
KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ
NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ
ROZHLEDNA – KLUB BEZ OMEZENÍ
ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM
DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém Sokolení.

2 Na Písnicko-libušské drakiádě lítalo 74 draků.

3 V písnické základní škole měli Jabkobraní.

4 Na sídlišti Písnice najdete nové fitness 
vybavení pro seniory.

5 Nejen v libušské základní škole v září probíhal 
Evropský týden mobility.

Foto: Jana Vlková, archiv HO ÚMČ Praha-Libuš, 
archiv ZŠ L. Coňka, Lenka Koudelková a archiv ZŠ 
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Závodníky a návštěvníky Jezdecké-
ho dne přivítal osobně starosta měst-
ské části Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek, 
který popřál všem soutěžícím mnoho 
sportovních úspěchů a zahájil soutěž-
ní program. 

Na pořadu Jezdeckého dne bylo 
šest disciplín. V  první soutěži, dre-
zury stupně Z2,  se na prvním místě 
umístila Karolína Fränkelová na klisně 
Vida, na druhém Nora Klapalová na 
valachovi Loher a  na třetím Kateřina 
Smolková na klisně Antavilla.

V  druhé soutěži, parkuru pro 
nejmenší závodníky do 30 cm s vodi-
čem, zvítězila Iveta Míková s poníkem 
Bertíkem a  za ní se umístili Daniel 
Míka s poníkem Reném a Laura Toblak 
s  poníkem Berrym. Druhou část sou-
těže (již bez vodiče) vyhrála Kateřina 
Ošmerová na poníkovi Jurášovi před 
Adélou Horovou na poníku Lenochovi 
a Simonou Strakovou na poničce Káče.

V parkuru do 50 cm s rozeskaková-
ním obsadil první místo David Červe-
ný s valachem Půlpánem, na druhém 
Simona Alexová na klisně Báře a  na 
třetím se umístila Hana Holá s  vala-
chem Brixem. 

Ve druhém parkuru do 70 cm 
s  rozeskakováním zvítězila Monika 
Černohousová s klisnou Scarlet před 
Zorou Haškovcovou s  klisnou Kalli-
ope a  Marií Bendovou s  valachem 
Dustym.

V  parkuru do 90 cm – memoriálu 
Oldřicha Bučila, bývalého významné-
ho člena JO TJ TEMPO − si pohár ví-
těze odvezl Milan Kadlec s valachem 
Tymiánem, na druhém místě skončila 
Zora Haškovcová s  klisnou Kalliope 
a  jako třetí se umístila Karolína Frän-
kelová na klisně Vida.

19. JEZDECKÝ DEN − O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
V sobotu 1. října se opět otevřel návštěvníkům a soutěžícím areál 
Jezdeckého oddílu TJ Tempo Praha v rámci Jezdeckého dne JO TJ 
Tempo Praha. 19. ročník této akce byl stejně jako předchozí léta 
zaštítěn Úřadem městské části Praha-Libuš s podtitulem: O pohár 
městské části Praha-Libuš.

Na sklonku odpoledne byla zahá-
jena nejnáročnější soutěž Jezdeckého 
dne − parkur stupně Z (100 cm), který 
nesl podtitul O  pohár městské části 
Praha-Libuš. Z  vítězství se nakonec 
mohla radovat Barbora Fořtová s va-
lachem Kochrenem, na druhém místě 
skončila Kristýna Luxová s klisnou Co-
rridou a jako třetí se umístila Veronika 
Cagáňová s valachem Eltonem.

Stužky pro vítěze, medaile a věcné 
ceny, zakoupené za podpory Úřadu 
MČ Praha-Libuš, předávala vítězným 
závodníkům a  závodnicím zástupky-
ně starosty MČ Praha-Libuš PaedDr. 
Jaroslava Adámková. Odborné hod-
nocení sportovních výkonů závodníků 
a dohled nad korektností jednotlivých 
závodů a jejich průběhem pak zajišťo-
val sbor rozhodčích ve složení: Ing. Mi-
chal Veselý, pan Václav Svítil, paní Alice 
Limburská a Ing. Štěpánka Urbanová.

Krásné počasí přivedlo do areálu JO 
TJ Tempo Praha velké množství diváků 
nejen z MČ Praha-Libuš. Všichni mohli 
během slunečného odpoledne sledo-
vat sportovní výkony dětí a  mládeže 
– členů Jezdeckého oddílu TJ Tempo 
Praha i ostatních jezdeckých klubů.

Za všechny členy Jezdeckého od-
dílu TJ Tempo Praha, všechny sou-
těžící i  návštěvníky Jezdeckého dne 
chceme mnohokrát poděkovat Úřa-
du MČ Praha-Libuš za finanční a me-
diální podporu Jezdeckého dne. Náš 
dík dále patří společnosti Ambulance 
Meditrans, s. r. o., za laskavé zajištění 
lékařské služby první pomoci.

Podrobnější informace o  Jezdec-
kém oddílu TJ Tempo Praha jsou k dis-
pozici na www.jotjtempo.cz.

 Subhi Brož
Foto: Pavlína Trauškeová
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Vážení občané, kolem úze-
mí Sapy je opět živo, a  to 
v  rovině politické a urbanis-

tické. Sněmovní výbor pro obranu 
a bezpečnost se na svém říjnovém 
zasedání seznámil se situací v Sapě; 
kromě poslanců byli přítomni před-
stavitelé bezpečnostních složek 
a  primátor hlavního města Prahy 
doc. B. Svoboda. Jednání výboru 
bylo přerušeno a bude pokračovat 
na některém z  příštích zasedání 
v  režimu důvěrné, kde budou po-
slanci seznámeni s  neveřejnými 
informacemi ministerstva vnitra, 
krajského ředitelství policie a  cizi-
necké policie. Spolu se starostkou 
Kunratic Ing. arch. I. Kabelovou 
jsme při této příležitosti požáda-
li primátora o  schůzku s  tématem 
uvažovaného rozvoje lokality ko-

SLOVO STAROSTY
lem Sapy. Útvar rozvoje hlavního 
města Prahy před časem zadal vy-
pracování urbanistické studie. Do-
tčené městské části (Libuš a  Kun-
ratice) nebyly vyzvány k připomín-
kám, ačkoliv studie nedodržuje ani 
současný územní plán, ani koncept 
připravovaného územního plánu. 
S ohledem na to, že před vchodem 
do Sapy z Libušské ulice je plánová-
na jedna ze stanic metra D, jde po-
chopitelně o velké zájmy a odmítá-
me, aby naše městská část byla se 
svými připomínkami k  budoucí 
podobě tohoto území opomenuta. 
S  výsledkem jednání s  panem pri-
mátorem vás seznámím v  někte-
rém z příštích čísel.

V  minulém úvodníku jsem slíbil, 
že vás budu informovat o  postoji 
zastupitelů k  žádosti obcí Dolno-
břežanska k  uvažovanému jed-
nosměrnému otevření křižovatky 
mezi Písnicí a  Dolními Břežany na 
pražský okruh. Zastupitelstvo měst-
ské části bylo magistrátem vyzváno, 
aby sdělilo své stanovisko k tomuto 
záměru. Zářijového zasedání za-
stupitelstva se kromě všech zvole-
ných zastupitelů a několika občanů 
účastnili dva úředníci z odboru do-
pravy MHMP – Ing. L. Malý a  Mgr. 
V.  Ježek, dále dolnobřežanský sta-
rosta Ing. V. Michalík a  právní zá-
stupce Mgr. P. Černohous, který pro 
naši městskou část vypracoval práv-
ní posudek k  otevření křižovatky 

bez existence obchvatu. Posudek je 
k dispozici na našem webu. Disku-
se se vedla nejvíce nad podmínkou 
(která je součástí územního rozhod-
nutí i  stavebního povolení) stano-
vující, že do vybudování východ-
ního obchvatu Písnice zůstane ná-
jezd uzavřen. Náš právní zástupce 
zpochybnil výklad, že otevření 
křižovatky v rámci zkušebního 
provozu (ve kterém se pražský 
okruh nyní nachází) není poru-
šením této podmínky.

Rozprava nad uvedeným bodem 
trvala téměř dvě hodiny a  zastupi-
telstvo se k  tématu v  průběhu ve-
čera ještě jednou vrátilo. Návrh na 
zařazení nového bodu programu – 
referenda k  této záležitosti – nebyl 
schválen; převážil názor, že negati-
va z  případného nárůstu intenzity 
dopravy by nesla výrazně menší 
část obyvatel (zejména podél ulice 
Libušská) a  jejich hlas by byl snad-
no přehlasován většinou, která by 
z otevření nájezdu měla spíše výho-
dy. Ačkoliv se neuskutečnilo ani ori-
entační hlasování, mohu kvalifiko-
vaně odhadnout, že většina zastupi-
telů byla připravena přijmout usne-
sení, ve kterém se zkušebním jed-
nosměrným otevřením křižovatky 
vyslovuje nesouhlas. Vystoupil jsem 
s názorem, že nic nám nebrání toto 
zamítavé stanovisko případně při-
jmout na dalším zasedání zastupi-
telstva, ale jeho okamžité přijetí by 

nám pravděpodobně uzavřelo cestu 
k  dalším diskusím s  odpovědnými 
orgány, které avizovaly, že mohou 
(ale nemusí) křižovatku otevřít bez 
ohledu na naše stanovisko. Požá-
dal jsem tedy zastupitele o mandát 
k  dalšímu jednání. Poměrem hlasů 
10 pro versus 7 proti bylo přijato 
usnesení, které mě zavazuje dále 
vyjednávat se všemi zúčastně-
nými subjekty v souladu s pod-
mínkou stavebního povolení. 

Ačkoliv z  pohledu občana se 
může zdát, že se nic nevyřešilo, re-
spektive nic nerozhodlo, z  násled-
ných rozhovorů s dotčenými orgá-
ny magistrátu i  starostou Dolních 
Břežan bylo patrné, že nyní rozumí 
našim postojům více, než tomu 
bylo na začátku roku, kdy se na nás 
s  touto žádostí obrátili. Byl jsem 
ujištěn, že ačkoliv se zastupitelstvo 
jednoznačně nevyjádřilo, magistrát 
vyčká s  případným rozhodnutím 
a  v  následujících týdnech nebu-
dou pokračovat přípravné práce na 
otevření křižovatky. Pokračování na 
příštím zasedání zastupitelstva.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Soutěžilo se ve třech kategoriích: 
O  nejkrásnějšího létajícího draka, 
o nejdéle létajícího draka a o nejori-
ginálnějšího draka. Draky hodnotila 
porota ve složení: místostarostka 
Lenka Koudelková a  libušsko-pís-
ničtí občané Jitka Kopičková a  Ka-
mil Bolek. Každá kategorie měla 
3 vítěze. Jak to po dvou hodinách 
vzdušného i  pozemního souboje 
dopadlo můžete vidět v tabulce.

Drak Balón dokonce dosáhl zá-
vratné výšky 260 m. Pár draků nám 
sice v poryvech větru uletělo, včet-
ně oceněného Smajlíka, z  někte-
rých zbylo po lítém boji jen torzo 
– Sdružení dobrovolných hasičů 
Písnice nabízelo na místě servis 

PÍSNICKO-LIBUŠSKÁ DRAKIÁDA
Již po sedmé se letos konala Písnicko-libušská drakiáda. Na fotbalovém hřiš-
ti ve staré Písnici svedlo v sobotu 8. října lítý boj 74 draků. absolutními vítězi 
letošního ročníku Písnicko-libušské drakiády se stali draci Kasper, balón a Mod-
rásek. i když na stupně vítězů mohlo jen devět draků, veliký dík a obdiv patří 
všem rodinám Libuše a Písnice, které přišly a do klání se zapojily. 

1. místo 2. místo 3. místo

Nejkrásnější  
létající drak

Drak Kasper s majitelem 
Kájou Moravcem

Drak Smajlík s majitelkou 
Kačenkou Hejlovou

Drak Vlaštovka s majitelkou 
Maruškou Tůmovou

Nejdéle létající drak
Drak Balón ze stáje Martina 
Malého

Drak Mráček ze stáje 
Andrejky Burianové

Drak Kulaťák ze stáje Míšy 
Fortinové

Nejoriginálnější drak
Drak Modrásek s jezdkyní 
Barborkou Velenskou

Drak Drákula s jezdcem 
Honzíkem Čížem

Drak Kočkodrak s jezdkyní 
Terezkou Jandovou

zbylých draků, jehož služeb využili 4 draci −, ale 
všichni jsme si sobotní odpoledne užili. A  to i díky 
doprovodnému programu a  Dnu pro zdraví a  Dnu 
pro udržitelnou energetiku, které se na hřišti v Pís-
nici konaly spolu s Drakiádou.

Jezdecký oddíl TJ Tempo Praha tradičně připravil 
pro děti jízdu na ponících a musím ocenit, že poní-
ci Ťuk a Bzuk opět prokázali svou velkou trpělivost, 
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ochotu a nezdolnost. Útvar preven-
ce Městské policie hl. m. Prahy zor-
ganizoval pro děti dvě soutěže, ko-
čičku a rybičky, a na místě přítomní 
policisté rovněž prokázali velkou 
trpělivost, ochotu a  nezdolnost – 
po celou dobu byli doslova v  dět-
ském obležení. Mateřské centrum 
Kuřátko dětem radilo, jak si vyrobit 
draka, a  spolu s  jesenickým ma-
teřským centrem nabízelo dětem 
malování na obličej. Tak dobře, že 
jsem si chvílemi nebyla jistá, jestli 
na hřišti nepotkávám děti, nýbrž 
berušky, permoníky, včeličky, harry 
pottery a tak.

Den pro zDraví
V rámci Dne pro zdraví probíha-

la na stanovišti Vyšší odborné ško-
ly zdravotnické a  Střední zdravot-
nické školy ukázka první pomoci 
a  zájemci si mohli nechat změřit 
tlak a  lékařka z  Fakultní nemocni-

ce Královské Vinohrady kontrolo-
vala pigmentové skvrny. Ten, kdo 
úspěšně absolvoval tato stanoviště, 
mohl s klidem přejít ke stánku Body 
Point, seznámit se s jeho nabídkou 
cvičení a za odměnu si pořídit kvě-
tinu či dýni. Body Point na místě 
zorganizoval cvičení s  překážkami 
a  různými pomůckami. Sice pro 
děti, ale cvičili i tatínkové.

Firma Rakytník nabízela ve svém 
stánku přírodní produkty převážně 
z  rakytníku řešetlákového, boha-
tého na vitamíny, aminokyseliny 
a  minerální látky. Soudíc pod-
le množství nákupu pořízeného 
na místě zástupci našeho úřadu, 
budeme všichni, mě nevyjímaje, 
strašně zdraví…

Den pro uDržitelnou energetiku
V  rámci Dne pro udržitelnou 

energetiku probíhala na hřišti 
osvěta o  úsporách energií, pa-

Vzhledem k tomu, že se první lek-
ce nordic walkingu setkala s velkým 
zájmem z  řad seniorů, se ve čtvrtek 
22. září 2011 opět sešla před prodej-
nou Emap v Písnici početná skupinka 
seniorů. Mezi nimi byli jak nováčci, 
tak i ti, kteří již absolvovali první lekci.

Lekci opět vedl lektor nordic 
walkingu pan Jakub Verner. Na 
úvod seznámil všechny přítom-
né s  tím, co vůbec nordic walking 
je, jaké hole použít a  jak dlouhé. 
Zdůraznil, že je to přirozený pohyb 
člověka s použitím speciálních holí 
a  že nordic walking je vhodný té-
měř pro každého, bez rozdílu věku 
a fyzické zdatnosti. Nejdůležitější je 
zvolit správnou délku hole, správ-
né uchopení holí „tzv. metodou 
držení shnilého banánu a sušení si 
nehtů“ a především chuť hýbat se. 
Hůlky si taktéž v rámci absolvování 

NORDIC WALKING PODRUHÉ
Městská část Praha-Libuš uspořádala pro seniory naší městské 
části již druhou lekci nordic walkingu.

druhé lekce mohli senioři od pana 
Vernera půjčit. Každému zájemci 
vybral správnou délku a těm, kteří 
si přinesli hole vlastní, je nastavil 
na správnou délku a  poté před-
vedl správnou techniku chůze. Za 
krásného slunečného počasí se 
skupinka vydala známou trasou 
směr Cholupice a zpět. Během pro-
cházky lektor odpovídal na dotazy 
a  upozorňoval jednotlivce na chy-
by v technice chůze. Na závěr lekce 
následovalo protažení svalů.

 I  druhá lekce se vydařila a  nej-
častější otázka od seniorů zněla: 
„Kdy bude další nordic walking?“  
Odpověď zní: „Někdy na jaře na-
shledanou!“

Ing. Ivana Petříková,  
vedoucí humanitního odboru ÚMČ 

Praha-Libuš
Foto: autorka

Na jednotlivých stanovištích si 
účastníci Sokolení vyzkoušeli různé 
pohybové dovednosti a  využili vět-
šinu dostupného tělocvičného ná-
řadí, náčiní a  pomůcek, které máme 
v naší jednotě (hrazdu, žebřiny, kruhy, 
trampolínu, švédské bedny, gymbal-
ly apod.). Nechyběly ani disciplíny na 
venkovním cvičišti – skok daleký (pro 
ty nejmenší z místa), překážková drá-
ha a různé dovednosti s míčem. Podle 
počtu navštívených stanovišť obdrželi 
cvičenci drobné odměny a  ti nejlep-
ší i  diplomy. Letošní akci navštívilo 
celkem 98 dětí (společně nejvíce jich 
přišlo s družinou ZŠ L. Coňka), ale řada 
dětí přišla jen s kamarády a ti nejmen-
ší s rodiči a prarodiči, kteří pak jednot-
livé disciplíny zdolávali spolu s nimi. 

SOKOLENÍ
Ve středu 21. září 2011 se v T. J. Sokol Libuš konal již 5. ročník 
projektu Sokolení − sportovní odpoledne pro děti i dospělé. 
cílem této sportovně-zábavné akce bylo představit co nejširší 
veřejnosti sportovní aktivity vhodné pro všechny věkové kate-
gorie, které nabízí tělocvičná organizace Sokol. 

Velké poděkování za tuto akci pa-
tří všem cvičitelům, členům jednoty 
a  i  dalším dobrovolníkům (celkem 
jich bylo 17), kteří celé 3 hodiny stáli 
na stanovištích. Snad všem se odpo-
ledne strávené sportováním a zába-
vou líbilo a  někteří si posteskli, že 
další bude až za rok.

Tuto akci podpořila MČ Praha-Li-
buš v rámci Grantových programů na 
podporu kultury, sportu a volnočaso-
vých aktivit v MČ Praha-Libuš pro rok 
2011 poskytnutým grantem – finanč-
ním darem. Akce byla zahrnuta mezi 
aktivity MČ Praha-Libuš v rámci kam-
paně Dny zdraví.

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

Foto: autorka

sivních domech a  obnovitelných 
zdrojích, o  kterou se postarala 
společnost EkoWATT. Ta poskytuje 
bezplatné energetické poraden-
ství a provozuje energetický portál 
www.energetika.cz.

No a protože městská část Praha-
-Libuš je známa vysokými koncen-
tracemi cizinců ze třetích zemí, na 
Drakiádě měla stánky dvě občanská 
sdružení pracující s  touto cílovou 
skupinou. Klub Hanoi představil pro-
jekt na řešení sousedských vztahů 
mezi Čechy a Vietnamci, který v MČ 
Praha-Libuš ve spolupráci s Minister-
stvem vnitra realizuje, a  nabízel vy-
nikající jarní závitky. Agency for Mi-
gration and Adaptation AMIGA byla 
založena původně vědci a  akade-
miky z Akademie věd ČR, původem 
z Ruska a Ukrajiny, ale nyní sdružuje 
dobrovolníky ze všech koutů země. 
Na Drakiádě představila rukodělné 
výrobky, nabízela skvělý ruský kvas 

a  chutné pirožky a  masové závitky 
připravené uzbeckými uprchlíky.

Na závěr bych ráda poděkovala 
SDH Písnice a Fotbalovému klubu TJ 
Sokol Písnice za pomoc při přípravě 
Drakiády a  při organizaci na místě. 
Mé velké díky patří také všem spon-
zorům, bez jejichž finanční a hmotné 
pomoci bychom tuto akci nemohli 
uspořádat. Jsou to: Datzer, spol. s r. o., 
DDD servis, s. r. o., DKNV stavební, 
s. r. o., Elektro-centrum DKV, Evropos, 
Kratochvíl střechy, s. r. o., Matuschka 
international, s. r. o., Neoset, Pro Tra-
de, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., Uniklemp, 
Restaurace „U Hertlů“, Pražská teplá-
renská, a. s., SDH Písnice.

Takže DRAKŮM ZDAR a  za rok 
zase na viděnou!

PhDr. Pavla Jedličková,  
místostarostka pro vzdělávání,  

bezpečnost a integrační politiku
Foto: archív HO ÚMČ Praha-Libuš
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žÁCi zŠ l. CoŇka 
pŘeDali kniHovnĚ FotokniHu 

Na konci uplynulého školního 
roku dostala místní knihovna měst-
ské části Praha-Libuš dva výtisky 
fotoknihy s názvem Červ z Laidley 
zhotovené v  českém a  anglickém 
jazyce.

Tato kniha je výsledkem práce 
dětí ze Základní školy s  rozšířenou 
výukou jazyků L. Coňka v Praze-Pís-
nici. Vznikla jako konečný výstup 
projektu Comenius, který spojuje 
partnerské školy z celé Evropy. Zá-
stupci těchto škol se díky grantu 
Evropské unie setkávají a předávají 
si zkušenosti a se svými žáky pracu-
jí na společných projektech.

Základní škola Ladislava Coňka 
se podílela na projektu Comenius, 
the Red Cat společně s pěti dalšími 
evropskými školami – norskou, fin-
skou, holandskou, britskou a  špa-
nělskou. Projekt měl žáky těchto 
škol seznámit s  reáliemi a  kultur-
ním dědictvím jiných evropských 
zemí, přivést je k práci s mateřským 
i cizím jazykem a k suverénnějšímu 
projevu jak ústnímu, tak písemné-
mu. V neposlední řadě měl přispět 
k  zdokonalení anglického jazyka, 
kterému se žáci naší školy učí již od 
první třídy.

V  druhé fázi projektu se vymě-
ňovaly pověsti, legendy či příbě-
hy, které partnerské země vybraly 
z  pokladnice svého národního pí-
semnictví. Děti naší školy z  praž-
ských pověstí demokraticky zvolily 
pověst O černém kohoutovi. Tu po-
sléze zaslaly svým vrstevníkům do 
Španělska. Samy se seznámily s po-
věstmi všech partnerských zemí.

ZŠ PÍSniCE

ČERV Z LAIDLEY
Dalším zadáním projektu bylo 

grafické zpracování pověsti. Naši 
žáci se pod vedením svých pe-
dagogů svědomitě zhostili svých 
rolí a výsledkem je fotokniha Červ 
z Laidley, kterou si můžete vypůjčit 
v místní knihovně v Libuši.

Nejenže se díky tomuto pro-
jektu děti seznámily s  procesem, 
který je spojen s  tvorbou knihy, 
ale poznaly i  bájesloví jiných ev-
ropských zemí. Zároveň rozmani-
tě pracovaly s textem a přiučily se 
nové slovní zásobě, což vše svěd-
čí o tom, že projekt splnil to, co si 
předsevzal.

Našim dětem, pedagogům 
a  všem, kteří nám při práci vyšli 
vstříc, velice děkujeme.

Michaela Pažoutová, 
ředitelka ZŠ s RJV L. Coňka

JaBkoBraní 
aneB JaBleČnÁ SlavnoSt

Protože úroda jablíček je vždy 
dobrá příležitost užít si konce léta, 
připravili jsme si s  dětmi týden 
plný aktivit zaměřených právě na 
oslavu úrody. Přehlídku nejkrás-
nějších jablíček jsme obohatili 
výtvarnými dekoracemi. Malovali 
jsme ovocné stromy, jablíčka, vy-
ráběli ovocné talíře, ovocné prin-
cezny. Na závěr týdne jsme se zú-
častnili výstavky ve všech odděle-
ních školní družiny. Umíme se i ná-
ležitě odměnit − jablkový štrúdl je 
tou nejlepší a nejsladší odměnou 
pro nás všechny, a zvláště, když si 
ho sami upečeme.

Hana Korejsová, 
vychovatelka školní družiny

Foto: archiv ZŠ L. Coňka

↑  Předání fotoknihy Červ z Laidley se zúčastnili: paní PhDr. Pavla Jedličková, 
paní učitelky Věra Brigantová a Alena Adlerová, pan knihovník Jindřich Nosek 
a žákyně Lenka Kendíková, Karolína Hudcová a Erika Nováková.

A  uteklo to jako voda. Dočkali 
jsme se. V úterý 4. října nám počasí 
přálo – nepršelo, a i kdyby, na vese-
lou náladu dospělých a radost dětí 
by jistě počasí vliv nemělo. Nejvíce 
oči zářily novým dětem, pro které to 
byl velký zážitek. Vždyť do školky se 
chodí ráno a bez maminky … Letoš-
ní předškoláci doslova hltali zážitky 
letošních prvňáčků, kteří též přišli 
na táborák. I paní učitelky měly čas 
nejen pro děti, ale i  pro maminky, 
tatínky, babičky i dědečky. 

TÁBORÁK V LOJOVICKÉ
Není školka jako školka. už od začátku září se děti z Mateřské 
školy Lojovická těšily na každoroční podzimní táborák. 

Poděkování patří i paní Naxerové 
a  paní Krásové, které se u  prodeje 
výrobků dětí i  dospělých měly co 
ohánět. Perníčky, preclíky, draci z li-
neckého těsta i korálkové náhrdelní-
ky paní Plochové šly přímo na drač-
ku. Už teď se těšíme na příští táborák 
a  asi začneme zapisovat docházku, 
neboť se nás schází víc a víc. 

Krásný podzim všem přeje MŠ 
Lojovická. 

H. Böhmová, MŠ Lojovická
Foto: p. Burešová

SMYSlY živoČiCHŮ
Všichni žáci naší školy měli 4. říj-

na možnost sledovat přírodověd-
ný program občanského sdružení 
Merlin − Smysly živočichů. 

Tentokrát jsme viděli úplně jiné ži-
vočichy než dravce, o jejichž ochranu 
se sdružení zasazuje. Zjistili jsme, že 
každý živočich má smysly uzpůsobe-
né životnímu prostředí, způsobu své-
ho života a hlavně obživy. Také člověk 
patří do živočišné říše, ale zdaleka 
nemá smysly nejdokonalejší. Dokon-
ce i některý způsob vnímání okolního 
světa mu chybí.

Velký zážitek nám přinesla po-
dívaná na krásně sametovou ta-
rantuli, které jsme se zpočátku 
přece jen trochu báli. Respekt 
budila i  krajta královská a  žába 

rohatka zaujala ochranným zbar-
vením.

Pořad se líbil malým i velkým dě-
tem, těšíme se na další setkání se 
živočišnou říší.

L. Kopecká, A. Řezáčová, 
5. Třída, ZŠ L. Coňka 
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roDiČe na Školní zaHraDĚ
Využili jsme pozvání k  posezení 

u  ohně na zahradě Základní školy 
Meteorologická, kam letos začala 
naše dcera chodit do první třídy. 
Atmosféra byla velmi příjemná. 
Děti i dospělí měli možnost si opé-
ci buřty a zazpívat si s kytarou, na 
kterou zahrál pan ředitel školy Mgr. 
Zdeněk Bělecký. Jako rodiče prv-
ňáka jsme rádi přivítali možnost 
neformálního setkání s  ostatními 
rodiči a  zaměstnanci školy. Bude-
me se těšit na další a doufáme, že 
se tato akce připíše k stálým akcím 
školy.

Jana Váňová, rodič, 1.A

pÁtÁ Á
Začátek roku byl přímo skvělý, 

protože k  nám do 5.A. přišli noví 
žáci. Dva z nich neumí vůbec česky, 
ale zato nejsou žádní strašpytlové 
− odvážili se přijet z  daleké země, 
aniž by znali nějaká česká slova.

Také jsme vyrazili na nějaké vý-
lety. Jedním z nich bylo sbírání ža-
ludů, protože jsme se přihlásili do 
soutěže vyhlášené Lesy ČR, ve které 
se sbírají lesní plody a suché pečivo 
pro zvířata v lese. Máme toho dost, 
ale myslíme si, že na vítězství to ne-
bude stačit. Potom jsme šli hledat 
buřťadla a  opékat buřty a  svačit. 
Také jsme hráli vybíjenou, skončili 
jsme na 5. místě. 

Adéla Braunová a Lukáš Bezpalec, 5.A

DnY MoBilitY a DnY zDraví
I děti naší školy se zúčastnily Ev-

ropských dnů mobility. Starší žáci 
nakreslili poutavé plakáty, které 
byly rozvěšeny po celé škole, mlad-
ší uspořádali výstavu výtvarných 
prací zaměřenou na cyklistiku. Ob-
rázky si mohou rodiče prohlédnout 
na chodbách školy.

ZŠ METEoroLoGiCKÁ

POŘÁD SE NĚCO DĚJE
Ve dnech 26. a 27. září proběhly 

na naší škole Dny zdraví. Každý žák 
se zamyslel nad svým životním sty-
lem v tom dobrém i v tom zlém. Na 
závěr každá třída vytvořila plakát, 
do kterého děti zakomponovaly 
desatero zdravého a  nezdravého 
způsobu života. A  pro názornost 
ještě doplnily výstižnými obrázky.

Šárka Šedinová

planetÁriuM Jako iglÚ
Jednoho krásného dne jsme na-

vštívili planetárium. Pořad se mi 
moc líbil, i  když jsme tam už hod-
někrát byli a  věděli jsme, jakým 
způsobem se bude promítat. Ono 
to vypadá jako iglú, dole sedíte 
a  koukáte na strop. Jak se hvězdy 
točí, máte pocit, že se točíte i vy. To-
hle mě vždycky bavilo a těšilo. Po-
vídali jsme si o vesmíru, jak vznikla 
Země, že například v druhohorách 
byly Čechy téměř pod mořem. Bě-
hem let se také kontinenty stále 
mění, například před několika mi-
liony lety byl jen jeden kontinent. 
A teď jich je šest... Napadlo mě, jak 
vlastně vypadá vesmír… Přece ne-
může být nekonečný… Něco musí 
být… Jen je to tolik velké, že to ani 
není možné proletět… Do Plane-
tária chodím velmi ráda. A  za tu 
cenu? Luxusní. Doufám, že třeba 
i  na střední škole budeme chodit 
do planetária  

Vendula Havránková, 9.A

plaveCkÝ vÝCvik v Srní pro tŘetí 
a Čtvrtou tŘíDu oČiMa DĚtí

Na začátku září jsme byli se tří-
dou na škole v přírodě na Šumavě 
v  hotelu Srní. V  hotelu byl bazén, 
ve kterém jsme měli výuku plavání. 
Byla jsem v prvním družstvu. Jeden 
den jsme byli na výletě u řeky Vyd-
ry. Viděli jsme tam 3 nádherné vyd-

ry. Moc se mi tam líbilo. Těším se na 
další školu v přírodě.

Olinka M., 3.A

Já bych chtěla jet ještě na školu 
v  přírodě, protože jsme byli v  po-
řádné přírodě. Ten, kdo plavat ještě 
neuměl, tak se to naučil. Když jsme 
šli plavat, byli tam tři plavčíci a na 
konci jsme měli volnou zábavu. Po-
slední den jsme měli závody. Mohli 
jsme získat želvu, kapra nebo del-
fína. Já jsem měla delfína. To bylo 
nejlepší ocenění. 

Týna Bartáková, 4.A

kYBerŠikana v MoDŘaneCH
Už po několikáté jsme navštívili 

Kulturní Centrum 12 v  Modřanech. 
I tentokrát jsme určitě všichni čekali, 
že si sedneme jako v divadle a někdo 
nám bude něco představovat. Jenže 
jsme měli téma Kyberšikana (šikana 
pomocí internetu nebo mobilních 
telefonů). Jak to jen budou předvá-
dět? Šli jsme do speciální třídy, kde 
jsme předtím nikdy nebyli. A  bylo 
to hned jasné − budeme si povídat. 
Všichni jsme se usadili na židle, které 
byly postavené do kruhu, a čekali na 
instruktory. Ti se nám přestavili jako 
Katka a  Pavel. Katka prozradila, že 

pracuje na lince bezpečí, a hned se 
nás ptala, jestli známe její telefonní 
číslo. Nikdo nevěděl, tak jsem řekla: 
116 111. A dostala jsem za odměnu 
samolepku. Pavel se představil jako 
poradce v  manželsko-psychologic-
ké poradně. A  začali jsme si poví-
dat, proč jsou lidé vůbec šikanova-
ní, jak se bránit, kam zavolat, komu 
to oznámit a podobně. Pořad se mi 
líbil, byl velice podobný našim pro-
gramům Proxima Sociale. Doufám, 
že do KC 12 budeme chodit na po-
dobné pořady častěji. 

Vendula Havránková, 9.A

koneC zÁŘí ve znaMení Sportu
Poslední zářijové dny jsme na ZŠ 

Meteorologická věnovali sportu, 
pohybu a pobytu v přírodě.

Ve čtvrtek 29. září probíhal na 
druhém stupni sportovní den. Děti 
z prvního stupně se na ten svůj za-
tím připravovaly − jednotlivé třídy 
vyrazily do přírody v  okolí školy, 
např. do Kunratického nebo Lho-
teckého lesa.

Ráno byla venku mlha a  dost 
chladno, ale to nám nevadilo, pro-
tože první hodinu jsme soutěžili 
v  tělocvičně ve skocích přes švi-
hadlo. A  kolikrát se dá za jednu 

↑  Již čtvrtým rokem děti ze školní družiny ZŠ Meteorologická pravidelně 
navštěvují solnou jeskyni.

Základní škola Meteorologická

ZVEME VÁS NA 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VE STŘEDu 23. LiSTOPaDu 2011 

od 800 do 1140 možnost navštívit vyučování 
od 1200 do 1700 prohlídka školy, diskuze s vedením
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minutu švihadlo přeskočit? Petrovi 
Vendišovi ze 7. A a Pavlovi Kejklíč-
kovi z 9. A se to podařilo 168 x. Pak 
už se mlha pomalu zvedala a  my 
se přesunuli ven − následovala 
disciplína běh na 60 m. Pro první 
místo si doběhli v mladší kategorii 
Vendula Hošková (za 9,67 s) a Petr 
Vendiš (za 8,66 s), z osmého a de-
vátého ročníku byli nejrychlejší 
Lucka Langerová (8,50 s) a  Milan 
Nguyen (7,84 s). Při skoku do dál-
ky už nám pěkně svítilo sluníčko. 
Nejdále skočili Katka Štolová ze 7. 
A (2,84 m), Petr Vendiš ze 7. A (3,38 
m) a Bára Běhounková z 9. A (3,20 
m). Zároveň v  tělocvičnách hráli 
chlapci z 8. a 9. ročníku florbal (vy-
hrálo jedno z družstev 8.A) a dívky 
přehazovanou (vyhrála 8.A). Za or-
ganizaci sportovního dne pro dru-
hý stupeň děkujeme paní učitelce 
Čermákové.

V  pátek 30. září se do přírody 
vypravily třídy druhého stupně 
a hřiště patřilo jejich mladším spo-
lužákům. Paní učitelka Němečko-
vá společně se žáky a  žákyněmi 
z  9.  ročníku připravila jednotlivá 
stanoviště s  disciplínami, na kte-
rých mohly děti dokázat svoji ši-
kovnost − např. skok z místa, skok 
do dálky, hod na cíl, slalom mezi 
kužely, driblování... Ti nejlepší zís-
kali diplom a  sladkou odměnu, 
všichni pak pěkný pocit ze sluneč-
ného, příjemně stráveného dne.

Hana Rundová, učitelka II. stupně

Když měli sportovní den žáci 
prvního stupně, naše třída pomá-
hala paní učitelkám se stanovišti. 
My dva s  Filipem Škvorem jsme 
měli na starost dribling. Podle mě 
to byla nejlehčí soutěž. Stačilo jen, 
aby od jednoho švihadla driblovali 
ke druhému a  zpět. Jen málokte-
rým se to nepodařilo. Nás žáky, ale 
i učitele příjemně překvapil Martin 
Větrovec, který se krásně o děti sta-
ral. Po skončení nás čekalo vyhlašo-
vání výsledků z florbalu, skoků přes 
švihadlo a dalších disciplín, které se 
konaly předcházející den.

Martin Svoboda

SrDíČkovÝ Den
Ve spolupráci s občanským sdru-

žením Život dětem proběhl na ZŠ 
Meteorologická tradiční Srdíčkový 
den. Výtěžek je určen na pomoc těž-
ce handicapovaným dětem, které 
jsou odkázány na domácí péči svých 
rodičů. A kolik se vybralo tentokrát? 
Za magnetky se zvířátky jsme utrati-
li úctyhodných 5 160 korun. Také za 
tyto peníze budou zakoupeny reha-
bilitační a zdravotní pomůcky, které 
usnadní život nemocným dětem. 

Děkujeme všem dětem, rodičům 
a zaměstnancům školy, kteří podpo-
rují tuto charitativní akci. 

JM
turnaJ ve vYBíJenÉ

Na pondělí 3. října jsme se moc 
těšili. Byli jsme pozváni na turnaj 
ve vybíjené, který pořádala škola 
T. G. Masaryka v  Modřanech. Zú-
častnila se smíšená družstva děv-
čat a chlapců ze čtvrtých a pátých 
tříd. Pořadatelé nás mile přivítali, 
počasí nám přálo. Dobře jsme si za-
hráli, ale vítězství nás minulo. Pře-
sto jsme obdrželi diplom a velikou 
bonboniéru. Je to zkušenost a  už 
víme, že na příští turnaj se musíme 
lépe připravit a třeba i vyhrát.

Renata H., doprovod

MonteSSori v orliCkÝCH HorÁCH
Naše třída Montessori se 27. září 

vydala na školu v  přírodě. V  Praze 
na Florenci jsme nastoupili na au-
tobus a jeli s ním na Polom do Or-
lických hor k  „našemu“ penzionu 
Stará škola. Hned jak jsme přijeli, 
dali jsme si oběd. Poté dojela naše 
zavazadla. Odpoledne jsme hráli 
netradiční tichou poštu a obkreslo-
vali jsme povrchy. 

Druhý den jsme se byli projet na 
koních. Poté nás myslivec vzal na 
projížďku kolem jelenů a  daňků. 
Odpoledne jsme šli do lesa a našli 
jsme spoustu hub.

Třetí den jsme byli v bunkru Sku-
tina. Na tvrzi jsme byli v 36 m pod 
zemí. Odpoledne jsme batikovali 
trička. Večer byl super karneval. Já 
šla za moderní kleopatru.

Čtvrtý den jsme v týmech pouš-
těli draky. Náš tým měl ale smůlu, 
protože drak se nechtěl vznést.

Pátý den jsme pletli z  bužírek 
a jezdili na kolotoči. Také jsme našli 
krásnou tlusťoučkou žlutou hou-
senku. Ten den byl nejlepší oběd, 
řízek s bramborovým salátem! 

No a  každá škola v  přírodě jed-
nou musí skončit...

Zuzka, Montessori

SBĚr vYŘazenÝCH SpotŘeBiČŮ  
StÁle pokraČuJe

ZŠ Meteorologická i  v  tomto 
školním roce sbírá staré nebo ne-
funkční elektrospotřebiče. Takto 
činí ji pátý rok. Děkujeme všem, 
kdo již donesl či dovezl, a tím škole 
pomohl k  obnovení či dovybavení 
školní cvičné kuchyňky. Jedinou 
podmínkou je, že spotřebič nesmí 
mít obrazovku. Za velký spotřebič 
škola získá 150 korun a za naplněný 
bag taktéž. Těšíme se, že nám opět 
pomůžete. Za první pololetí 2011 
jsme získali pouze 300 korun. 

 Za ZŠ Monika Exnerová

Pro děti bylo připraveno mno-
ho soutěží, úkolů a  her spojených 
s cestou za pokladem. Děti a dob-
rovolnice z mateřského centra také 
společně uvařily námořnický guláš, 
vyrobily a  hodnotily nejkrásnější 
parník a  tančily v  rytmu nejen pi-
rátských písní.

PIRÁTI Z LIBUŠE A OKOLÍ 
OSLAVILI SVŮJ SVÁTEK…
… a sešli se na poslední společné podzimní každoroční plavbě 
ve čtvrtek 14. října v rodinném centru Kuřátko. 

Jsme rádi, že jsme touto akcí 
mohli potěšit bezmála 40 dětí a je-
jich rodičů, kteří centrum onoho dne 
naplnili skoro „až po okraj“. Těšíme 
se na další rodinné akce a  události 
podzimu, na které plynule navážou 
aktivity s předvánoční tematikou.

Za MC Kuřátko Katka Tomešová
Foto: archiv MC Kuřátko

JÁ A ŠKOLA
Je škola a  já vám povím, jaké jsme měli akce a  jaký já mám 

vztah ke škole.
Dnes je 6. října a minulý týden jsme měli pěkně nabitý pro-

gram, takže jsme se moc neučili. V pondělí a v úterý bylo nor-
mální vyučování. Pak ve středu bylo volno. Ve čtvrtek jsme šli do 
Krčského lesa sbírat žaludy na jednu akci. Jako odpočinek jsme 
měli ohýnek a k němu buřty!:-) (To se asi všem líbilo nejvíce.) Po-
tom byla druhá várka sbírání žaludů. To už jsme jich měli straš-
ně moc. Zpátky jsme jeli autobusem. Všichni si to moc užili! Ale 
to ještě není všechno. Čekal nás totiž pátek. Sportovní den. Byli 
jsme venku, kde jsme dostali papírky, na které aktivity máme jít. 
Například: Skákání přes švihadlo nebo běh 50 metrů. Pak došlo 
ke změně a museli jsme to celé proběhnout ještě jednou. Ale to 
mi nevadilo. Netrvalo to dlouho a už bylo vyhlášení. Sice jsem 
nevyhrála, ale to je v pořádku. Alespoň jsem se poučila, že vyhrá-
vat nemůže každý. 

A ptáte se na ten můj vztah ke škole? No, škola mě moc neštve. 
Abych to zkrátila, je to 50 na 50. Cítím se tu dobře a nemám žád-
né problémy. Jenom u učení musím zabrat….

Tak to je ode mě vše. Loučí se s vámi: 
Anna Poštulková z 5.A
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zaČÁtek ŠkolníHo roku  
Se vŠí parÁDou

V  naší mateřské škole máme 
oslavy rádi. A  proto jsme náleži-
tě využili příležitosti oslavit začá-
tek školního roku se vší parádou. 
Nejdříve jsme si upekli báječný 
jablečný závin jako od maminky, 
který krásně provoněl celou škol-
ku. A  protože jsme nejen vášniví 
kuchaři, ale i milovníci přírody, vy-
razili jsme na výlet spojený s opé-
káním z  domova přinesených po-
choutek. A  tak se nad ohněm ob-
jevily párečky, vuřtíky, různé druhy 
pečiva a samozřejmě také jablíčka. 
Všem nám moc chutnalo. 

Děti ze třídy Montessori  
a paní učitelka Markéta Kecová   

Foto Eliška Vidová  

DnY zDraví – rok ve zDraví
K  vyhlášeným Dnům zdraví 

v  naší městské části se připojila 
i Mateřská škola Mezi Domy. V rám-
ci výchovného programu a náplně 
dne jsme pro děti uspořádali růz-
né akce, které určitě přispěly ke 
zdravému životnímu stylu našich 
nejmenších. Především každoden-
ní pobyt venku, který mohl být dě-
tem umožněn díky nádhernému 
podzimnímu počasí jak v dopoled-
ních, tak i v odpoledních hodinách. 
Dostatek přirozeného pohybu měly 
děti nejenom na školní zahradě, ale 
i  při různých vycházkách a  výle-
tech, které si paní učitelky plánova-
ly do vzdálenějšího okolí mateřské 
školy. Některé starší děti nám již 
předvedly dostatek zručnosti při 
jízdě na kolech do Cholupic.

Velmi pěkný byl prožitkový pro-
gram Miskohraní s  využitím tibet-
ských misek a  zvonků, který nám 
uspořádala Ing. Jana Remerová. Ti-
betské mísy jsou velmi starým, ale 
zároveň moderním hudebním ná-
strojem, používaným např. i v me-
dicíně jako odstraňovač stresu. Hra-
ní na tyto nástroje navozuje příjem-
nou relaxaci, která má za důsledek 
jejich uznávané léčivé výsledky. 

MŠ MEZi DoMY

VÍTE, CO JE MISKOHRANÍ?
Odpočinutá mysl je pak tvořivější 
a zvětšuje se její schopnost přijímat 
nové podněty. Tóny tibetských mís 
jsou bohaté na alikvótní (samodo-
zvučné) tóny, které synchronizují 
mozkové vlny a hemisféry a dodá-
vají pocit zklidnění a uvolnění. 

V  pořadu nazvaném Království 
potravin se mohly děti dozvědět 
něco bližšího o  tzv. zdravých, ale 
i  nevhodných potravinách, které 
během dne konzumují. Díky Dano-
ne, a. s., byl dětem zdarma během 
týdne podáván v mateřské škole ke 
svačině Actimel. Jedná se o  jeden 
z  nejvíce vědecky dokumentova-
ných potravinářských výrobků. Dě-
kujeme pí. J. Martínkové z  Úřadu 
MČ Praha-Libuš za zprostředkování.

Zdravému životnímu stylu se 
však věnujeme po celý rok. Pravi-

delně s dětmi cvičíme, do školního 
jídelníčku zařazujeme ovoce, zele-
ninu, mléčné výrobky, ale také pro 
děti neznámé zdravé potraviny 
a jídla. Se správnými stravovacími 
návyky se mnohdy děti setkávají 
prvně až v  mateřské škole. Dodr-
žujeme pitný režim, po obědě si 
čistíme zoubky. Samozřejmostí 
je osvěta, jak předcházet různým 
úrazům – děti seznamujeme s ne-
bezpečím ohně a  elektřiny, ale 
i  vhodnou formou s  nebezpečím 
alkoholu, kouření a drog. Pravidel-
ně vyjíždíme na rekreační ozdrav-
né pobyty do hor.

Na co si dávat pozor na silnici, 
kde jezdit na kole a kde si hrát? Jak 
se máme chovat, když potkáme 
cizího psa nebo nás osloví nezná-
mý člověk? O tom všem si budeme 
dokonce povídat se zástupcem Po-
licie České republiky přímo v  ma-
teřské škole.

Bohužel nás velmi mrzí, že 
v  letošním školním roce skončila 
v  ulici Na Močále výuka plavání, 
jedna z  oblíbených zdravotních 
aktivit. Proto zkusíme, zda naše-
mu organizmu bude prospívat 
saunování.

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy

poDĚkovÁní

Mateřská škola Mezi Domy děkuje paní Třískové za pozvání vy-
zkoušet pouťové atrakce, a to zcela zdarma. V pátek 7. 10. proběh-
lo s velkým zápalem a nadšením dětí „testování“ dětského kolotoče 
a vláčku s kamiony. Veselí nebralo konce a nikomu z nás se nechtělo 
tuto báječnou zábavu ukončit. Ještě jednou velké díky! 

Děti z MŠ Mezi Domy

ROZšíŘENí NabíDKY 
Tenis servis – výplety, opravy a dovažování raket + 

další info na prodejně

NEVíTE, cO K VÁNOcŮM? 
A co dárkový poukaz, aby si každý pak vybral,  

co potřebuje

VÝPRODEJ POSLEDNícH KuSŮ 
KOL a ObLEČENí
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

i n z e r c e  

Tentokrát jsme trénovali na 
branný závod v  požární všestran-
nosti (orientace v  mapě, střelba ze 
vzduchovky, zdravověda ...). Počasí 
bylo neskutečně pěkné, rodiče se 
aktivně zapojili, a tak děti měly ide-
ální podmínky k přípravě na závod, 
který nás čekal v polovině října. Moc 

MLADÍ HASIČI
Sbor dobrovolných hasičů Pís-
nice se vypravil s dětmi a rodi-
či na tři dny do Rokytnice nad 
Jizerou.

děkujeme všem, kteří se na výletě 
podíleli. Akce se konala s  finanční 
podporou Magistrátu hl. m. Prahy.

Za SDH Písnice Radka Novotná
Foto: autorka
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č. 32/2011: ZMČ schvaluje rozpoč-
tovou změnu č. 2 v roce 2011, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, ve 
všech bodech.
č. 33/2011: ZMČ bere na vědomí 
Kontrolu plnění dodatku č. 1 a vynalo-
žených nákladů na úpravu objektu č. p. 
317 K Vrtilce. 
č. 34/2011: ZMČ bere na vědomí 
výsledky ankety 10 problémů Libuše 
a Písnice roku 2011.

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ)  
ze dne 21. 9. 2011.

č. 35/2011: ZMČ pověřuje starostu od-
povědět MHMP ve smyslu, že dle jemu 
dostupných stanovisek, nelze postupo-
vat tak, jak MHMP navrhuje. Pověřuje 
starostu pokračovat v jednáních se vše-
mi zúčastněnými subjekty v souladu na-
plnění podmínek stavebního povolení 
na stavbu části Pražského okruhu.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Rada městské části Praha-Libuš:
 Schvaluje smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení věcného břemene 
s T-Systems Czech Republic, a. s., se síd-
lem Na Pankráci 1685/19, Praha 4, pro 
stavbu Praha 12, ul. Durychova, Libuš-
ská, k pozemkům parc. č. 517/1 a 1132 
v k. ú. Libuš, obec Praha, uvedeným na 
LV 849 pro k. ú. Libuš, ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, svěřeno MČ Praha-Libuš.
 Schvaluje Dodatek ke Smlouvám 
o sdružených službách dodávky elektřiny 
s firmou Pražská energetika, a. s., se síd-
lem Na Hroudě 1492/4; 100 05 Praha 10.
 Souhlasí s pronájmem části po-
zemku parc. č. 1143, k. ú. Libuš (komu-
nikace Drůbežářská) o  výměře 36 m2, 
která tvoří předzahrádku restaurace, 
vlastníkovi restaurace, resp. domu čp. 
11, p. Tran Quang Tuanovi za cenu 918 
Kč/měsíc. Schvaluje nájemní smlouvu 
na výše uvedenou část pozemku na 
dobu neurčitou s nájemcem. 
 Nemá připomínky k  návrhu 
nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění 
vyhláška č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, 
o  schůdnosti místních komunikací, ve 
znění pozdějších předpisů.
 Bere na vědomí informaci o ná-
vrhu nařízení o obecných požadavcích 
na využívání území a  technických po-
žadavcích na stavby v HMP.
 Souhlasí s  předloženým návr-
hem U 1009 na úpravu Územního plá-
nu SÚ HMP – zvýšení míry využití úze-
mí z B na D (plocha OB – čistě obytné). 
Jde výhradně o pozemek p. č. 845/116 
− 450 m2, k. ú. Písnice. Pozemek slouží 
pro výstavbu jednoho RD s jednou by-
tovou jednotkou, v rozsahu dle projek-
tu zpracovaného Davidem Töpperem 
1. 5. 2011. Jde o nepodsklepený dvou-
podlažní objekt s  plochou střechou. 
Výška střechy je max. 6,8 m nad UT. Na-
pojení na inž. sítě (elektro, kanalizace, 
voda, plyn) − viz přílohy, které jsou ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.
 Revokuje usnesení č. 188/2011 
ze dne 21. 6. 2011 v části bodu 1. tak, že 
termín 30. 9. 2011 pro nejzazší uzavře-
ní smlouvy MČ Praha-Libuš se společ-
ností euroAWK, s. r. o., ve věci umístění 
reklamních zařízení se nahrazuje termí-
nem 30. 11. 2011.
 Schvaluje smlouvu o  dílo s  fir-
mou VI-DA Invest, a. s., se sídlem Li-
bocká 258/22, Praha 6, na akci „Rekon-
strukce a  oprava povrchu venkovního 
sportoviště a  dětského hřiště při ZŠ L. 
Coňka“. 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 13. 9. do 
11. 10. 2011. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-
-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského 
a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostup-
né údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

 Bere na vědomí zrušení výběro-
vého řízení na „Stavební úpravy a opra-
vy bytového objektu v  areálu MŠ Ke 
Kašně“.
 Schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě s H&B delta, s. r. o., se sídlem 
Bobrky 382, Vsetín, na akci „Oprava 
střech ZŠ Meteorologická 181“, ve výši 
57 552 Kč vč. DPH.
 Schvaluje vyhlášení veřejné 
zakázky na stavební práce a  dodávku 
sadových úprav ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s  předpokládanou 
celkovou cenou zakázky ve výši stano-
vené na 7,5 mil. Kč bez DPH. Pověřuje 
starostu uveřejnit oznámení o  zaháje-
ní zadávacího řízení k veřejné zakázce, 
a to v souladu a po konečném projed-
nání se zástupci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost.
 Schvaluje nákup příslušenství 
na stroj Stiga-Park v  této konfiguraci: 
sněhová radlice 120 cm (cena 11  500 
Kč), guma pro sněhovou radlici (1 750 
Kč), sypač písku (35  500 Kč), uvedené 
ceny jsou s  DPH. Ukládá vedoucímu 
OSMI zabezpečit nákup příslušenství 
ke stroji Stiga-Park.
 Souhlasí s  uzavřením smlouvy 
o dílo, jejímž předmětem je oprava ulice 
Těšovická, k. ú. Písnice, v celém jejím roz-
sahu, který je vymezen na jedné straně 
vyústěním této ulice do ulice Zátoňské 
a na straně druhé je ohraničen ulicí K Vr-
tilce dle přiložené mapy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Vybrala 
jako nejvhodnější firmu Machido, s. r. o., 
se sídlem V Hranicích 155, Dolní Břeža-
ny, za cenu 192 440 Kč (bez DPH).
 Má připomínky k návrhu naříze-
ní hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení 
č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení 
úseků místních komunikací a  chodní-
ků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost 
a  schůdnost odstraňováním sněhu 
a náledí, a žádá o zařazení do grafické 
přílohy nařízení chodník v ulici Předpo-
slední a spojovací chodník mezi ulice-
mi K Tůni a  K  Lukám v  k. ú. Libuš, dle 
grafických příloh, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje odměnu ředitelům 
základních a  mateřských škol zřizova-
ných MČ Praha-Libuš v  rámci úpravy 
rozpočtu – oblast školství roku 2011 
dle přílohy, která není součástí tohoto 
usnesení.
 Schvaluje odprodej U-ram-
py pro skateboard umístěné v  areálu 
sportovního hřiště Skalská a poničené 

požárem, včetně dvou nájezdů, obci 
Jesenice za cenu 13 000 Kč. Podmínkou 
je rozebrání a  odvoz rampy na nákla-
dy kupujícího. Pozemek pod rampou 
bude uveden do stavu umožňujícího 
bezpečný pohyb občanů. 
 Souhlasí se záměrem prodeje 
části pozemku parc. č. 557/43 o výměře 
35 m2 v k. ú. Libuš Družstvu na Domo-
vině, IČ 630 81 270, Na Domovině 691, 
Praha 4, za cenu dle znaleckého posud-
ku, nejméně však za cenu dle cenové 
mapy platné k datu prodeje. Pozemek 
parc. č. 557/43 v k. ú. Libuš, obec Pra-
ha, je veden na LV 849 pro k. ú. Libuš, 
s vlastnickým právem hl. m. Praha, svě-
řen MČ Praha-Libuš. Veškeré náklady 
spojené s  prodejem pozemku včetně 
zápisu do katastru nemovitostí nese 
kupující. Pověřuje zástupkyni starosty 
PaedDr. Jaroslavu Adámkovou předlo-
žením záměru ke schválení Zastupitel-
stvu MČ Praha-Libuš.
 Trvá na svém usnesení č. 
183/2011 ze dne 21. 6. 2011 – nesou-
hlas s  projektovou dokumentací pro 
územní řízení – polyfunkční dům na 
rohu Libušské a Dobronické – předkla-
datel Fabionn, s. r. o.  
 Ruší na základě doporučení ko-
mise pro otevírání obálek, jejíž jednání 
proběhlo 30. 9. 2011, výběrové řízení 
na akci „Výměna oken v ZŠ Meteorolo-
gická 181“. Schvaluje výzvu k  podání 
nabídky na „Výměnu oken v ZŠ Meteo-
rologická 181 – etapa 2011“.   
 Schvaluje seznam prioritních 
investic v  oblasti infrastruktury HMP 
v roce 2012: 1. dokončení rekonstrukce 
Libušské ulice, 2. rekonstrukci komuni-
kace L. Coňka v k. ú. Písnice, 3. vybudo-
vání obchvatu Písnice. Ukládá vedou-
címu OSMI zajištění odeslání tohoto 
usnesení k  rukám ředitele OMI MHMP 
Ing. Jiřího Zlatohlávka.
 Schvaluje smlouvu o provedení 
lektorské činnosti s  paní Mgr. Elenou 
Tulupovou. 
 Souhlasí se stavbou areálu Pís-
nické rezidence – Vrtilka zahrnující vý-

stavbu 118 RD, včetně dopravního řešení 
a vybavení inženýrskými sítěmi, dle pro-
jektu Loxia, a. s., Ing. J. Eichler z 8. 8. 2011. 
Souhlasí s využitím pozemků ve vlastnic-
tví obce Praha, svěřeno MČ Praha-Libuš, 
parc. č. 53/1, 53/6, 53/36, 659/15, 977/4, 
977/5, k. ú. Písnice, pro výstavbu tohoto 
areálu (úprava komunikace, uložení in-
ženýrských sítí). Pozn.: pozemek parc. č. 
53/36, k. ú. Písnice, je v současné době 
administrativně převáděn ze současné 
identifikace dle KN – vlastník ČR, právo 
hospodaření MČ Praha 4, na vlastníka hl. 
m. Praha, svěřeno do správy MČ Praha-
Libuš. Upozorňujeme na nutnost koordi-
nace s plánovanou rekonstrukcí komuni-
kace Libušská. Příloha: situace.
 Schvaluje Dohodu o  finančním 
vypořádání částky 101 658 Kč mezi TSK 
hl. m. Praha, Ing. Jiřím Brabcem a MČ Pra-
ha-Libuš za období od 1. 8. 2009 do 31. 7. 
2011 za užívání pozemků parc. č. 1056/1 
o výměře 87 m2, parc. č. 1056/4 o výmě-
ře 86 m2 a parc. č. 1056/5 o výměře 231 
m2, vše v k. ú. Libuš, obec Praha. Pozem-
ky jsou vedené na LV 849 pro k. ú. Libuš, 
obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa MČ Praha-Libuš.
 Bere na vědomí, že na základě 
rozsudku Městského soudu v Praze, na 
který se odvolává ve svém dopise pod 
č. j. 168478/11/012960104537 ze dne 
27. 9. 2011 Finanční úřad v Praze-Mod-
řanech, který zaslal MČ Praha-Libuš 4. 
10. 2011, došlo ke snížení výnosů daně 
z  nemovitosti, a  tím následně ke sní-
žení plánovaných příjmů v  rozpočtu 
městské části na rok 2012 cca o 3,8 mil. 
Kč. Žádá hl. m Prahu o  finanční výpo-
moc, protože MČ nedisponuje dostat-
kem finančních prostředků, kterými by 
vzniklý deficit, představující přibližně 
10 % rozpočtovaných příjmů pro rok 
2011, kryla z vlastních zdrojů.  
 Schvaluje jmenování obálkové 
a hodnotící komise ve složení uvedeném 
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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Vážení občané, v  lednovém vy-
dání časopisu U  nás jsme vás in-
formovali, proč hřiště v  ulici Klo-
kotská stále neslouží svému účelu, 
ač finanční prostředky vynaložené 
na jeho zbudování byly poměrně 
značné. Uplynulo několik měsíců 
a  Stavba č. 00088 TV Libuš, etapa 
0009, komunikace IV, ul. Mílová 
– dostavba – inženýrské sítě stá-
le není zkolaudována. A  to je také 
důvod, proč není zkolaudováno ani 
hřiště.  Zrekapituluji krátce tuto ne-
šťastnou kauzu. 

Pozemek p. č. 557/1 v  majetku 
hl. m. Prahy a ve správě MČ Praha-
Libuš je určen územním plánem 
pro sport. V roce 2008 bylo vydáno 
územní rozhodnutí a  stavební po-
volení na výstavbu víceúčelového 
sportoviště. Hlavní část stavby byla 
realizována v  roce 2009. V  areálu 
jsou umístěna dvě hřiště s umělým 
povrchem (22,0 x 14,0 m a  18,0 x 
9,0 m) a provozní budova. Zároveň 
byly vybudovány přípojky (elekt-
ro, voda, kanalizace), opěrná zeď, 
přeloženo veřejné osvětlení, vy-
budována vsakovací jáma a umělé 
osvětlení hřišť. Finanční krytí bylo 
z několika dotací Magistrátu hl. m. 
Prahy, celkové náklady překročily 
6 mil. Kč. Proč tedy neslouží svému 
účelu? 

V  roce 2009 došlo v  rámci do-
stavby ulice Mílová k  přeložení 
trasy elektrické sítě v  této lokalitě. 
Na základě mandátní smlouvy byla 
touto akcí pověřena firma Zavos, s. 
r. o., přímo pro odbor městského 
investora (OMI) Magistrátu hl. m. 
Prahy. 

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ
Proč dosud neslouží svému účelu víceúčelové sportoviště 
s umělým povrchem v Klokotské ulici?

Tato nově vybudovaná trasa 
však nebyla do dnešního dne řád-
ně zkolaudována. Proč? 

Dle sdělení pracovníků firmy Za-
vos časová prodleva byla zapříči-
něna změnou vlastnických vztahů, 
tedy majitelů dotčených pozemků. 
Došlo k  úmrtí jednoho z  vlastníků 
a do doby ukončení dědického říze-
ní nebylo možno uzavřít příslušná 
ujednání. Kolaudace výše uvedené 
technické vybavenosti je vázána 
na uzavření budoucích smluv o zří-
zení věcného břemene na uložení 
kabelů. Podmínkou kolaudace je, 
aby pověřená společnost Zavos 
uzavřela příslušné smlouvy se vše-
mi vlastníky dotčených pozemků, 
včetně dědiců po zemřelém maji-
teli, na nichž je toto technické vy-
bavení umístěno. Protože je spor-
toviště připojeno na tuto nefunkční  
přeložku, nelze vypracovat revizní 
zprávu na elektrické rozvody na 
sportovišti a bez této revizní zprávy 
nelze stavbu kolaudovat.

Protože městská část Praha-Li-
buš není investorem akce, nemá 
ani žádné kompetence zajistit ko-
laudaci uvedené stavby. Nezbývá 
než zabezpečit, aby škody na hřišti 
v  Klokotské ulici byly minimální, 
než se hřiště bude moci začít užívat. 
Budeme doufat, že sliby o kolauda-
ci v dohledné době se stanou prav-
dou a  že toto bude poslední zima, 
kdy bude nutno provozní objekt 
temperovat náhradním zdrojem.

PaedDr. Jaroslava Adámková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

Foto: Ladislav Borzy 
Pracoviště systému Czech POINT 

poskytuje občanům ověřené výpi-
sy z  centrálních státních evidencí 
a rejstříků na jednom místě a prak-
ticky na počkání, aniž by občan mu-
sel navštívit několik různých úřadů 
státní správy. V  současné době je 
možné zde získat ověřené výpisy ze 
čtyř centrálních registrů: z Katastru 
nemovitostí, z  Obchodního rejst-
říku, ze Živnostenského rejstříku 
a z Rejstříku trestů.

Provozní doba:
pondělí a středa  

8.00−12.00, 13.00−17.30
úterý a čtvrtek  

8.00–12.00, 13.00−16.00

Co CzeCH point naBízí:
→  Výpis z Katastru nemovitostí  
→  Výpis z Obchodního rejstříku 
→  Výpis z Živnostenského rejstříku 

Dnem 3. října 2011 zahájilo v Praze-Libuši provoz nové pra-
coviště systému czech POiNT (Český Podací Ověřovací infor-
mační Národní Terminál). Pracoviště je umístěno v kanceláři 
humanitního odboru – na adrese K Lukám 664, Praha-Libuš.

→  Výpis z Rejstříku trestů 
→  Výpis z registru řidičů 
→  Výpis z insolvenčního rejstříku 
→  Zřízení datové schránky (DS) 
→  Přidání pověřené osoby k  pří-
stupu do datové schránky ze systé-
mu Czech POINT 
→  Autorizovaná konverze dokumen-
tů doručených do datové schránky 
→  Přijetí podání podle živnosten-
ského zákona 
→  Vydání ověřeného výstupu ze Se-
znamu kvalifikovaných dodavatelů 
→  Podání do registru účastníků 
provozu modulu autovraků ISOH 
→  Czech POINT e-shop − výpisy 
poštou

Více informací na: www.praha-li-
bus.cz nebo na www.czechpoint.cz.

Připravila Renáta Sobíšková, humanitní 
odbor ÚMČ Praha-Libuš   

V  době, kdy je topná sezóna, si 
spoluobčané často stěžují na nepří-
jemný kouř a zápach z komínů sou-
sedů. Víme, že tuto záležitost není 
jednoduché řešit, a  proto na vás se 
obracíme s prosbou. Nepalte, prosím, 
ve svých kamnech a kotlích nekvalit-
ní uhlí, ale především nepalte odpad-
ky, jako jsou plasty a nebezpečné lát-
ky. V kotlích a kamnech je povoleno 
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, su-
ché rostlinné materiály nebo určená 
plynná paliva a  v  kotlích pak paliva 
předepsaná výrobcem.

Spalováním škodlivých látek se 
velmi znečišťuje ovzduší, toto zne-
čištění poškozuje zdraví lidí. Vědci 
přinášejí stále nové důkazy, že lidé, 
kteří se dlouhodobě pohybují ve 
znečištěném prostředí, jsou častěji 
nemocní a  hůře se uzdravují. Také 
děti, které se pohybují v  takovém 
prostředí, bývají mnohdy nemocné 
a mohou mít vážné zdravotní potí-
že v dospělosti.

VYTÁPĚNÍ DOMŮ  
A ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Vážení občané, vzhledem k tomu, že začíná topná sezóna, chce-
me v této souvislosti upozornit na některé problémy, které s vy-
tápěním domů vznikají.

V  této souvislosti také upozor-
ňujeme na skutečnost, že ti obča-
né, kteří získali dotaci na přemě-
nu původních topných systémů 
z  tuhých nebo kapalných paliv na 
ekologicky ušlechtilá paliva (top-
ný plyn, elektřina) musí dodržo-
vat pravidla, která jsou stanovena 
k poskytnutí této dotace, jinak jim 
bude dotace odebrána.

V  případě, že odbor životního 
prostředí a  dopravy zjistí nepří-
pustnou tmavost kouře, vystavuje 
se majitel kotle nebezpečí zaháje-
ní správní řízení o uložení pokuty. 
Odbor životního prostředí a dopra-
vy proto vyzývá občany městské 
části Praha-Libuš, aby používali pa-
livo, které je určeno pro jejich typ 
kotle, neboť tak přispějí ke zlep-
šení ovzduší a  tím i  kvality života 
v naší části.

Ing. Michal Paučík, odbor životního  
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Zde se mohou občané Libuše 
a  Písnice po předložení občanské-
ho průkazu bezplatně zbavit ne-
potřebného odpadu. Ve sběrném 
dvoře se odebírá objemový odpad 
(nábytek, zařízení domácností), 
dřevěný odpad, odpad z  údržby 
zeleně, stavební odpad z bytových 
úprav, elektrozařízení a  nebezpeč-
né odpady (kromě eternitu a  az-
bestu). Také separovaný odpad − 
papír, plasty a  kovový odpad − se 
zde vybírá.

Provozovatelem bude Sdružení 
Pražské služby a VS-Ekoprag.  

NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR  
− V DOBRONICKÉ ULICI
Od prvního října byl na adrese Dobronická 892 otevřen nový 
sběrný dvůr hl. m. Prahy. Vjezd do dvora je z Obrataňské ulice.

Provozní doba:
Letní čas

Pondělí − sobota: 8.30–18.00
Zimní čas

Pondělí − pátek: 8.30–17.00

Kontakt:
Tel. 605 079 049,  

www.vs-ekoprag.cz

Ing. Michal Paučík,  
referent životního prostředí a odpadů, 

OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
Co česky znamená „lačhe čhave“?
Lada Vargová: Lačhe Čhave zna-
mená dobré děti − ne jen hodné, 
každé dítě občas zlobí, jak říkaly děti 
z klubu, ale dobré děti mohou být ob-
čas i  trochu zlobivé. Název si vybrali 
sami klienti poté, co starý název „Po-
mozme olašským Romům“ už postrá-
dal smysl. V roce 2002 došlo ke změ-
ně složení romské populace v Nuslích 
a činnost sdružení se zaměřovala na 
romské děti a mládež v okolí náměstí 
Bratří Synků bez jakéhokoli omezení.

Občanské sdružení Lačhe Čhave 
v Praze-Libuši provozuje volnoča-
sový klub Rozhledna. Co obnáší 
jeho označení nízkoprahové zaří-
zení pro děti a mládež?
Lada Vargová: Nízkoprahovost 
v  názvu je označením pro maximál-
ní dostupnost poskytovaných služeb 
pro všechny klienty,  a  to bez jaké-
hokoli omezení – tedy bez omezení 
z důvodů finanční dostupnosti, místní 
dostupnosti, volnočasového trávení 
času a podobně.

Začínali jste v Praze-Nuslích, kde 
jste od roku 1997 pomáhali olaš-
sko-romské komunitě s prevencí 
zneužívání drog. Jakým způsobem 
a jakých jste dosáhli výsledků?
Lada Vargová: Projekt „PRO“ – pro-
jekt sociální a drogové prevence − se 
rozběhl na začátku října 1997. Po-
dílelo se na něm 20 studentů z vyš-
ších sociálních a pedagogických škol 
a z vysokých škol. Proběhl výcvik za-
měřený na komunikační dovednosti, 
sociální práci a  volnočasové aktivity 
– netradiční sportovní aktivity, vý-
tvarná, hudební a dramatická výcho-
va pod vedením odborníků. Význam 
tohoto semináře netkvěl pouze v zís-

ROZHLEDNA  
– KLUB BEZ OMEZENÍ
Na otázky časopisu u nás odpovídá Markéta Foltýnková, současná 
předsedkyně občanského sdružení Lačhe Čhave, a Lada Vargová, před-
sedkyně do roku 2009. Sdružení Lačhe Čhave provozuje nízkoprahový 
volnočasový klub pro děti a mládež Rozhledna se sídlem v Sapě. 

Lada Vargová

kaných dovednostech a inspiraci, ale 
také v  tom, že se blíže poznala celá 
skupina účastníků projektu. Mimo 
jiné se podařilo také získat kontakty 
důležité v  budoucí činnosti projek-
tu. Aktivity byly poskytovány nejen 
olašské komunitě, ale celé romské 
komunitě v okolí náměstí Bratří Syn-
ků a především žákům ZŠ Boleslavo-
va. Důležité bylo navázání spoluprá-
ce s celými rodinami a získání jejich 
důvěry. Nabídka byla pravidelný klub 
otevřený pro děti a mládež, výjezdo-
vé a víkendové kulturní akce, letní tá-
bory, vznik kapely Vera (vystupovala 
v  rámci projektu Vyšegrad, v  rámci 
Bambiriád a  jiných kulturních akcí). 
Nedílnou součástí bylo doučování 
klientů, pomoc s  domácí přípravou 
a  pomoc na závěrečné zkoušky na 
středních školách. Výsledkem naší 
práce byla účast klientů na akcích, 
zájem rodičů o  činnost sdružení 
a pomoc rodičů při přípravě akcí (va-
ření jídel na akce, pomoc s šitím ob-
lečení na vystoupení…). Někteří kli-
enti se také stali lektory a vedoucími 
pracovníky klubu. A co je podstatné, 
udržování vztahů s bývalými klienty 
trvá i  po jejich odchodu do „dospě-
láckého života“.

Proč a jak jste se vy osobně k této 
činnosti dostala?
Markéta Foltýnková: Již během 
studia střední školy jsem se věnovala 
jako dobrovolník práci s  dětmi v  níz-
koprahovém klubu Salesiánského stře-
diska v Plzni. K práci v organizaci Lačhe 
Čhave jsem se dostala jako student 
Husitské teologické fakulty, kdy jsem 
hledala smysluplnou brigádu v oboru 
mého studia. V  klubu jsem začínala 
jako lektor volnočasových aktivit, a to 
zejména hudebních a výtvarných. 

Markéta Foltýnková
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Můžete představit své hlavní spo-
lupracovníky v Rozhledně?
Markéta Foltýnková: Náš pracovní 
tým čítá 20 osob včetně dobrovolníků. 
Významnou roli má naše supervizor-
ka, speciální pedagožka a bývalá před-
sedkyně v jedné osobě – Lada Vargo-
vá. Vedoucí NZDM Rozhledna, naše 
sociální pracovnice Veronika Dostálo-
vá, terénní pracovnice Renata Chreno-
vá, lektorka pro volný čas a asistentka 
doučování v romských rodinách Pavla 
Danielková, tajemnice sdružení Lucie 
Turynská a já jako vedoucí služby pro 
rodiny s  dětmi Domino, projektový 
manažer a  předsedkyně organizace 
v  jednom. Výčet všech našich spolu-
pracovníků můžete naleznout na na-
šich webových stránkách.

Jak se na vaší práci podílejí dob-
rovolníci? Kolik svého času věnu-
jí? Musejí mít nějakou kvalifikaci? 
Markéta Foltýnková: Dobrovolní-
ci jsou pro nás velmi důležití, finanč-
ní prostředky nám bohužel stačí na 
úhradu pronájmu prostor a  platy za-
městnancům. Pokrytí otevírací doby 
klubu, výlety, akce mimo klub a někte-
ré individuální doučování v  rodinách 
realizujeme za pomoci dobrovolníků. 
Čas, který s našimi klienty tráví, si určují 
sami, bývá to od několika hodin ročně 
až po 20 hodin měsíčně. Důležitý je pro 
nás zájem dobrovolníků o práci s námi. 
Na začátku spolupráce nabízíme zdar-
ma školení, při kterém jim vysvětlíme 
fungování organizace a přiblížíme spe-
cifika naší práce. Věk dobrovolníků je 
obvykle od 18 přibližně do 40 let, uví-
tali bychom i zájem ze strany seniorů, 
v  současnosti totiž vazby v  rodinách 
nejsou tak úzké a  někteří naši klienti 
třeba prarodiče už vůbec nemají.

Jak vás přijímají Romové a jak 
vnímáte vy je?
Lada Vargová: Předpokládám, že 
díky dlouhodobé práci s romskými kli-
enty už obě strany víme, co od   sebe 
můžeme navzájem očekávat, jací jsme 
a  že za námi mohou přijít s  žádos-
tí o  pomoc v  jakékoli životní situaci. 
Vnímám je jako rovnocenné partnery, 
kteří mají svůj styl jednání a své zvyky 
dané životem v romské komunitě.

Jak hodnotíte vyhrocenou situaci 
v soužití s Romy − například na 
Šluknovsku?
Lada Vargová: Vyhrocená situace 
soužití s  Romy není dána jen tím, že 
se jedná o Romy, ale o koncentraci vý-
znamných životních problémů na jed-
nom místě. Když je hodně lidí bez práce 
a bez možnosti jakékoli perspektivy do 
budoucna a závislých jen na sociálních 
dávkách na jednom místě, ztrácí se mo-
tivace pro ty ostatní, aby se snažili svo-

ji situaci řešit. K tomu se přidává nízká 
vzdělanost, mnohdy jen ukončené zá-
kladní vzdělání. Pro děti a mládež chybí 
jakékoli vzory v komunitě, kde žijí. 

Má nějaký preventivní vliv proti 
podobným situacím fungování 
nízkoprahových klubů?
Lada Vargová: Považuji nízkopra-
hové kluby za jednu z  možností, jak 
nabídnout dětem z  rizikového pro-
středí možnost trávit čas bezpečným 
a  plnohodnotným způsobem. Vidět 
a  hlavně i  mít své vzory a  plánovat 
budoucnost i s ohledem na vzdělání.

Proč jste se rozhodli založit klub 
v Praze-Libuši? 
Markéta Foltýnková: Je nádherné, 
že tuto otázku pokládáte vy − mohu 
se pochlubit, že k práci v Libuši jsem se 
dostala díky časopisu U nás, kde jsem 
si začátkem roku 2009 přečetla nabíd-
ku Klubu Hanoi pro kurz „česko-viet-
namský kulturní asistent“, do kterého 
jsem se přihlásila a během vzdělávací-
ho procesu, který trval rok, jsem zma-
povala situaci v Libuši a rozhodla jsem 
se, že naše služby jsou zde v tuto chvíli 
více potřebné než v Nuslích či Michli. 

Na jakou cílovou skupinu dětí jste 
ho zaměřili?
Markéta Foltýnková: Naše služby 
jsou určené pro dvě cílové skupiny. 
Klub Rozhledna nabízí aktivity a pod-
poru klientů ve věku 6–15 let. Naše 
druhá služba, Domino, je pro rodiče 
s dětmi do nástupu do školy.  

Jaké máte zkušenosti s vietnam-
skými dětmi? Jaké mají tyto děti 
problémy? 
Markéta Foltýnková: Mohu hovořit 
z osobní zkušenosti naší skoro dvoule-
té praxe v  Libuši, do té doby jsem se 
při práci s  Vietnamci nesetkala. Jako 
všechny děti rádi objevují nové věci, 
mají hezký vztah ke svým rodičům 
a velké plány do budoucna. V názorech 
a zájmech u nich nepozoruji žádné od-
lišnosti od běžné populace. Problémy, 
se kterými se na nás obracejí, obvykle 
souvisí s  obtížemi v  českém jazyce či 
v konkrétních školních povinnostech.

Jak se vám jeví situace ve zdejší 
vietnamské komunitě?
Markéta Foltýnková: Velmi obdi-
vuji schopnost Vietnamců řešit pro-
blémy v širší rodině, jejich pracovitost 
a  životní filosofii s  chutí překonávat 
bariéry pro budoucnost svých dětí. 
Na rozdíl od mé předchozí práce 
v  Nuslích a  Michli vidím větší zájem 
rodičů o  místo a  pracovníky služby, 
kterou jejich děti navštěvují.

Co v Rozhledně s dětmi děláte? 

Kolik jich dochází a jak vaši na-
bídku přijímají?
Markéta Foltýnková: Zajišťujeme 
zajímavý programu v  bezpečném 
prostředí k trávení volného času dě-
tem a mládeži dostupného pro kaž-
dého, podporujeme klienty ve vzdě-
lávacích aktivitách a  nabízíme po-
moc v nepříznivých situacích. V roce 
2010 využilo naše služby 67 dětí 
z  Libuše a  Modřan, v  letošním roce 
se počet klientů zvyšuje. Nabídku 
našich služeb přijímají dobře, u viet-
namských klientů musíme spíše vy-
světlit cíle a důvody našich služeb ro-
dičům, protože se v  systému sociál-
ních služeb zatím dobře neorientují.

Co plánujete do budoucna? 
Markéta Foltýnková: Rádi bychom 
pokračovali v  poskytování služeb zde 
v Libuši, více bychom se chtěli zamě-
řit na práci v  sídlišti a  přímo v  tržnici. 
V  příštím roce budeme slavit 15 let 
existence organizace, doufám, že se 
nám podaří uspořádat nějakou větší 
akci. Naše plány jsou bohužel omezeny 
finančními prostředky, které získáme. 

S jakými institucemi či organiza-
cemi spolupracujete – jako celé 
občanské sdružení Lačhe Čhave 
a pak zvláště tady na Libuši, na 
podporu klubu Rozhledna?  
Markéta Foltýnková: Úzce spolu-
pracujeme s Klubem Hanoi, navázali 
jsme spolupráci s  mateřským cent-
rem Kuřátko a jsme v kontaktu s vět-
šinou základních škol zde v lokalitě. 

Jaký přínos představuje Rozhled-
na a vaše činnost pro tuto měst-
skou část a její obyvatele?
Markéta Foltýnková: Poskytujeme 
zde služby druhým rokem, největ-
ší úspěchy vidíme u  klientů a  jejich 
rodin. V  loňském roce jsme nabízeli 
kurzy češtiny pro Vietnamce a  kurzy 
vietnamštiny pro Čechy, které i občané 
Libuše navštěvovali. Doufám, že naše 
přítomnost přínosem je – občané Pra-
hy 4 a Prahy 12 se na nás obracejí s růz-
nými dotazy a poptávkou služeb mimo 

náš rámec, které se snažíme pokrývat. 
Také spolupráce s  místními školami 
a  jejich pracovníky nás utvrzuje v po-
třebnosti služeb. Věřím, že do budouc-
na se naše vztahy s místními obyvateli 
více prohloubí, již v  současnosti naše 
služby navštěvuje více jak 60 % klientů, 
kteří bydlí v této městské části.

Mohli by zdejší obyvatelé praco-
vat jako dobrovolníci? Co by to 
od nich vyžadovalo a co by jim to 
naopak dávalo?
Markéta Foltýnková: Uvítáme 
pomoc a  podporu všech, které naše 
služby zaujaly. Nejjednodušší je nás 
navštívit v  sídle klubu na adrese Li-
bušská 319/126 v 6. patře kancelářské 
budovy hned u  zastávky autobusu 
nebo nás kontaktovat e-mailem. Co 
požadujeme, je jen chuť zapojit se ak-
tivně do našeho programu a věnovat 
předem domluvený čas. Pomocí pro 
nás není jen spolupráce s klienty, ale 
také třeba fotografování při akcích, 
vymýšlení her na výjezdy, výzdoba 
klubu nebo pomoc v  administrativě. 
Přínos je pro každého individuální, 
mohu jako příklad uvést hodnoce-
ní našeho dobrovolníka Járy Jakeše 
z  akce, kterou jsme pořádali 1. října: 
„Nejlíp strávený den se spoustou dětí 
v Modřanské rokli, vidím furt ty ksich-
tíky, jak se snažily tvořit co nejhezčí 
obrázky pro splnění úkolu, vidím tu 
jejich radost z  jednoho malého razít-
ka. Občas by bylo potřeba, aby jsme 
se aspoň v něčem vrátili do dětství.“

Líbí se vám osobně v Praze-Libu-
ši? Co především?
Markéta Foltýnková: V  Praze-Li-
buši se mi líbí a od měsíce března to-
hoto roku jsem se do lokality také pře-
stěhovala. Mám ráda místní atmosfé-
ru, ta mi připomíná mé rodné město 
Plzeň. Líbí se mi malé obchody, které 
lemují hlavní třídu, a velká koncentra-
ce dětí a mladých lidí, aktivní senioři, 
ale také zeleň, která je všude kolem.

Ptala se Hana Kolářová
Foto: archiv Lačhe Čhave
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Základní škola Meteorologická po-
skytuje předškolní, základní a zájmo-
vé vzdělávání podle školního vzdělá-
vacího programu Škola pro každého. 
V  základním vzdělávání jsou vytvo-
řeny dvě plnohodnotné alternativy, 
třídy Amos a  třídy Montessori. Od 
4. ročníku je volitelné jazykové nebo 
přírodovědné zaměření.

Škola splňuje tato kritéria  
programu Rodiče vítáni:
→ U vstupních dveří je umístěn vi-
ditelně označený zvonek, rodiče po 
zazvonění do školy pustí pověřená 
osoba.
→ Rodiče dostávají na začátku 
školního roku tištěný aktuální se-
znam s  kontakty, mobilní telefon 
nebo e-mail na třídního učitele.
→ Rodiče dostanou na začátku 
školního roku tištěnou informaci 

ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM, RODIČE OTEVŘENÍ ŠKOLE

↑ Rodiče mohli poslední zářijový pátek využít pozvání k posezení u ohně na zahradě 
Základní školy Meteorologická. Atmosféra byla velmi příjemná. Foto: Hedvika Mašková

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partner-
sky. učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz 
a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce 
a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma 
stranám. a proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy 
otevřené rodičům. Nositelem této značky je i Základní škola 
Meteorologická na Libuši.

o  tom, kdy jsou školní prázdniny, 
kdy se konají třídní schůzky, dny 
otevřených dveří a  další význam-
nější akce pro rodiče a žáky školy.
→ Každý rodič má možnost kon-
zultovat prospěch dítěte s konkrét-
ním učitelem osobně.
→ Na rodiče, kteří se obrátí na 
vedení školy nebo na učitele, si 
vždy uděláme čas, vyslechneme je 
a slušně reagujeme na jejich potře-
by (poskytneme informace, radu, 
sjednáme schůzku apod.). Máme-li 
důvod požadavek odmítnout, svoje 
stanovisko vždy vysvětlíme.
→ S  rodiči komunikujeme důstoj-
ným způsobem a dbáme na to, aby 
u  jednání nebyl nikdo, koho se to 
netýká.
→ Pořádáme školní akce pro rodiče 
v  termínech a  hodinách, které jim 
umožní se jich opravdu zúčastnit.

Certifikaci základních škol, které se rozhodly vstříc-
něji komunikovat s  rodičovskou veřejností, zaháji-
la obecně prospěšná společnost EDUin se začátkem 
školního roku 2011/2012. Smyslem loga Rodiče vítáni 

je usnadnit rodičům orientaci v nabídce škol, které dodržují pravidla vstřícné 
komunikace a školám, které už delší dobu jdou touto cestou, a školám naopak 
umožnit, aby o sobě daly veřejnosti vědět.

Základní informaci o nové značce Rodiče vítáni lze formulovat jako odpovědi 
na několik otázek:
Proč je dobré zavádět tuto certifikaci? 

Průzkum společnosti Perfect Crowd, který si v březnu 2011 nechala udělat 
EDUin, o. p. s., konstatoval, že velké procento rodičů by stálo o bližší spolupráci 
se školou, kam chodí jejich děti, ale mají pocit, že škola pro to nevytváří dosta-
tečné podmínky. Proto se společnost EDUin rozhodla zavést viditelnou značku, 
která upozorní na školy, které s rodiči už dnes komunikovat dovedou, a doufá, 
že existence takového programu motivuje další školy ke vstřícným krokům vůči 
rodičovské veřejnosti.

Jak se pozná škola se značkou Rodiče vítáni? 
Podle loga na dveřích a plakátu s pravidly certifikace vyvěšeného poblíž vcho-

du. Taková škola garantuje, že bude dodržovat šest komunikačních pravidel:
→ Rodiče se dostanou bez problémů do školy, včetně pozdních odpoledních 
hodin.
→ Rodičům jsou dostupné kontakty na všechny učitele a vedení školy.
→ Rodiče mají k dispozici informace o tom, co a kdy se ve škole děje.
→ Rodičům zaručujeme, že při třídních schůzkách neprobíráme prospěch 
a chování jejich dítěte před ostatními rodiči.
→ S rodiči komunikujeme partnerským způsobem.

roDiČe vítÁni
Značka Rodiče vítáni umožní rodičům  
snáz najít pro své dítě školu otevřenou 
spolupráci s rodiči.

→ Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní 
se jich opravdu zúčastnit.

Kromě těchto základních pravidel, nabízí značka dalších sedmnáct volitel-
ných kritérií. Pro udělení značky si z nich škola musí vybrat alespoň dvě. Kom-
pletní seznam kritérií naleznete na internetové stránce: http://rodicevitani.cz/
wp-content/uploads/2011/06/Rodice_vitani_kriteria.pdf.

Kdo se může ke značce přihlásit? 
Každá základní škola či víceleté gymnázium v  České republice. Na základě 

prvních zkušeností pak bude tento program případně rozšířen i na střední školy.

Co všechno obsahuje projekt Rodiče vítáni? 
V jeho rámci vyšla v srpnu stodvacetistránková publikace novináře Tomáše 

Feřteka Rodiče vítáni. Praktický návod, jak usmířit rodiče a učitele našich dětí, 
která se věnuje úskalím spolupráce mezi rodinou a  školou. Součástí projektu 
je také specializovaný web www.rodicevitani.cz, který kromě jiného obsahu-
je i mapu škol hlásících se ke značce a kde si lze on-line prohlédnout i ukázku 
z knížky.

„Z debat s řediteli škol víme, že spolupráce s rodiči je složitá i pro jinak velmi 
úspěšné a aktivní školy. Proto jsme se rozhodli pomáhat v této oblasti, protože 
informovanost rodičovské veřejnosti o tom, jak může vypadat dobrá škola, po-
važujeme za klíčový faktor při proměně našeho vzdělávacího systému,“ komen-
tuje zavádění značky Rodiče vítáni Zdeněk Slejška, výkonný ředitel společnosti 
EDUin.

Kateřina Kubešová, manažerka programu Rodiče vítáni, vysvětluje: „Dlouho 
jsme zvažovali, nakolik náročná mají být kritéria značky Rodiče vítáni. Ta, která 
jsme nakonec zvolili, mohou někomu přijít příliš jednoduchá. Ale ukázalo se, že 
ani pro mnoho jinak úspěšných škol tato pravidla vůbec samozřejmá nejsou. 
Proto jsme mezi povinná kritéria zařadili opravdu jen jakési základní komuni-
kační minimum, které by nejspíš měla garantovat každá škola, která se chce 
považovat za vstřícnou vůči rodičovské veřejnosti.“

Zdroj: EDUin, upraveno (red)

→ Informační tabule o značce Ro-
diče vítáni je viditelně umístěna 
u vstupu do školy.

Škola dále splňuje:
→ Naši pedagogové nabízejí kon-
zultační hodiny pro žáky i rodiče.
→ Školní dokumenty (školní vzdě-
lávací program aj.) zpřístupňujeme 
na webu školy. Vysvětlujeme v nich 
důsledně všechny odborné termí-
ny a zkratky, aby jim rozuměli rodi-
če ze všech oborů.

→ Nabízíme rodičům konzultace 
našeho školního psychologa a  vý-
chovného poradce.

Rodiče našich žáků i  zájemci 
o  naši školu mají možnost po do-
mluvě navštívit vyučování.

Více se dovíte prostřednictvím 
internetových stránek: http://
www.zsmeteo.cz//, http://rodicevi-
tani.cz/profil-skoly/?id=33.

Mgr. Zdeněk Bělecký,  
ředitel Základní školy Meteorologická
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Michal ajvaz:
Lucemburská zahrada
ISBN 8072273124
Romanopisec, 

esejista a  bás-
ník Michal Ajvaz 
se narodil roku 
1949 v  Praze. Vy-
studoval češtinu 
a  estetiku na Fi-
lozofické fakultě 
Univerzity Karlovy a pak se živil jako 
dělník, noční hlídač garáží a  čerpač 
ve vodárně. Později byl redaktorem 
Literárních novin a od roku 2003 je 
zaměstnán v  Centru pro teoretická 
studia Akademie věd a  Univerzity 
Karlovy. Tento jakýsi český následov-
ník Jorgeho Luise Borgese ve svých 
prózách zabydluje nejprve Prahu 
a později i širší okolí přízraky, blázny 
a dokonce i bohem. Není tomu jinak 
ani v  tomto románu, v  němž Paul, 
učitel na pařížském lyceu, sedí v bytě 
v rue Vaugirard, kde žije se svou že-
nou, u počítače a začíná se připravo-
vat na podzimní vyučování. Je zvyklý 
psát deseti prsty a při hledání odka-
zu na internetu se mu stane, že z ne-
pozornosti položí prsty pravé ruky 
na klávesnici o jednu klávesu doleva. 
Z tohoto nepatrného chybného po-
hybu se rozvine celá řada událostí 
a  Paul prožije nejšťastnější a  nej-
strašnější okamžiky svého života.

Robert Fulghum:
Drž mě pevně  
a miluj mě zlehka
ISBN 802570484X
Robert Ful-

ghum dokáže 
nejen skvěle psát, 
dokáže také své 
čtenáře vždy pře-
kvapit. V  tomto 
románě přede-
vším argentin-
ským tangem a vším, co k němu pa-

LiBUŠSKé VirTUÁLnÍ KniHKUPECTVÍ (68)

TENTOKRÁT O NOVINKÁCH
Nevím, jak pro koho, ale pro mne má číslovka 68 už od prázdnin po sedmé třídě 
pachuť takového zahořklého dobrodružství. Protože jak člověk zapomíná, ty-
hle prázdniny si zatrachtile pamatuji. Jak prvních čtrnáct dní bylo hezky a su-
cho. Náš oddíl z pionýrského tábora sjížděl Lužnici na pramicích (!), které často 
drhly o dno. Pak se počasí pokazilo, až nějak v polovině srpna jsem vyjel s rodiči 
do Maďarska, s tím, že bychom se letos mohli třeba mrknout do Rakouska. A že 
jsme byli Čechoslováci, první noc toho výletu jsme přespali u přátel v Bratislavě 
a já šel toho 20. srpna 1968 (!) s kamarádkou Zorou do bratislavského kina Pra-
ha (!) na kultovní film Help (!!). A druhý den jsme věděli, že už nám nepomůže 
nic. A tak jsme jeli domů také mezi kolonami vojenských aut, z nichž na nás 
někteří dříve spřátelení vojáci fakticky mířili. Blbý vzpomínky, já vím, ale nikdo 
mi je nevezme… A kromě nich mám pro vás v osmašedesátém pokračování 
virtuálního knihkupectví samé novinky...

tří − dokonale krásnými ženami, vy-
sokými podpatky, odvážnými šaty, 
vášní, sluncem a  temperamentem. 
U  Fulghuma se setkáme i  s  oby-
čejnými lidmi, jakýmisi poutníky 
směřujícímu k  zaslíbenému místu 
lásky, dotyků a  objetí a  především 
hluboce lidské potřeby pohybovat 
se společně do rytmu hudby − oby-
čejné touhy tancovat. Setkávají se 
tu lidé nejrůznějšího věku, pohlaví, 
národnosti, náboženského vyznání 
či sexuální orientace. Nic z toho ale 
vlastně není podstatné. Především 
jde totiž jen o ten tanec…

Jack canfield:
Klíč k životu podle zákona 
přitažlivosti – Jednoduchý 
průvodce k vytvoření života 
vašich snů
ISBN 8071280713
Po trochu po-

nurém úvodu, 
původní fantasy 
a  třeskutém ryt-
mu tanga vám 
chci doporučit 
tento jedno-
duchý návod, 
jak  si  s  pomocí zákona přitažlivos-
ti vytvořit život, po  jakém toužíte. 
Abyste věděli to, co  musíte vědět, 
i to, co musíte dělat, abyste do své-
ho života přitáhli vše, co   v  něm 
chcete mít. Klíč k životu podle záko-
na přitažlivosti se vypořádává s dů-
ležitými tématy, jakými jistě jsou jas-
ný úsudek, poslání a čin. Tento prů-
vodce vyzývá k zamyšlení − krůček 
po  krůčku vás provede procesem 
vymezení vašich snů, cílů a  tužeb. 
Na této cestě lépe porozumíte sami 
sobě a  uvědomíte si, kdo  skutečně 
jste a proč jste tady. 

Všem včetně sebe přeju, aby se nám 
tohle konečně podařilo.

Jiří Brixi

Děti z mateřské školy Mezi Domy 
s  paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kamará-
dy. O  fotografickou dokumentaci 
se postarala paní Perská z Prahy 12. 
Po proslovu paní zástupkyně sta-
rosty obdrželi rodiče dětí pamětní 
list, zlatý přívěsek, hračku, pamětní 

ZÁŘIJOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zástupkyně starosty městské části Praha-Libuš paní ing. Lenka 
Koudelková 22. září slavnostně přivítala do naší městské části 
23 nových občánků, mezi nimi i jedna dvojčata.

knížku a  maminky květiny. Přeje-
me dětem a  jejich rodičům hodně 
šťastných chvilek, které budou spo-
lečně prožívat.

Renáta Sobíšková,  
humanitní odbor ÚMČ Praha-Libuš

Foto: pí. Perská
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„Určitě přijdu, vždyť něco tako-
vého tady již dlouho hledám,“ svěřil 
se pan Jaroslav Ducháček u druhé-
ho piva v restauraci U Rybičky.

Na hřiště si mohou zájemci přijít 
zacvičit kdykoliv, protáhnout se či 
posílit nejen hluboko uložené sva-
ly celého těla. A  to venku na čers-
tvém vzduchu, na malebném místě 
počínající zeleně při okraji sídlištní 
zástavby.

Společný projekt městské části 
Praha-Libuš a  ČEZ byl financován 
z grantu vyhlášeného Magistrátem 
hlavního města Prahy a  realizován 
firmou TOJA, která vyhrála výbě-
rové řízení. Naše městská část se 
tímto projektem zařadila mezi ty 
pokrokové městské obvody hlav-
ního města, které podporují trend 
aktivizačních programů pro senio-
ry a zajímají se o aktivní naplňování 

FITNESS HŘIŠTĚ PRO SENIORY
Nad Modřanskou roklí na okraji písnického sídliště byla dokon-
čena instalace tří vícefunkčních fitness prvků, které jsou určeny 
pro sportovní vyžití našich starších spoluobčanů. 

D I V A D L O
L i s t o p a d  2 0 1 1  Na Cikorce

13. 11. od 15 hodin 

6. 11. od 16.45 - děti 4 - 7 let, od 18.15 - 7 let a výše. 

Zm
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Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4, tel: +420 244 400 334

fax: +420 242 410 524, pobočka: Urbánkova 3348/4, 143 00 Praha 4, tel: +420 241 772 463, IČO: 452 41 295

www.ddmmodrany.cz, ddmmodrany@ddmmodrany.cz

Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet, Herrmannova 2016/24, (vchod z ulice Na Cikorce)

Divadlo se otevírá 45 minut před začátkem představení.

20. 11. od 15 hodin

Halloween aneb Strašidelné komnaty DDM
Aktivní program, při kterém jsou procházeny strašidelné, děsivé a krásné komnaty. Počet 
vstupenek je omezen na 100 návštěvníků, předprodej na recepci DDM Herrmannova. Speciální
venkovní program - Ohnivý muž od 18 hodin před Divadlem Na Cikorce. Přijďte v maskách. 
Vstupné 40 Kč/děti i rodiče.

Pohádka pohádková
Nedělní pohádka Divadla Ančí a Fančí. Věk: Od 3 let. Kašpárek si vždy poradí! Je nemocný král, 
je rozmazlená princezna, jsou čerti, je drak a co dál? Král si neví rady s rozmazlenou princeznou 
a tak ji čert Bonifác odnese do pekla. Ani peklo si neví rady a ani čerti na ní nestačí! Veselé, 
výpravné, činoherní i loutkové interaktivní představení. Vstupné 40.- Kč/dítě, 60,- Kč/dospělí. 

 

Brouhádka
Co se všechno může stát ve světě broučků, když se na paloučku potkají brouk SVALÍK, brouk 
ŠKODÍK, BERUŠKA a ještě k tomu najdou ubrečenou mravenčí kuklu. Neverbální výpravná 
klauniáda, s velkou barevnou scénou, pro děti od 3 let. Vstupné 40.- Kč/dítě, 60,- Kč/dospělí. 
Hraje divadlo: MIM o.s. 

 

Začarovaný les
Loutkářská klasika, zahraná ovšem s velkým nadhledem. Tak trochu parodie, tak trochu ukázka 
práce starých loutkařů. Hraje divadlo: LS BOĎI JAROMĚŘ. Vstupné 40.- Kč/dítě, 60,- Kč/dospělí. 
Pro děti od 3 let.

27. 11. od 15 hodin 

 4. 12. - Mikuláš, 11. 12. - (Vá)noční skřítek , 18. 12. - Andělé ze zapomenuté skříňky 

Připravujeme v prosinci:

ZAJISTÍME PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI V RÁMCI 

CELÉ ÈESKÉ REPUBLIKY

CHCETE PRODAT
CHCETE KOUPIT
DÙM, BYT, CHATU ÈI POZEMEK ?

www.stankova.avareal.cz

lucie.stankova@avareal.cz

Váš realitní makléø pro tuto oblast

Ing. Lucie Staòková - 775 180 875

KONZULTACE S REALITNÍM MAKLÉØEM ZDARMA

i n z e r c e  

i n z e r c e  

jejich volného času.
U  příležitosti slavnostního 

otevření nového fitness hřiště 
si radnice naší městské části do-
voluje srdečně pozvat všechny zá-
jemce z  řad veřejnosti na: úterý 
8. listopadu v 15.30 hodin

Součástí programu slavnostního 
otevření bude i předvedení cvičení 
na všech strojích pod vedením zku-
šené instruktorky a fyzioterapeutky 
Bc. Elišky Froňkové.

PS: Pana J. Ducháčka v  úvodu 
jsem si vymyslela, ale pevně věřím, 
že přijdete a budete chodit, i když 
tam pan Ducháček nebude, aby 
investice v objemu několika set ti-
síc korun byla patřičně využita…

Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

Foto: autorka

Vážení a  milí seni-
oři z  Libuše a  Písnice, 
jako každý rok vás 
s  velkým potěšením 
zveme na tradiční ad-

ventní posezení v  Kolibě U  Elišky 
na Karlštejně. Tentokrát ve čtvrtek 
8. prosince 2011. 

Kapacita je 90 osob. Jedeme 
opět dvěma autobusy a odjíždíme 
z  konečné autobusové zastávky 
č. 113, ul. Na Konečné ve staré Pís-
nici. Tam se sejdeme ve 13.30 hod. 
a odjíždíme ve 14 hod. Návrat před-
pokládáme kolem 19 hod. opět na 
stejné místo. V Kolibě jsme pro vás 
zajistili menu s přípitkem (nápoje si 
hradí každý sám). K tanci i poslechu 
zahraje hudební skupina.

Finanční spoluúčast pro každého 
účastníka je 50 Kč. Tradiční advent-
ní posezení na Karlštejně je urče-
no pro seniory s  trvalým pobytem 
v  MČ Praha-Libuš. Pro přihlášení, 
prosíme, se dostavte osobně na 
humanitní odbor ÚMČ, ul. K Lukám 
664, vždy v pondělí a ve středu od 

Pro SEniorY MČ PraHa-LiBUŠ
TRADIČNÍ POZVÁNÍ NA ADVENTNÍ 
POSEZENÍ NA KARLŠTEJNĚ

8 do 12 hod. a od 13 do 17.30 hod., 
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hod. 
a od 13 do 16 hod. Registrace pro-
bíhá od pondělí 14. 11. do pondělí 
28. 11. (včetně). Spolu s  registrací 
vás požádáme o  složení příspěvku 
50 Kč, který je nevratný.

Těšíme se na posezení s  vámi 
v  poklidné, usebrané adventní at-
mosféře pod hradbami starobylého 
hradu Karlštejn.

PhDr. Pavla Jedličková,  
místostarostka MČ Praha-Libuš  

pro vzdělávání, bezpečnost  
a integrační politiku
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Den otevřených dveří
úterý 1. listopadu
8.30 - 12.30 hodin

Zúčastněte se diskusního 
fóra na téma:
Jak vybrat správnou školu pro Vaše dítě?
Dělá Vaše dítě dostatečné pokroky?

NejlepŠÍ mezinÁrodnÍ Škola v Evropě?
Kontaktujte nás, prosím pro rezervaci místa a další informace: 272 181 911, admissions@eisp.cz, www.eisp.cz 

Brunelova 960/12, Prague 4, 142 00

liStopaD 2011
(výběr z programu)
8. 11. | ÚT | Ztvárnění barev 
podzimu ve 3D s Ivetou.
9. 11. | ST | Typologie osobnos-
ti dle MbTi ii – testování našich 
osobností, abychom se lépe poznali. 
10. 11. | ČT | Otisky nožiček a ru-
čiček našich dětí z domácí pískové 
hmoty s Gábinou.
14. 11. | PO | Narozeninová osla-
va Kuřátka. 13. listopadu tomu 
bylo právě 10 let, co se brány centra 
poprvé otevřely. Přijďte si s  dětmi 
zavzpomínat nad  fotkami z našich 
alb, zatančit a pochutnat na malém 
dortu. Vstup volný. 
15. | 11. | ÚT | Vyrábíme puzzle 
pro nejmenší s Ivetou.
17. + 18. 11. | ČT + PÁ | ZaVŘENO 
– státní svátek a prázdniny Ku-
řátka
21. 11. | PO | Divadélko pro 
nejmenší – (ne)známá maňás-
ková pohádka (od 1,5 r.) a Zpívání 
s kytarou.
22. 11. | ÚT | Modelování pro 
malé i  velké – samoschnoucí 
hmota a  moduritové ozdoby na 
přáníčka a dárečky.
24. 11. | ČT | Výroba podzimního 
adventního slunce – po staro-
česku (sušené ovoce, špejle, látky, 
mašličky…).   
29. 11. | ÚT | Předvánoční vystři-
hovánky s Ivetou. 

pozvÁnka na proSineC 
aneb rezervujte si ve svých diářích...
1. 12. | ČT od 10 a  od 19.30 | ad-
ventní věnce (aranžérky z  firmy 
Květiny Babeta, Praha-Kunratice) 
kurzovné 40 Kč + materiál. Platba 
v místě. Přihlaste se nejpozději 
do 23. 11. na kuratkomc@se-
znam.cz. Počet míst omezen!
4. + 5. 12. | NE + PO | Mikulášské 
besídky v  Kuřátku – chystáme 
pro vás oblíbené Mikulášské besíd-
ky s andělem a dárky. Více informa-

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
In: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš,
Kontaktní e-mail, registrace, dotazy:  
kuratkomc@seznam.cz, tel. 777  001 719,
Nabízíme: Hudebně-sportovní (Po, St, Pá), vzdělávací a výtvarné 
aktivity (Út, Čt), burzu dětského oblečení, knihovničku. Centrum dispo-
nuje kompletním vybavením a zázemím zejména pro pobyt rodičů s ma-
lými dětmi.
Otevírací doba:  
Herna s programem Kuřátko: pondělí až pátek 9.30−12
Herna praktického života s  programem Montessori: středa a  čtvrtek 
10−12, čtvrtek 16−18 (pouze po předchozím přihlášení na: pavla-
cem@hotmail.com)
Příspěvek: 40 Kč / rodinu a program – herna Kuřátko (Po−Pá), 100 Kč / 
rodinu a program Montessori. 
Nabízíme zvýhodněné předplatné! První návštěva zdarma!

cí o konkrétních časech s možnos-
tí přihlášení naleznete na našem 
webu či přímo v centru.
10. 12.  | SO 10−17 | adventní  li-
bušské výtvarné dílny pro celou 
rodinu. 
15. 12. | ČT od 10 a od 19.30 | Vá-
noční dekorativní svícny z  ži-
vých květů (aranžérky z  firmy 
Květiny Babeta, Praha-Kunratice) 
kurzovné 40 Kč + materiál. Platba 
v místě. Přihlášky do 10. 12. na 
kuratkomc@seznam.cz. Počet 
míst omezen!

Více informací k  prosincovým 
akcím naleznete již v  průběhu lis-
topadu na webu www.kuratko.
mistecko.cz.

Zde také naleznete kompletní 
přehled všech programů na 
listopad 2011 a  případné ak-
tuální změny.

 
Činnost MC Kuřátko v roce 2011 

podporuje Ministerstvo práce s so-
ciálních věcí a MČ Praha-Libuš.

                                     
Za MC Kuřátko Katka Tomešová

MaTEŘSKÉ cENTRuM KuŘÁTKO,
občanské sdružení,
HLEDÁ a PŘiJME

co nejdříve nové aktivní
DObROVOLNicE

(nejlépe z řad rodičů na mateřské či rodičovské dovolené či seniorů)
Na VÝPOMOc S VEDENíM a REaLiZací PROgRaMŮ 

V RODiNNÉM cENTRu KuŘÁTKO V PRaZE-Libuši.

Důvodem je nástup více než poloviny počtu dosavadních aktivních 
rodičů zpět do zaměstnání od ledna 2012.  
Náplň práce: správa a vedení denního programu centra (hudební, 
sportovní, výtvarné zaměření aktivit dle osobních preferencí zájem-
ce), výpomoc při mimořádných aktivitách rodinného centra a propa-
gaci jeho aktivit (např. výroba letáků, PR materiálů, fundraising atp.).
Termíny realizace aktivity: dle osobních možností, nejlépe pra-
videlně jednou týdně (po konkrétní domluvě s vedoucím centra). 
Nabízíme: kreativní, motivující a smysluplnou práci, příjemný přá-
telský kolektiv osobní rozvoj, uplatnění svých znalostí, zkušeností 
a získání nových, volné vstupy na bezmála všechny programy a ak-
tivity centra, včetně využití doplňkových služeb, možnost dalšího 
vzdělávání. Předchozí zkušenosti s  tímto typem zařízení a  práce 
v něm nejsou podmínkou (pouze výhodou).
Zájemci kontaktuje, prosím, vedoucí centra paní Kateřinu Tomešo-
vou na tel. 777  001  719 nebo písemně na: kuratkomc@seznam.cz 
nebo (po předchozí domluvě) osobně v centru Kuřátko.

m í s t n í  n e k o m e r č n í  i n z e r c e  

SDH Písnice 
vás s  finanč-
ní podporou 
Úřadu měst-
ské části Pra-
ha-Libuš a Ma-

gistrátu hl. města Prahy zve na maš-
karní bál spojený jak s řadou soutěží, 
tak s  osvětovou kampaní o  zdraví, 
prevenci a bezpečnosti. 

OSVĚTOVÝ MAŠKARNÍ BÁL
Kdy: sobota 3. prosince 2011, 
v čase od 15 do 18 hod.
Kde: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 
Praha-Písnice
Vstupné: 15 Kč

Podmínkou vstupu do prostor 
Klubu Junior na tuto akci je obuv 
k přezutí. Těšíme se na vás i vaše ná-
padité masky! 

Z pověření SDH Písnice  
Petr Kopic
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vÁnoČní DvouMĚSíČní kurz 
pletení z peDigu 
Kde: Klub Junior
Kdy: Každou středu v  listopadu 
a prosinci 2011
Kdo: Kurz je určen pro starší děti 
a pro dospělé
S sebou: nůžky, šídlo (pletací jehli-
ci apod.) a zástěru 
Není nad dárek, který jste vy-
robili vy sami. Proto jsme pro 
vás připravili na předvánoční čas 
dvouměsíční kurz pletení z  pedi-
gu, kde si takové dárky můžete 
vyrobit. Během kurzu si vyzkouší-
te práci s  pedigem a  vytvoříte si 
vlastní výrobek. Z  tohoto materi-
álu se dají vyrábět košíky různých 
velikostí a  tvarů, vánoční ozdoby, 
stínidla na lampy, můžete oplétat 
lahve, uplést tácy apod. Pracovat 
se bude s  přírodním, barveným 
a  plochým pedigem − od jedno-
dušších až po složitějších vzory 
a tvary.
Závazné přihlášení: kjunior@
centrum.cz, pletenikosiku@email.cz
Více informací: 
Ing. Lenka Koudelková, 604  273 
968, koudelkova@klubjunior.cz

KLUB JUNIOR
zuMBa Je tu!

Neváhejte a  přijďte vždy ve 
středu od 19 hodin do sálu 
Klubu Junior zacvičit si zumbu 
– čeká vás cumbia, cha-cha, salsa, 
regaeton, calypso, flamenco. 

S sebou nezapomeňte pití, poho-
dlný oděv, ručník a dobrou náladu!

Podrobné informace na 
www.klubjunior.cz nebo na tel. 
604 273 968. Těším se na vás!

Jitka

BollYWooD neJen pro teenegerY
Bollywoodský tanec − to je ko-

merční název pro moderní filmový 
indický tanec. Ohromí vás pestrou 
škálou technik a výrazových prvků. 
Bollywoodský tanec je natolik růz-
norodý, že se při něm nudit určitě 
nebudete! Právě naopak − přináší 
zábavu a  potěšení z  pohybu, dob-
rou náladu, zpevní celé vaše tělo 
a  vyformuje postavu do ladných 
křivek.

Bollywood nově v  Klubu Junior, 
a to každé úterý vždy od 16.30 
do 17.30 hodin. Přijďte tančit – 
těším se na vás!

Bc. Eliška Froňková

kDe nÁS naJDete
Budova Sapa, 6. patro, Libušská 
319/126, 142 00, Praha-Libuš
Kontaktní informace: info@la-
che-chave.cz, +420 723 293 601
Webová stránka: www.lache-
chave.cz
Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
děti nemusí říkat ani svoje jméno.
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a  čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 
hodin. Na základě domluvy si může 
klient vytvořit svůj osobní plán, 
který se může týkat pomoci v  ná-
ročných situacích, individuálního 

KLUB ROZHLEDNA
Jsme volnočasový klub pro děti a mlá-
dež ve věku 6–15 let. Můžeš s námi trá-
vit svůj volný čas, během klubu můžeš 
kdykoliv přijít nebo odejít.

doučování a  pomoci se školou aj. 
Na tyto plány máme vyhrazené 
čtvrtky a pátky.

prograM na liStopaD
3. 11. | Film na přání
7. 11. | Tvořivý den aneb vyrá-
bíme z korálků
16. 11. | Ping-pongový turnájek
24. 11. | Vánoce jsou přede 
dveřmi (výroba dárků)
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na vás!

Verča a Renáta

Kdy: sobota 12. listopadu 2011
Kde: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 
Praha-Písnice
Vstupné: 20 Kč dopolední část, 20 
Kč odpolední část
Program:
9.00−9.40 „Pejsek a  kočička“ 
Malé vinohradské divadlo (divadlo 
pro děti od 2 let)
10.00−11.20 „brick circk“ Sacra 
Circus (hodinová clownská diva-
delní cihlorevue pro děti každého 
věku, následně 20 min. clownská 
dílnička, ideálně rodinné předsta-
vení) 
12.00−12.45 „Zdravé muzicíro-
vání“ Návrat Koncovky (prožitko-
vá hudební dílna pro děti od 3 do 5 
let s dospělým doprovodem, nutno 
rezervovat)

DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI
SDH Písnice vás s finanční podporou Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš a Magistrátu hl. města Pra-
hy zve na den plný divadelní a hudební zábavy.

13.00−13.45 „Zdravé muzicíro-
vání“ Návrat Koncovky (prožitko-
vá hudební dílna pro děti od 6 do 8 
let s dospělým doprovodem, nutno 
rezervovat)
14.00−14.45 „Zdravé muzicíro-
vání“ Návrat Koncovky (prožitková 
hudební dílna pro děti od 9 let bez 
doprovodu na představení, nutno 
rezervovat) 
Závazné rezervace na odpolední 
hudební dílny, které jsou kapacitně 
omezené, přijímáme na e-mailu: 
divadelnisobota@seznam.cz.  
Pokud máte možnost, vemte si s se-
bou něco měkkého k sezení na zemi. 
Těšíme se na vás! 

Z pověření SDH Písnice Petr Kopic

prograM kluBu

Zveme vás na připravovaný pro-
gram na měsíc listopad a na začátek 
prosince. Celý rok utekl jako voda 
a již zde máme předposlední měsíc, 
nejkrásnější oslava konce roku a od-
počinek v době vánoční a zimní!
1. 11. | Něco k  poučení ze zdra-
votnictví – jak to funguje a  o  po-
platcích ve zdravotnictví.
8. 11. | Další zajímavé čtení 
i k poučení, diskuse možná.
15. 11. | Volná zábava s  povídá-
ním při kávě a čaji a plánování na-
šich dalších zájezdů.
22. 11. | Plánujeme a opakujeme 
pozvání dřívější spolubydlící paní 
Jitky Gunaratné s  manželem, kteří 
nám přiblíží život v daleké Srí Lance.
29. 11. | Výstava předvánočních 
výrobků s ukázkou zručnosti našich 
seniorů. Přijďte se podívat, možná 
i zakoupit malý dáreček.
6. 12. | Mikulášské odpoledne ve 
znamení povídání, jak vzácný tento 
den vlastně vznikl.

KLUB SENIOR
13. 12. | Závěr klubu před vánoč-
ními svátky vždy s hudbou a vánoč-
ními koledami. Pozvání přijal opět 
náš vzácný host Jakub Fendrych 
a my se na něj již moc těšíme.

Jako každým rokem i letos bude 
místní knihovna opět přes Váno-
ce otevřena, a  to vždy od 14 do 
18 hodin. Současně oznamujeme, 
že Klub Senior bude opět otevřen 
dne 3. 1. 2012. A  začneme jak ji-
nak než zvesela – s novými plány, 
předsevzetími a  mnohým dalším 
pěkným.

Dále slibujeme, že pro naši 
místní veřejnost zveřejníme výlet 
do Ploskovic a Litoměřic za teplé-
ho a  slunného počasí, dále výlet 
do Domažlic a Německa, který se 
též moc vydařil − mohu říci, že 
takový bezproblémový kolektiv 
se jen tak nevidí −, výlet se nesl 
v  duchu: každý přispěje něčím 
k programu. Může to být i námět 
do dalšího roku.  

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
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Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, FordFusion 154 g/km
Kombinovaná spotřeba: FordKa 4,9 l/100 km, FordFiesta 5,5 l/100 km, FordFusion 6,6 l/100 km

FORD KA
klimatizace a rádio s CD 
přehrávačem v ceně
za 179.990 Kč
vč. DPH

FORD FIESTA Celebration
záruka 5 let zdarma
za 219.990 Kč
vč. DPH

FORD FUSION Comfort
zimní pneu zdarma
za 229.990 Kč
vč. DPHvč. DPH

Výkup protiúčtem

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
Emise CO2: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, FordFusion 154 g/km

přehrávačem v ceně
za
vč. DPH

vč. DPH

vč. DPHvč. DPH

Výkup protiúčtem
Výkup protiúčtem

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, FordFusion 154 g/km

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní
: FordKa 115 g/km, FordFiesta 127 g/km, FordFusion 154 g/km

Severní 321, 252 25  Ořech – Praha západ tel. 234 234 111 GPS: 50°1’25.838”N, 14°17’57.408”E
Plzeňská 130/221, 150 00  Praha 5 – Motol tel. 257 288 111 GPS: 50°3’55.659”N, 14°20’7.518”E
Strakonická 25, 150 00  Praha 5 – Smíchov tel. 257 321 221 GPS: 50°3’57.415”N, 14°24’35.463”E
www.fordamb.cz

AMB-Aktion A5 print.indd   1 07.10.11   11:41

Domy v Praze, které letí!

Skvělé ceny již od 4.881.000 Kč bez DPH

www.rezidencevrtilka.cz
T: 224 934 680

Developer je LUNA PRoPERTy s.r.o. 
člen skupiny Raiffeisen - Leasing Real Estate

i n z e r c e  

i n z e r c e  
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Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 70 000 Kč na 7 let: RPSN 18,3 %, úroková sazba 16,9 % p. a., počet splátek 
84, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu 0 Kč, měsíční splátka 1 427 Kč, celková částka k úhradě 119 783 Kč. 
Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splá-
cení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci. V případě bezproblémového splácení může být poslední anuitní splátka nižší.

70 000 Kč

za 1427 Kč 

měsíčně

Půjčte si například:

ERA PRODUKTY ZÍSKÁTE

VE FINANČNÍCH CENTRECH

NA POŠTÁCH

NA INTERNETU 

NA INFOLINCE

U PORADCŮ ČMSS

Půjčte si a vyhrajte 
bezstarostný víkend.
Era půjčka
Sjednejte si Era půjčku od 17. 10. do 30. 11. 2011 
a vyhrajte jeden ze 150 rodinných víkendů na českých horách! 
Navíc každý získá dárek. Více informací o soutěži 
na www.postovnisporitelna.cz.

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

A4.indd   1 19.9.11   15:51
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