
LIBUŠ A PÍSNICE

2 0 1 06

1

6

3

5

2

1 a 2 Den Země v ZŠ Meteorologická.
3 Vyšehradští včelaříci na pozvání HS Protebe v Klubu Junior.
4 V MŠ K Lukám ke Dni Země sázeli strom.
5 Senioři zavítali do Zbirohu, 
kde vznikala Muchova Slovanská epopej.
6 Den Země v Mateřském centu Kuřátko.

Foto z archívu HO ÚMČ Praha-Libuš (Den Země 2010) 
a Zdena Prchlíková.

ČARODĚJNICE 2010
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DEN BEZPEČNOSTI
KONTEJNERY NA ODPAD V LÉTĚ

JAK NA ÚSPORY ENERGIE
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www.bowlingpisnice.cz

GPS Loc:49°59‘35.996“N,14°27‘53.925“E

Putimská 6/13, 142 00 Praha 4 – Písnice 

Tel. 721 663 636, 261 912 781

kamenny.dvur@seznam.cz

KAMENNÝ DVŮR
→ zahradní restaurace s lávovým grilem → bowlingové dráhy Brunswick 

→ restaurace → pension

CHCETE UŠETŘIT...

Plzeňská 130/221, Praha 5 � Motol, tel.: 257 288 118 • Strakonická 25, Praha 5 � Smíchov, tel.: 257 321 221

NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRÁVĚ TEĎ!
na www.fordamb.cz

Kuga Mondeo Transit

Fiesta Fusion Focus
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22. duben. Navštívil jsem pana 
ing. Rostislava Gutha, vedoucího 
oddělení ochrany obyvatelstva od-
boru krizového řízení Magistrátu 
hl. m. Prahy. O schůzku jsem po-
žádal z důvodu poděkování za naše 
dobrovolné hasiče, jak písnické, tak 
libušské. Pro SDH Libuš se podařilo 
získat starší hasičský vůz převodem 
ze sousedních Kunratic, jelikož Kun-
ratice dostaly nový vůz. JSDH Písni-
ce dostane pravděpodobně v říjnu 
letošního roku úplně nové vozidlo. 
Dalším bodem jednání byla žádost 
písnických hasičů o nový automobil 
na přepravu osob a drobného ma-
teriálu, protože jejich mnoholetá 
Škoda 1203 již neprošla technickou 
kontrolou. Dostalo se mi příslibu, 
že příští rok vozidlo dostanou. Dal-
ším bodem byla plánovaná výstavba 

ZE STAROSTOVA ZÁPISNÍKU
Zdravím všechny milé příznivce a čtenáře časopisu U nás i v měsíci červnu a do-
volte, abych vás jako vždy seznámil s několika postřehy z minulého období.

ZVEME

10 problémù Libuše a Písnice
øešme je spoleènì

Doprava?

Obchody?

Školy?

 ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  

Pøijïte to øíct
KDY: ve støedu 9. 6. 2010 v 17.00 hodin 

KAM: v tìlocviènì Klubu Junior,
 Na Okruhu 395/1, Praha 4 - Písnice.

Pøijïte diskutovat o problémech a o tom jak je øešit

Rozvoj MÈ, bezpeènost, veøejná správa
Obèanská vybavenost, podnikání, služby
Zdravý životní styl, sociální oblast, národnostní menšiny
Školství, volný èas, sport, kulturní a spoleèenský život
Životní prostøedí, péèe o vzhled mìstské èásti
Doprava 

Moderuje øeditel Národní sítì Zdravých mìst ÈR, pan Ing. Petr Švec.

Bìhem fóra je zajištìno hlídání dìtí s programem v prostorách od MC Kuøátko od 16.30 hod.

Pøipraveno je:

Drobné obèerstvení

Tombola

Sportovištì?

A co ještì?

Z problémù sdìlených na fóru bude následnì sestavena anketa k vyplnìní v MC Kuøátko,
 mateøských a základních školách, Klub Senior, Klub Junior, na úøadu MÈ K Lukám 664,

SDH Libuš, SDH Písnice a na www.praha-libus.cz    

nové hasičské zbrojnice v Písnici 
a možnost jejího fi nancování ze stra-
ny hl. m. Prahy, stejně tak plánovaná 
výstavba multifunkčního objektu ve 
Skalské ulici, v jehož části by podle 
projektu měl být prostor pro hasiče 
SDH Libuš. Pevně věřím, že příští 
rok bude na fi nanční prostředky lepší 
než ten letošní a že se všechny naše 
plánované projekty podaří zrealizo-
vat. Bohužel nic nejde tak rychle, jak 
bychom si představovali. 

23. duben. Proběhlo jednání se 
zástupci MČ Praha-Kunratice. Na-
vštívila mě paní starostka Ing. arch. 
Ivana Kabelová a místostarosta Vác-
lav Chalupa. Tématem schůzky bylo 
poděkování za předání zmíněného 
hasičského vozidla Libuši, dále pro-
blém nárůstu cizinců v našich měst-
ských částech a řešení společných 

problémů s tím souvisejících, k če-
muž se též dostavila zastupitelka 
naší MČ PhDr. Jedličková, aby pre-
zentovala naše problémy s cizinci. 
Jsem velice rád, že jsme se shodli 
v některých názorech a některé pro-
blémy budeme řešit společně. 

27. duben. Proběhla schůzka 
s pražským policejním ředitelem 
Martinem Červíčkem, paní doktor-
kou Jedličkovou a tajemníkem úřa-
du na téma mítinky Dělnické strany 
v naší městské části a zajištění bez-
pečnosti. Došlo také k vyhodnocení 
dosud probíhající spolupráce, k níž 
patří, jak jste se již mnozí všimli, 
množství strážníků Policie ČR, kteří 
se pohybují celoplošně po městské 
části jak v denních, tak nočních ho-
dinách. Dále k ní patří časté měření 
rychlosti aut jedoucích v městské čás-
ti. Jsem velice rád, že policie vyhověla 
našim požadavkům, za což jsem též 
krajskému řediteli poděkoval.

27. duben. Zúčastnil jsem se též 
besedy v Klubu Senior. Rád bych 
touto cestou seniorům poděkoval za 
jejich pozvání a příjemné odpoledne. 
Na setkání proběhla volná diskuse 
formou dotazů směřovaných na mou 
osobu. Padla snad všechna témata, 
která se dotýkají naší městské části, 
jak jejího současného stavu, tak i na-
šich plánů do budoucna. 

28. duben. Proběhlo zastupi-
telstvo naší městské části. Jedním 
z bodů byla jako vždy interpelace 
občanů. Mezi občany se vtěsnali zá-
stupci neziskových organizací, kteří 
pracují na integraci vietnamské komu-
nity zdržující se v naší městské části. 
Zazněly jejich dotazy na možnost ve-
řejného vystoupení. Dle dikce zákona 
jako subjekt, který nemá trvalé byd-
liště v naší městské části či jakékoli 
majetkové poměry spojující subjekt 

Den Země v Libuši a Písnici.
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s městskou částí, se samozřejmě 
zúčastnit zastupitelstva může, ale 
pokud chce vystoupit, musí zastu-
pitelé svým hlasování rozhodnout 
o jejich možném příspěvku. Svým 
hlasováním zastupitelstvo opako-
vaně jejich vystoupení nepovoli-
lo. I přesto jsme na jejich hlasité 
interpelace odpověděli, a to že 
integrace ze strany městské části 
neskončila, tak jak bylo prezento-
váno v médiích, ale že pokračuje 
a jsou i připravené projekty, kte-
ré městská část chce v budoucnu 
realizovat. Dalším z bodů jednání 
byla žádost fi rmy Ekospol o stano-
visko k dopravnímu řešení komu-
nikace Švihovská, a to ve vztahu 
k připravované výstavbě bytových 
domů v lokalitě Nový Park Písni-
ce. Byla připravena dvě usnesení, 
a to průjezdná varianta, která by 
propojila Kunratickou spojku s uli-
cí Švihovská, která se napojuje na 
ulici Libušskou. Druhé usnesení 
navrhovalo fyzické uzavření Švi-
hovské pevnou bariérou. K tomu-
to bodu vystoupil zástupce ob-
čanského sdružení Rodinné domy 
pan Bagin a navrhl, aby se jednání 
rozšířilo i na ulici V Zákopech, a to 
z důvodu projíždění nákladních 
automobilů těmito komunikacemi 
během stavby, a požadoval od in-
vestora vystavení oplocení podél 
ulice V Zákopech a preferoval ře-
šení s uzavřením a neprůjezdností 
ulice Švihovská. Zastupitelstvo 
odhlasovalo neprůjezdnou varian-
tu, která byla jednohlasně přijata 
všemi zastupiteli. 

15. květen. V odpoledních ho-
dinách proběhl tradiční jarmark 
pořádaný MČ Praha-Libuš v pro-
storách náměstíčka na písnickém 
sídlišti před Albertem. I při chlad-
ném počasí mne potěšila poměrně 
velká účast místních i přespolních. 
Ve stáncích byla široká nabídka, 
například ruční výrobky, šperky, 
biopotraviny, hračky apod. Mys-
lím, že si každý našel to své. Mezi 
vystupujícími byly též děti z našich 
předškolních i školních zařízení, 
čímž přispěly ke krásné atmosfé-
ře slavnostního odpoledne. Bylo 
rozdáno i mnoho krásných cen 
v závěrečné tombole. Myslím, že 
se akce zdařila, a doufám, že bude 
pokračovat i v příštích letech. 

Na závěr mi dovolte popřát na-
šim nejmenším krásné vysvědčení 
a mnoho sluníčka do začínajících 
prázdnin a vám, dospělým, krás-
né, teplé a slunné začínající léto. 

Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš, 

17. 5. 2010
Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš

V libušském lomu se 30. dubna od 
16 hodin konalo tradiční pálení čaro-
dějnic, které pořádal SDH Libuš ve 
spolupráci se soukromou stájí Stable 
Donja Písnice za fi nanční podpory MČ 
Praha- Libuš. Občerstvení zajistil SDH 
Libuš. Letos už podruhé se připojil 
i JO TJ Tempo pod vedením Martina 
Vaško a zhruba dvě hodiny před zapá-
lením hranice bavili malé děti zdarma 
jízdou na malých i větších koních. Ha-
siči připravili obrovskou hranici s ča-
rodějnicí a pro děti, mimo jiné, stří-
kání vody ze dvou C proudů na terč 
plněnými čerpadlem Heron EMPH 80 
W a stříkání z vodního děla naší nové 
cisterny CAS K 25, Liaz 110.860. Dále 
byla připravena prohlídka hasičských 
vozů SDH Llibuš: DA Avia 31, CAS 
25 Škoda 706 „Mates“ a CAS K 25, 
Liaz 110.860. V průběhu akce byla 
připravena i ukázka první pomoci, 
kterou si děti mohly vyzkoušet na 
resuscitačních fi gurínách. Počasí se 
vydařilo, a tak byla hojná účast až do 
večerních hodin. 

Za SDH Libuš Ondřej Stašek
Foto archív SDH Libuš

SDH LIBUŠ

ČARODĚJNICE 2010

Pálení čarodějnic v libušském lomu 
jsme neorganizovali poprvé. Přesto 
byl tento ročník pro nás něčím novým 
a výjimečným. Získali jsme totiž grant 
a s ním i fi nanční podporu, abychom 
mohli pro děti realizovat projekt: Pre-
ventivně výchovná činnost. O názvu 
projektu jsme před dětmi raději do-
předu nemluvili. Mohly by se leknout 
a chtít raději zůstat doma. Udělaly by 
ale chybu, protože projekt se skuteč-
ně podařil. Byl rozdělen do tří částí. 

V první části se děti mohly prak-
tickou a zážitkovou formou seznámit 
s prací hasičů a s jejich technikou. 
Vyzkoušely si čerpadla, prošly a pro-
zkoumaly si tři hasičská auta: CAS 
K 25, Liaz, CAS 25, Š 706 RTHP a DA 
Avia A30. Do rukou se jim dostalo 
i naše zásahové vybavení a výstroj. 
Jsem si téměř jistý, že většina z nich 
nikdy neměla tu možnost stát na stře-
še šestnáctitunového hasičského auta 
a stříkat dělem z cisterny se dvěma 
a půl tisíci litry vody. Nešlo však jen 

GRANT NA PREVENTIVNĚ 
VÝCHOVNOU ČINNOST V ROCE 2010

o to, aby si zkusily hasičskou techni-
ku. Důležité bylo především, aby  
získaly důvěru ve složky integrované-
ho záchranného systému a v hasiče 
v jejich uniformách. I když i zde se 
ukázalo, že s dětmi z Libuše a Písnice 
nepracujeme poprvé. Jeden z našich 
hasičů – strojník – dostal od mladé 
slečny květinu se slovy, že má ráda 
hasiče. Když píši mladé slečny, myslím 
skutečně mladé, tak šestileté.

Druhá část projektu byla zaměře-
na na zdravovědu. Po počátečních 
nesmělých pohledech se stanoviště 
zaplnilo dětmi, které měly možnost 
si vyzkoušet první pomoc pod vede-
ním profesionálního záchranáře.

Ve třetí, teoretické části projektu, 
jsme děti seznamovali s tím, jak při-
volat pomoc, pokud se dostanou do 
nebezpečné a krizové situace. Dozvě-
děly se, kam zavolat, co říci a hlavně 
jsme je upozorňovali na to, aby se 
samy nevystavovaly nebezpečí.

Chceme poděkovat za podporu 
městské části Praha-Libuš a jejímu 
humanitnímu odboru. Kdo ví, možná 
jsme i díky nim v pátek 30. dubna 
poprvé potkali naše nové kamarádky 
a kamarády, budoucí členy sdružení 
dobrovolných hasičů Libuš.

Za SDH Libuš Ondřej Budil
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„Do programu se zapojily společně 
děti i dospělí v mateřských školách, 
základních školách ale i občanská 
sdružení a všichni, kdo měli chuť po-
dílet se na prospěšné aktivitě,“ říká 
koordinátorka projektu Zdravá Libuš 
a Písnice Jana Martínková.

Děti z mateřských škol K Lukám, 
Lojovická, Ke Kašně a Mezi Domy 
sázely stromy a keře, uklízely v oko-
lí školek a zvelebovaly prostranství. 
Den Země se slavil také v Ekoškolce, 
kde se děti setkaly při různých hrách 
a soutěžích.

DEN ZEMĚ 2010 V LIBUŠI A PÍSNICI
Městská část Praha-Libuš se připojila k mezinárodní ekologické kampani na oslavu Dne Země společnými 

aktivitami řady místních organizací a institucí. Probíhaly během celého měsíce dubna. 

Jezdecký oddíl působící v Písnici 
se pustil do zvelebování celého areá-
lu stájí a přilehlých ulic.  

Mateřská škola Mezi Domy se 
přihlásila do projektu Sběr drobného 
elektroodpadu, který předškolní děti 
motivuje ke třídění odpadů a tím 
ochraně životního prostředí.

Základní škola Ladislava Coňka vy-
užila spolupráce se studenty z SOŠ 
Bohemia Regia Praha a společně 
provedli ošetření stávající vegetace, 
vysadili nové stromy a osázeli květi-
nové záhony. 

Velice zajímavá byla beseda o vče-
lách v Klubu Junior, organizovaná 
Humanitárním sdružením Protebe 
a Vyšehradskými včelaříky, při které 
se děti dozvěděly spoustu zajímavých 
informací o tomto užitečném hmyzu 
a měly možnost vidět skutečný včelí 
úl i s včelstvem. 

Do aktivit se zapojilo také Ma-
teřské centrum Kuřátko. Děti spolu 
s maminkami sely a vysazovaly rost-
linky a povídaly si o planetě Zemi, 
modelovaly sopky a planety či vyrábě-
ly květinové desky na herbáře rostlin. 

Úřad městské části Praha-Libuš vy-
hlásil soutěž Rozkvetlé okno, balkón, 
okolí domu a letos poprvé i Rozkvetlá 
fi rma. Radnice chce podpořit aktivity 
směřující ke zvelebení a vytvoření pří-
jemného prostředí v Libuši a Písnici.

Celá kampaň vyvrcholila v Základ-
ní škole Meteorologická, kde byl 
ve spolupráci s partnery připraven 
pestrý ekologický program. Děti se 
během jednoho dopoledne formou 
her a soutěží seznamovaly s třídě-
ním odpadů, poznávaly různé dru-
hy sběrných nádob, učily se správně 
zacházet s nebezpečnými odpady, 
dozvídaly se o pražských chráněných 
územích, a spoustu dalších věcí.  
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Poděkování patří partnerům 
celé akce – společnostem Asekol, 
Elektrowin, Ekolamp, Eko-kom, 
Pražské sběrné suroviny, středis-
ku ekologické výchovy Lesů hl. 
m. Prahy, občanskému sdružení 

Koniklec a Magistrátu hlavního 
města Prahy. 

„Účastníci akcí měli příležitost 
získat informace o praktické ochra-
ně přírody v blízkém okolí svého 
bydliště, zúčastnili se osvětových 

přednášek a na řadě míst proběhl 
jarní úklid a sázení stromů. Pod-
pořili tak celosvětovou kampaň, 
která se v České republice slaví již 
podvacáté,“ shrnuje starosta Petr 
Mráz

Více informací získáte na stránkách 
www.praha-libus.cz v sekci fotogale-
rie.

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš, 
10. 50. 2010, upraveno (red)
Foto archív ÚMČ Praha-Libuš
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Bez odstávek to nejde
Během odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného 
provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Víme, že jsou pro 
vás odstávky nepříjemným obdobím, a proto se vždy snažíme práce zkracovat jen na nezbytně nutnou dobu.

Rádi vám podáme veškeré informace o průběhu prací ve vaší lokalitě a odpovíme na všechny otázky týkající se 
odstávek na e-mailu ptas@ptas.cz.

Lokality v Praze Termíny od–do

Lhotka, Libuš 28. 7.

Písnice 21. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz
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Lhotka, Libuš 28. 7.

Písnice 21. 7.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2010 *

Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7  /  www.ptas.cz

Váš dodavatel tepla

*  Pravidelně aktualizované 
termíny naleznete 
na www.ptas.cz

i n z e r c e
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5. ročník hudební 
soutěže Klubu Juni-
or Libhush 2010 se 
vydařil! 

V celkem čtyřech 
hudebních oborech 
soutěžilo tentokrát 56 
mladých účastníků, kteří poměřili své síly při hře 
na kytaru, fl étnu, klavír a klávesy a zpěv. Absolut-
ní prvenství a věcnou cenu získali ve své katego-
rii: Alice Kendíková, Monika Suchopárová, Tereza 
Chlapcová, Sára Osičková, Vojtěch Lanz, Nella 
Klimánková, Klára Osičková, Pavel Pata, Karolína 
Menclová, Aneta Ransdorfová.Gratulujeme!

Lenka Koudelková, foto Veronika Vlková

KLUB JUNIOR

LIBHUSH 2010

SOKOL LIBUŠ

SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
Ve dnech 23. – 25. dubna se konala již tradiční 

Soutěž sokolské všestrannosti Praha pro rok 2010.  
Závodilo se v plavání, gymnastice, šplhu a atleti-
ce. T. J. Sokol Libuš reprezentovalo v žákovských 
kategoriích 6 žákyň a 8 žáků – Kuželková Zuzana, 
Sobíšková Štěpánka, Čechurová Monika, Mádro-
vá Klára, Viklická Natálie, Vlková Veronika, Černý 
Michael, Chmelík Jaroslav, Kučerák Jan, Kuneš 
Jan, Klyuev Leon, Sobíšek Tomáš, Vlk Martin 
a Sobíšek Martin. V kategorii Žáci I celkově zví-
tězil Tomáš Sobíšek (plavání 2. místo, sportovní 
gymnastika 3. místo a atletika 1. místo), Martin 
Vlk obsadil celkově místo 4. – 5., Leon Klyuev 
vybojoval v atletice stříbrnou medaili a Jan Kuneš 
získal ve sportovní gymnastice místo 5. V katego-
rii Žáci III vyhrál plavecký závod Martin Sobíšek 
a v atletice obsadil místo 3.  V kategorii Žákyně 
I získala Zuzana Kuželková stříbrnou medaili za 

Městská část Praha-Libuš uspořádala 29. dub-
na zájezd pro seniory do Hradce Králové, kde 
jsme navštívili dopoledne Hvězdárnu a planetá-
rium a odpoledne Obří akvárium.

V Planetáriu jsme vyslechli moc zajímavou 
přednášku od slečny Lenky Trojanové a pana Mgr. 
Karla Bejčka. Pozorovali jsme hvězdnou oblohu, 

ZÁJEZD SENIORŮ DO HRADCE KRÁLOVÉ

atletiku. V kategorii Žákyně II vybojovala Monika 
Čechurová bronzovou medaili za atletiku.

Všem účastníkům blahopřejeme k dosaženým vý-
sledkům, děkujeme za účast a úspěšnou reprezen-
taci jednoty. Dále děkujeme všem rodičům za jejich 

ochotu umožnit dětem reprezentovat naši jednotu, 
stejně tak i všem cvičitelům, kteří se na přípravě dětí 
na závody podíleli.

Mgr. Jana Vlková, 
náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš

Foto Ing. Martin Knapp, 
T. J. Sokol Libuš   

souhvězdí v planetáriu a slunce. Někteří využili 
možnost koupit si suvenýr na památku.

Po dobrém obědě jsme se přemístili do Obřího 
akvária, kde jsme pozorovali krmení ryb. Protože 
nám zbyl čas a bylo nádherné počasí, navštívili 
jsme ještě zámeckou zahradu v Častolovicích, 
kde někteří navštívili minizvěřinec a bylo možné 

vidět i pštrosy a bílé daňky v oboře. 
Doufáme, že se výlet všem líbil a těšíme se na 

další na podzim.

Jaroslava Klemešová a Eva Cochová, 
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Foto archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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S ČERVENÝMI KOCOURY 
NA CESTÁCH

V polovině května se část peda-
gogického sboru naší školy zúčast-
nila dalšího výjezdu v rámci projektu 
Comenius. Projekt je zaměřený na 
vytváření partnerství mezi školami 
v Evropě, maskotem je červený ko-
cour. Tentokrát směřovala výprava do 
Norska, kam mimo jiné vezla materiá-
ly zpracované našimi žáky v hodinách 
anglického jazyka. Bylo natočeno DVD 
s osudy holandského červeného ko-
coura Katera v delfi náriu v Harderwij-
ku. S příběhem Katera se každý může 
seznámit na www.zspisnice.info.  
Český červený kocour Karel bude 

naše žáky provázet i na chystané 
škole v přírodě u Týna nad Vltavou, 
kam vyjede celá škola v týdnu od 14. 
do 18. června. Všechny hry, soutě-
že a vycházky, které nás na škole 
v přírodě čekají, budou zaměřeny na 
poznávání partnerských zemí – Ho-
landska, Anglie, Norska, Finska, Špa-
nělska. Chceme poznávat zvyky, tra-
dice, místopis, hudbu, jídlo a způsob 
života v těchto zemích. Doufáme, že 
nám bude přát počasí a že si celý tý-
den společně hezky užijeme.

J. Klimešová

ODPOLEDNÍ AKTIVITY...
Protože jaro vybízí k vycházkám 

do přírody, i my v naší družině jsme 
se rozhodli, že bychom rádi vyrazili 
do lesa. Jen tak na procházku cho-
díme často, ale teď se nám zachtělo 

ZŠ PÍSNICE
podniknout něco neobvyklého. Roz-
hodli jsme se oslovit Lesy hlavního 
města Prahy a využít jimi nabízený 
program. Podle popisu na jejich in-
ternetových stránkách nás nejvíce 
oslovil ten s názvem Lesní zvěř.

A tak jsme 4. května odpoledne 
vyrazili s plnou polní na výlet. Den 
před tím vydatně pršelo, měli jsme 
tudíž trochu obavy, ale vládce lesa 
nás vyslyšel a nespadla ani kapka.
Naši průvodci, Simona a Vašek, nás 
formou her seznámili s životem 
lesních zvířat. Vyzkoušeli jsme si 
sluch, který i zvířata hojně využívají, 
se zavázanýma očima jsme museli 
podle zvuku najít své kamarády. Při 
jiné hře jsme museli všichni spolu-
pracovat, domlouvat se na strate-
gii, abychom protivníky z druhého 
družstva obelstili. Nebylo to vůbec 
lehké!Věřte nám, že nové poznatky 
o zvířatech nezískaly pouze děti, ale 
i paní vychovatelky. Víte třeba, že se 
přemnožily sojky? My už ano.

Pracovníkům z Lesů hl. m. Prahy 
děkujeme za hezký a zajímavý pro-
gram.

Za děti a vychovatelky 
Marie Štafl ová

Foto Radmila Vlčková

ZŠ Meteorologická nás pozvala na 
oslavu Dne Země. Žáci z devátých 
tříd spolu s učiteli připravili pro děti 
sportovní a vědomostní soutěže, za 
které děti dostávaly odměny a razít-
ka. Ekologičtí aktivisté zase připra-
vili, formou hry, soutěže k třídění 
odpadu. Děti si z tohoto dopoled-
ne odnesly mnoho pěkných zážit-
ků a poučení. Největší atrakcí byla 
přetahovaná mezi školáky a našimi 
předškoláky. Chtěla bych poděkovat 

MŠ LOJOVICKÁ

SPOKOJENÝ DEN ZEMĚ

všem organizátorům za velmi pěkně 
strávené dopoledne a velkou spoko-
jenost všech dětí

Jaroslava Klášterková, 
učitelka MŠ Lojovická

Foto T. Hrubá

V areálu SOŠ a SOU Dobronická 
se 11. května 2010 uskutečnila jed-
nodenní akce Magistrátu hl. m. Pra-
hy zaměřená na bezpečnost silniční-
ho provozu. Program byl určen pře-
devším pro žáky ZŠ. I nejstarší děti 
z MŠ Mezi Domy ale využily příznivé 
dopolední počasí a zúčastnily se pro-
fesionálně připraveného programu. 

V nabídce bylo dostatek témat 
a soutěží, ze kterých si mohly vybí-
rat. Pod vedením policistů a pořa-
datelů se učily správně a bezpečně 
ovládat jízdní kolo, dozvěděly se, 

MŠ MEZI DOMY

DEN BEZPEČNOSTI
proč je důležité používat refl exní 
pomůcky, samy dokonce vyprávě-
ly o nebezpečí alkoholu a drog za 
volantem a seznámily se se základy 
poskytnutí první pomoci při úrazech 
na silnicích. A nyní už je všem dětem 
jasné, že při jízdě v automobilu musí 
používat dětské autosedačky a pásy.

Akce se dětem moc líbila a byla  
i pro předškolní děti přínosná. 
Domů si odnášely množství zážitků 
a spoustu upomínkových předmětů. 
Děkujeme všem.  

Milena Fiedlerová
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DEN ZEMĚ 
Den Země, pořádaný v ZŠ Meteo-

rologická 28. dubna, se nesl ve zna-
mení sluneční nálady. Naši deváťáci si 
se svými třídními připravili nejrůznější 
soutěže pro předškoláčky z nedalekých 
mateřinek. Na travnatém vnitroblo-
ku školy se odehrály skoky v pytlích, 
přetahovaná lanem, běh s tříděným 
odpadem, Kimovka – rozděl odpadky 
do správných popelnic, poznej zvířátka 
a rostlinky atd. U informačních stánků 
se pak žáci mohli dozvědět  a diskuto-
vat o možnostech dalšího využívání vy-
tříděných surovin, jako jsou papír, sklo, 
plasty, bioodpad a nápojové kartony, 
dozvědět se jak lze správně nakládat 
s nebezpečnými odpady, kde je v Pra-
ze jaké chráněné území, kde získat 
bližší informace o životním prostředí 
v Praze atd. Děti z prvního stupně 
strávily dopoledne s občanským sdru-
žením Koniklec na vybraných lokali-
tách – u Modřanských tůní nacházely 
nejrůznější vodní či luční živočichy, 
v Modřanské rokli se dozvěděly něco 
o geologii a fauně a fl oře tohoto chrá-
něného území a v Lesoparku Kamýk 
zas něco o lesních ekosystémech. Žáci 
z 2. stupně se činili při úklidu prořeza-
ného roští, odtahali větve a vyhrabali 
a uklidili křoviny nad školou. Přičině-
ním všech zúčastněných se Den Země 
vydařil, za což všem patří dík.

JARNÍ SRDÍČKOVÝ DEN
Na naší škole proběhl 19. a 20. 

dubna Srdíčkový den. Tuto akci po-
řádáme již několik let ve spolupráci 
s občanským sdružením Život dětem. 
Za prodej magnetek se zvířátky bylo 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
vybráno 4 600 korun. Tyto peníze pů-
jdou na nákup inkubátorů pro neona-
tologická centra nemocnic, která pečují 
o nemocné, handicapované a opuštěné 
děti. Všem dětem, zaměstnancům ško-
ly a rodičům moc děkujeme. 

J. Malíková

SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE FRANCII
Ve dnech 3. – 8. května 2010 se 

ve francouzském městě Caudebec-lès-
Elbeuf konalo každoroční mezinárodní 
setkání mládeže partnerských měst. 
Tentokrát se prvně zúčastnili i repre-
zentanti naší školy ZŠ Meteorologická, 
kteří byli vybráni ze žáků učících se 
francouzsky, italsky či dobře anglicky. 

Jazyky se nám hodily, byli jsme totiž 
ubytováni ve francouzských rodinách 
a zjistili jsme, že česky se nedomluví-
me. Výběr jídel k večeři, domluva na 
večerním programu či jen dotaz na 
jakoukoliv informaci se stal zapeklitou 
situací, s níž jsme se potýkali a někdy 
i zvítězili. Při celodenním programu 
jsme se setkávali se skupinkou Italů, 
Němců a Francouzů, a tak mezinárod-
ní babylon pokračoval. 

V místní základní škole jsme byli 
přítomni v hodině matematiky, hu-
dební výchovy nebo němčiny a měli 
jsme možnost zjistit, že výuka není 
odlišná od té naší. Žáci školy však 
žijí jednotným ročním projektem – 
připomínají si historii otrokářství, na 
němž v minulosti Francie bohatla. 
Na stěnách celé školy jsou umístěny 
velké malby připomínající otrokářství 
a stejně tak bylo pojato i vyvrcholení 
divadelním představením pro part-
nerské země. V rámci bohatého po-

znávacího programu jsme navštívili 
přístav Le Havre, který kdysi proslul 
obchodem s černými otroky, pak kom-
pletně vybombardován při 2. světové 
válce a poté znovu vystavěn architek-
tem Perretem. Viděli jsme přírodní 
rezervaci v mokřadech Seiny, objevo-
vali jsme staré uličky mezi hrázděnými 
domy a uctili jsme památku Johanky 
z Arku v Rouen. 

Vyvrcholením celého pobytu byla 
zajisté pro mnohé návštěva Paříže. Ei-
felovka je skutečně nebetyčná a pokud 
si stoupnete přímo pod ni, je dojem 
mohutnosti umocněn, stejně tak i Ví-
tězný oblouk, Louvre a Náměstí svor-
nosti jsou monumenty, které přitahují 
pozornost všech návštěvníků. 

Závěrečným bodem programu bylo 
páteční sportování v místní tělocvič-
ně, zahráli jsme si volejbal, basket-
bal, stolní tenis, všichni proti všem, 
zvítězil opět sport. Závěrečného slav-
nostního rozloučení s hostitelskými 
rodinami v místním kulturním domě 
se zúčastnil i starosta, který poděko-
val všem účastníkům a organizátorům 
a předal jim reprezentativní dárky. My 
jsme podobné prezenty neměli, a tak 
jsme hostitele obdarovali alespoň 
drobnými suvenýry s motivem Prahy 
a českých pamětihodností. Nezbývá 
než si přát, aby příští podobná akce 
proběhla třeba zrovna v naší obci 
a abychom se organizace zhostili se 
stejnou velkorysostí.

T. Hrubá, ZŠ Meteorologická

PLANETA ZEMĚ 3000
V pátek 7. května se naše třída spo-

lečně s celým druhým stupněm vydala 
do kina v Modřanech na zeměpisný 
pořad Česká republika – země známá 
neznámá. Protože jsme do Modřan 

přijeli dříve, zašli jsme si do obchodu 
koupit ,,mňamky“ do kina. Vešli jsme 
do sálu, usadili se a vzhůru na výlet po 
krásách České republiky. Film byl udě-
laný velmi zajímavě i poučně. Cestou 
domů jsme ještě zažili hodně legrace 
a po dobrém obědě jsme se s přáním 
hezkého víkendu rozešli domů.

Adéla Jindráčková, 8.A

INDIÁNSKÁ STEZKA
Den, na který nezapomene snad 

žádný účastník, byl 13. květen, kdy se 
konalo pražské kolo soutěže Indiánská 
stezka. Z naší školy se sešel vcelku velký 
počet zájemců, pro které to znamena-
lo naučit se například morseovku, typy 
ohnišť, vázání uzlů, rozpoznat zvířecí 
stopy, pojmenovat rostliny a zvířata 
nebo se dokázat orientovat pomocí 
buzoly. Proto v této soutěži nestači-
lo být jen chytrý, ale i rychlý a zdatný. 
Začátek i konec celé této soutěže byl 
v Modřanské rokli, kam jsme se vždy 
podle našeho času startu přesunuli. 
Běhali jsme ve dvojicích jak stejného, 
tak odlišného pohlaví, ale podle toho 
jsme pak také byli hodnoceni. U kaž-
dého stanoviště jsme dostali za každý 
nesplněný úkol určitý počet trestných 
minut, ale i s jejich velkým množstvím 
jsme neházeli fl intu do žita. Šlo totiž 
hlavně o rychlost, tedy uběhnutý čas. 
Ti nejlepší z každé kategorie byli od-
měněni medailí a knihou a naše škola 
získala pohár. Tento den byl hodně 
náročný, ale všichni jsme si užili hod-
ně legrace a získali spoustu informací. 
Nejlepší z nás postupují do celostát-
ního kola, které proběhne v Ústeckém 
kraji na podzim letošního roku.

Za všechny účastníky 
ZŠ Meteorologická 

Lucka Lešnerová, 9.A

Den Země

ZŠ Meteo u Atlantiku

Indiánská stezka



10 | U nás | 6/2010

KRONIKA

V rámci akce Uklidíme své okolí 
vyhlášené Magistrátem hl. m. Prahy 
jsme po tuhé a dlouhé zimě vyčisti-
li a upravili okolí školy, trafostanice 
a Domova mládeže včetně přilehlých 
ploch v ulicích Libušská a U Bazénu. 
Za jarního sluníčka šla práce pěkně 
od ruky a výsledek našeho snažení je 
opravdu viditelný.

Chci touto cestou poděkovat ne-
jenom našim žákům, ale i panu sta-
rostovi a odboru životního prostředí 
a dopravy městské části Praha-Libuš 

SOU POTRAVINÁŘSKÉ
Poděkování žákům Středního odborného učiliště potravinářského a měst-
ské části Praha-Libuš

za vstřícnou pomoc při zajištění kon-
tejneru včetně odvozu.

Určitě to nebyla poslední taková 
akce. Naše škola je přece součástí 
Písnice a na našem okolí nám záleží. 
Chceme pomáhat při zajišťování pěk-
ného vzhledu naší městské části. Ru-
kou máme dost, chuť a elán také. Proč 
toho nevyužít!

Ing. Milada Valentová, 
ředitelka SOU potravinářského, 

Libušská 320/111, 142 00  
Praha 4 –Písnice. Foto archív SOUP

PODĚKOVÁNÍ ZA ŠPANĚLSKO
Touto cestou bychom  chtěli vyslovit 

velké poděkování v rámci našeho dru-
žebního přátelství v palírně v Třebízi, 
a to paní vedoucí Formánkové, která 
nám předala velmi zajímavou nabídku 
od cestovní kanceláře Pragainfo na 
zájezdy do Španělska a do jiných zemí 
(my jsme si vybrali Španělsko) s 50% 
podporou z EU. Nabídky byly předá-
ny paní Prchlíkové, aby se ujala celé 
této akce, sepsala zájemce, kteří by 
se chtěli zúčastnit atd. Přes námitky 
výboru, ať si to každý sám zařídí, dnes 
již víme, že to byla dobrá volba, ne-
boť další organizace, společné srazy, 
celková administrativa, výběr peněz 
a dojednání schůzek, aby vše bylo na 
100 % zajištěné, jak to brala osobně 
paní Prchlíková, bylo velmi dobré roz-
hodnutí. Po celou dobu se ještě leccos 
měnilo a my jsme již vystupovali jako 
skupina, která se domluví, aby vše 
proběhlo bez problémů.

Zájemců bylo mnoho, bohužel 
se na všechny nedostalo, hlavně, 
ze strany letecké společnosti která 
nemohla pojmout  a dopravit větší 
počet zájemců, v hotelích by nebyl 
problém další seniory umístit. 

K celému spokojenému zájezdu, 
hlavně při přípravě a vlastním vy-
řizováním, přispěla p. Prchlíková, 
která se celé tři měsíce před odjez-
dem nezištně starala o tento zájezd, 
sjednávala schůzky, výběr a doručení 
peněz, ale i po dobu pobytu, co bylo 
třeba, včetně výletů, sdružení celého 
kolektivu apod. Též padla v debatě 
v klubu na p. Prchlíkovou pochvala 
ze stran účastníků tohoto zájezdu.  

O tomto všem jsme uspořádali dne 
4. 5. 2010 malou klubovou besedu 
za  přítomnosti některých zúčastně-
ných, kteří všem ostatním vyprávěli, 

KLUB SENIOR
jaké je krásné Španělsko, a jak to vše 
probíhalo. Paní Mgr. Jana Kaněrová 
ze svých osobních zápisků podrobně 
sdělila, co vše jsme viděli, co jsme 
zažili, další účastníci se připojili se 
svými zážitky (Pospíšilovi, Mohylovi), 
aby tak dokreslili, co p. profesorka 
již řekla. Přítomní senioři tak naslou-
chali a měli ucelený pohled na tento 
zájezd za hranice. Vyprávění bylo 
doloženo množstvím fotografi í p. 
Prchlíkové a různými dokoupenými 
fotografi emi p. Kaněrové.

Španělsko je členem EU a bude po 
dobu čtyř let takovéto zájezdy pro 
české seniory pořádat, za přispění 
EU. My budeme jistě u toho, neboť 
naši rekreanti se předvedli ve Špa-
nělsku na jedničku, jako ukázněné, 
kamarádské a hlavně lidské bytosti, 
Českou republiku dobře  reprezento-
vali, (což může zvláště p. Prchlíková 
dosvědčit ze svého zdravotního zá-
žitku), daleko od domova.  

Přáli bychom toto všechno za-
žít většině našich seniorů z Libuše 
a Písnice. Budete-li o tom na příští 
rok uvažovat, sledujte časopis U nás, 
zveřejníme plánovaný výjezd za hra-
nice. Nevíme dosud kam, ale věříme, 
že to bude opět zážitek!

Též stojí za zmínku, že jsme měli 
možnost posoudit zájezdy jiných ces-
tovek (českých seniorů), kterým byl 
pobyt též zajišťován, avšak náklady, 
tj. cena na osobu, byly nesrovnatel-
ně větší, než jsme měli my.

Proto bychom ještě jednou rádi 
moc poděkovali p. Formánkové osob-
ně dne 29. 6. 2010, kdy plánujeme 
zakončení klubu výletem do Třebíze, 
a předali  jí malou pozornost!

Výbor Klubu Senior
Foto Zdena Prchlíková

VÝLET NA ZÁMEK ZBIROH 
U PLZNĚ

Škoda pro ty, kteří se nemohli 
zúčastnit výletu na zámek Zbiroh 
u Plzně!

Byl i pro ty, kteří toho moc ne-
nachodí, neboť velmi příjemné bylo 
i posezení v autobuse – projet se 
nádhernou krajinou, nechat se uná-
šet historií, vidět monument zámku, 

slyšet o jeho historii, prohlédnout si 
místnosti, kde na vás přímo dýchala 
někdejší doba, spatřit upravenou zá-
meckou zahradu a mnoho tam již vy-
konané práce! Poslouchat slova o síle 
člověčenství, mnoho o národě, stří-
dání vládců, o špatném hospodaření 
některých majitelů, o těch, kteří stále 
zámek zdokonalovali, o tom, jak se 
naši předkované snažili odkázat něco 
pro nás budoucí. A tak nás napadalo, 
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co že my zanecháme pro budoucí? 
O historii zámku, o vzniku jeho 

názvu Zbiroh, co uvidíme v plánova-
ném okruhu, nám ještě v autobuse 
vyprávěla naše klubová historička p. 
prof. Randová, za což jsme jí vždyc-
ky moc vděčni. Mimo jiné zdůraznila, 
že se zámek nachází na rozhraní Kři-
voklátska a brdských lesů, v rodišti 
Josefa Václava Sládka, místo si oblíbil 
Fráňa Šrámek, Adolf Branald i Alfons 
Mucha, který zde na zámku pobýval 
20 let a vytvořil zde velkolepé dílo – 
Slovanskou epopej.

Zámek je v současné době v sou-
kromých rukách a netrpí. Vzkvétá, 
plánují se další opravy, další aktivity, 
rozšířené ubytování, v zámecké kap-
li se pořádají svatby, pohoštění, též 
oslavy v zámecké restauraci. Měli 
jsme možnost spatřit nádherný apart-
mán, kde mohou návštěvníci strávit 
pobyt, novomanželé svatební noc. 
Je možné naplánovat ve Zbirohu ví-
kendy, které děti darují svým rodičům 
k významným jubileím jako dárek, je 
možno využít vše, co se nabízí – well-
ness centrum, včetně masáží, bazénu, 
procházek atd. Přála bych všem vidět 
tu změnu od roku 1990! I my věříme, 
že se opět vrátíme za čas v tato místa 
a budeme opět srovnávat.

Průvodkyně mladá, schopná, plná 
energie nám vše pověděla. Na ob-
jednaném jídle v zámecké restauraci 
s domluveným menu a s výhodnou 
cenou, jak na svíčkové tak na vepřo-
vé, jsme si moc pochutnali. Zákusek 
byl přímo umělecké chutné dílo. A co 
bychom popřáli tomuto krásnému 
zámku, a jeho aktivitám? Hodně 
úspěchu na vykročené cestě!

Za výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

JÍVKA – STÁRKOV
– KUDOWA ZDROJ

Velmi dobrá parta, hezké poča-
sí, možnosti nákupů, nahlédnutí do 
historie naší země, jak v pátek tak 

12. května odpoledne na ná-
městíčko na sídlišti Písnice svolala 
svůj mítink Dělnická strana sociální 
spravedlnosti, nástupkyně Dělnické 
strany, která byla jako extremistická 
soudně zrušena. Městská část Pra-
ha-Libuš aktivity Dělnické strany na 
svém území jasně odmítla (viz tis-
ková zpráva v rámečku). 

Podle osobního svědectví jed-
noho z místních občanů, který asi 
v půl sedmé projížděl okolo místa 
demonstrace na kole, na prostran-
ství bylo zhruba 250 lidí, z toho 
minimálně třetina policistů a čle-
nů antitikonfl iktního týmu a další 
možná třetina „zvědavci  postáva-
jící v hloučcích trošku stranou, aby 
viděli a slyšeli, ale vlastně nebyli. 
V širším okolí bylo mnoho desítek 
dalších policistů s dodávkami s ple-
tivem na oknech, nebo hlídkujících 
ve dvojicích až trojicích,“ sdělil oči-
tý svědek, „na místě celkem klid, 
když se v jednu chvíli schylovalo 
k nějaké strkanici u transparentu, 
myslím NE xenofobii NE Dělnické 
straně, tak hned přispěchali lidé 
z antikonfl iktního týmu, nastražili 
se policisti postávající v ochranných 
vestách kousek opodál (díky jejich 
upozorňování se navzájem jsem si 
všiml, že se něco děje), ale ti zů-

MČ PRAHA-LIBUŠ ODMÍTÁ AKTIVITY DĚLNICKÉ STRANY 
SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI NA SVÉM ÚZEMÍ

Městská část Praha-Libuš odmítá aktivity Dělnické strany sociální sprave-
dlnosti na svém území. Ta na Libuši a Písnici ohlásila na 12. května svůj 
volební mítink, údajně, mimo jiné, na podporu českých obyvatel městské 
části proti vietnamské komunitě a jiným cizincům.
„S aktivitami Dělnické strany sociální spravedlnosti ani jiných extremistic-
kých skupin se městská část Praha-Libuš neztotožňuje, distancuje se od 
nich a na území MČ nejsou žádoucí,“ zdůrazňuje starosta Petr Mráz a do-
plňuje: „Ze strany těchto skupin se nejedná o snahu městské části pomoci, 
nýbrž o zneužívání problémů, které ve vzájemném soužití v místě s tak 
velkou koncentrací jedné cizinecké komunity logicky existují, k vlastním 
politickým účelům.“
Tyto problémy je nutné řešit ve spolupráci s příslušnými orgány tohoto 
státu, a to věcně, dlouhodobě a systematicky. MČ Praha-Libuš již přes rok 
úzce spolupracuje s pražskou i cizineckou policií. Tato oboustranně pro-
spěšná spolupráce se ještě více zintenzívnila za poslední měsíc. „Posílené 
hlídky Policie ČR jsou vidět všude u nás v denní i noční dobu a my děkujeme 
policejním složkám za spolupráci a zajištění bezpečnosti našich občanů,“ 
říká starosta Mráz.
Magistrát hl. m. Prahy navíc připravuje ve spolupráci s MČ Praha-Libuš ote-
vření detašovaného pracoviště, které bude mimo jiné poskytovat sociální 
a právní poradenství cizincům a konzultace českým občanům, kteří s nimi 
mají problémy ve vzájemném soužití. Cizinecká problematika v MČ Praha-
Libuš se řeší také na jiných úrovních státní správy a samosprávy.
„Obyvatele Libuše a Písnice ujišťujeme, že v souvislosti s chystaným shro-
mážděním Dělnické strany sociální spravedlnosti dne 12. května nemusí 
mít obavu o svou bezpečnost. MČ Praha-Libuš je v této záležitosti v úzkém 
kontaktu s pražskou policií, která je proti extremistům připravena adekvát-
ně zasáhnout s cílem zabezpečit veřejný pořádek,“ zdůrazňuje Petr Mráz, 
starosta MČ Praha-Libuš.

Tisková zpráva MČ Praha-Libuš, 4. 5. 2010

DEMONSTRACE
stali na místě a nezvyšovali nervo-
zitu u té strkanice. Naopak novináři 
a několik televizí se tam natlačili 
téměř hned, několik velkých kamer 
a minimálně pět profi  foťáků. Ti  
protikonfl iktní to zvládali dokonale 
a policisti vybavení na rvačky to vi-
děli a jen zpovzdálí jistili, bylo to 
naprosto profesionální a secviče-
né.“

Na následující den občanské 
sdružení Goi Nang, složené z „ob-
čanů různých států, národností 
a ras a vyznání, s cílem napomá-
hat přátelskému soužití a umírnění 
nepřátelských nálad, vyznávajíce 
principy demokracie“ v reakci na 
mítink Dělnické strany sociální 
spravedlnosti, pozvalo „všechny 
lidi dobré vůle na setkání s názvem 
Závitek pro Libuš“ v centru Libuše 
u pošty. Při této příležitosti nabíze-
li ochutnávku vietnamské kuchyně 
– jarních závitků. Sdružení rovněž 
vyzývalo předem účastníky, aby 
„žádným způsobem nenarušovali 
mítink DSSS. Chceme se vyhnout 
jakémukoliv střetu a projevům 
agresivity, které by mohly kterou-
koliv ze zúčastněných stran jakkoliv 
poškodit.“

qá

v neděli – to náš kolektiv sdružu-
je a vždy se mnoho zájemců hlásí 
a do posledního místečka zaplní 
autobus. Tento jarní výjezd na tato 
místa byl výjimečně zdařilý. Sluníč-
ko hřálo nepřetržitě, a dokonce po 
příjezdu nás vytáhlo na společnou 
procházku k nedalekému rybníku. 

Pátek s plánovanou prohlíd-
kou zámku Hrádek u Nechanic 
byl mimořádný hlavně tím, že nás 
provázela průvodkyně velmi znalá 
a když viděla, že nás výklad moc 
zajímá, přidala ještě mnoho dalších 
informací a neváhala prodloužit čas 
vyhrazený na prohlídku. Pravidelný 
čas na předvečerní grog s dortíky 
z libušské cukrárny byl nahrazen 
sladkostmi od jedné oslavenkyně, 
která je vezla s sebou a moc nás 
překvapila. Jak jinak, moc jsme si 
pochutnali. 

Hezké chvilky strávené u našich 
sousedů, to je již tradice a každý 
počítá, plánuje, co si doveze, koho 
podaruje a co si pro radost sobě 
udělá. Čas utekl jako voda a v klidu 
a v pohodě  jsme si mohli v penzio-
nu ve tři odpoledne již odpočinou, 
nebo se projít, nebo v místní re-
stauraci při kávě popovídat.

V neděli při cestě zpět byla na-
ším výborem naplánována prohlíd-
ka zámku v Ratibořicích s příjem-
nou procházkou na Staré Bělidlo. 
Po obědě v  hospůdce Barunka čas 
příjemně utekl, pochutnali jsme si 
a v klidné a spokojené náladě se 
ubírali  k domovu.

Poděkování patří celému  orga-
nizačnímu výboru, ale především 
našemu panu řidiči, který jezdil 
klidně a dovezl nás šťastně domů. 

Ještě stojí za zmínku slova ces-
tovatelů z tohoto zájezdu, kterými 
nám dali najevo, že tak bezpro-
blémový zájezd plný pohody a po-
rozumění dosud nezažili a chtějí 
s námi opět na podzim, tj. 5. 11. 
2010 v pátek v 11.00, odcestovat!

Zaznamenala Zdena Prchlíková 
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č. 13/2010: ZMČ bere na vědo-
mí zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 
2009. Ukládá starostovi připravit 
opatření k nápravě chyb a nedostat-
ků uvedených v této zprávě.
č. 14/2010: ZMČ schvaluje celoroční 
hospodaření MČ Praha-Libuš na rok 
2009 s výhradou nedostatků uvede-
ných ve zprávě o výsledku přezkoumá-
ní hospodaření. Ukládá provést opat-
ření k nápravě zjištěných nedostatků.
č. 15/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské ško-
ly Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 16/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy 
Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 17/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 2 ke Zřizovací listině Mateřské 
školy Lojovická 557, Praha 4 – Libuš. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 18/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy 
s rozšířenou výukou jazyků Ladsla-
va Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 19/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské ško-
ly Ke Kašně 334, Praha 4 – Písnice. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 20/2010: ZMČ schvaluje dodatek 
č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské ško-
ly K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš. 
Pověřuje starostu podpisem tohoto 
dodatku, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 21/2010: ZMČ souhlasí s rozpoč-
tovou změnou č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, ve všech  
bodech.
č. 22/2010: ZMČ schvaluje dopravní 
řešení komunikace Švihovská ve vazbě 
na připravovanou výstavbu bytových 
domů Nový park Písnice – investor 
Ekospol, a. s. –  neprůjezdnou varian-
tu: fyzicky uzavřít propojení Švihov-
ské a Libušské pevnou bariérou. Od 
místa uzavření směrem na východ bu-
dou stávající (i případně nově vybudo-
vané) RD napojeny novou komunikací 
na východní obchvat Písnice.

K tisku připravili 
Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová  

Z USNESENÍ 
ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš ze dne 28. 4. 2010:

Akční plán 2010 MČ Praha-Libuš byl 
schválen zastupitelstvem městské části 
dne 2. 12. 2009 usnesením č. 56/2009. 
Akční plán na rok 2010 (AP) je jedno-
letý soubor projektů (konkrétních ak-
tivit), které vycházejí ze strategického 
plánu a z různých koncepcí MČ. Pro-
jekty do akčního plánu byly vybírány 
na základě několika kritérií (např. ča-
sová náročnost, fi nanční náročnost vč. 

JAK SE PLNIL AKČNÍ PLÁN 
V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2010

pravděpodobnosti získání dotace, or-
ganizační náročnost). Realizace těchto 
projektů bude zahájena v daném roce. 
Za kontrolu plnění akčního plánu 
zodpovídá strategický tým MČ Pra-
ha-Libuš. Na podzim připravuje akční 
plán na následující rok, který prováže 
s rozpočtem, poté předloží ke schvá-
lení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš. 
V lednu zadá strategický tým přípravu 

a realizaci jednotlivých projektů a akcí 
garantům, kteří jsou určeni z řad ve-
doucích odborů a radních za danou 
oblast a zodpovídají za jejich realizaci. 
Garanti vypracují čtyři průběžné zprávy 
k průběhu realizace plnění jednotlivých 
projektů a akcí (k 31. 3. 2010, 30. 6. 
2010, 30. 9. 2010 a 31. 12. 2010 ). 
Průběžné zprávy jsou projednávány na 
jednání strategického týmu. K 31. 3. 
2010 byly strategickému týmu předány 
první průběžné zprávy. Jejich přehled 
otiskujeme v následující tabulce.

K tisku připravila Markéta Lukešová

PROJEKT
Iniciace urychlení výstavby východního obchvatu Libuše a Písnice
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ zaslán dopis na OMI MHMP se žádostí o informace o stavu příprav projektu, žádost o urychlení řešení (č. j. 619/10/

OŽPD/ZK)
Instalace dopravních značek a opatření zamezujících průjezdu ulicí nebo snižujících rychlost vozidel ve vedlejších ulicích
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ ul. Na Musilech a K Lukám – vozidla do areálu SAPA v ul. V Lužích  – v ul. V Lužích nainstalovány sloupky, které brání 

v průjezdu do ul. Na Musilech a K Lukám
→ ul. K Lukám – instalace DZ „Pozor děti“, nový přechod pro chodce, vyhotoven projekt na zpomalovací prahy, nejsou fi nance
→ ul. Lojovická a K Hájovně – zpracován projekt na výstavbu stav. zpomal. prahů, stavební povolení, chybí fi nance
→ ul. K Vrtilce – instalace DZ  „Pozor děti“, instalace značení, které zabraňuje objíždění zpomalovacího prahu
→ příprava PD na rekonstrukci ul. Lad. Coňka a K Vrtilce (Zavos)
Úseková měření rychlosti a další opatření zaměřená na snížení rychlosti na hlavních ulicích
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ průběžná jednání pana starosty s řediteli policií – pravidelné kontroly měření rychlosti
→ zasílání dopisů se žádostmi o pravidelné kontroly, dopis č.. 620/10/OŽPD/ZK
→ v PD na rekonstrukci Libušské ul. v Písnici jsou  navrženy stavební zpomalovací prahy v místech autobusových zastávek 
Prověření koordinace světelných křižovatek
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ zaslán požadavek na prověření na MHMP, dopis č. j. 1031/10/OŽPD/ZK
Dokončení výstavby kruhové křižovatky Novodvorská-Meteorologická
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ kruhový objezd byl vybudován na podzim 2009 (investor TSK hl. m. Prahy), dopis č. j. 12/10/OŽPD/ZK, č. j. 

TSK/01673/8001
Zvýšení bezpečnosti dětí v ulicích v okolí ZŠ Meteorologická (již se realizuje úprava přechodu pro chodce) a ZŠ Písnice 

(rekonstrukce okolních ulic)
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ ZŠ Meteorologická – na podzim 2009 vybudována kruhová křižovatka, připravuje se posunutí přechodu v ul. Skalská 

(investor TSK)
→ ZŠ L. Coňka – připravuje se rekonstrukce ulic K Vrtilce a L. Coňka (Zavos), fi rmou Dipro je vypracována studie dopravního 

řešení těchto ulic (chodníky, DZ, parkovací místa, zjednosměrnění ulic). Po vypracování projektu bude svoláno společné 
jednání zástupců MČ, rady školy a projektanta (připomínkování projektu), prozatím bylo instalováno dopravní značení 
„Pozor děti“ a DZ zabraňující nebezpečnému objíždění zpomalovacího prahu

Uspořádání jednání na téma „Doprava v MČ Praha-Libuš z mnoha pohledů“ s Magistrátem hl. m. Prahy, Ropidem, 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy a Útvarem rozvoje hl. m. Prahy s účastí veřejnosti

1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ 20 10. 2009 – Kulatý stůl – Doprava v MČ Praha-Libuš (zástupci MČ, Ropidu, DP, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, magistrátu)
→ 15. 2. 2010 – Kulatý stůl – Cyklodoprava
Zasílání dopisů se stanoviskem Zastupitelstva/Rady MČ k rozvoji městské hromadné dopravy na území městské části 

organizaci Ropid
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ jednání mezi MČ a Ropidem probíhají průběžně
→ Ropid obdržel petici občanů na obnovení linky č. 197 přes sídliště Písnice
→ únor 2010 – poslední jednání s Ropidem – předložení výsledků dopravního šetření – zrušení linky č. 153, prozatímní 

navrácení linky č. 197 do původní trasy přes sídl. Písnice z důvodu uzavření komunikace ul. K Šeberáku v Kunraticích
Iniciace prověření návaznosti autobusových linek
1. průběžná zpráva (leden – únor 2010)
→ zaslán dopis na Ropid – žádost o koordinaci a návaznosti spojů, č. j. 16/10/OŽPD/ZK
Dostavba cyklistické stezky do Modřan a Cholupic
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ jednání s ing. Polákem z MHMP (koordinátor pro cyklodopravu na území hl. m. Prahy  )
→ MČ objednala projekt dopravního značení cyklistických tras a stezek na území MČ
→ TSK hl. m. Prahy provede dle projektu osazení dopravního značení
Prověření možnosti vzniku nového centrálního prostoru jižně od sídliště Písnice (i za využití podkladů vzniklých v rámci 

projektu Zelená zóna Písnice)
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ pozemky jsou v majetku soukromých vlastníků, kteří mají s pozemky vlastní záměry
→ MČ bude o případném využití pozemků jednat s jejich vlastníky
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Výtah z usnesení Rady městské části 
Praha-Libuš v období od 7. 4. do 4. 5. 
2010. Plná znění jsou k dispozici na Úřa-
du městské části Praha-Libuš. Na inter-
netových stránkách Českého úřadu ze-
měměřičského a katastrálního  – http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně 
dostupné údaje o parcelách a budovách 
zapsaných v katastru nemovitostí.

Rada městské části Praha-Libuš:
 Souhlasí s termíny pro podání 

žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2011/2012 do 
mateřských škol zřizovaných MČ Praha-
Libuš: 
 vyzvedávání žádostí v jednotlivých 

mateřských školách: od 21. 2. do 11. 3. 
2011,
 odevzdávání vyplněných žádostí 

v jednotlivých mateřských školách: 14. 3. 
a 15. 3. 2011 od 13.00 hod. do 17.00 
hod.,
 roztřídění přihlášek ředitelkami MŠ 

na humanitním odboru (pozván výbor 
pro výchovu a vzdělávání): 23. 3. 2011 
od 10.30 hodin,
 vyzvedávání rozhodnutí o přijetí x ne-

přijetí dítěte do mateřské školy: od 4. 8. 
4. 2011 v konkrétních MŠ.

 Bere na vědomí přerušení pro-
vozu mateřských škol zřizovaných MČ 
Praha-Libuš v měsících červenec a srpen 
2010 v souladu s vyhláškou č. 43/2006 
Sb., o předškolním vzdělávání.
Přerušení provozu bude: 
 MŠ Ke Kašně – od 1. 7. do 31. 8. 2010
 MŠ Lojovická – od 1. 7. do 31. 8. 2010
 MŠ Mezi Domy – od 7. 7. do 27. 8. 2010
 MŠ K Lukám – od 7. 7. do 31. 8. 2010
 Schvaluje darovací smlouvu se 

společnostmi Pro Trade, s. r. o., a Essel-
te, na konání místních kulturně-sportov-
ních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš 
v roce 2010. 

 Souhlasí s pořádáním veřejného 
fóra nad celkovým rozvojem MČ Praha-
Libuš dne 9. června 2010 od 17 hodin 
v tělocvičně Klubu Junior, Na Okruhu 
395, Praha 4 – Písnice.

 Schvaluje  smlouvu o zřízení věc-
ného břemene s Telefónica O2 Czech Re-
public, a. s., k pozemku parc. č. 1141/1, 
k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl. 
m. Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi 
MČ Praha-Kunratice a MČ Praha-Libuš 
na výpůjčku automobilové cisternové 
stříkačky CAS K24-Liaz, SPZ: AP 55 10.

 Souhlasí se stavbou zastřešeného 
bazénu 3 x 4,5 m na pozemku parc. č. 
643, k. ú. Písnice. 

 Souhlasí s navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 28. 4. 2010, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 Bere na vědomí stav energetické 
náročnosti budov mateřských a základ-
ních škol zřizovaných městskou částí 
Praha-Libuš.

ZPRÁVY 
Z JEDNÁNÍ 
RADY

PROJEKT
Zahájení úprav/rekonstrukce lokálních centrálních míst („míst setkávání“)
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ pozemek je v soukromém vlastnictví
→ MČ se bude snažit zúčastnit jednání ohledně využití pozemků (např. při výstavbě stanice metra)
Iniciace vzniku regulačního plánu / regulačních plánů
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ pořízení RP rozhoduje hl. m. Praha, RP se v Praze nedaří realizovat
→ o RP bylo zažádáno v průběhu připomínkování nového územního plánu – šance minimální
Realizace schůzek s investory a dotčenými úřady ohledně rozvojových záměrů investiční výstavby
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ březen 2010 – jednání pana starosty s vedoucí stav. odboru MČ Praha 12 – projednávání větších záměrů  s MČ Praha-

Libuš (Rada MČ), např. jednání ohledně záměrů větších obytných celků na Libuši a v Písnici, jednání s vlastníky pozemků 
u budoucí stanice metra

Zahájení instalace plastových tepelně-izolačních oken do budov v majetku městské části
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ v roce 2009 vyměněna okna v MŠ Mezi Domy a část objektu Libušská 35
→ na rok 2010 je požádáno o dotaci na výměnu oken v MŠ K Lukám a v Klubu Junior
Zpracování energetického auditu (EA) budov mateřských a základních škol
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ v roce 2009 zpracovány EA na: MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, MŠ Ke Kašně, ZŠ L. Coňka
→ požádáno o zaslání nabídky na EA na MŠ K Lukám (Porsenna)
Identifi kace vhodných budov pro instalaci obnovitelných zdrojů energie
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ budovy škol a školek byly prohlédnuty dvěma odbornými fi rmami (Systema, s. r. o., a Energy Systems, s. r. o. ), obě fi rmy 

od záměru ustoupily
→ zveřejněn záměr na dlouhodobý pronájem střešních plášťů na vybudování fotovoltaických elektráren (webové stránky MČ 

Praha-Libuš )
Pořádání multikulturních a integračních akcí
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ 7. 1. 2010 – 120 seniorů na novoročním posezení v restauraci Dong Do v areálu Sapy – kulturní přehled a ochutnávka 

vietnamského jídla, prohlídka buddhistického chrámu a areálu Sapa
→ 11. 2. 2010 – oslava Lunárního roku v restauraci Little Hanoi, pozváno 100 občanů
→  17. 5. 2010 – Jarmark, akce MČ – stánek s vietnamským jídlem, vystoupení tanečního kroužku Sapy
Školení pracovníků veřejné správy pro jednání s cizinci a národnostními menšinami
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ školení s organizací Člověk v tísni – přístup k vietnamské komunitě – 4. 6. 2010 9:00 – 12:00 na úřadu MČ, K Lukám 

664, další školení proběhne v září a listopadu
Zvýšení dohledu městské policie na okolí ZŠ Meteorologická (ochrana dětí před sociálně-patologickými jevy)
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ 8. 2. 2010 proběhlo jednání na HO (pí Hájková, p. Piršl – zástupce MP Praha 12, pí Fendrychová a p. Bělecký – ředitel ZŠ 

Meteorologická). Na jednání bylo domluveno, které problémy je třeba řešit (zabezpečení přechodu na kruhovém objezdu 
v době 12:45 – 13:15, zkrácení intervalu na světelné křižovatce Meteorologická x Skalská, kontrola vjíždějících aut do 
areálu školy v odpoledních hodinách, řešit osvětlení parkoviště u školy, setrvání bezdomovců za objektem anglické školy).

→ 22. 3. 2010 předal pan Piršl zprávu o řešení (přechod je v uvedenou dobu používán v průměru 7 dětmi, MP bude požá-
dána o vypozorování stáří dětí, zkrácení světelné signalizace MP řešila s TSK a zároveň OŽPD odeslalo dopis na MHMP, 
od 15. 3. 2010 mělo dojít ke zkrácení, všechna kontrolovaná vozidla patřila rodičům žáků školy, osvětlení parkoviště 
nebude řešeno z fi nančních prostředků, bezdomovci vykázáni.

→ Kontrola hřiště Skalská a okolí – nebyla prokázána protiprávní jednání, areál není správně zabezpečen (řetěz s průchodem 
80 cm).

Kontroly budou nadále probíhat, i v odpoledních hodinách.
Iniciace jednání ohledně možného založení/vzniku/rozšíření středních škol
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ 25. 2. 2010 zpráva z MHMP – z důvodu nepříznivého demografi ckého vývoje nebude MHMP zřizovat ani rozšiřovat 

střední školu na území MČ.
Systematizace a dlouhodobá stabilizace vyhlašování a přidělování grantů
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ Grantový program byl schválen usnesením ZMČ č. 58/2009 ze dne 2. 12. 2009
→ termín ukončení podání žádostí o grant – 22. 2. 2010
→ rada MČ schválila doporučené projekty – usnesení č. 47/2010 
→ celkem podpořeno 11 projektů v celkové výši 155 000,- Kč
Rekonstrukce webových stránek městské části
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ rekonstrukce webových stránek probíhá, bude změněna grafi cká podoba, struktura zůstane stejná
Využití dalších komunikačních nástrojů pro zlepšení informovanosti obyvatel a subjektů v MČ
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ probíhají jednání pro využití výstražného komunikačního systému (sirén) pro „místní rozhlas“ (pozvánky na akce MČ)
→ informační plakátovací válce – v současné době chybí fi n. prostředky
Pořádání veřejných setkání a jednání k jednotlivým tématům rozvoje městské části a k významným projektovým zámě-

rům
1. průběžná zpráva (leden – březen 2010)
→ 15. 2. 2010 – kulatý stůl na téma Cyklodoprava na Libuši a Písnici
→ 18. 3. 2010 – závěrečný seminář k projektu „Strategický rozvoj MČ Praha-Libuš respektující principy udržitelnosti/udrži-

telného rozvoje“
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 Souhlasí se stavbou kanalizační 
přípojky z ulice Na Domovině (poze-
mek parc. č. 551 a 557/51) a telefon-
ní přípojky (pozemek parc. č. 551, vše 
k .ú. Libuš) k pozemku parc. č. 553/2, 
k. ú. Libuš, dle situace Ing. Adolfa 
Cerháka z 10/2009 za podmínky: 
Povrchy komunikace budou uvedeny 
do původního stavu v celé šíři. Před 
započetím stavby si stavebník vyžá-
dá stanovisko OŽPD MČ Praha-Li-
buš k záboru komunikace. Stavebník 
uzavře s MČ Praha-Libuš smlouvu 
o odpovědnosti při realizaci přípojek. 
Stavebník (nebo budoucí vlastník) 
telefonní přípojky uzavře před zapo-
četím prací smlouvu o smlouvě bu-
doucí o věcném břemeni uložení této 
přípojky do pozemku parc. č. 551, k. 
ú. Libuš, který je ve vlastnictví obce 
Praha, svěřený MČ Praha-Libuš. 

 Schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
s Telefónica O2 Czech Republic, a. s., 
pro stavbu Ph12, Na Močále, Rezi-
dence Libuš, ÚPS,11010-027021, 
k pozemku parc. č. 1141/1 k. ú. Li-
buš, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. 
Prahy – svěřeno MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí  se stavbou vodovod-
ní přípojky dle zákresu Ing. Ždimery 
z 19. 4. 2010 a jejím uložením do 
pozemku parc. č. 439/1 (ul. Chladí-
renská), který je ve vlastnictví obce 
Praha, svěřený MČ Praha-Libuš, za 
podmínky převzetí záruky na povrch 
komunikace od jejího zhotovitele Pra-
gis, a. s., Budovatelská 286, Praha 9. 
O výkopové povolení a zábor komu-
nikace požádá stavebník po kladném 
vyjádření stavebního úřadu.

 Schvaluje Smlouvu o odpisová-
ní technického zhodnocení pronaja-
tého majetku s Českou poštou, s. p., 
provedeného v objektu pošty 413, ul. 
Libušská, Praha 4. 

 Souhlasí se záměrem prona-
jmout  část pozemku parc. č. 1138/3 
v k. ú. Libuš, obec Praha, a část po-
zemku parc. č. 910/81 v k. ú. Písnice, 
obec Praha, které jsou ve vlastnictví 
hlavního města Praha – svěřeny MČ 
Praha-Libuš, společnosti Outdoor ak-
cent, s .r. o., na umístění oboustran-
ného, osvětleného reklamního zařízení 
maximálních rozměrů 5,1 x 2,4 m za 
nabídnutou cenu na umístění jednoho 
reklamního zařízení 40 000 Kč ročně, 
celkem pak 80 000 Kč ročně za celý 
předmět pronájmu. Protože umístě-
ní reklamního zařízení je vázáno na 
souhlas příslušného stavebního úřadu, 
nájemní smlouva bude uzavřena až po 
jeho udělení, nejpozději však do 1. 9. 
2010.  

 Schvaluje text tiskové zprávy, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Schvaluje smlouvu o nájmu neby-
tových prostor v ulici Ke Kašně č. p. 100 
s panem Josefem Kořínkem – Dry Sucho, 
se sídlem Mirotická 954/7, Praha 4.

K tisku připravili 
Tomáš Hejzlar a Hana Kolářová

Vážení občané, Magistrát hl. m. Prahy, který přiděluje naší městské části velkoobjemové kontejnery (VOK), nám pro 
letošní rok počet kontejnerů omezil. Z těchto důvodů by tak v měsících červenec a srpen  2010 nemohly být kontejnery 
přistaveny. Proto se Městská část Praha-Libuš rozhodla, že tyto kontejnery občanům poskytne ze svého rozpočtu. Vel-
koobjemové kontejnery budou tedy přistaveny v uvedený den od 9 hod. a nebudou vyměňovány a po jejich naplnění 
budou odvezeny stejně, jak to bylo u kontejnerů poskytnutých MHMP. 

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v následujících termínech na těchto stanovištích:

13. 7. 2010 → Ohrobecká, K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na Domovině, U Bazénu
10. 8. 2010 → Ohrobecká, Výletní,  Hoštická, K Lukám (parkoviště), Zbudovská  

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA ODPAD

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

leden 2010

234 704 511 

DO CENTRA

NA PŘÍMĚSTSKÝCH LINKÁCH PID
(linky č. 301 - 399)

na území hl.m. Prahy ve směru 

 je 

POVOLEN NÁSTUP VŠEMI DVEŘMI.

Od neděle 9. 5. 2010 došlo k ně-
kterým drobným trvalým změnám 
autobusových linek PID.

Upraveny jsou jízdní řády linek 
196, 197 a 198. Důvodem je návrat 
trasy linky 197 do původní stopy ve-
dené přes Kunratickou spojku (linka 

AUTOBUSY MHD – ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
nově jede přes Sídliště Písnice a již 
nejede přes Kunratice). Jelikož je 
změna provedena v průběhu výluky 
v Kunraticích, ve skutečnosti se tedy 
výluková trasa této linky plynule pře-
klápí do trasy trvalé. Změna jízdních 
řádů linek 196 a 198 znamená pouze 

časové posuny z důvodu koordinace 
časových poloh s linkou 197. V této 
souvislosti se také mění charakter 
zastávky Na Proutcích (původně stá-
lá, nově na znamení).

Zdroj: ROPID, upraveno (red)
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Vzhledem ke stále rostoucím ce-
nám energie (v průměru okolo 5 % 
ročně) potřebné k celkové funkčnos-
ti domu a k naplnění dnes požadova-
ného standardu bydlení, je v zájmu 
každého majitele objektu nebo bu-
doucího stavebníka co nejvíce poní-
žit tuto spotřebu energie.

Kromě samotného snížení rodin-
ného rozpočtu je zřejmý i spole-
čenský užitek – snížení dopadu na 
životní prostředí kolem nás, úspora 
přírodních zdrojů. 

Čím je tvořena spotřeba 
energie v domácnosti?

Spotřebu energie v objektu či do-
mácnosti lze rozdělit do několika spo-
třebních oblastí, tj. vytápění, ohřev 
vody, osvětlení a elektrické spotřebiče 
(kuchyňské, kancelářské a zábavní).

Procentuální rozložení jednotli-
vých spotřeb je závislé na několika 
vstupních faktorech domu a jeho 
vybavení, jako je např. obalová kon-
strukce, typ osvětlovací soustavy 
nebo zdroj tepla. V grafu je znázor-
něn přibližný poměr hlavních spo-
třeb v rodinném domě.

JAK NA ÚSPORY ENERGIE
aneb: snížení provozních nákladů v domácnosti

Jak co nejefektivněji 
snížit spotřebu energie?

Je hned několik možností jak sní-
žit energetickou náročnost objektu. 
Jak je vidět z grafu, největší spotře-
ba je skryta ve vytápění objektu.

Snížení spotřeby vytápěním lze 
dosáhnout jednak drastickým způso-
bem – že se sníží teplota v interiéru, 
tedy utáhnou se kohoutky, obleče se 
svetr či se začne skákat přes šviha-
dlo. Důstojnější a komfortnější mož-
nost, jak dosáhnout nižší spotřeby 
na vytápění, kdy lze ponechat vnitř-

HLAVNÍ SPOTŘEBA ENERGIE V RD

Osvětlení 9%

Příprava TV 29%
Vytápění 63%

OPRAVTE SI

EDICE MÍSTNÍ KAPSÁŘ 
– ZDRAVOTNICTVÍ   | TŘETÍ ČÁST

V minulém čísle jsme otiskli pokračování Místního kapsáře Zdravot-
nictví v Libuši a Písnici, vydání druhé. Tentokrát přehled doplňujeme 
o lékárny a dále otiskujeme opravy, které přišly do redakce. Pokud 
zjistíte chybějící, nesprávné nebo zastaralé informace, prosíme, na-
pište na e-mail Hurnikova.Martina@email.cz

KOŽNÍ LÉKAŘKA

MUDr. Eliška Vyskočilová
Libušská 60/149, 142 00 Praha 4
Tel. 602 305 797

Původně uvedené telefonní číslo neplatí. 
Všechny ostatní údaje uvedené v minulém čísle jsou platné.

STUDIO ESTETICKÉ A KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

MUDr. Eliška Vyskočilová
Libušská 60/149, 142 00 Praha 4

Všechny ostatní údaje uvedené v minulém čísle jsou platné.

adresa: Bartákova 3, Praha 4 - Krč, e-mail: ops@porsenna.cz
tel./gsm: 241 730 336  /  603 286 336

V našem poradenském středisku Vám ZDARMA:
Posoudíme Váš projekt rekonstrukce nebo novostavby »
Navrhneme optimální variantu opatření pro získání  »
dotace
Posoudíme využití obnovitelného zdroje »
Navrhneme neinvestiční opatření ke snížení spotřeby  »
energie

Po předchozí dohodě Vás rádi přivítáme v pracov-
ních dnech od 9:00 do 17:00.

adresa: Bartákova 3 Praha 4 Krč e ma

Dále pro Vás zajistíme:
Odborný výpočet nebo energetický audit pro získání »  
dotace
Zpracování stavební projektové dokumentace »
Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy  »
Odborný posudek využití obnovitelného zdroje »
pro získání dotace
Vyřízení žádosti o dotaci »

Na Vaše e-mailové dotazy odpovíme do dvou 
pracovních dnů:
  » info@porsenna.cz 
 ops » @porsenna.cz 
 zelenausporam » @porsenna.cz

V našem poradenském středisku Vám ZDARMA:
Posoudíme Váš projekt rekonstrukce nebo novostavby»
Navrhneme optimální variantu opatření pro získání»

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

www.porsennaops.cz

ní teplotu, jaká uživateli vyhovuje, 
je provést opatření zamezující úniku 
tepla do vnějšího prostoru, tzn. pro-
zkoumat stav obalových konstrukcí 
a provést jejich případně tepelně-
technické ošetření. Pro úsporu ener-
gie je tedy možné vyměnit okna, 
zateplit fasádu, střešní konstrukci 
nebo ostatní konstrukce nacházející 
se na styku s nevytápěnými prostory, 
jako jsou sklepy a půdy.

Dalšími možnostmi, jak účinně 
snížit spotřebu energie v objektu, 
je řešení otopné soustavy, výměna 

zdroje tepla (kotle) za účinnější, in-
stalace úsporného osvětlení v objek-
tu či optimalizace ohřevu vody a její 
spotřeba.

Proč provádět 
tato opatření právě teď?

V loňském roce získala Česká re-
publika díky prodeji emisních kreditů 
fi nanční obnos a v dubnu vyhlásila 
program Zelená úsporám. Finanční 
podpora je určena k rozdělení mezi 
občany, kteří napomohou ke snížení 
emisí skleníkových plynů, tedy kteří 
snižují svoji osobní spotřebu energie 
na vytápění.

Pokud lidé zateplí objekt, vymění 
okna či vymění neekologický zdroj 
tepla (elektrokotel, kotel na tuhá 
nebo fosilní paliva) za ekologický, 
sníží tak sobě spotřebu na vytápě-
ní a na provedená opatření zároveň 
získají fi nanční podporu až ve výši 
investičních nákladů.

Ing. Iveta Vlčková, Porsenna, o. p. s., 
poradenské středisko SFŽP 

pro program Zelená úsporám, poraden-
ské středisko Centra pasivního domu
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LÉKÁRNY

LIBUŠSKÁ LÉKÁRNA

Libušská 65/157, tel. 241 471 287 

Otevírací doba:
pondělí – pátek 8.00–18.00

LÉKÁRNA S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, pavilon E – vpravo 
vedle vrátnice

tel. 261 084 019

Otevírací doba:
pondělí–pátek 7.15–18.30  
sobota 8.00–13.00  13.30–18.30
neděle 9.00–13.00  13.30–18.30
V ostatní dobu pohotovostní služba na zazvonění.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Při cestě do Demänovské doliny 
jsem na silnici levým předním kolem 
vymetl díru v asfaltu, najel na něco 
ostrého, ozvalo se sssss, hodilo mně 
to na levou polovinu silnice a kolo 
bylo prázdné. Nedaleký Liptovský 
Mikuláš byl sice okresní město, ale 
svým charakterem připomínal větší 
vesnici. Ulice byly prašné a ty vy-
asfaltované byly samá díra, domy 
oprýskané, sem tam nějaký ten 
obchod připomínající známý román 
Ignáta Herrmanna…  Dlouho jsme 
hledali nějakou dílnu, kde by nám 
opravili pneumatiku. Konečně jsme 

Z PAMĚTI

TATRY PŘED 40 LETY A DNES (3)
v blízkosti dnešního náměstí našli 
malý domek s malou cedulí: Komu-
nálný podnik – opravovňa pančúch 
a pneuservis. Děvčata z „opravovni 
pančúch“ nás poslala na dvůr, kde 
byl v dřevěné kůlně připomínající 
venkovskou kovárnu onen pneuser-
vis. Veprostřed opravdu kovářská 
výheň, vedle dřevěná káď s vodou. 
Mladík znaleckým okem kouknul 
na proraženou pneumatiku a duši 
s trhlinou dobrých 5 cm, z hroma-
dy gumových odřezků vyhrabal kus 
tvrdší gumy, ustřihl z ní masivními 
nůžkami na plech velkou záplatu 
a prohlásil: „Prohlédnete si zatiaľ 
Mikuláš, já vám to spravím, musí se 

to ale zašiť a zavulkanizovať.“ Když 
jsme asi za hodinu přišli, duše už 
měla navařenou bytelnou záplatu 
z červené gumy a pneumatika byla 
našponovaná mezi dva tvarované 
tlusté plechy a přistrčená ke kovář-
ské výhni, ve které hořel koks. Prý 
se to musí ještě chvíli vulkanizovat. 
Pak na pneumatiku hodil hadr namo-
čený do vody, zasyčelo to, osvobodil 
ji ze sevření plechů, ochladil, vše 
zkompletoval a nafoukl, kolo vyvá-
žil a povídá: „Nějakou dobu vám to 
vydrží, než se to „prešúchá“, domů 
s tím určitě dojedete.“ Pneumatika 
ale vydržela dalších téměř 20.000 
km, jen v místě opravy, kde byl vzo-
rek vyplněn vulkanizovanou gumou, 
se začala rychleji sjíždět a z gumy 
se začalo separovat kordové pletivo, 

a pojišťováků, je třeba se ve věci ale-
spoň rámcově orientovat.

Dnes je pojišťovnictví jistě velmi za-
jímavý, celosvětově rozšířený byznys. 
Jak to ale vlastně všechno začalo?

Je známo, že Féničané, ve staro-
věku jeden z obchodně nejúspěšněj-
ších národů, založili svoji prosperi-
tu na vynikajícím mořeplaveckém 
umění. Obchodní lodě brázdily vlny 
Středozemního moře a rozšiřovaly 
oblast fénického vlivu do stále vzdá-
lenějších míst. Mimo jiné založili 
Kartágo, které později svým vlivem 
konkurovalo i všemocnému Římu 
a málem se mu podařilo jej vojensky 
porazit, a na severozápadě obchodní 
centrum Massilii, kterou dnes známe 
pod názvem Marseille. Ovšem situa-
ce nebyla tak úplně idylická. Flotilám 
hrozila mnohá nebezpečí, počínaje 
mořskými bouřemi a konče nájezdy 
pirátů. Každoroční ztráty na lodích 
i posádkách byly značné. Náklady 
na stavbu lodí tehdy, podobně jako 
dnes, byly nemalé.

S piráty se pokoušeli Féničané vy-
pořádat v té době obvyklým způso-
bem. Pokud jim některý z nich padl 
do rukou, velmi pomalu ho zaživa 
stáhli z kůže. Systém příliš dobře 
nefungoval, nájezdy pirátů neřídly. 
A na špatné povětrnostní podmínky 
tento postup neměl vliv vůbec, ač-
koli se rituální popravy provozovaly 
jako oběť příslušným bohům, kteří 
měli tenkrát počasí na starosti.

Pokud přišel o galéru či dvě bohatý 
rejdař, určitě mu pár dní nechutnalo. 
Ale majitel pouze jedné či dvou lodí 
byl ohrožen přímo existenčně. Pro-
blém vyžadoval řešení, a to rychle.

Jak už asi tušíte, princip pojištění 
byl záhy na světě. Jestliže se něko-
lik, řekněme patnáct, co do majet-

VYZNEJTE SE VE SVÝCH PENĚZÍCH  (9)

POJIŠTĚNÍ ku menších majitelů obchodních 
lodí dohodlo na společném podniku 
a vložilo do něj jako základní kapitál 
každý jednu galéru, pak v případě 
ztráty jedné či dvou z nich utrpěl 
společný podnik ztrátu ve výši jed-
né či dvou patnáctin celkového ma-
jetku. Nikdo ze zúčastněných však 
nezůstal na mizině, což by se stalo 
obchodníkovi samotnému. A pokud 
podnik odkládal v průběhu roku část 
zisku stranou, nebyl problém fl otilu 
opět doplnit. 

Dnes již není třeba zakládat vlast-
ní pojišťovnu, pokud snad nehodláte 
v této lukrativní oblasti podnikat. 
Postačí, pokud s dostatečně kapitálo-
vě vybavenou institucí (pojišťovnou) 
uzavřete dohodu (pojistnou smlou-
vu), že za určitou úplatu (pojistné) 
převezme na sebe předem určené 
riziko, jež by pro vaše domácí či pod-
nikatelské hospodaření znamenaly 
vážné ohrožení. 

Z uvedené archaické historky ply-
ne několik poměrně současných do-
poručení:

Rizika, která jsou pro náš profe-
sionální či osobní život kritická, je 
třeba zajistit.

Zajišťujeme jen taková rizika, kte-
rá nejsme sami schopni zvládnout.

Povšimněte si obratu „předem ur-
čené riziko“ – při uzavírání smlouvy 
je třeba se ujistit o tom, co je a co 
není pojištěno; pokud to zjistíte až 
při pojistné události, pravděpodobně 
budete příštích pár dnů bez nálady.

Důležitým prvkem zajištění je 
tvorba vlastních majetkových rezerv 
– jak se zvyšují, snižuje se nutnost 
pojištění, a o to více prostředků mů-
žeme využít pro jiné účely.

František Friš, e-konzultant

takže bylo nutné pneumatiku vymě-
nit. Dnes by nad tímto způsobem 
opravy odborníkům z bezpečnosti 
silničního provozu vstávaly hrůzou 
vlasy na hlavě – pokud by dnes vů-
bec někdo uměl takto poškozenou 
pneumatiku opravit, to znamená jen 
podle citu zavulkanizovat a kolo jen 
„podle oka“ vyvážit.

Dnes je Liptovský Mikuláš prak-
ticky celý přestavěný, původní je 
snad jen kostel Sv. Mikuláše. Stará 
venkovská kovárna i s domečkem 
je asi zbouraná, zato tam najdeme 
celou řadu moderních budov, ně-
kolik supermarketů, podchody pod 
hlavní ulicí a podobné „pokrokové“ 
prvky.

Vladimír Kameník

Neuplyne snad ani jediný den, aby 
nás reklama ve sdělovacích prostřed-
cích nemasírovala nabídkou nejrůz-
nějších pojistných produktů. Houfy 
agentů táhnou krajem a přesvědčují, 

že právě s nimi sjednaná smlouva za-
ručí celoživotní štěstí. Někdy skuteč-
ně můžete tento produkt potřebo-
vat; abyste však uměli rozhodnout, 
jaká rizika a v jaké výši je nanejvýš 
nutné zajistit a kdy se naopak jed-
ná už jen o sponzorování pojišťoven 
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Emanuel Pecka: 
Sociologie politiky. 
ISBN: 978-80-247-2793-6
S o c i o l o g i e 

politiky je pova-
žována v součas-
nosti za význam-
nou sociologic-
kou disciplínu. 
Tato publikace 
pečlivě mapuje 
důležitá témata oboru. Prof. PhDr. 
Emanuel Pecka, CSc., se tu věnuje 
zejména klasické sociologii politiky, 
sociálnímu a politickému chování, 
teorii národů a davu, politickým 
systémům, politickému vzdělání, 
politické kultuře, teorii elit a kon-
senzu konfl iktu. Srovnává principy 
politiky české, evropské a světové 
a vysvětluje jejich odlišnosti.Vychá-
zí z moderních sociologických hle-
disek koncipovaných především na 
základě klíčových dokumentů EU 
a čtenářům připravil dobrou a pří-
stupnou příručku pro posuzování 
politiků a jejich politiky.

Vlastimil Havlík 
České politické strany a ev-
ropská integrace. Eropeizace, 
evropanství, euroskepticis-
mus? 
ISBN: 978-80-210-5080-8
Politický systém 

v České republi-
ce prošel po roce 
1989 dynamickým 
vývojem. Velkou 
výzvu pro politic-
ké strany před-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (55)

VÍTEJTE V DIVNÉM SVĚTĚ POLITIKŮ
Tak trochu jsem si tenhle název vypůjčil z titulu jedné knihy, o které se zmíním. Je po parlamentních volbách, které 
určitě nějak dopadly, a ať dopadly, jak dopadly, radost z toho nebudeme mít nejspíš nikdo. Alespoň já ne a asi ani 
autoři prvních tří dnešních publikací. Zato hlavní postava čtvrté z nich je typickým hrdinou své doby – ročník 1968, 
absolvent ostravské Vysoké školy báňské, člen ODS, později ČSSD, ministr vnitra ve „vládě odborníků“ a, jestli to 
pro něj dobře dopadlo, možná i ve vládě řádné. Tak pojďme radši na ty knihy:

stavuje evropský integrační proces 
ztělesněný Evropskou unií. Sou-
částí politologické refl exe vzájem-
ného působení evropské a domácí 
politiky se stal termín evropeizace. 
Tato publikace se pokouší objasnit, 
jakým způsobem se v České repub-
lice odráží evropská integrace v čin-
nosti důležitých politických stran. 
Zaměřuje se primárně na vývoj 
postojů politických stran k evrop-
skému integračnímu procesu a vliv 
evropského tématu na fungování 
a dynamiku systému politických 
stran v České republice.

Anina Jiřičková: 
Vítejte v divném světě poli-
tiků a ráji podvodníků. A co 
k tomu říká pan inženýr Miloš 
Zeman a publicista a politik 
Radek John. 
ISBN: 978-80-87275-17-7
Z a m y š l e n í 

mimo jiné nad 
tím, proč poli-
tici neprochází 
psychologický-
mi testy před 
vstupem do 
vysoké politiky, 
když naopak pro řidiče autobusu 
či nákladního auta je to samozřej-
mostí. Mají snad řidiči větší zodpo-
vědnost než politik, který má v ru-
kou pouze „osud národa“? Také 
nad tím, jak se Miloš Zeman stává 
opět se svou Stranou práv občanů 
důležitým politikem a jak jsou mu 
kladeny ze stran místních úřadů 
velké překážky. A v interwiev se 

VÝZNAMNÁ JUBILEA 

NAŠICH OBČANŮ

V měsíci červnu 2010 se dožívají význam-
ných jubileí (70 let, 75 let, 80 let, 81 let, 
82 let, 83 let, 84 let, 85 let, 86 let, 87 
let, 89 let a 90 let) tito občané z Písnice 
a z Libuše:

František Hron
Irena Peterková
Stanislav Mareček
Jaroslav Braun
Karel Bastl
Miluše Štěpánková
Bohumila Herychová
Eva Němečková
Božena Větrovcová
Antonín Štumpf
Zdeňka Adámková
Jaromír Čížek

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, 
spokojenosti a životního optimismu.

Městská část Praha-Libuš

Budou-li mít naši občané zájem, i přes 
opatření zákona o ochraně osobních 
údajů, jubilea svých blízkých adresně 
zveřejnit včetně fotografi e v našich 
místních novinách „U nás“, je nutné se 
domluvit na humanitním odboru s paní 
Jaroslavou Klemešovou –  tel. 261 910 
145. Vyhovíme vám ale i v opačném 
případě, když si budete přát, aby vaše 
jméno nebylo zveřejněno. Děkujeme za 
pochopení.
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seznámíme i s Radkem Johnem, 
který se nikdy nebál poukazovat 
veřejně na problémy v naší společ-
nosti, ať už jako chráněný svazák, 
„investigativní“ publicista nebo teď 
jako oblíbený politik, který v politi-
ce ještě nic nedokázal… (Možná je 
to jeden z podvodníků v titulu.)

Kristián Chalupa: 
Martin Pecina bez příkras ve 
fejetonech a v rozhovoru. 
ISBN: 978-80-251-2592-2
Martin Pecina, 

rodilý severomo-
ravák z Havířova, 
prý pohodový 
člověk, který zná 
spoustu humor-
ných historek 
a anekdot. Je fl e-
xibilní a schopný domluvit se s kaž-
dým. Dokáže také naslouchat ná-
zorům jiných a snést kritiku na 
vlastní adresu. O tom, že ho původ 
a charakteristické vlastnost předur-
čují k dráze vrcholného politika se 
nás snaží přesvědčit toto dílo jeho 
blízkého spolupracovníka.

Pohodu i v povolebním červnu 
přeje všem -jbx-

Vydali jsme se se školou do kina 
na dokument Katka. Věděli jsme, 
že je to dokument o dívce, co 
propadla drogám, ale více nic. Jak 
skončí lidé, co berou drogy, jsme 
všichni tušili. Ale nikdo neměl ani 
ponětí, co všechno drogy mohou 
zničit a do jakých situací se člověk 
může dostat.

Všechno začalo r. 1996, kdy bylo 
Katce 19 let a ocitla se na začátku 
své závislosti. Toužila být jako nor-
mální lidé, mít rodinu a přátele, ale 
drogy jí to nedovolily. Když se roz-

DÍKY, ŠKOLKO V PÍSNICI – KE KAŠNĚ
Nejsem zvyklá psát do novin různé příspěvky, ale blíží se konec školního roku 
a tím i poslední měsíce docházky do školky mého syna. A proto bych chtěla tímto 
způsobem poděkovat paní ředitelce, učitelkám a ostatnímu personálu z MŠ Pís-
nice, Ke Kašně, za skvěle odvedenou práci s dětmi. Za to, jak se snaží, aby dětem 
nic nechybělo a zároveň aby získaly všechny možné dovednosti a znalosti, které 
patří k jejich věku a i za vstřícnost k nám rodičům. Myslím si, že můj syn, a nejen 
on, bude na tuto školku jen v dobrém vzpomínat.

Kateřina Prášková, maminka Bedříška Práška

KATKA
hodla s droga-
mi skoncovat 
a odjet do lé-
čebny, potkala 
kluka Láďu, 
také závislého 
na drogách, 

a začala s ním chodit. Proto po 
několika dnech z léčebny utekla. 
Potom ji ale Láďa začal bít. Rozešla 
se s ním a potkala dalšího kluka Ro-
mana, se kterým se opět dala do-
hromady a otěhotněla, i přesto, že 
stále byla závislá. Chtěla přestat, 
ale vždy byly drogy silnější než ona. 

Blížil se termín porodu a Katka 
stále brala drogy. Neměla byt ani 
připravené věci pro miminko. Když 
otěhotněla, byla šťastná. Ale stále 
ji trápila drogová závislost a také 
to, že malá Terezka bude také zá-
vislá a bude se muset vyléčit. Proto 
dala malou Terezku do kojeneckého 
ústavu a musela odjet do plzeňské 
léčebny. Tam ale opět dlouho nevy-
držela a když se dva měsíce o Te-
rezku nezajímala, přišla o ni. Tím 
ztratila veškerou motivaci k vyléče-
ní a ocitla se i se svým přítelem 
Romanem na kolejích. Když nad 

tím teď tak přemýšlím, ani nevím, 
jestli měla Katka o Terezku zájem. 
Myslím si, že nebýt režisérky Třeš-
tíkové, která s Katkou strávila ce-
lých 14 let, nedostala by tolik šancí 
na vyléčení. Až do teď jsem vůbec 
netušila, co z člověka může droga 
udělat, ale po shlédnutí tohoto do-
kumentu jsem ráda za to, co mám, 
a snad všichni jsme si uvědomili, 
že droga není osvobození, ani lát-
ka, která nám zajistí odlišnost od 
ostatních. 

Lucka Lešnerová, ZŠ Meteorologická
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... řekl jsem si v duchu nahlas, 
když na mě tento pátek (7. 5. 2010) 
vypadla z kastlíku pozvánka Dělnic-
ké strany sociální spravedlnosti na 
předvolební mítink s Tomášem Van-
dasem, regulérním představitelem 
malého českého šovinismu, který 
dokáže i ustavit víceméně nezru-
šitelnou politickou stranu a kandi-
dovat s ní a se svým jednoduchým 
programem (není ta jednoduchost 
politického programu v Čechách 
typická jen pro něj) v parlament-
ních volbách. Ještě nevím, jak v nich 
dopadne a vy už víte, jak dopadl – 
to je ta nevýhoda měsíčníku a jeho 
uzávěrek. Nehledě na to, co se ještě 
stane, pokusím se už dnes trochu 
zrekapitulovat, co se vlastně stalo 
a děje:

TO JSME TO TEDA DOPRACOVALI...
Už skoro dvacet let se nám na Li-

buši vehementně usazuje jiná kultu-
ra. Navíc ze země, která dokázala 40 
let úspěšně vzdorovat francouzským 
i americkým uchvatitelům a díky 
tomu se mnohému naučila a dokáže 
to aplikovat i v jiných podmínkách 
– vytrvalosti až úpornosti, pilnosti 
a pracovitosti. A šlendriánu bohu-
žel… Ostatně to slovo šlendrián je 
takové hezké české…

Jsou jiní – jedí psi. My zase jíme 
krávy, které nejedí Indové. Jejich 
mateřská země je stále komunistická 
a oni se u nás živí kšeftem a švind-
ly, typickými pro raný kapitalismus. 
Ostatně jiný u nás není. Pěstují ve 
velkém „trávu“, protože jim to čeští 
a jiní spotřebitelé umožňují. Falšují 
ochranné známky a cigarety, proto-

že vědí, že to od nich Češi koupí. 
(Ostatně hloupí Češi nakupují i od 
chytrých Francouzů licence na špat-
né městské autobusy.)

V něčem jsou také skoro stejní – 
pijí lihové nápoje, fetují, dělají nepo-
řádek a vaří jídla, která nám nevoní. 
Nepřijímají dobrovolně do svého ži-
vota kulturu, která je hostí…

Každý s nimi máme své zkušenos-
ti. Já třeba tu, jak jsem šel za deště 
o holi od autobusu domů a vietnam-
ská spoluobčanka mi s úsměvem na-
bídla deštník, který jsem já s úsměvem 
odmítl, abych ji nezdržoval… Nebo 
tu, jak jsem o holi a s manželkou na-
stoupil na Kačerově do metra, místa 
pro invalidy byla obsazena Vietnamci 
a ti je uvolnili, až když na Budějo-
vické vystupovali. Trochu se od nás 

přece jen liší, takže je rozeznáme… 
Chci tím říci, že je jejich chování od 
našeho vlastně k nerozeznání, jenom 
je snáze identifi kujeme…

Sedm(?) veřejně prospěšných or-
ganizací starajících se o migranty se 
podepsalo pod prohlášení otištěné 
v minulém čísle tohoto časopisu, or-
ganizace starající se o domorodce se 
bohužel prezentuje jen jako politická 
strana pana Vandase.

Někde je chyba, kterou musíme 
každý napravovat sám pro sebe, 
před sebou a po svém. Ono to úpor-
né ochraňování všeobecných lidských 
práv může být koneckonců podobně 
únavné jako obhroublá vandasovská 
ochrana pofi dérních práv národních.

Jiří Brixi

Chtěla bych se s vámi podělit 
o pár svých úvah a pohledů na téma: 
životní prostředí, příroda a pejsci 
v našem okolí.

Bydlím na Libuši již od 70. let 
a něco jsme tady již zažili. Výstav-
bu sídlišť z obou stran, kanalizace, 
vody, inženýrských sítí pro obě síd-
liště – nekonečné hory bahna a roz-
ježděné cesty, na nákup a do školky 
až na Tempo, smetiště na každém 
konci ulice, které vedly k lesu, či do 
polí... A proto si velmi cením toho, 
jak se nám teď na Libuši žije – krásně 
vydlážděná Ohrobecká ulice, údržba 
zeleně (tady chci pochválit fi rmu, co 
se nám o zeleň starala v loňském 
roce – doufám, že tak bude i letos), 
kontejnery na tříděný odpad a zajiš-
těný úklid okolo nich, velkoobjemové 
kontejnery s pravidelným odvozem, 
sběrný dvůr a teď i trvalé kontejnery 
vedle pošty na Libuši...

A protože velký koníček mého 
manžela a můj je pěstování okras-
ných stromů a dendrologie (nebo 
spíše posedlost, pro jiné nepocho-
pitelná), po úpravě Ohrobecké ulice 
jsme se s vervou vrhli i na výsadbu 
před naším plotem, aby se pokocha-
li krásou také spolubydlící a kolem-
jdoucí. V prvních letech, než zeleň 
začala udržovat fi rma, jsme o zeleň 
a sekání trávy pečovali sami (a ne-
jen my, i většina sousedů), měli jsme 
radost z upraveného okolí. Všichni 
vysadili dle své nátury nějaký keřík 
či stromek a vzhledem k tomu, že 
pro nás je to zábava, já s manželem 
jsme na plácku před námi vysadi-
li kolem 25 ks stromů, okrasných 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A PEJSCI
keřů, nějaké cibuloviny a těšili jsme 
se, jak si to budou lidi považovat. 
Netajím se tím, že částečný důvod 
byl i ten, abychom si zakryli výhled 
na kontejnery na třídený odpad, kde 
někteří uživatelé bezohledně odklá-
dají vše, co se jim nehodí (naštěstí 
to tam neleží dlouho, to by byl ráj 
pro potkany), brzy je díky MČ Libus 
uklizeno.

Co to dalo za práci – aby stromy 
v nekvalitním podloží přežily – hlav-
ně první tři roky – to pochopí jen 
ten, kdo přírodě trochu rozumí. Ne-
ustále navážet kvalitní zem, vyko-
pat v libušském kamení dostatečně 
hluboké jámy a do nich dát kvalitní 
zeminu, stromy přihnojovat, v úpalu 
zalévat, nekonečné hodiny stráve-
né se sekačkou. Část výsadby jsme 
přesadili z tehdy rušených zahrádek, 
část jsme zakoupili z vlastni kapsy.

A proč se vlastně tak ze široka 
rozepisuji – k tomu se právě do-
stávám. Předem upozorňuji, že 
nejsem žádný nepřítel psů – sama 
jsem pejsky vlastnila po dobu 25 
let – snažila jsem se ale, aby nikoho 
neobtěžovali, ať svým štěkáním, či 
svými výkaly.

V době, kdy jsem ještě trávník 
sekala, vždy než jsem vyjela se se-
kačkou, jsem posbírala půl kbelíku 
exkrementů, abych v tom nemusela 
šlapat, a při sekání mně to neléta-
lo kolem hlavy – a dodnes – i když 
v menší míře exkrementy uklízím, 
když nechci, aby moje vnoučata 
a děti, které ulicí procházejí, dýchaly 
poletující částice ze zaschlých ex-
krementů, o zápachu, který je vždy 

po dešti, ani nemluvím. A o tom, 
jak si lidé neuváženě pořizují pejsky, 
je také škoda mluvit. Ze 14 domů, 
které jsou postaveny do Ohrobecké 
ulice, pouze 6 domů psa nevlastní, 
další desítky denně jich kolem pro-
jde – málokdo po svém pejskovi ukli-
dí – pravda pár se jich už najde, což 
před pár lety nebylo.

A tak se ze mne časem stala ta-
ková ta „baba“, co se jí pořád něco 
nelíbí... Remcá, když chodí lidé přes 
trávník a prodírají se výsadbou ke 
kontejnerům, remcá, když pejskové 
očůrávají vysazené keře (kolik jich 
pejsci „učůrali „, již ani nepočítám 
– prostě je vyměním za jiné, opět 
koupené z vlastní kapsy... Když upo-
zorním majitele pejska, aby po něm 

uklidil, v dalším dnu jej „uklidí“ – pře-
hodí jej přes plot na naši zahradu...

A já s údivem koukám na to, jak 
dětská populace je uzavírána do 
ohrad, za ploty a zvířata mají vol-
nost. S obavami pozoruji nárůst ast-
matických a alergických dětí a mám 
pocit, že to nikomu nevadí!? Jak 
je možné, že nám na tom přestalo 
záležet, v čem a jak vyrůstají naše 
děti? Jaké mají podmínky k životu?

Omlouvám se, že jsem se tak ob-
šírně rozepsala – ale já jsem opravdu 
moc vděčná za obrovský kus práce, 
kterou všichni zaměstnanci měst-
ské části Libuš za ta léta odvedli – 
a všem jim touto cestou děkuji!

Vítezslava Dvořáková

Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce, či vydavatele. 
Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor nepožádá.

Ilustrační foto ze Dne Země 2010, archív HO ÚMČ Praha-Libuš.
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ZVEME

NOVINKY 
Pokračujeme s divadelní sezonou 

v Kuřátku, tentokrát s pohádkami Zví-
řátka a loupežníci (10. 6.) a Pohádka 
ze zoo (23. 6.) a přednáškovou čin-
ností na téma Podpora rozvoje čtení 
a logického myšlení u malých dětí (10. 
6. od 10 hod. a 17. 6. od 16 hod.) 

Rodiče srdečně zveme na infor-
mativní besedu k podzimnímu cyklu 
seminářů o výchově a komunikaci 
s dětmi s názvem Efektivní rodičov-
ství v pondělí 21. 6. od 10 hod.Více 
info na webu MC.

Na webu MC naleznete průběž-
né výsledky miniankety pro rodiče 
z května 2010 na téma Podpora a roz-
voj služeb pro rodinu na území MČ 
Praha-Libuš, do které se můžete vypl-
něním dotazníku i nadále zapojit.

Téma měsíce Těšíme se na prázd-
niny přinese mnoho inspirace ve vý-
tvarných technikách, zábavy pro děti 
a poučení pro rodiče. Ve Fotogalerii 
na webu MC si můžete stáhnout fot-
ky z většiny akcí, které jsme pro vás 
během roku pořádali.

UPOZORNĚNÍ 
Centrum  Kuřátko bude od úterý 

29. 6.  po celé letní prázdniny uzavřeno.

ČERVEN  2010
7. 6. | pondělí | Zpívání s kytarou
8. 6. | úterý | Děti a racionální strava 
– beseda rodičů s Mudr. Skalskou na 
téma děti – strava – pohyb | 
10. 6. | čtvrtek | Rozvoj logiky a jem-
né motoriky u dětí – interaktivní be-
seda pro rodiče a malé děti s praktic-
kými ukázkami pomůcek na podporu 
rozvoje logického myšlení u dětí.
10. 6. | čtvrtek | od 16:30 Dřevěné 
divadlo: Zvířátka a loupežníci, 50 
Kč/osobu, akce 2+1 zdarma

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Mateřské centrum Kuřátko, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš, 
kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719, www.kuratko.mistecko.cz
Základní otevírací doba: pondělí až pátek 9.30–12.00 
Příspěvek/rodinu: 30 Kč, předplatné 200 Kč/10 návštěv, Montessori 50 Kč
Základní program centra (PO–PÁ) stejně jako program Montessori herny 
(PO a STŘ) naleznete na webu MC 

12. 6. |  sobota | 10–13 hod. Seminář 
břišních tanců, cena 300 Kč, info a re-
zervace www.brisnitance-magdalena.cz
14. 6. | pondělí | Divadélko pro 
nejmenší – (ne)známá maňásková 
pohádka
15. 6. | úterý | Malování na textil
16. 6. | středa | Jak se žije s vícečaty 
– info beseda s vedoucí Klubu dvojčat 
a vícečat G. Vítkovou
17. 6. | čtvrtek | Broučci a berušky 
z roliček papíru 
17. 6. | čtvrtek | od 16:00 Logopedie 
– čtení s malými dětmi jako preven-
ce dyslexie, informační beseda pro 
rodiče na téma: jak nejlépe podpořit 
rozvoj slovní zásoby u nejmenších 
dětí formou čtení a výběru vhodné li-
teratury. Prostor pro dotazy rodičů na 
téma: logopedie a vývoj řeči u dětí.
21. 6. | pondělí | Efektivní rodičov-
ství – informační beseda k připravova-
nému cyklu seminářů v MC o výchově 
a vzájemné komunikaci rodičů a dětí 
s Mgr. M. Beťákovou
22. 6. | úterý | Batikování a savování 
triček a látek pro začátečníky i pokro-
čilé
23. 6. | středa | Divadlo Hračka: Po-
hádka ze zoo, 30 Kč/osobu, akce 2+1 
zdarma
24. 6. | čtvrtek | Barevný větrník
28. 6. | pondělí | Zmrzlinová party 
s trampolínou spojená s narozenino-
vou oslavou 
Činnost MC Kuřátko podporují 

v roce 2010 v rámci svých grantových 
programů na Podporu rodiny Minister-
stvo práce a sociálních věcí a Programu 
na podporu a rozvoj volnočasových ak-
tivit městská část Praha-Libuš. Přijďte 
a užijte si spolu s námi začátek léta.

Za MC  Kuřátko Katka Tomešová
Foto archív MC Kuřátko

LAČHE ČHAVE
Jsme volnočasový klub pro děti a mládež ve věku 6–15 let. Můžeš k nám přijít 
i odejít, kdykoli chceš. Za návštěvu nic neplatíš, nemusíš nám říkat ani svoje jmé-
no. Klub otevřen: každý všední den 14–18 h / Budova SAPA, 6. patro, Libušská 
319/126, 142 00 Praha-Libuš / Tel. 723 293 601 / www.lache-chave.cz
→ 5x týdně otevřený klub (fotbálek, ping-pong, počítače, hry, zábava...) → Kaž-
dý měsíc víkendové výjezdy (Praha, okolí Prahy i celá ČR) → Prázdninový tábor 
(tento rok 14 dní) → Kulturní akce, výlety návštěvy kin

ČERVEN / Program v klubu:
11. 6. turnaj ve hře Activity
17. 6. promítání fi lmu na přání
21. 6. korálkový workshop

Výlety a kulturní akce:
14. 6. oslavy 100 let Žlutých lázní
18. 6. Refufest na Náměstí Míru
19. 6. Všehodění v Podviní
24. 6. Den žonglování

Přihlášky na akce získáte při 
osobní návštěvě klubu. Markéta Foltýnková, předsedkyně 

občanského sdružení Lačhe Čhave
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AKCE PLATÍ POUZE DO 20. 6. 2010

KE KAŽDÉMU KOLU 2010 

(mimo junior)  DÁREK PRO VÁS 

–VÁMI VYBRANÉ DOPLŇKY 

V HODNOTĚ 500 KČ, 

na vybraný textil až 30% sleva                                 

www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4, 

tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: Po, Út, St 10–18, 

Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14          

od listopadu do února – zimní soboty zavřeno
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V pondělí 14. června v 17 h proběhne v baseballovém a softballovém areálu 
TJ Tempo Praha v Libuši nábor do baseballového klubu. Všichni chlapci a děv-
čata ve věku od 6 do 14 let, kteří by chtěli hrát baseball, jsou srdečně zváni do 
areálu TJ Tempo Praha, který se nachází v ulici Zelenkova 530/3. Přesný popis 
cesty k areálu naleznete na ofi ciálních stránkách baseballového klubu na adrese 
www.titans.cz v sekci Klub – Hřiště.

Na hřišti se vám i vašim rodičům budou po celou dobu věnovat trenéři 
s mnohaletými zkušenostmi s tréninkem mládeže a ochotně vám zodpoví 
veškeré otázky. Případné další dotazy prosím směřujte na e-mailovou adresu 
nabor@titans.cz nebo telefonujte na číslo +420 605 739 132 nebo +420 603 
179 586. Kontakt na 
klub: Tempo Titans 
Praha, oddíl base-
ball, Zelenkova 
530/3, 142 00 
Praha-Libuš, e-mail 
baseball@titans.cz, 
www.titans.cz

Těšíme se na vaši 
návštěvu areálu ne-
jen v den náboru.

Michal Hanuš, před-
seda baseballového 
klubu Tempo Titans 

Praha

TJ TEMPO TITANS PRAHA

BASEBALL
PROGRAM KLUBU 

Vážení senioři, již se nám poma-
lu přibližuje závěr prvního pololetí, 
a proto vás co nejsrdečněji zveme do 
klubu na poslední programy připra-
vené před prázdninami.

8. 6. Velký celodenní výlet za krá-
sami naší vlasti, s příspěvkem Úřadu 
MČ Praha-Libuš, a to do vzdálené 
Litomyšle na zámek, dále na zámek 
do Nových Hradů u Skutče ( tzv. 
druhý Schönbrun). Plánovaný odjezd 
v 7.00 od Eimů, návrat cca ve 20.00. 
Oběd zajištěn.

15. 6.  Zhodnocení našich progra-
mů a výletů při volné zábavě a pose-
zení mezi přáteli.

22. 6.  Další pokračování četby 
p. Kameníka (našeho seniora), který 
vypráví ve svém  desetistránkovém 
článku o Slovensku a srovnává vel-
mi zajímavě i se svými zkušenost-
mi:  Slovensko včera a dnes. Tento 
text též zkráceně vychází v časopisu 
U nás

29. 6. Netradiční zakončení první-
ho pololetí v klubu. A jak? Plánujeme 
odjezd do pálenice ve Třebízi, se za-
stávkou v Mošťárně, dále individuál-
ně návštěva japonské zahrady, nebo 
prohlídka místního skanzenu. Oběd 
a hudba zajištěna. Odjezd plánován 
na 10.00 dopoledne od Eimů, návrat 
cca v 19.00 hodin. 

Srdečně zveme naše milé seniory 
na program a krásné slavnostní za-
končení programu klubu v Třebízi.

KLUB SENIOR
Na závěr bychom chtěli popřát 

všem našim seniorům, aby po dobu 
prázdnin nejen odpočívali, ale též 
dávali na sebe pozor, abychom se 
všichni společně ve zdraví a spoko-
jenosti opět dne 7. září 2010 setkali. 
Těm, kteří v závěrečný den nemohou 
přijít a jsou nemocni, přejeme  brzké 
uzdravení!

Za výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková, foto autorka 

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA: 
JANSKÉ LÁZNĚ

Zveřejňujeme zájezd  Českého 
červeného kříže Praha 4 a Praha 2 
do Janských Lázní – Hotel Astoria, 5 
minut od kolonády. Koná se od 12. 
do 19. června  (tj. od soboty do so-
boty) v sezóně, s možností procedur, 
bazénu atd. Pro seniory, tentokráte 
bez příspěvku, a to za plnou cenu 
3500 Kč, včetně dopravy tam a zpět, 
plná penze, chutná strava, ubytování 
s televizí a sociálním zařízením. Sraz 
v sobotu 12. 6. v 7.30 na Černém 
Mostě. Jízdenky s místenkami za-
koupeny. Máme ještě 4 místa volná. 
Přihlaste se pokud možno ihned na 
tel. č. 608 511 980 p. Prchlíkové, 
nebo na 261 912 404 p. Urbanové.

Zdena Prchlíková 

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Léto je tu a s ním i naše aktuální 

nabídka již tradičních letních dět-
ských táborů! 

Opravdové dobrodružství a sku-
tečná kamarádství můžete zažít 
s námi na táboře v Zátoni na Šu-
mavě blízko Lenory se skupinou ve-
doucích, kteří spolu jezdí již přes 15 
let! Podívejte se na www.klubjunior.
cz a klikněte v sekci Novinky na naši 
akci Pojeďte s námi na náš tradiční 
tábor – tam se dozvíte vše! 

www.klubjunior.cz
Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: 604 273 968 – Ing. Lenka Koudelková, kjunior@centrum.cz
Klub Junior volnočasových aktivit je pestré otevřené centrum pro každý 
věk, které nabízí zájmové vzdělávání v oblasti hudební, jazykové, sportovní, 
odborně vzdělávací a umělecké tvorby.
Vedle celoroční činnosti nabízí v období letních prázdnin tři dětské tábory

KLUB JUNIOR

Chcete-li jet s námi na tábor v srp-
nu, pojeďte na Letní integrovaný 
dětský tábor do jižních Čech neda-
leko Blatné – více informací opět na 
webových stránkách Klubu Junior.

Povinná táborová schůzka ro-
dičů s hlavními vedoucími všech 3 
letních dětských táborů KJ se usku-
teční ve středu 16. června v 18 h 
v Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Lenka Koudelková, 604 273 968
Foto archív Klubu Junior

i n z e r c e

Opravy televizorů v bytě, instalace, 
propojení DVD, VCR, set-top-boxů.

Milan Chroustovský tel.: 603 442 075
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Neobvyklý soubor fotografi í a ole-
jomaleb si můžete prohlédnout od  
27. června do  9. července v klubu 
ČT Rohlík na Kavčích Horách. V malé 
retrospektivě zde Daniela Partlová 
představuje veřejnosti výběr svých 
prací z uplynulých deseti let.

Společným jmenovatelem soubo-
ru pětadvaceti fotografi í a patnácti 
olejomaleb je vztah autorky k pří-
rodě a krajině a její osobní prožitky 
zpracované v konkrétní vizuální vý-
povědi. 

Vystavené fotografi e se v letmé 
retrospektivě dotýkají autorčina ob-
čanského angažmá při obnově pří-
rody a krajiny v Písnici. Spolu s do-
provodným CD poodhalují  příběh, 
který zde v uplynulých deseti letech 
prožila. Snímky zaujmou svou pros-
tou autenticitou a houževnatostí při 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

RUKAMA HLAVOU SRDCEM
mapování neklidného vývoje životní-
ho prostředí v okrajové části Prahy. 
Záměrem autorky není předložit 
divákům dokument o letech práce 
pro obnovu přírody a krajiny, ale 
nabídnout jim malé, avšak zásadní 
zastavení a zamyšlení.     

Vystavené olejomalby zachycují 
naopak obrazy klidné, harmonizu-
jící a sílu dodávající přírody a kra-
jiny. Obrazy autorce blízkých míst 
a prosté motivy přírody obohacené 
o osobní poetiku vypovídají o velmi 
niterném vztahu k přírodě a krajině. 

Výstava s názvem Rukama Hla-
vou Srdcem je otevřena v prostorách 
Rohlíku denně od 9 do 23 hodin. 
Spojení: 7 minut pěšky od metra 
Pražského povstání, autobusem 
2 zastávky.

V.P.

Nově zrekonstruovaná budova 
Modrého klíče, budoucího Centra 
vzdělávání pro zaměstnávání lidí 
s mentálním postižením v Modřa-
nech, byla v květnu slavnostně pře-
dána. „Dne 28. května končí stavební 
etapa projektu spolufi nancovaného 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, z rozpočtu Magistrátu hlavní-
ho města Praha a z vlastních zdrojů 
Modrého klíče, na kterých se spolu-
podílí mnoho významných sponzorů 
i soukromých dárců,“ řekla ředitelka 
Modrého klíče Ing. Mgr. Milana Re-
marová. „Současně otevíráme nově 
vybudované prostory pro ubytování 
týdenního stacionáře. Tento projekt 
plně hrazený z vlastních zdrojů byl 
podpořen velkou sbírkovou akcí Ote-
vřete srdce Modrým klíčem. Velký dík  
patří všem dárcům, kteří na projekt 
týdenního stacionáře přispěli.“

Výsledkem projektu Modrý klíč – 
centrum vzdělávání pro zaměstnávání 
lidí s mentálním postižením bude re-
ferenční pracoviště určené pro ško-
lení a další vzdělávání podnikatelů, 
pracovníků nevládních neziskových 
organizací a zástupců veřejné sprá-
vy v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním, speciálně s mentálním 
a kombinovaným postižením. Pro 5 
osob s tímto druhem postižení je zde 
připraveno chráněné pracoviště a pro 
dalších 15 nový prostor nabídne den-
ní program zácvikových pracovišť jako 

MODRÝ KLÍČ
Modrý klíč otevírá další možnos-
ti pro samostatnější život osob 
s mentálním postižením.

specifi ckou formu předprofesní pří-
pravy. Pracovníci budou zacvičováni 
na pozice pomocných sil v recepci, ku-
chyni, na zahradě nebo pro sanitářské 
práce, které budou následně vykoná-
vat buď pro domovskou organizaci 
Škola SPMP Modrý klíč anebo jiný 
subjekt. Příjem pracovníků a klientů 
projektu je plánován na červen 2010, 
stejně jako pilotní vzdělávací kurz. 
Nebojte se zaměstnat osoby s mentál-
ním postižením. V Modrém klíči vám 
odpoví na vaše dotazy jak pracovně 
právní, tak ty lidské, naučíte se zde 
s těmito lidmi komunikovat a připra-
vit jim pracovní pozici. Čeká na vás 
moderně technicky vybavená školící 
místnost, příjemné prostředí galerie, 
kde se přesvědčíte o dovednostech 
lidí s mentálním a kombinovaným po-
stižením a milý ochotný personál.

Tisková zpráva Školy 
SPMP Modrý klíč, zkráceno (red)

CO JE MODRÝ KLÍČ
Škola SPMP Modrý klíč je nezisková nestátní organiza-
ce poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace 
byla vybudována na principech občanské společnosti 
z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního 
a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 
na základě stanov občanského sdružení Společnost pro 
podporu lidí s mentálním postižením v České republice, 
v o. s., jako samostatný právní subjekt. 
Svoji podporu může vyjádřit i každý z nás například 
drobným darem prostřednictvím dárcovské SMS zprávy 
odesláním textu DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 
87777. Cena DMS je 30 Kč, Modrý klíč obdrží 27 Kč. 
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a na 
www.modry-klic.cz. 
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Vážení spoluobčané, 

chronická obstrukční plicní nemoc předsta-
vuje v dnešní době jedno z nejzávažnějších 
a nejzáludnějších civilizačních onemocně-
ní. Předpokládá se, že jeho výskyt je spjat 
především, i když ne výhradně, s kouřením. 
Na naléhavost problému ukazuje také fakt, 
že počet pacientů, kteří trpí touto nemocí, 
neustále narůstá. Záludnost chronické ob-
strukční plicní nemoci spočívá v nevý-
raznosti průvodních obtíží. Nemocní 
přicházejí za lékařem často až ve 
chvíli, kdy se jejich nemoc nachá-
zí v již pokročilém stadiu. Stupeň 
a závažnost onemocnění může od-
halit a stanovit pouze vyšetření od-
borným plicním lékařem. Takové 
vyšetření odhalí nejen postižení plic 
a průdušek způsobené chronickou 
obstrukční plicní nemocí, ale i čas-
ná stadia rakoviny plic. Výskyt obou 
těchto onemocnění jde bohužel ruku 
v ruce a jejich léčitelnost v pokroči-
lých stadiích je velmi obtížná. Díky 
našim dlouholetým zkušenostem 
máme oprávněný důvod domnívat 
se, že jsou mezi námi stále lidé, 
kteří tímto onemocněním trpí, aniž 
o svém postižení vědí. Jsme schopni 
tato onemocnění včas a dokonale di-
agnostikovat a stejně tak je i léčit. Toto 
jsou, spolu se snahou umožnit Vám včasné 
vyšetření odborným plicním lékařem, důvo-
dy, pro které jsme Vás oslovili.  

Co je CHOPN?
Chronické záněty dýchacích cest jsou onemocnění, která v současné době představují 
celosvětový problém. K nejzávažnějším z nich patří chronická obstrukční plicní nemoc – 
CHOPN. CHOPN je léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet. CHOPN významně ovliv-
ňuje i jiné systémy v organismu, nejenom plíce. Působí tak na celkovou závažnost stavu 
pacienta. Nemocní s CHOPN mají zvýšené riziko vzniku infarktu myokardu, osteoporózy, 

respiračních infekcí, zlome-
nin kostí, depresí a cukrov-
ky. Plicní složka CHOPN je 
charakterizována přede-
vším omezeným průtokem 
vzduchu v průduškách, což 
vede k dušnosti u pacienta. 
Dušnost se obvykle s po-
stupem času výrazně zhor-
šuje, a to i kvůli abnormál-
ní zánětlivé odpovědi plic 
na škodlivé částice a plyny, 
především ve formě ciga-
retového kouře. Celosvě-
tové studie předpokládají, 
že CHOPN do roku 2020 
zaujme třetí místo mezi 
příčinami úmrtí ve světě. 

Pacienti s CHOPN mají po-
cit nedostatku dechu, který 

se zpočátku objevuje a poz-
ději zhoršuje při námaze, často kašlou, někdy vykašlávají hleny. Trpí celkovou slabostí, una-
veností a nevýkonností, velmi často mají infekce horních a dolních dýchacích cest. Zvláště 
závažným příznakem může být relativně časté vykašlávání hlenů s příměsí krve. 

Kdy pomyslet na CHOPN?

Máte déletrvající kašel?

Trpíte vleklým vykašláváním hlenu?

Pociťujete zadýchávání, které se zhoršuje 
(hlavně tělesnou zátěží)?

Jste kuřák/kuřačka, i bývalý kuřák/kuřačka?

Je Vám více než 40 let?

Jestliže odpovíte alespoň na 2 otázky ANO, 
měl/a byste kontaktovat plicního lékaře

Protože čas je důležitý!

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

MEDICON a.s.
Plicní oddělení 
Antala Staška 80/1670
140 46 Praha 4
Vyšetření po tel. objednání
tel.: 261 006 456

ALTERNA s.r.o.
Plicní ambulance
Nad Nuslemi 16
140 00 Praha 4 – Nusle
Bez objednání
tel.: 261 224 962
 

DAWON s.r.o.
Plicní ambulance
Šustova 1930/2
148 00 Praha 4 – Jižní Město II 
Vyšetření po tel. objednání
tel.: 723 233 735
 

LERYMED spol. s r.o.
Oddělení respiračních nemocí
Mašovická 479/17
142 00 Praha 4 – Libuš
Po – Čt: 7:30 – 19:00 
Pá: 7:30 – 14:00
Bez objednání
tel.: 244 462 647, 
tel.: 261 264 194, 244 403 286

Plicní ambulance
Soukalova 355
143 00 Praha 4 – Modřany
Vyšetření po tel. objednání
tel.: 241 764 502

Kontakty na ambulance účastnící se projektu
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