6 Pilný Ivan Ing. ANO 12,51 X
7 Dobšík František Mgr. ČSSD 2,2 X
8 Semelová Marta Mgr. KSČM 3,97 X

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Číslo kandidátky Název kandidátky Počet hlasů v % Počet mandátů

1. Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09 a STAN a nezávislí kandidáti 47,33 10
2. KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 11,69 2
3. Spolek OBČANŮ PÍSNICE 6,16 1
4. Komunistická strana Čech a Moravy 4,74 0
5. Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti 10,98 2
6. Česká strana sociálně demokratická 4,15 0
7. Demokratické sdružení občanů 3,26 0

8. Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy 
Písnice & Libuš jinak 11,7 2

Zvolení kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš podle získaných hlasů

Jméno Název subjektu Absolutní počet hlasů

Koubek Jiří Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 665
Koudelková Lenka Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 467
Frank Martin Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 436
Macháček Pavel Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 410
Černá Kateřina Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 400
Korbel Michal Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 391
Řezanka Radek Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 385
Makovský Josef Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 357
Loukota Tomáš Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 356
Štancl Miroslav Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí kandidáti 1 356
Tůmová Pavla KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 515
Kadlec Matěj ODS a nezávislí kandidáti 457
Jungwiertová Lucie KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a Zelených 445
Novotný Petr Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 441
Radová Eva ODS a nezávislí kandidáti 431
Adámková Věra Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 420
Štajner Miroslav Spolek OBČANŮ PÍSNICE 227

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Název kandidátky Výsledek za celou Prahu Výsledky za Libuš a PísniciPočet mandátů

Občanská demokratická strana 17,87 % 18,00 % 14
Česká pirátská strana 17,07 % 12,34 % 13
Praha sobě 16,57 % 13,94 % 13
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 16,29 % 21,11 % 13
ANO 2011 15,37 % 17,86 % 12

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Číslo kandidátky/kandidáta Jméno Navrhující strana Výsledek 1. kola v % Výsledek 2. kola v %

1 David Ivan MUDr. CSc. SPD 5,46 X
2 Nouza Jiří Ing. HPP 2,7 X
3 Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc. NK 9,04 X
4 Tylová Eva Ing. Piráti+LES 16,1 21,91
5 Fischer Pavel NK 47,98 78,08
6 Pilný Ivan Ing. ANO 12,51 X
7 Dobšík František Mgr. ČSSD 2,2 X
8 Semelová Marta Mgr. KSČM 3,97 X

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Číslo kandidátky Název kandidátky Počet hlasů v % Počet mandátů

1.
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09 a STAN a 
nezávislí kandidáti

47,33 10

2.
KDU-ČSL a nezávislí 
kandidáti s podporou Pirátů 
a Zelených

11,69 2

3. Spolek OBČANŮ PÍSNICE 6,16 1

4. Komunistická strana Čech a 
Moravy 4,74 0

5. Občanská demokratická 
strana a nezávislí kandidáti 10,98 2

6. Česká strana sociálně 
demokratická 4,15 0

7. Demokratické sdružení 
občanů 3,26 0

8.
Sdružení Strany 
soukromníků České 
republiky a občanské 

11,7 2

Zvolení kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš podle získaných hlasů

Jméno Název subjektu Absolutní počet hlasů

Koubek Jiří Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí 
kandidáti 1 665

Koudelková Lenka
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 467

Frank Martin Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí 
kandidáti 1 436

Macháček Pavel
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 410

Černá Kateřina Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí 
kandidáti 1 400

Korbel Michal
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 391

Řezanka Radek Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí 
kandidáti 1 385

Makovský Josef
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 357

Loukota Tomáš Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a nezávislí 
kandidáti 1 356

Štancl Miroslav
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 356

Tůmová Pavla KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a 
Zelených 515

Kadlec Matěj ODS a nezávislí kandidáti 457

Jungwiertová Lucie KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a 
Zelených 445

Novotný Petr Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské 
iniciativy Písnice & Libuš jinak 441

Radová Eva ODS a nezávislí kandidáti 431

Adámková Věra Sdružení Strany soukromníků České republiky a občanské 
iniciativy Písnice & Libuš jinak 420

Štajner Miroslav Spolek OBČANŮ PÍSNICE 227

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Název kandidátky Výsledek za celou Prahu Výsledky za Libuš a Písnici Počet mandátů

Občanská demokratická strana 17,87 % 18,00 % 14
Česká pirátská strana 17,07 % 12,34 % 13
Praha sobě 16,57 % 13,94 % 13
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 16,29 % 21,11 % 13
ANO 2011 15,37 % 17,86 % 12

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Číslo kandidátky/kandidáta Jméno Navrhující strana Výsledek 1. kola v %Výsledek 2. kola v %
1 David Ivan MUDr. CSc. SPD 5,46 X
2 Nouza Jiří Ing. HPP 2,7 X

3 Gerloch Aleš prof. JUDr. 
CSc. NK 9,04 X

4 Tylová Eva Ing. Piráti+LES 16,1 21,91
5 Fischer Pavel NK 47,98 78,08
6 Pilný Ivan Ing. ANO 12,51 X
7 Dobšík František Mgr. ČSSD 2,2 X
8 Semelová Marta Mgr. KSČM 3,97 X

Volby do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš

Číslo kandidátky Název kandidátky Počet hlasů v % Počet mandátů

1.
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09 a STAN a 
nezávislí kandidáti

47,33 10

2.
KDU-ČSL a nezávislí 
kandidáti s podporou Pirátů a 
Zelených

11,69 2

3. Spolek OBČANŮ PÍSNICE 6,16 1

4. Komunistická strana Čech a 
Moravy 4,74 0

5. Občanská demokratická 
strana a nezávislí kandidáti 10,98 2

6. Česká strana sociálně 
demokratická 4,15 0

7. Demokratické sdružení 
občanů 3,26 0

8.
Sdružení Strany soukromníků 
České republiky a občanské 
iniciativy Písnice & Libuš jinak

11,7 2

Zvolení kandidáti do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš podle získaných hlasů

Jméno Název subjektu Absolutní počet hlasů

Koubek Jiří Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti 1 665

Koudelková Lenka
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 467

Frank Martin Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti 1 436

Macháček Pavel
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 410

Černá Kateřina Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti 1 400

Korbel Michal
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 391

Řezanka Radek Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti 1 385

Makovský Josef
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 357

Loukota Tomáš Spojené síly pro Libuš a Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti 1 356

Štancl Miroslav
Spojené síly pro Libuš a 
Písnici - TOP 09, STAN a 
nezávislí kandidáti

1 356

Tůmová Pavla KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a 
Zelených 515

Kadlec Matěj ODS a nezávislí kandidáti 457

Jungwiertová Lucie KDU-ČSL a nezávislí kandidáti s podporou Pirátů a 
Zelených 445

Novotný Petr Sdružení Strany soukromníků České republiky a 
občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 441

Radová Eva ODS a nezávislí kandidáti 431

Adámková Věra Sdružení Strany soukromníků České republiky a 
občanské iniciativy Písnice & Libuš jinak 420

Štajner Miroslav Spolek OBČANŮ PÍSNICE 227

Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Název kandidátky Výsledek za celou PrahuVýsledky za Libuš a Písnici Počet mandátů

Občanská demokratická strana 17,87 % 18,00 % 14
Česká pirátská strana 17,07 % 12,34 % 13
Praha sobě 16,57 % 13,94 % 13
TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 16,29 % 21,11 % 13
ANO 2011 15,37 % 17,86 % 12

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Číslo kandidátky/kandidáta Jméno Navrhující strana Výsledek 1. kola v % Výsledek 2. kola v %

1 David Ivan MUDr. CSc. SPD 5,46 X
2 Nouza Jiří Ing. HPP 2,7 X
3 Gerloch Aleš prof. JUDr. CSc. NK 9,04 X
4 Tylová Eva Ing. Piráti+LES 16,1 21,91
5 Fischer Pavel NK 47,98 78,08
6 Pilný Ivan Ing. ANO 12,51 X
7 Dobšík František Mgr. ČSSD 2,2 X
8 Semelová Marta Mgr. KSČM 3,97 X

PROFESIONÁLNÍ
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY:

• Čištění koberců a čalounění

• Poctivé mytí oken

• Generální úklid domácnosti

• Hodinový manžel

Více informací na: 
www.clean ‑marfi.cz
Tel: 721 054 320

inzerce
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Koordinátorka
sociální pomoci

Zuzana
Vránová, DiS.
koordinatorpomoci

@praha -libus.cz
K Lukám 664,

142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

Sociální pomoc
– kontakty
Koordinátorku sociální 

pomoci MČ Praha -Libuš je 
možné kontaktovat písemně, 
po e -mailu nebo telefonicky.
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Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058

Pojďte s námi naplánovat, jak 
bude vypadat okolí budoucí

stanice metra Písnice
Od podzimu 2018 bude 

vznikat územní studie pro 
okolí budoucí stanice metra 
D – Písnice. Součástí územní 
studie bude i prostor mezi 
starou Písnicí a Sídlištěm Pís-
nice.

Územní studie navrhne, jak 
a kde se bude v území stavět, 
kde se stavět nebude, jak by 
měla vypadat infrastruktura, 
veřejná prostranství a krajina.

Důležitou součástí studie 
budou i podněty a zkušenosti 
místních občanů. Tímto by-
chom vás chtěli pozvat na vy-
cházku a setkání nad mapou, 
kde nám budete moci sdělit, 
co se vám v místě líbí a co je 
potřeba zachovat, co chybí 
nebo co byste chtěli změnit.

Vycházka a setkání se bude 
konat 18. listopadu, sejdeme 
se ve 14:30 před bývalou pro-
dejnou Albert, od 16:00 se 
přesuneme do Klubu Junior, 
kde budeme nad mapou spo-

lečně plánovat a diskutovat 
za účasti architektů a urba-
nistů.

Vycházku a setkání organi-
zuje Institut plánování a roz-
voje hl. m. Prahy ve spolupráci 

s MČ Praha -Libuš a zpra-
covatelem územní studie 
Ing. arch. Tomášem Benešem.

M

neděle 18. 11. 2018  
vycházka začíná
v 14:30 před bývalým Albertem
a setkání nad mapou začíná
v 16:00 v Klubu Junior 

Místo srazu
vycházky

Klub Junior

inzerce



TÉMA

12 | U nás | 11/2O18

ROZHOVOR

Nepřehlížejme touhu dětí učit se
Štěpánka Urbánková je dlou‑
holetá aktivní členka a od 
června 2018 nově také předsed‑
kyně neziskové organizace Ro‑
dinné centrum Kuřátko, z. s.

Tento spolek na území Libuše 
a Písnice působí a nabízí své ak-
tivity a programy především ro-
dinám s malými dětmi již od roku 
2001, tedy celých 17 let.

V nedávné době se centrum Ku-
řátko již po několikáté stěhovalo 
do nových prostor. Před celým 
spolkem, jeho členy i návštěv-
níky, se tím otevřela další etapa 
jeho fungování a činnosti. Zají-
mali jsme se tedy, čím se aktuálně 
spolek zabývá, jaké vize má do 
budoucna, co připravuje a na co 
se můžeme těšit, případně jak se 
noví zájemci z řad občanů a dob-
rovolníků, kteří by chtěli se spol-
kem spolupracovat, mohou do 
jeho dění aktivně zapojit. Věříme 
proto, že vás rozhovor se Štěpán-
kou Urbánkovou nejen potěší, ale 
také inspiruje.

Na úvod jednoduchá otázka: 
Jakpak se dnes máte?

Objektivně skvěle, subjektivně 
− unaveně. Ani ne tak z nevyspání, 
jako spíš z vědomí, že k úkolům, 
se kterými jsem dnes počítala – 
a nebyla si jistá, zda je stihnu – se 
neočekávaně připojily ještě další. 
A také mi není moc dobře z vě-
domí, že zatímco je venku nád-
herně, děti se mi tu za zády dívají 
na Prasátko Pepu, abych já mohla 
dokončit, co potřebuji.

Předsedkyní Kuřátka jste se stala 
teprve před pár měsíci. Jak člověk 
dospěje k rozhodnutí přijmout ta‑
kovou funkci a zodpovědnost v ne‑
ziskové organizaci?

Chtěla jsem, aby Kuřátko mohlo 
pokračovat, a do uvolněné funkce 
předsedy se nikdo moc nehrnul. 
Zároveň jsem měla i nějaké před-
stavy o tom, co bych ráda dě-
lala jinak – a to se naplňuje lépe 
z pozice předsedy než řadového 
člena. Nutnost stěhování z velké 
herny do malého prostoru bytu 
navíc k určitým změnám sama 
vybízela – a jistým způsobem je 
usnadňovala. V neposlední řadě 
mě lákala možnost získat zku-
šenosti s jednáním s pracovníky 
úřadu městské části, s vedením 
týmu, s tím, jak fungují dotace 
a účetnictví atd.

Když jsem o tom všem přemýš-
lela a zvažovala pro a proti, hodně 
ve mně hlodal strach, že tohle ne-
mám šanci zvládnout. Od pod-

zimu jsem totiž byla členkou rady 
spolku, takže jsem měla určitou 
představu o tom, co vedení centra 
obnáší. Zároveň mě lákalo to zku-
sit… Do těchto úvah mi přišel na 
mobil verš z Bible: „Protože já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh, který drží tvoji 
pravici a říká ti: Neboj se, já ti budu 
pomáhat.“ V tu chvíli to bylo pro 
mne velké povzbuzení, že mám Ku-
řátku co dát a že na to zároveň nej-
sem sama. Ještě pár týdnů jsem se 
rozhodovala – a takhle to dopadlo.

Z čeho jste měla největší obavy?
Jak už jsem trochu naznačila, 

obavy jsem měla skoro ze všeho, 
co předsednictví obnášelo. Nejvíc 
jsem se asi bála rozhovorů s lidmi 
z úřadu městské části, kteří mají 
nějakým způsobem Rodinné cen-
trum Kuřátko na starosti, se kte-
rými spolupracujeme nebo u kte-
rých prostě chceme, aby o nás 
věděli a byli rádi, že tu jsme. Ko-
munikace „tváří v tvář“ není mou 
silnou stránkou, navíc jsem nevě-
děla, do čeho jdu, jestli jsou Ku-
řátku spíš nakloněni, nebo jestli je 
budu muset přesvědčovat, že naše 
existence a podpora naší činnosti 
má smysl. Ale zároveň právě tyhle 
obavy byly důvodem, proč jsem 
o ty rozhovory stála a domluvila si 
je. A nakonec jsem byla příjemně 
překvapená.

Druhým velkým – a ukázalo se, 
že opodstatněným – strachem 
bylo také to, že budu v Kuřátku trá-
vit spoustu času na úkor rodiny. To 
je to hlavní, co bych ráda změnila 
a co se mi zatím daří jen z části.

Co jste od doby svého nástupu do 
funkce už musela řešit? Co vás ba‑
vilo nejvíc?

Velkou část mého času zatím 
zabralo stěhování a zejména za-
řizování a úpravy nových prostor. 
Letní prázdniny jsem strávila prak-
ticky celé v Kuřátku. Bylo to ná-
ročné (i pro děti a manžela, kterým 
jsem moc vděčná za pomoc a za 
trpělivost, kterou se mnou a s Ku-
řátkem mají), ale zároveň mě moc 
bavilo vymýšlet jeho novou po-
dobu a sledovat přeměnu svých 
představ v realitu. Zvlášť jsem si 
užila malování všeho možného na 
zdi. Také jsem byla vděčná za to, že 
díky stěhování, kdy mi prošlo ru-
kama celé vybavení, od skříněk až 
po poslední pastelku, jsem získala 
přehled, co máme a kde to máme 
(mnohem lepší, než mám ve svém 
vlastním domově).

Kromě toho jsem absolvovala 
zmíněné seznamovací rozhovory 
na úřadě městské části, vymýš-

lela novou koncepci 
programu (máme teď 
jedno velké téma na 
celý rok, rozdělené 
do menších celků na  
každý měsíc), ceno-
vou politiku, která by 
pomohla vyřešit naše 
vleklé problémy s od-
hlašováním maminek 
na poslední chvíli, po-
dílela jsem se na pre-
zentačních akcích 
(VOSA, Jablkobraní, 
Drakiáda) atd.

O čem jste měla na‑
příklad představu, že 
„to“ bude mnohem 
jednodušší?

Nepříjemně pře-
kvapená jsem byla 
z toho, že členové 
spolku jsou lidé 
z masa a kostí, kte-
rým se občas něco nepovede, 
jindy neodpoví na mail i přes vaše 
opakované urgence, čas od času 
nedodrží, co slíbí, nebo to udělají 
úplně jinak, než jste chtěli. O to 
víc jsem oceňovala a oceňuji ve-
likou ochotu zejména některých 
členek přispívat k dílu navzdory 
tomu, že bylo (a někdy stále je) 
těžké se mi zavděčit.

Jakým činnostem se taková před‑
sedkyně spolku vlastně věnuje?

O většině svých zodpovědností 
jsem se již zmínila, nicméně svou 
hlavní roli vidím v tom mít pro-
myšlenou vizi, kam chci s Kuřát-
kem jít a dojít (a mít i představu 
jak). K tomu patří i sdílení této vize 
s ostatními členy způsobem, který 
je nenechá na pochybách, že v ní 
hrají nenahraditelnou roli, a který 
je zároveň otevřený jejich zpět-
ným vazbám a připomínkám, aby 
se s ní mohli co nejvíce ztotožnit. 
PR neboli vztahy s veřejností, ko-
munikace s městskou částí, péče 
o prostory a stav pomůcek, ad-
ministrativa, účetnictví, tvorba 
programu… To jsou všechno věci, 
které je možné ve větší či menší 
míře delegovat na někoho jiného 
ochotného. Ale vize je tím, co živí 
naše nadšení a ochotu se na čin-
nosti spolku podílet. Držet se jí 
a srozumitelně ji sdílet, to je úkol, 
který podle mne nikomu předat 
nemohu. Kromě toho vidím roli 
vedoucího i jako toho, kdo si udr-
žuje víru a naději i tehdy, když se 
věci nedaří, a povzbuzuje ostatní, 
že to – třeba za cenu některých 
změn – společně zvládneme a že 
má smysl bojovat.

Jsou nějaké další role, které v Ku‑
řátku zastáváte?

Kromě „předsedání“ jsem lek-
torkou Montessori herny pro 
starší děti a spolupracuji na na-
šem novém pátečním programu 
Kuřátka jdou za vrátka (kombi-
nace pohybových, rytmických 
a Montessori aktivit při procházce 
venku). A v neposlední řadě jsem 
maminkou dvou dětí, se kterými 
ráda využívám možnosti (ze-
jména, ale nejen) naší Montessori 
herny.

Jaká práce, kterou dobrovol‑
níci v centru dělají, není moc vi‑
dět, není placená a přitom zabere 
hodně času?

Placeného nemáme nic – 
snažíme se udržet maximálně 
vstřícné ceny, a proto téměř veš-
kerý výdělek padne na úhradu 
nákladů spojených s provozem 
centra (energie, nákup pomůcek 
a ostatního vybavení, platba ex-
terním lektorům atd.). Například 
na náklady spojené se stěhová-
ním budeme vydělávat přibližně 
do konce roku.

Hodně času, energie a někdy 
i peněz zabere příprava programů. 
Já sama s přípravou dvacetiminu-
tové elipsy pro Montessori hernu 
často strávím několik hodin času. 
A z rozhovorů s ostatními lektor-
kami vím, že přinejmenším část 
z nich to má podobně. Část pomů-
cek si navíc sami vyrábíme. Ně-
jaký čas vezme i pravidelná revize 
pomůcek, aby byly kompletní, na 
svých místech a připravené k po-
užití.

Na druhou stranu, aktivní členky 
mají možnost příspěvku na osobní 
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vzdělávání, mohou bezplatně vy-
užívat vybavení a pravidelné pro-
gramy centra… Takže nějaká pro-
tihodnota tam určitě je, i pokud 
pominu získané zkušenosti a sa-
motný dobrý pocit z toho, že dě-
láme něco, co má smysl.

Co vám nyní dělá radost?
Je moc milé slyšet a vidět, že 

se u nás maminkám i dětem líbí 
a že i lektorky se v novém pro-
středí cítí dobře. Některé pro-
gramy jsou vyprodané i na tři 
týdny dopředu, jiné na své fa-
noušky zatím čekají (Kuřátka jdou 
za vrátka), ale věřím, že i u těch to 
chce jen čas a lepší propagaci – 
třeba i skrze maminky, které už 
s námi mají zkušenosti.

Také mě hodně těší učit se vy-
mýšlet pro děti aktivity, které je 
budou bavit a zároveň se při nich 
něco naučí. Když pozoruji děti, 
jak pracují a baví je to, když vi-
dím rodiče překvapené z toho, co 
jejich děti dokážou, mám velkou 
radost a je to pro mě povzbuze-
ním a potvrzením, že to, co dě-
láme, má smysl.

Jaké zkušenosti byste si ráda ze 
svého současného působení ve 
funkci předsedkyně odnesla?

Ráda bych se dobře naučila 
spolupracovat s lidmi v týmu – 
objevovat jejich dary, nesnažit 
se téměř vše dělat za ně, ale svě-
řovat jim různé úkoly s důvěrou, 
že je udělají, jak nejlépe umí – 
a zároveň přijmout, že to nezna-
mená, že výsledek bude totožný 
s tím, jak bych to udělala já, natož 
aby byl dokonalý (někdy zapomí-
nám, že to není totéž). Zároveň 
se chci naučit přijímat a mou-
dře rozsuzovat kritiku a návrhy 
na zlepšení – nebrat si je osobně, 
ale konstruktivně z obojího těžit. 
Důležité pro mě bylo i zjištění, že 
pracovníci úřadu městské části 
nejsou chladní úředníci, ale lidé, 
se kterými se většinou dá mlu-
vit a domluvit a se kterými často 
máme mnohé názory společné.

Pokud vím, spolupracuje cent‑
rum Kuřátko se zástupci městské 
části Praha ‑Libuš již od dob svého 
vzniku v roce 2001. Svým způso‑
bem tak z mého pohledu vzniklo 
v průběhu let mezi oběma stra‑
nami jakési dlouhodobé nefor‑
mální partnerství. V čem vidíte 
přínos takového vztahu a spolu‑
práce nejen vůči návštěvníkům 
vašeho centra, ale obecně pro 
všechny obyvatele Libuše a Pís‑
nice?

Bez podpory městské části by-
chom při současném počtu ak-
tivních členů nemohli existovat. 
Finanční podmínky, za kterých 
smíme pobývat ve svých prosto-
rech, jsou více než vstřícné. Díky 
tomu nemusíme trávit tolik času 

sháněním grantů a místo toho se 
můžeme soustředit na přípravu 
kvalitních programů za cenu, kte-
rou si většina rodičů může bez 
potíží dovolit.

Přínos pro ostatní obyvatele 
Libuše a Písnice je spíš dlouho-
dobý. Pomáháme rodičům na-
učit se napojit se na své děti, 
vnímat, jaký poklad je do nich 
vložen a kolik toho dokáží (spíš 
než se soustředit na to, co ne-
dokáží), pracovat s tím, když děti 
něco nezvládnou, podporovat 
empatii a touhu pomáhat, kterou 
si v sobě nesou… Věřím, že dítě, 
jehož rodič se tohle naučí, ví, že 
je milované a ceněné i se svými 
chybami a že má druhým co dát. 
A z dítěte, které tohle ví, roste 
člověk, který se rád učí, kterého 
neodradí první ani páté selhání 
a který druhým dává rád a ne-
zištně. A takové obyvatele potře-
buje nejen Libuš a Písnice.

V čem spočívá činnost centra Ku‑
řátko? Pro koho vaše programy 
a služby primárně tvoříte? Na co 
jsou zaměřeny a co je jejich cílem?

Na prvním místě děláme pro-
gramy pro rodiče s dětmi od (cca) 
1,5 do (cca) 6 let s tím, že věková 
rozmezí jednotlivých programů 
jsou spíše orientační a vždy se 
snažíme myslet i na přítomné 
starší/mladší sourozence. O na-
šich cílech jsem částečně už mlu-
vila – jde nám o to vytvořit bez-
pečné prostředí, kde se budou 
děti i rodiče cítit dobře, kde mo-
hou být intenzivně spolu a vzá-
jemně se od sebe učit. Nabí-
zíme lekce Tvoření, Montessori 
hernu pro mladší (1,5−3) a starší 
(3−6) děti, environmentální vý-
chovu s Montessori aktivitami 
(Sejdeme se v lese) a zábavně na-
učný venkovní program pro nej-
menší s Montessori aktivitami 
a pohybovými říkankami (Kuřátka 
jdou za vrátka). Pod Montessori 
aktivitami si, zjednodušeně ře-
čeno, můžete představit učení se 
způsobem srozumitelným a za-
jímavým pro děti. Organizujeme 
i přednášky pro rodiče na různá 
témata (nově i ve večerních hodi-
nách, aktuálně např. První pomoc 
u dětí). Několikrát do roka pořá-
dáme mimořádné akce pro rodiče 
s dětmi všeho věku, mj. blížící se 
oblíbený Lampionový průvod. Ak-
tuálně se navíc spolu s městskou 
částí podílíme na organizaci se-
berozvojového kurzu Pro změnu 
pro sebe pro maminky před ná-
vratem z rodičovské dovolené. 
Kromě toho nás můžete vídat i na 
komunitních akcích MČ Praha-
-Libuš (Jablkobraní, Drakiáda, Mi-
kulášská atd.).

A pohled do budoucna − na co 
byste se rádi zaměřili například 
v příštích dvou až třech letech?

Rádi bychom se kromě dětí 
více zaměřili i na programy pro 
rodiče. Večerními programy 
chceme zejména maminky po-
vzbudit k tomu, aby občas ne-
chaly své děti babičkám a tatín-
kům a udělaly si čas pro sebe. 
Kromě přednášek plánujeme 
např. diskuzně -motivační sku-
pinku společného čtení nebo 
kreativní workshopy. A bude-
-li zájem, časem bych ráda za-
řadila i programy pro páry s té-
matem vztahů a práce na nich. 
Hodně ale vše záleží na tom, zda 
se nám podaří rozšířit řady dob-
rovolnic. S aktuálním počtem 
šesti aktivních lektorek (z nichž 
dvě se v lednu vrací do práce) 
taktak zvládáme zajišťovat sou-
časný program.

Spolupracujete kromě MČ Praha‑
‑Libuš také s nějakými dalšími 
organizacemi?

Spolupracujeme např. s Unií 
center, která nám mj. umož-
ňuje s minimálními náklady se 
dále vzdělávat, ať už formou 
workshopů a přednášek, nebo 
výměnných stáží.

Jaký je váš názor na současný 
styl výchovy a vzdělávání dětí?

Co se týče současného všeo-
becného přístupu ke vzdělávání, 
mrzí mě, že přehlížíme touhu 
dětí učit se už od útlého věku. 
Právě tuhle mezeru se snaží „vy-
krýt“ i naše centrum.

Systému školství pak za sebe 
mimo jiné vytýkám, že často 
nemá před očima víc než py-
tel konkrétních znalostí, které 
je třeba do studenta „dostat“ – 
s tím, že hlavní zodpověd-
nost leží na učiteli. Mně by se 
více líbil systém, který má před 
očima studenta – vzácného člo-
věka, který má svá obdarování, 
která mu můžeme pomoci od-
halit a rozvinout a ukázat mu 
cestu, jak je používat pro dobro 
druhých. Ze strany učitele tu je 
upřímný zájem a nabídka pomoci 
skrze své znalosti a zkušenosti, 
ale zodpovědnost by měla ležet 
na studentovi. Zároveň si mys-
lím, že nám chybí přístup, který 

nevnímá chyby jako něco, čemu 
se musíme za každou cenu vy-
hnout, ale jako přirozenou sou-
část učení se a zpětnou vazbu 
pro žáka i učitele, se kterou se 
dále pracuje.

Na nových trendech ve vý-
chově se mi líbí respektující pří-
stup k dítěti i k sobě jako ro-
diči. Vadí mi ale relativizace 
hodnot ve stylu: „Správné je to, 
co já sám považuji za správné. 
Co je správné pro tebe, nemusí 
být správné pro mě a naopak – 
a oba na to máme právo.“ Za 
sebe si myslím, že existují objek-
tivní hodnoty, přes které „nejede 
vlak“, a ty je důležité s dětmi 
takto sdílet už od útlého věku. 
Věřím, že obrovskou sílu v tom 
má vlastní příklad. Jak chci, aby 
ses choval ke mně a ke dru-
hým, tak se k tobě i druhým (ze-
jména ke svému partnerovi) mu-
sím chovat já. Myslím, že v tomto 
jako rodiče selháváme nejčastěji. 
Já tedy ano.

Vidím, že o tomto tématu hodně 
přemýšlíte. Když se ještě napo‑
sledy vrátíme ke Kuřátku: V pří‑
padě, že by některá z maminek 
se svými dětmi měla zájem se do 
vaší činnosti a programů aktivně 
zapojit, co pro to má udělat? Na 
koho se může obrátit a kde najde 
bližší informace?

Nejlepší je obrátit se přímo na 
mne prostřednictvím e -mailu: 
rckuratko@gmail.com, případně 
lze použít i messenger („Ště-
pánka Urbánková“ nebo „Rodinné 
centrum Kuřátko“). Všechny nad-
šené maminky ochotné se učit 
novým věcem a toužící předávat 
druhým kousek sebe nadšeně ví-
táme.

Přeji vám i vašemu spolku hodně 
zdaru do dalších let a všem va‑
šim návštěvníkům, malým i vel‑
kým, hodně radosti a pohody do 
života! Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Kateřina 
Tomešová

Foto: archiv Štěpánky Urbánkové 
a Kateřiny Bruštíkové
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REKONSTRUKCE (6)

Libušská v Písnici dostává novou podobu

Na kruhovém objezdu se v říjnu usazovala kovová plastika zeměkoule. Bude 
připomínat 50. rovnoběžku, která nedaleko kruhového objezdu prochází.

Na čtyřech místech na hlavní silnici v Písnici budou zpomalovací příčné prahy.

Poslední rekonstruovaná část v Písnici, od ulice K Mejtu po ulici K Vrtilce, se v říjnu do‑

čkala finálních vrstev asfaltu.

Po dohodě s investorem (TSK) a zhotovitelem (Eurovia) se nad rámec rekonstrukce opravuje 

asfalt od Vrtilky po odbočku na Cholupice, aby se nemusela Libušská znovu zavírat příští rok.

Podél Libušské jsou nyní chodníky po obou stranách, a to i v místech, kde dříve chyběly.

Podél Libušské v Písnici se také instalovalo nové osvětlení. Všechny přechody budou při‑

svícené.

Fotoreportáž Kryštofa Štafla z 19. 9. 2018 okomentoval starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek.
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Celá naše zem prožívá v le‑
tošním roce významná výročí, 
jako je ukončení 1. světové 
války a vznik Českosloven‑
ské republiky v roce 1918 nebo 
sportovní úspěchy ze zlatých 
olympijských her v roce 1998 
v Naganu. Připomínáme si 
i smutnější jubilea. Mnichov 
1938, únor 1948 či srpen 1968. 
Ale nejen dějiny státu jsou 
bohaté na letošní výročí. Li‑
buš i Písnice má své vlastní 
kulatiny. Vítejte u druhého 
dílu osmičkových výročí.

ZAČÁTEK DVACÁTÉHO STOLETÍ

Začněme ale událostmi pros-
tými, neboť Libuš je na začátku 
20. století stále osadou Kunratic. 
I když se rychle rozvíjí, zejména 
vlivem chovu hus, její úřad i kro-
nika náleží Kunratickému panství. 
Již minule citovaný Cyril Merhout 
ji popsal v této době slovy: „Dnes 
vyniká Libuš nejen ladnou úpravou 
a výstavností, ale široko daleko je 
rozhlášena svým znamenitým ob‑
chodem s husami.“

Písnice je obcí samostatnou 
a spadá pod arcibiskupské pan-
ství Dolní Břežany. Díky kronikářské 
práci Josefa Jeřábka zde můžeme 
čerpat z jeho zápisu pro rok 1908: 
„Obecní zastupitelstvo ve své schůzi 
konané dne 25. března 1908 ustano‑
vilo za obecního strážníka p. Josefa 
Coňka, […]“. Nebo: „Obecní výbor 
rozhodl dne 10. prosince t. r., že bude 
lávka přes potok u mlýna p. Emila 
Klégra novými trámky nahražena 
a zábradlím opatřena.“

PŘED STO LETY

„Před velikonočními svátky byla 
mezi lidem bída nevyličitelná. Lid 
z města přicházel do vsí a prosil 
úpěnlivě o mléko, chléb a mouku, 
velmi často marně.“

„Dnes dne 15. července žně jsou 
[…] Na poli je viděti hejna dětí a lidí 
dospělých – zdejších i z města – co 
činí? – sbírají klásky, doma je vyro‑
lují, šrotují na kávových mlýncích 
a z toho dělají tak zvanou ’škrá‑
banici’. Nemohou si pomoci, doma 
u nich se uvelebila bída a někde ještě 
nemoc.“ (písnická kronika)

Je tomu právě sto let od konce 
prvního celosvětového konfliktu 
a s tím spojeného vyhlášení sa-
mostatné Československé repub-
liky 28. října 1918. V obou našich 
obcích připomínají toto výročí po-
mníky padlým. V Písnici na rozcestí 
ulic Libušská a K Vrtilce, na Libuši 
před úřadem při křižovatce Libuš-
ské a Dobronické.

Přestože libušský byl zhoto-
ven na přání Sportovního klubu Li-
buš až v roce 1924, přeci obsahuje 
jedno jméno, které na něj nepatří. 
Jan Novák „se však v r. 1925 pojed‑
nou z Ruska, kde se oženil, s manžel‑
kou a s dvěma syny zdráv vrátil.“ Po-
mník stál nejpozději do roku 1975, 
kdy prošla hlavní libušská třída re-
konstrukcí, v oplocené zahrádce 
uprostřed křižovatky ulic Libušská 
a Meteorologická. Dodnes je před-
mětem našeho zájmu zjistit, co ob-
sahoval dnes chybějící znak v jeho 
dolní části.

ROZVOJ MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Tělovýchovná jednota Sokol byla 
v Písnici založena, v čele s Anto-
nínem Kratochvílem, právě v roce 
1928. Cvičilo se v sále U Brejchů. 
Tak jako v hospodě U Zavadilů 
(později U Vokouna) se také zde 
konaly četné kulturní a sportovní 
události obce.

Na Libuši zahájila činnost dne 
11. listopadu 1928 Masarykova liga 
proti tuberkulóze.

Před Vánocemi liga postavila na 
náměstí vánoční strom a rozdělo-
vala nadílku pro potřebné děti. Za-
hájena byla také polévková akce 
pro děti. Libušským náměstím se 
rozuměl prostor před úřadem, kde 
dnes najdeme světelnou křižovatku 
ulic Libušská a Dobronická. Živý 
strom zde byl vysazen dle záznamů 
libušské kroniky v roce 1948.

Z politických organizací byla 
v tomto roce založena v Libuši Jed-
nota československých Živnost-
níků při straně národně socialis-
tické. Za zmínku stojí také zprávy 
o počasí.

„Sněhové vánice, které se v tomto 
měsíci dostavily, trvaly od 11. do 
15. března t. r. Sněhu napadlo tolik, že 
ani děti nepřišly v tyto dny do školy. 
Úvoz k Cholupicům byl sněhem za‑
vát a chumelenice, která v tyto dny 
byla, přerušila veškerou dopravu. 
Dne 17. března nastala silná obleva, 
sníh během dvou dnů zmizel a do 
konce března bylo krásné a slunné 
počasí.“ (písnická kronika)

NA PRAHU DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

V roce 1938 začal o rok dříve 
založený Spolek chovatelů poš-
tovních holubů s holuby závo-
dit. Základní organizace chovatelů 
poštovních holubů v Praze -Libuši 
v čele s Ing. Františkem Hercem tak 
navazuje na více jak 80letou místní 
tradici.

Jinak se ale v zápisech od-
ráží především tlak německé říše. 
22. června 1938 žactvo zdejší školy 

sebralo po třídách na obranu státu 
140,50 Kč a zaslalo ji jubilejnímu 
fondu na obranu státu. Ve škol-
ním roce 1938/1939 však na školy 
dolehly dramatické události druhé 
republiky. Svátek 28. října byl zru-
šen. Mobilizace ve dnech 23. září 
až 23. listopadu povolala z libušské 
školy řídícího učitele A. Mertlíka 
a jeho třída byla rozdělena do obou 
sousedních tříd. Z Libuše bylo mo-
bilizováno celkem 85 otců školních 
dětí. Přerušeno bylo psaní všech 
obecních kronik, které musely být 

uzavřeny a předány na okresní 
úřady. Do Libuše se ze zabraného 
pohraničí přistěhovalo šest rodin.

Písnická kronika ještě zazname-
nává k 17. červenci 1938 dohotovení 
obecního hřbitova v Cholupicích. 
První pohřeb se zde konal o rok 
později.

Konec druhé části.

Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv kronikáře

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

„Osmičková“ výročí v Libuši a Písnici (2)

1| Ukázka kronikářského zápisu Františka 

Kaplánka z Libušské kroniky.

2| Libušská husařská farma u Heranů 

a její expedice.

3| Poznáte někoho? Shromáždění u po‑

mníku na křižovatce Meteorologická 

a Libušská. Patrné je i původní ohrazení 

zahrádky, ve které pomník stál.

3

2

1
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Vážení přátelé, lezavý listopad 
je zde a my nahlédněme, jak 
ho prožívali, o čem diskutovali 
a co slavili naši předkové.

1. 11. je svátek Všech svatých 
a 2. 11. tradice Památky zesnu-
lých, zděděná již po Keltech, 
kteří tu žili cca do r. 0 a slavili 
tehdy svůj Samhain.

2. 11. 1938 proběhla Vídeňská 
arbitráž, která dokončila od-
stoupením části slovenského 
území Maďarsku pomnichovské 
odtrhávání našeho pohraničí.

3. 11. se slaví památka sv. Hu-
berta, patrona myslivců, řezníků, 
ochránce psů a též pomocníka 
proti psímu kousnutí. Narodil se 
cca 655 v Akvitánii na jihu Fran-
cie a zemřel r. 727 v belgickém 
Terveurenu. Jako mladý šlech-
tic byl náruživým lovcem. K du-
chovnímu životu ho přimělo 
spatření jelena s křížem v paroží 
při lovu. Stal se knězem a r. 705 
nástupcem sv. Lamberta – bis-
kupa zabitého pohany ve vesnici 
Liège (Lutych). Právě sem r. 716 
přestěhoval své sídlo a dal zbu-
dovat kostel, z něhož se později 
stala slavná katedrála, kde se 
vzdělával v 11. stol. i náš kroni-
kář Kosmas. Kvůli hubertské tra-
dici, i u nás živé, si dávali rolníci 
posvětit na jeho svátek v kos-
tele chléb, sůl či vodu a věřili, že 
po jejich požití jsou dlouhodobě 
chráněni proti psímu kousnutí. 
„Hubertův chléb“ se dával i zví-
řatům na ochranu jejich zdraví 
a psům prý pomáhal tehdy vy-
pálený cejch – otisk tzv. „Huber-
tova klíče“ − od strachu z vody. 
Právě po tomto světci a lovci 
se dodnes kabátu mysliveckého 
typu říká „hubertus“.

3. 11. 1918 se možná i někteří 
lidé od nás účastnili bourání 
Mariánského sloupu – symbolu 
staré monarchie na Staroměst-
ském náměstí.

4. 11. popřejme všem Karlům 
a Karlám.

8. 11. si Češi asi vždy vzpome-
nou na výročí nešťastné bitvy na 
Bílé Hoře r. 1620.

9. 11. 1938 provedli nacisté ob-
rovský pogrom na Židy v Ně-
mecku – „Křišťálovou noc“, na-
zvanou tak podle množství 
střepů.

10. 11. je v kalendáři Evžen 
a též sv. Lev I. Veliký. Narodil se 
cca r. 400 v Toskánsku a zemřel 
r. 461 v Římě. Roku 440 byl zvo-
len v nepřítomnosti papežem. 
Právě on sestavil „Dogmatický 
list“ – tzv. křesťanské Credo – 

sumarizované vyznání víry, r. 451 
schválené 630 biskupy na Chal-
cedonském koncilu, r. 452 jed-
nal v Mantově s Attilou, vůdcem 
Hunů útočících na Itálii, a pře-
svědčil ho k jejich stažení. Zá-
zrak! Či vhodné dary? Je pocho-
ván ve Vatikánu a od r. 1754 má 
titul „Učitel církve“.

11. 11. 1918 konec 1. světové 
války. Ta radost! 11. 11. také ne-
zapomeňme na Martiny a snad 
je požádejme, aby s tím bílým 
koněm ještě posečkali…

13. 11. je svátek sv. Anežky 
České.

14. 11. 1918 se konala první 
schůze Národního shromáždění, 
která rozhodla o republikánské 
formě budoucího Českosloven-
ska. Prezidentem byl zvolen To-
máš Garrigue Masaryk a ustano-
vena vláda K. Kramáře.

17. 11. je státní svátek, Den boje 
za demokracii. A v kalendáři je 
i Mahulena a sv. Alžběta Uher-
ská. Alžběta byla i na Libuši ob-
líbeným jménem, jmenovala se 
tak např. naše nejstarší známá 
hostinská paní Koldová, která 
s manželem Danielem obslu-
hovala libušskou hospodu (č. p. 
1) okolo r. 1700. Připomeňme si 
i další tamní hostinské: 1748 Kel-
lerovi, od r. 1757 Tomáš Czerny 
a Kateřina, pak Josef Ertl – ti 
všichni hospodu měli v nájmu od 
vrchnosti. V r. 1785 ji odkupuje 
za 200 zl. Josef Stejskal, ale bez 
stodol. Snad proto ji již r. 1788 
kupuje zámecký úředník Václav 
Čančík (330 zl. hospoda, 80 zl. 
stodoly), 5. 11. 1798 Josef Czerny, 
šenkýř z Betáně, za 900 zl. 
a 26. 6. 1805 Václav Heran již za 
4 960 zl. Od r. 1835 syn Augus-
tin Heran, pak i vnuk Augustin, 
vdova po něm Anna od r. 1886 
provdaná Novotná, od 13. 11. 1891 
sám Josef Novotný, pak jeho 
dcera Anna a nakonec Alžběta 
Nováková, po r. 1960 státní pod-
nik.

18. 11. má svátek Romana. 
20. 11. 1873 se z měst Buda a Pest 
stala Budapešť. 21. 11. 533 byl vy-
hlášen zákoník císaře Justiniána. 
22. 11. 1963 vzpomeňme na aten-
tát na prezidenta J. F. Kennedyho 
v Dallasu. 25. 11. je zde Kateřina, 
od r. 1388 (Kaczca) i nejstarší 
známé jméno naší obyvatelky. 
30. 11. se slaví sv. Ondřej, rybář, 
apoštol a bratr sv. Petra.

Všem zmíněným i nezmíně-
ným naše srdečné: Všechno nej-
lepší!

Jaroslav Melichar

Další pátrací akci po nejas‑
ných místech v minulosti Li‑
buše uskutečnila zdejší sku‑
pina aktivistů (M. Kadlec, T. 
Jelínek a J. Melichar) 8. října. 
Cílem bylo nalézt stopy po re‑
álném jádru pověstí o tajné 
chodbě, stále udržovaných 
v podvědomí jak libušských, 
tak i okolních občanů.

Výjimečně bylo možno vyu-
žít i ochoty a vzpomínek našeho 
rodáka p. Fr. Herana, který, ač 
žije a úspěšně působí po pře-
vážnou část života „za tou vel-
kou vodou“, tak si stále vzpo-
míná na celou řadu souvisejících 
indicií. Skupina znovu prohlédla 
podzemí našeho č. p. 1, pak se 
zaměřila na stopy na kunratic-
kém katastru v oblasti Zelených 
domků.

Právě tam si na vstup do ja-
kési již pozapomenuté štoly ze 
svých klukovských let p. Heran 
vzpomínal. Pokud to dovolila si-
tuace po těch desetiletích po-
změněná (ploty, ohrady, nová 
stavení, navážky), prováděli 
tam zúčastnění průzkum terénu 
a kontaktovali i místní občany. 
Díky nevšední ochotě oslo-
veného pamětníka p. Brabce, 
který se ke skupině sám připo-
jil, a jeho vzpomínek, byť o něco 
mladších – ze začátku 60. let, 
bylo určeno další, odlišné místo 
v blízkosti restaurace Zelené 
domky, kde se dalo tehdy do 
podzemí dostat. Vlastně na to 
navazovaly vzpomínky p. J. Me-
lichara z konce 60. let, kdy to 
již v označeném místě nešlo. 
Potvrdily to i konzultace s dal-
ším pamětníkem p. M. Nová-
kem. Z pátrání i konzultací mezi 
p. Brabcem a další místní pa-
mětnicí paní Piskáčkovou došlo 
i na přesnější lokalizaci vstupu, 
jak utkvěl v obdivuhodné pa-
měti p. Herana. Nacházel se ve 
stráni nad zbytky již neexistu-
jící restaurace, překryté vrst-
vami zeminy, odvezené v prů-
běhu výstavby nedalekých 
výzkumných ústavů Akademie 
věd. Tento areál byl založen na 
základě vědecké aktivity sku-
piny prof. Málka z Hradce Krá-
lové, působícího již od r. 1948. 
Po vzniku instituce Mikrobiolo-
gického ústavu v r. 1952 se tato 
skupina přesunula do pražských 
Dejvic a v r. 1964 do nově vybu-
dovaného areálu zde. Výstavba 
probíhala v l. 1962−1964, a před 
toto datum je tedy nutné hleda-
nou terénní situaci zařadit.

Výsledkem provedeného pá-
trání je tedy ujištění se o dvou 
zřejmě nesouvisejících vstu-
pech do podzemí – ten v blíz-
kosti restaurace Zelené domky 
byl patrně součástí meliorační 
soustavy pro odvod vody z polí, 
rozkládajících se odtud směrem 
k Libuši. Mimochodem, podle 
mého praděda p. Volkána tam 
u cesty umístěná socha sv. Jana 
Nepomuckého bývala kolem 
roku 1880 místem setkávání klu-
kovských part, jejichž členové si 
právě tam zkoušívali ubalit své 
„retky“ či „drámka“ pro první zá-
žitky kuřáckého neduhu. Druhý 
vstup, ten u již neexistující re-
staurace ve stráni nad Kunratic-
kým potokem, má pro nás zatím 
neznámé určení. Snad příslušel 
k někdejší těžbě písku, či snad 
dokonce k Novému hrádku krále 
Václava IV. na protějším vrchu.

Pátrací akce byla zakončena 
velmi podnětnou diskuzí v ho-
telu Cham, kde se se svými 
vzpomínkami přidal i další pa-
mětník, p. F. Novák. Pokusíme 
se vyhledat starší plánovou do-
kumentaci a o výsledku vás, 
vážení přátelé, budeme infor-
movat. Náš aktivista p. Jelínek 
dokonce zařídil brzkou součin-
nost odborníků ze sk. Agartha 
(Podzemní říše), takže šance na 
posun je poměrně značná. Pro-
síme vás, abyste nám, zúčast-
něným na činnosti zmiňované 
pátrací skupiny, drželi palce. 
Díky. A dáme vědět!

Všem občanům krásný pod-
zim!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Listopad
Další pátrání po 
tajné chodbě

inzerce



Dne 26. září 2018 pan sta‑
rosta Jiří Koubek slavnostně 
přivítal do naší městské části 
Praha ‑Libuš 22 nových ob‑
čánků.

Děti z Mateřské školy Ke Kašně 
se svými učitelkami si připra-
vily milý program pro své bu-
doucí kamarády. O fotografickou 
dokumentaci se postarala pro- 
fesionální fotografka z místního 
ateliéru Fotostudio Libuš. Po pro-
slovu pana starosty obdrželi ro-
diče dětí drobnosti na památku 
a maminky květinu. Přejeme dě-
tem a jejich rodičům hodně šťast-
ných chvilek, které budou spo-
lečně prožívat.

Přivítání nových občánků po-
kračovalo 10. září společným vy-
sazením okrasné višně na pro-
stranství před ZŠ Meteorologická. 
Pomocníků přišlo dost, s chutí 
se zapojili i někteří tatínkové. Za 
slunečného počasí tuto příjem-
nou společenskou událost většina 
účastníků spojila s procházkou.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha ‑Libuš

Foto: Fotostudio Libuš
a Renáta Sobíšková

Příspěvky v rubrice Debata 
vyjadřují výhradně názor au‑
tora, který se nemusí shodo‑
vat s názorem vydavatele či 
redakce. 
Rozsah příspěvku v rubrice je 
max. 3 500 znaků bez mezer. 
Je možno připojit fotogra‑
fie či jiné grafické podklady 
− rozhodnutí o jejich otištění 
a rozměru je v kompetenci re‑
dakční rady a grafika.

PODĚKOVÁNÍ

Předseda Spolku občanů Pís-
nice děkuje všem voličům za 
přízeň a důvěru, kterou nám dali 
svým hlasem.

Miroslav Štajner, předseda spolku

Městský soud v Praze jako 
soud odvolací rozhodl v senátu, 
že vzhledem k tomu, že mezi ža-
lobkyní a žalovanými účastníky 
sporu došlo k uzavření smíru, 
jsou žalovaní povinni v periodiku 
U nás uveřejnit omluvu následu-
jícího znění:

OMLUVA

V periodiku U nás č. 6/2016 
jsme na str. 17 zveřejnili článek 
„Káže Mgr. Partlová vodu a pije 
víno?“, ve kterém jsme doslova 
uvedli, že jsou v šokujícím roz-
poru s touto její prezentací zjiš-
tění, že její dům byl postaven 
zcela nepřípustně ve vymeze-
ném systému ekologické stabi-
lity (ÚSES), který zajišťuje ucho-
vání a reprodukci přírodního 
bohatství a vytvoření základů 
pro mnohostranné využívání 
krajiny. Dále jsme uvedli: „Paní 
Partlová, zapálená ochránkyně 
prostředí v Písnici, tedy ucho-
vává přírodní bohatství tak, že 
si v USES postavila dům“, stejně 
tak jsme uvedli: „Jak to, že ně-
kdo může mít postavený dům 
v cca ¾ v ÚSES?“. Tyto informace 
jsou nepravdivé a neoprávněně 
zasahují do práva paní Mgr. Da-
niely Partlové. Za újmu, kterou 
jsme Mgr. Partlové způsobili, se 
omlouváme.

Eva Profousová, Josef Profous

Zářijové vítání občánků

DEBATA SALON
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Rodinné centrum Kuřátko

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!

Hledáme lek‑
torky Montessori 
herny i ostatních pro‑
gramů. Pro bližší in‑
formace pište na 
rckuratko@gmail .
com.

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Najdete na: www.rckuratko.cz. Ne-
jde vám přihlásit se přes web? Za-
volejte nám na: 773 939 093 nebo 
777 001 719. 

OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE

PRO DĚTI
Pondělí 5. 11. – Lampionový průvod 

s opékáním špekáčků
Start 16:30−17 před Kuřátkem, nová 

trasa! 
Pátek 23. 11. – 9:45−11:45 Sejdeme 

se v lese (3+) s Katkou (a se skřítky), 
téma „Když jde les spát“

Sraz v Kamýckém lese na hřišti 
u býv. hájovny.

Pátek 30. 11. – 16:00−19:00 Mikuláš‑
ská veselice pořádaná MČ Libuš, v libuš- 
ské sokolovně.

Přijďte pobýt (nejen) k našemu 

stánku. Výtvarné dílny, Montessori 
hernička a všem věkovým kategoriím 
přátelská atmosféra. 

PRO RODIČE
Úterý 6. 11. – 18:30−20:00 První po‑

moc u dětí.
Přednáška MUDr. A. Mílové (lékařka pe-

diatrického oddělení Thomayerovy ne-
mocnice). Cena 50 Kč, přihlášky do 31. 10. 
formou sms na tel.: 773 939 093 nebo na 
www.rckuratko.cz.

Středa 14. 11. – 17:00−19:00 Workshop 
pro (po)mazané kuchařky

Jak na pomazánky snadné, (celkem) 
zdravé a (velmi) jedlé? Řekneme si pár 
tipů a pak společně připravíme a ochut-
náme ty nejoblíbenější, prověřené na 
svačinách v naší Montessori herně. V prů-
běhu programu bude otevřená herna pro 
děti. Cena 150 Kč. Přihlášky do 11. 11. for-
mou sms na tel.: 773 939 093 nebo na 
www.rckuratko.cz.

Pátek 23. 11. – 9:30−11:00 Tuky v na‑
šem jídelníčku

Máme se jim vyhýbat? Nebo jimi na-
opak nahradit cukry? Je kokosový olej 
opravdu tak zázračný? A jak je to s cho-
lesterolem? Tyto i jiné otázky vám ve své 
přednášce zodpoví MUDr. J. Megová (lé-
kařka s mnohaletou praxí v IKEMu, dia-
betologických a obezitologických po-
radnách). V průběhu přednášky bude 
otevřena herna pro děti. Cena 120 Kč, při-

hlášky do 18. 11. na www.rckuratko.cz.
Od 12:00 do 17:00 (po přednášce) Výži‑

vové poradenství – indiv. konzultace
Trápí vás nebo vaše děti nadváha, 

podváha nebo chronické zdravotní ob-
tíže? Nebo obyčejná únava? Přemýšlíte, 
zda se stravujete zdravě? Využijte příleži-
tost konzultace se zkušenou nutriční po-
radkyní. V průběhu konzultací je otevřena 
herna pro děti. Cena 100 Kč / 30 min kon-
zultace.

Pondělí 26. 11.–16:30–18:30 Mámo, 
táto, pojďte ven!

Proč je pobyt venku pro rozvoj dětí 

tak důležitý? Jaké jsou nejčastější pře-
kážky chození ven a jak je překonat? Co 
s dětmi venku dělat a kde brát inspiraci? 
Seminář pořádá vzdělávací centrum Te-
reza v rámci programu Jděte ven! Těší se 
na vás Katka Bruštíková. Cena: 0 Kč. Kde: 
RC Kuřátko. Projekt byl podpořen Minis-
terstvem životního prostředí, projekt ne-
musí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Přihlášky na programy a bližší infor‑
mace (ceny kurzů, omluvy a náhrady…) 
na: www.rckuratko.cz.

Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková

Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E ‑mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratkoTÉMA MĚSÍCE: ZDRAVÍ A NEMOC

(co se děje, když tělo nefunguje, a jak tomu předcházet)

www.klubjunior.cz 
Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4 
Kontakt: Ing. L. Koudelková, 
tel.: 604 273 968, 
kjunior@centrum.cz

PŘÍČNÁ I ZOBCOVÁ FLÉTNA

Aktuální nabídka!
Hra na flétnu učí dítě od nejútlej-

šího věku správnému dýchání i jemné 
motorice prstů. Správné hudební frá-
zování, při němž se tyto dvě stránky 
věci − dech a pohyb prstů − koordi-
nují, vyžaduje trpělivost i nácvik při 
výuce, při níž je vhodnou a nenásil-
nou formou kladen důraz na správ-
nou techniku hmatů současně i pro-
žitou radost dítěte z porozumění 
společně vybrané skladby. Výukové 
lekce jsou vedeny v souladu s dispo-
zicemi dítěte, na lekcích je zajištěna 
i korepetice. S objevováním kouzla 
tohoto hudebního nástroje prožijí 
děti od prvních krůčků krásné hu-
dební zážitky pro celý život!

V nově otevřeném flétnovém 
oboru jsou ještě tři místa volná – 
máte -li zájem o výuku, přihlaste se 
prostřednictvím kontaktu uvedeného 
níže.

Pokud již máte svoji představu 
o směřování v hudbě, konkrétně 

v oblasti dechových nástrojů, ráda 
vám nabídnu výuku hry na:

SAXOFON

Jedná se o dřevěný dechový ná-
stroj − sólový či doprovodný, bez 
něhož je prakticky nemyslitelné ja-
kékoli dnešní hudební uskupení – 
jazzový kvartet, bigband či orchestr. 
Hráč na tento nástroj se může věno-
vat klasické hudbě stejně jako jazzu, 
rock’n’rollu, rocku či blues.

Každý hudebník, profesionální i ten 
zájmový, se musel vedle zábavných 
věcí prokousat i těmi složitějšími, 
díky nimž poznal, jak velkou svobodu 
hudba nabízí.

Na setkání s vámi se těší odborná 
lektorka:

Veronika Dražková, tel.: 792 302 874
Foto: archiv Veroniky Dražkové

Klub Senior 
K Lukám 664/1, 
142 00 Praha ‑Libuš 
tel.: 244 021 424, 244 021 423 
(Úřad MČ Praha ‑Libuš)

Vážení senioři, spoluobčané! Ne-
zůstávejte doma, přijďte mezi nás, 
zpestříte si svůj život, my vás rádi 
přijmeme do kolektivu. Vždyť se 
všichni známe z Libuše a Písnice! 
Výzkumy ukazují, že scházet se 
a radovat ve společnosti známých 
prodlužuje život. Lidé, kteří se schá-
zejí s druhými, neupadají do skepse, 
naopak se těší na další scházení, na 
akce, přednášky, výlety, rekreaci… 
Zveme vás co nejsrdečněji do Klubu 
Senior! A co jsme pro vás připravili?

PROGRAM NA LISTOPAD 
A ZAČÁTEK PROSINCE 2018

6. 11. Další pokračování přednášek 
p. lektorky Mgr. Marie Svobodové na 
téma: Manipulace v mezilidských 
vztazích.

13. 11. Volná zábava, informace 
z internetu, též pro zasmání.

20. 11. Na naše společné odpole-
dne si pro nás vyhradili čas lektoři 

z útvaru prevence Městské policie 
hl. m. Prahy v čele s paní Michaelou 
Švandrlíkovou, která si pro nás při-
pravila povídání o nástrahách pod-
zimních a zimních měsíců a jejich 
vlivu na seniory.

27. 11. Připravena je přednáška 
o sebeobraně. Předvedení jedno-
duchých a účinných sebeobranných 
technik, vč. promítání.

4. 12. Předvánoční výlet na zá-
mek Manětín pro pouze 40 osob. 
Příspěvek poskytla MČ Praha-
-Libuš, kritéria pro výběr účast-
níků: dlouhodobé členství, aktivní 
v klubu, výletníci, rekreanti. Zájezd 
naplněn! Máme spoustu zájemců-
-náhradníků, prosím, včas oznamte, 
nebudete -li se moci zúčastnit. Toto 
úterý klub uzavřen.

Těšíme se na vaši hojnou účastna 
akcích a radovat se z vašich úsměvů 
a reakcí.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

OZNÁMENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
KNIHOVNY:

Termín opětovného otevření 
knihovny bude upřesněn.

Klub Senior
Klub Junior

Tělocvičná jednota Sokol Libuš srdečně zve všechny zájemce

    na 10. burzu knih
     v úterý 13. listopadu 2018 
      od 18 do 20 hodin
      v libušské sokolovně.
Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma místo 

a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna v sokolovně 
bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní tituly 

vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat.

Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. Budou 
nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp.

Vstupné dobrovolné

Informace na: Vladimíra Tomášková, 
tel.: 261 912 456 (8−12 hodin), 
e -mail: sokollibus@volny.cz

nebo Eliška Leblová, e -mail: elal@volny.cz
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍVŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

 rychlý nástup na opravy
 vyprošťovací služba non-stop
 servisní práce i o víkendech  

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz
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inzerce

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e -mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

inzerce

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz
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inzerce


