
ROZHOVOR S NÁMĚSTKEM MINISTRA FINANCÍ
PROMĚNA PARKU ZAČÍNÁ KÁCENÍM
LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA DOMINO
MAŠKARNÍ REJ JOSEFSKÉ NOCI

1 Základní školu v Písnici zaplnili Tři králové.
2 Do naší městské části zavítal pražský 

primátor Bohuslav Svoboda.
3 Úřad MČ Praha-Libuš se 10. března opět připojuje 

k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
4 Děti z Mateřské školy Lojovická 

si užívají kurz bruslení.
5 Začíná revitalizace parku 

U Zahrádkářské kolonie.

Foto: archiv ZŠ L. Coňka, Jan Vránek, archiv o. s. Lungta,  
Lucie Naxerová, archiv ÚMČ Praha-Libuš.

LiBUš a  PíSnice

2 0 1 23

1  2
3  4

  5



KroniKa

2 | U nás | 3/2O12

Odborným mezinárodním work-
shopem a  předáním zlatých certifi-
kátů nejlepším vietnamským a  rus-
ky mluvícím účastníkům vyvrcholil 
na počátku února 2. běh mezinárod-
ního integračního projektu MČ Pra-
ha-Libuš „Všichni společně na trhu 
práce“. Záštitu nad workshopem 
převzal primátor hl. m. Prahy, který 
se akce osobně účastnil.

„Integrace cizinců je naprosto zá-
sadní věc, protože vytvářet jakákoli 
ghetta ve společnosti je velmi chyb-
né,“ zdůraznil v úvodní řeči pan pri-
mátor Svoboda a uvítal, že MČ Pra-
ha-Libuš realizuje takový projekt, 
který cizincům z třetích zemí pomá-
há zorientovat se v české legislativě. 

Do 2. běhu projektu financované-
ho z  Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR se přihlásilo 
63 vietnamských účastníků a 59 rus-
ky mluvících účastníků. 

Projekt MČ Praha-Libuš zaměře-
ný na integraci cizineckých komu-
nit a  jejich zapojení na trh práce 
v  souladu s  právním řádem ČR je 
projekt mezinárodní – přispívají do 
něho svými zkušenostmi a  znalost-
mi partnerská města MČ Praha-Li-
buš, Caudebec-lès-Elbeuf (Francie) 
a Vigarano Mainarda (Itálie), jejichž 
představitelé a  odborníci na imig-
raci a  integraci na workshopu také 
vystoupili. Se svými zkušenostmi 
z  těchto oblastí se podělili s  účast-
níky a  hosty workshopu i  zástupci 
Prahy 4, Prahy 9 a Prahy 13. 

Tiskovou zprávu, přepis vystou-
pení řečníků a  fotogalerii z  work-
shopu naleznete na www.vsichni-
spolecne.cz a  na webových strán-
kách městské části. 

Ing. Štěpánka Macůrková,  
manažerka projektu

PhDr. Pavla Jedličková,  
zástupkyně manažera projektu, tisková 
mluvčí a koordinátorka pro zahraniční 

spolupráci, partnery a cílové skupiny
Foto: Jan Vránek

VŠICHNI SPOLEČNĚ NA TRHU PRÁCE
Pražský primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, cSc., podpořil mezinárodní integrační projekt „Všichni společně na trhu práce“.

1,2| Přijeli zástupci partnerských měst 
– francouzského Caudebec-lès-Elbeuf  

a italského Vigarano Mainarda.
3| Projekt Všichni společně na trhu práce 

představila jeho manažerka Štěpánka 
Macůrková.

4| Záštitu nad mezinárodním work-
shopem v Praze-Libuši převzal pražský 

primátor Bohuslav Svoboda, který se ho 
osobně účastnil. 
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Vážení spoluobčané,
mnozí z vás možná v uplynulých 

měsících zaznamenali v  médiích 
vcelku nenápadné zprávy, že se 
v  hlavním městě chystá zrušení 
tzv. malých, tedy nečíslova-
ných městských částí, kterých 
je celkem třicet pět. Patří k nim i ta 
naše. Na první pohled se může zdát, 
že padesát sedm městských částí 
je na milionovou metropoli mnoho 
a  případným sloučením městských 
částí může město ušetřit peníze, 
kterých se mu zoufale nedostává. 
Tato myšlenka není nikterak nová, 
podle starostů městských částí, kteří 
slouží již několikáté období, je to za 
posledních patnáct dvacet let už tře-
tí pokus, jak občanům vzdálit správu 
každodenních věcí. Zmenšení počtu 
městských částí by mělo zjednodu-
šit výkon státní správy, a  i  ty malé 
kompetence, které máme, by byly 
nečíslovaným městským částem od-
ňaty a přesunuty na Prahu 1 až 22. 
Naše městská část patří z  hlediska 

SLOVO STAROSTY
počtu obyvatel spolu s Čakovicemi, 
Kunraticemi a  Zbraslaví k  těm vět-
ším nečíslovaným obcím. V  rámci 
Prahy nalezneme i takové, které mají 
jen stovky obyvatel. Většina těchto 
obcí byla k  Praze připojena v   roce 
1974, a to – stejně jako naše Písnice 
– nedobrovolně. Obce, do té doby 
svébytné, se staly součástí Prahy. 
Zhodnotit všechny plusy a minusy 
tohoto kroku je obtížné, každopád-
ně investice do technické vybave-
nosti okrajových částí v posledních 
letech jsou žalostně nízké. Ačkoliv 
se zastánci rušení malých městských 
částí odvolávají na údajné úspo-
ry v  hospodaření, nikdo žádnou 
analýzu nepředložil a  starostové 
nečíslovaných městských částí, 
kteří se pravidelně setkávají, aby 
si vyměnili zkušenosti se správou 
svěřených obvodů, mají v  celé zá-
ležitosti jasno: neušetří se vůbec 
nic. Velké městské části jen posílí 
svůj vliv, a jak to tak bývá, navýšení 
počtu úředníků spolu s transformač-
ními náklady by mohlo stát víc, než 
je režie nečíslovaných obcí, takže 
celá akce by žádné skutečné úspory 
nepřinesla. Již tak malé či zanedba-
telné investice do škol a  technické 
vybavenosti městských částí by dále 
poklesly. Jediným hmatatelným vý-
sledkem by bylo faktické vzdálení 
samosprávy Prahy svým občanům. 
Už dnes, kdy občan naší městské 
části chce navštívit nám příslušný 
stavební úřad, potřebuje městskou 
dopravou až dva přestupy. 

Na tyto úvahy starostové malých 
městských částí reagovali společným 
dopisem primátorovi, v  němž nao-

pak žádají posílení svých pravomocí, 
ať už při budování technické vybave-
nosti, či při změnách územního 
plánu. Například ve Vídni si centrální 
město bez souhlasu městského ob-
vodu nemůže dovolit změnit územní 
plán, zatímco u  nás je tomu běžně 
zcela naopak − nesouhlas městských 
částí je jen na obtíž a hledají se ces-
ty, jak jej obejít. Jedním z posledních 
příkladů je masivní výstavba develo-
perské společnosti v Písnici, kdy ne-
gativní stanovisko městské části při 
změně územního plánu bylo Radou 
hlavního města vzato na vědomí, 
ale změna byla i přes náš nesouhlas 
prosazena. A právě rozvojová území 
na okraji Prahy jsou tím, co činí malé 
městské části pro ty větší tak atrak-
tivní, protože by rády řídily rozvoj 
a  výstavbu, zatímco malé radnice ji 
s  ohledem na občany a  místní zna-
losti spíše brzdí, nás nevyjímaje.

Možná se alespoň v  malém mě-
řítku věci pomalu mění. Volal mi no-
vinář z  Hospodářských novin a  ptal 
se na stanovisko městské části, co 
se týká informací o  rozšíření tržnice 
Sapa a nutné změně územního plá-
nu v  dotčené lokalitě. Zeptal jsem 
se ho, proč jej názor městské čás-
ti zajímá, a  dostal jsem nečekanou 
odpověď. Při rozhovoru s  prvním 
náměstkem primátora Tomášem Hu-
dečkem mu prý bylo řečeno, že při 
případných úvahách o změně územ-
ního plánu bude pro vedení hlavní-
ho města Prahy rozhodující sta-
novisko dotčené městské části, 
a jakéže to stanovisko tedy je. Ani se 
mi nechtělo věřit vlastním uším, ale 
následně jsem se o slovech náměst-

ka Hudečka přesvědčil z uveřejněné-
ho článku: „Nechci se dostat do role, 
kdy bych jako panovník rozhodo-
val, že někde něco má nebo nemá 
být. Názor městské části je v  tom-
to případě to jediné, o  co se můžu 
opřít,“ uvedl Hudeček. Potěšující je 
to o to více, že jsem v této záležitosti 
před Vánocemi náměstka T. Hudečka 
spolu se zastupitelem z Kunratic na-
vštívil a žádal o zdrženlivý přístup ze 
strany hlavního města Prahy. Že by 
se správa veřejných statků v hlavním 
městě skutečně měnila k  lepšímu? 
Přejme si to, je to v zájmu nás všech.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

OdvOlání Pavly JedličkOvé 
z funkce zástuPkyně starOsty

Na lednovém zasedání zastupi-
telstva MČ jsem předložil zastupite-
lům návrh na odvolání PhDr. Pavly 
Jedličkové z funkce zástupkyně sta-
rosty. Tento návrh byl přijat, z  pří-
tomných patnácti zastupitelů jich 
dvě třetiny byly pro odvolání, čtyři 
proti, jeden zastupitel se zdržel. Po 
odvolání zůstalo páté místo v Radě 
MČ Praha-Libuš dočasně neobsaze-
né, kompetence ze zákona přešly na 
starostu. 

Jiří Koubek

Pro účastníky bylo připraveno ob-
čerstvení a bohatá tombola, k tanci 
a poslechu hrála kapela Bueno, a tak 
se všichni bavili až do časných ran-
ních hodin.

Chtěl bych touto cestou podě-
kovat všem zúčastněným za pří-
zeň, místním firmám, živnostníkům 
a  členům SDH Libuš za věcné a  fi-
nanční dary do tomboly. Fotografie 
z  plesu naleznete na internetových 
stránkách www.sdhlibus.cz.

Pavel Mráz, starosta SDH Libuš
Foto: archiv SDH Libuš 

PLES SDH LIBUŠ
V sobotu 4. února 2012 se konal za velké účasti hostů v prostorách libušské soko-
lovny tradiční ples Sboru dobrovolných hasičů Libuš.

K tanci a poslechu hrála hudební 
skupina Bueno. Výbor jednoty děku-
je všem dárcům, kteří přispěli dary 
do tomboly. 

Těšíme se na příštím Sokolském 
plese, který se bude konat v sobotu 
26. ledna 2013. K  tanci a  poslechu 
bude opět hrát hudební skupina 
Bueno.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

SOKOLSKÝ  
PLES
V sobotu 28. ledna 
pořádal výbor T. J. Sokol Libuš 
v sále sokolovny na Libuši tra-
diční Sokolský ples. 
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Od loňského září jste náměstkem 
ministra financí. Jak jste se k této 
práci dostal?

Pan ministr Kalousek mně tu 
práci nabídl. Moje předchůdkyně, 
náměstkyně Klára Król, se odstěho-
vala do zahraničí a ministr na místo 
náměstka pro legislativu finančního 
trhu hledal někoho se zkušenostmi 
z finančního trhu a zároveň někoho 
s dobrými referencemi.

Máte na starosti oblast finanční-
ho trhu. Co to znamená?

Ministerstvo financí jako ústřed-
ní správní úřad je odpovědné za 
celkovou přípravu návrhů záko-
nů. Oblast finančního trhu, kterou 
mám na starost já, v sobě zahrnuje 
oblasti: bankovnictví, stavebního 
spoření a družstevního peněžnictví; 
dohledu a finanční stability; kapitá-
lového trhu; platebních služeb, trž-
ní infrastruktury a devizového trhu; 
pojišťovnictví, zaměstnaneckého 
penzijního pojištění a  penzijních 
produktů; retailových finančních 
služeb a ochrany spotřebitele na fi-
nančním trhu (tady intenzivně spo-
lupracujeme i  s  Kanceláří finanční-
ho arbitra a ČNB). 

Těmito návrhy zákonů se snažíme 
podpořit rozvoj českého finančního 
trhu a  jeho harmonizací s  právem 
EU se podílíme na vytváření jednot-
ného finančního trhu v EU. Při tvor-
bě zákonů spolupracujeme s Českou 
národní bankou, bereme v  potaz 
zájmy spotřebitelů, výstupy analýz 
a  dopadových studií, podnětů od-
borné veřejnosti, záměry Evropské 
komise v  oblasti finančních služeb 
a  iniciativy globálních organizací. 
Vedle tvorby zákonů provádíme 
vlastní analýzy a  predikce finanční-
ho trhu v ČR i v mezinárodním kon-
textu. Vyhodnocujeme vývoj světo-
vého finančního trhu, včetně vlivu 
světové globalizace na domácí fi-
nanční trh. Dále sekce, kterou řídím, 
kontroluje dodržování podmínek 
pro poskytování státní podpory sta-
vebního spoření a  vykonává státní 

roZHoVor

ODLOŽENÁ SPOTŘEBA JE PROSPĚŠNÁ  
PRO SPOLEČNOST I JEDNOTLIVCE
na otázky časopisu U nás od-
povídá náměstek ministra 
financí České republiky ing. 
Radek Urban.

dozor v  souvislosti s  poskytováním 
a vracením státního příspěvku pen-
zijního připojištění. 

Kromě Vysoké školy ekonomic-
ké jste studoval Swiss Banking 
School, absolvoval jste kurzy 
například v USA a u Světové ban-
ky. Zaměřoval a prohluboval jste 
celou tu dobu svou specializaci na 
finanční trh?

Ano, ale považuju se hlavně za 
praktika. Ve Státní bance českoslo-
venské jsem měl unikátní možnost 
podílet se na bezproblémovém roz-
dělení devizových rezerv.  V  České 
národní bance se nám podařilo re-
lativně brzy uskutečnit změny sou-
visící se směnitelností koruny a po-
moci rozvinout mezibankovní trh. 
Také jsme prošli „zkouškou ohněm“ 
během krize koruny (ale i  jiných 
měn) v roce 1997. Přispěl jsem také 
k  transparentnímu fungování mě-

nově politických nástrojů ČNB, jako 
jsou devizové i  úrokové intervence 
a  jejich pravidla, dodávací a  staho-
vací repo facilita, vnitrodenní úvěr 
(ten pomáhá při provozu zúčtova-
cího střediska banky, kudy probíhají 
všechny mezibankovní platby), při 
správě devizových rezerv, a  dalších 
praktických úkolech. V  České spo-
řitelně, kde jsem pracoval posled-
ních 10 let, jsem k rozměru „velkých“ 
a „mezinárodních“ financí přidal ješ-
tě zkušenosti s  konkrétními klien-
ty (institucemi i  privátními klienty) 
a  produkty (řízení portfolií i  tvorba 
a prodej podílových fondů).

Ve vašem životopise kromě vzdě-
lání zaujme, že nejste členem 
žádné politické strany, ovládáte 
angličtinu na úrovni rodilého 
mluvčího, pracovně další tři 
jazyky. Co ještě člověk potřebu-
je, aby mohl dělat práci, kterou 
děláte vy?

Trochu „úřednické“ nátury. Nebo 
altruismu? No a  pak všechny ty 
ostatní vlastnosti, které po vás chce 
každá personální agentura – spoleh-
livost, umění kompromisu, korektní 
argumentaci, schopnost naslouchat 
všem názorům, cílevědomost.

Měl jste tedy možnost poznat 
finanční trh z pohledu centrálního 
bankovnictví jako ředitel sekce 
v České národní bance, ale také 
v komerčním sektoru jako ředitel 
Investiční společnosti České spo-
řitelny. Nyní pracujete ve státní 
správě. Jaký je v tom rozdíl?

Největší rozdíl je, že státní správa 
nemá „konkrétní“ klienty, kteří by s ní 
měli smlouvu (jako je třeba smlouva 
s bankou). Klienty státní správy jsou 
však všichni občané a všechny firmy 
a  jiné instituce, kteří mají se státem 
„společenskou smlouvu“. To je mož-
ná ještě více zavazující.
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Jak si představit váš typický pra-
covní den na ministerstvu? 

Hodně záleží na tom, jestli zasedá 
Parlament. Náměstci ministrů velmi 
často chodí vysvětlovat a obhajovat 
vládní návrhy zákonů do parlament-
ních výborů; já chodím nejčastěji do 
Rozpočtového výboru Poslanecké 
sněmovny a  do obou evropských 
výborů (sněmovního i  senátního). 
Naším logickým spojencem je Čes-
ká národní banka, se kterou spolu-
pracujeme i při tvorbě vyhlášek – ty 
slouží jako základ pro efektivní do-
hled nad finančním trhem.

Hodně času také zabírá čtení ná-
vrhů, konzultačních textů, setkávání 
se se zástupci jiných ministerstev 
a  odborné veřejnosti, především 
zájmových asociací. K tomu se váže 
i osvětová činnost, jak v médiích, tak 
ve vládních platformách.

Za ministerstvo se také účastním 
projektů, ze kterých je v  současné 
době nejvýznamnější projekt důcho-
dové reformy. A nakonec, taky řídím 
kolektiv 60 odborníků, se kterými 
koordinuji věcnou i formální stránku 
předkládaných dokumentů, provozní 
záležitosti i jejich kariérní růst.

Těší, nebo znepokojuje vás tato 
práce v dobách, kdy se finanční 
trh zdá být skoro středobodem 
světového dění?

Oboje. Znepokojuje proto, že 
během let 2008−2009 jsem si uvě-
domil, že některým finančním in-
stitucím jako by chyběl pud sebe-
záchovy. Na druhou stranu vždy 
budu opakovat, že bychom měli po-
slouchat, nebo alespoň naslouchat 
tomu, co nám finanční trhy říkají. 
A  říkají nám toho prostřednictvím 
kotovaných sazeb, kurzů, rizikových 
přirážek a cen aktiv skutečně hodně. 
Nesmíme zapomínat, že tvůrci trhu 
si za svým názorem stojí prostřed-
nictvím svých nabídek a  poptávek 
podložených reálnými penězi.

Studium ve Švýcarsku jste zakončil 
v roce 1999 publikací „Emerging 
currency eurobonds: opportunity 
or threat“. Považujete dnes vývoj 
kolem eura, který se běžnému smr-
telníkovi jeví jako nesrozumitelný 
chaos, za příležitost, nebo hrozbu? 

Moje tehdejší práce zaměřená na 
dluhopisy emitentů z  rozvinutých 
zemí vydaných v  měnách rozvíje-
jících se zemí vznikala v  době, kdy 
euro ještě nebylo na světě. Dnes 
můžu jenom konstatovat, že i z teh-
dejší krize všichni vyrostli − jak In-
donésie na jedné straně, tak Česká 

republika na druhé straně a  jejich 
měnám nijak nevadí, že si v  nich 
nerezidenti půjčují. Rozhodující je 
domácí stabilita, a  tu nejde dlou-
hodobě chránit za cenu devizových 
omezení.

Současné potíže ohledně eura 
jsou bezesporu především příleži-
tostí. A to hned z několika důvodů. 
I  když je to bolestivé, zjevně se za-
číná pod tlakem vnějších okolností 
nalézat vůle, alespoň k  začátku ná-
pravy dosavadního nepříznivého 
stavu. Snad tyto změny přijdou do-
statečně rychle a  v  takové podobě, 
která bude nakonec úspěšná. 

Evropští politici začínají postupně 
přistupovat k  reformám, na jejichž 
realizaci sbírali jejich předchůdci 
odvahu dlouhá desetiletí (tolik po-
třebné reformy důchodových systé-
mů, pracovního trhu, vzdělání nebo 
zdravotnictví). Nyní existuje naděje, 
že dojde ke  změně stavu, kdy vý-
konní představitelé jednotlivých 
evropských států dávali přednost lí-
bivé politice nepřiměřeně vysokých 
státních výdajů před politikou, kte-
rá by byla dlouhodobě ekonomicky 
únosná.

Věříte euru?

Ačkoli rozumím, kam touto otáz-
kou směřujete, myslím, že není úpl-
ně přesná. Nejde přece o to věřit, či 
nevěřit nějakému konceptu. Záleží 
především na lidech, kteří rozhodují 
o jeho budoucím směřování. Ve věci 
společné evropské měny nejspíše 
ještě budeme svědky nenadálých 
zvratů. Nicméně se domnívám, že 
evropští politici, kteří jsou občas 
kritizováni za svou nerozhodnost, 
začnou nalézat v klíčových otázkách 
postupně shodu. Ostatně, k něčemu 
takovému možná již dochází.

Věříte české koruně?

Jednoznačně a  samozřejmě. Ko-
runa prošla za poslední dvacet let 
procesem hospodářské transforma-
ce a domácím exportérům byla opo-
rou. V době hospodářského poklesu 
znamenalo její dočasné oslabení pro 
české vývozce konkurenční výhodu 
(ceny českého zboží v  zahraničních 
měnách byly nižší). I  pro střadatele 
dlouhodobě posilující trend domácí 
měny vůči zahraničním znamenal 
rychlejší zhodnocování jejich úspor, 
než kdyby investovali do „pevných“ 
„západních“ měn. 

V současnosti se česká koruna ob-
jevuje v  mezinárodních srovnáních 
po boku nejvýznamnějších světo-
vých měn. Myslím, že není třeba vy-
světlovat, jak obrovskému pokroku 

došlo za posledních 20 let – koruna 
je dnes pevná měna, ve které se vy-
platí spořit i investovat, platit za vý-
vozy i dovozy, půjčovat si hypotéky 
i podnikové úvěry. A kdo z nás by si 
před 20 lety pomyslel, že budeme 
běžně jezdit lyžovat do Rakouska 
nebo k moři do Itálie a nebude nám 
to připadat příliš drahé?

Co byste z pohledu experta dopo-
ručil, aby lidé dělali, nebo nao-
pak nedělali se svými rodinnými 
úsporami?

Jedna z  mála věcí, na kterých 
se ekonomové shodnou, je, že od-
ložená spotřeba je prospěšná pro 
bohatství a  prosperitu společnosti 
i  jednotlivců. V  ekonomice odklad 
spotřeby obyvatel (ve prospěch 
úspor) vytváří zdroj prostředků, kte-
ré mohou firmy využít k  investicím, 
od nichž si slibují zvýšení své efek-
tivnosti, a  tím udržují svoji konku-
renceschopnost na trhu. 

U  obyvatelstva je určitě nejdůle-
žitější zajištění vlastního postavení 
na pracovním trhu (tj. investice do 
vzdělání) spolu se zabezpečením se 
na stáří. Proto je vhodné si na stáří 
spořit. Lidé, kteří takto spoří, na-
víc u  nás dostávají od státu peněž-
ní podporu a  následně tyto peníze 
budou moci využít v  důchodovém 
věku.

I  když některým z  nás se může 
zdát, že výnosy z korunových úspor 
jsou nízké, rozhodně nedoporučuju 
některé „zaručené“ tipy z  poslední 
doby, jako např. diamanty, pozem-
ky, obrazy a  podobně, mimo jiné 
proto, že ne vždycky jsou stopro-
centně likvidní. Nedoporučuju také 
spekulaci s  vypůjčenými penězi. 
Ale každý má dnes možnost najít 
a  přizpůsobit úspory a  investice 
podle vlastních preferencí, případ-
ně si nechat poradit.

Co na základě svých mezinárod-
ních zkušeností soudíte o veřejné 
správě v České republice?

Že v ní pracuje mnoho odborní-
ků, poctivých a pracovitých lidí. Že 
by neměla být pod vlivem politiků. 
Že by se měla snažit vyrovnat se 
skandinávské nebo anglosaské pra-
covní kultuře – ale to možná souvisí 

s  tamější protestantskou náturou, 
kterou český národ v sobě nemá.

A o místním veřejném dění 
v městské části Praha-Libuš?

Nemám žádné předsudky. 

Máte jako znalec finančnictví 
nějaký námět pro místní veřejnou 
správu?

Veřejné finance, a  to i  na komu-
nální úrovni, se mají řídit stejně jako 
rodinné finance: zadlužovat se je-
nom, když umím splácet, investovat 
uvážlivě a  odpovědně, vychovávat 
děti k  rozumnému zacházení s  pe-
nězi.

Jak dlouho bydlíte na Libuši?

Patnáct let, předtím jsme bydleli 
na Barrandově a ještě předtím v Ko-
bylisích. Ze studentských let znám 
Žižkov.

Proč jste se s rodinou, původem 
z jižní Moravy (nemýlím-li se), 
usadili právě tady?

To je možná paradox: v Praze pro-
to, že je odtud blíž ke světu, a v Libu-
ši proto, že je odsud blíž ven z Pra-
hy. Na kole nebo na běžkách − když 
je sníh − se od nás dá jet kamkoli, 
nejenom do Modřanské rokle. Gol-

fová hřiště v  Hodkovičkách nebo 
na Zbraslavi jsou do čtvrt hodiny. 
Dálnice i Jižní spojka jsou blízko, au-
tobusem je to čtvrt hodiny na met-
ro, tramvaj má konečnou 20 minut 
pěšky. A na Václavák je to jenom 10 
kilometrů.

Co se vám na Libuši líbí a nelíbí 
jako občanovi a tátovi dvou dětí?

V Modřanech je dobrá cyklostez-
ka, dá se tam jezdit i  na kolečko-
vých bruslích. Školy jsou výborné 
(jak Meteorologická, kam chodily 
obě naše děti na první stupeň, tak 
Písnická). Fotbal, tenis i florbal jsou 
dostupné pro každého. Máme dob-
ré sousedy, cítíme se bezpečně, žije 
se nám tady dobře.

Ptala se Hana Kolářová
Foto: osobní archiv Radka Urbana

„V Praze žiji proto, že je odtud blíž ke světu,  

a v Libuši proto, že je odsud blíž ven z Prahy." 



radnice

6 | U nás | 3/2O12

•č. 1/2012: ZMČ Praha-Libuš odvo-
lává z  funkce zástupce starosty MČ 
Praha-Libuš PhDr. Pavlu Jedličko-
vou, a to po volbě s tajným hlasová-
ním s výsledkem: 10-4-1 (pro-proti-
zdržel se hlasování).
•č. 2/2012: ZMČ Praha-Libuš: 1. 
Schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 557/43, o výměře 38 m2, v k. 
ú. Libuš, obec Praha, Družstvu na 
Domovině, IČ: 63081270, Na Domo-
vině 691, Praha 4, za cenu dle zna-
leckého posudku č. 146-1252/11 
z 17. 10. 2011 Ing. Miroslava Doleža-
la ve výši 79 420 Kč (sedmdesáttisíc-
čtyřistadvacetkorun), tzn. 2 090 Kč/ 
/m2, což odpovídá ceně dle cenové 
mapy. Pozemek parc. č. 557/43 v k. 
ú. Libuš, obec Praha, je veden na 
LV 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha, 
s vlastnickým právem hl. m. Praha − 
svěřen MČ Praha-Libuš. Veškeré ná-
klady spojené s prodejem pozemku 
včetně zápisu do katastru nemovi-
tostí nese kupující. 2. Pověřuje sta-
rostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího 
Koubka uzavřením kupní smlouvy 
ve výše uvedené věci, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.
•č. 3/2012: ZMČ Praha-Libuš: 1. 
Schvaluje Grantové programy na 

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 
25. 1. 2012 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná 
na www.praha-libus.cz):

podporu kultury, sportu a  volnoča-
sových aktivit v  MČ Praha-Libuš pro 
rok 2012, které jsou nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. 2. Vyhlašuje ter-
mín pro ukončení přijímání žádostí 
o grant na 29. 2. 2012, finanční částka 
pro grantový program bude stanove-
na schváleným rozpočtem MČ Pra-
ha-Libuš. 3. Schvaluje členy grantové 
komise v  tomto složení: Jan Duben 
− zastupitel MČ Praha-Libuš, Mgr. Ra-
dek Řezanka − zastupitel MČ Praha-
Libuš, Ing. Jaroslava Kubů − občan 
MČ Praha-Libuš, RNDr. Zdeněk Čer-
mák − občan MČ Praha-Libuš, Ing. 
Anna Rusiňáková − vedoucí odboru 
životního prostředí a  dopravy ÚMČ 
Praha-Libuš, Eva Cochová − zapiso-
vatelka komise, referentka humanit-
ního odboru ÚMČ Praha-Libuš.
•č. 4/2012: ZMČ Praha-Libuš bere 
na vědomí, že aktuální počet obyva-
tel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2012 je dle 
sdělení z INF MHMP 9 973 obyvatel.
•č. 5/2012: ZMČ Praha-Libuš bere 
na vědomí zprávu o činnosti finanč-
ního výboru Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš za rok 2011.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Kontejnery budou přistaveny na vybrané stanoviště v pátek v odpo-
ledních hodinách a po naplnění budou odvezeny. Na každé stanoviště 
jsou přiděleny dva kontejnery. Prosíme vás, abyste odpad dávali pouze 
do kontejneru. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, jako 
jsou lednice, pračky, mrazáky a autobaterie, které sváží v  jiných termí-
nech speciální svozy. 

6. 4. − 8. 4. Betáňská, Na Konečné, Zahrádecká, V Koutě (u ul. V Rohu)
13. 4. − 15. 4. Zbudovská, K Jezírku, U Bazénu, Výletní
20. 4. − 22. 4. Na Okruhu, Ke Kašně, Na Močále (u ul. Třebějická), K Lu-

kám (parkoviště)
27. 4. − 29. 4. Hoštická (u ul. Olšovická), K Novému sídlišti (u ul. Šátal-

ská), Drůbežářská, Na Domovině

Ing. Michal Paučík, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY PRO JARNÍ ÚKLID
Vážení občané, v rámci akce „jarní úklid“ budou přistaveny 
jako každý rok velkoobjemové kontejnery hrazené z rozpoč-
tu městské části Praha-Libuš.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje odměny členům re-
dakční rady časopisu U nás za 4. čtvrt-
letí 2011 dle přílohy tohoto usnesení, 
která není určená ke zveřejnění.
 Souhlasí s  rozpočtovou změ-
nou č. 2 v roce 2011 ve všech bodech, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 Bere na vědomí nečinnost ža-
datele (vlastníka domu čp. 11, k. ú. Li-
buš, p. Tran Quang Tuan) v řešení pro-
nájmu části pozemku parc. č. 1143, k. 
ú. Libuš (komunikace Drůbežářská), 
o  výměře 36 m2, která tvoří předza-
hrádku restaurace v domě čp. 11, na 
podepsání nájemní smlouvy na uve-
dený pozemek. Ukládá vedoucímu 
OSMI, aby připravil urgenci a započal 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
13. do 31. 1. 2012. 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 dostupné údaje o parcelách a budovách zapsa-
ných v katastru nemovitostí.

s  vymáháním finanční částky za ne-
odůvodněné obohacení spočívající 
v  užívání pozemku obce bez právní-
ho titulu.
 Souhlasí s  navrženým progra-
mem zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš, konaného dne 25. 1. 2012, 
který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 Schvaluje mandátní smlouvu 
na hudební výuku klavíru v Klubu Ju-
nior s Alenou Veretinou, DiS. 
 Schvaluje dodatek č. 2 k  ob-
chodní smlouvě Edenred CZ, s. r. o., 
kód klienta 73372, se sídlem Na Poříčí 
1076/5, 110 00  Praha 1.
 Schvaluje  smlouvu o  zřízení 
věcného břemene uložení plyno-
vodní přípojky do pozemku parc. č. 

1148/1 v k. ú. Libuš, obec Praha (ulice 
Klokotská), mezi MČ Praha-Libuš jako 
povinným a  Ing. Petrem Vlasákem 
jako oprávněným. Pozemek parc. 
č. 1148/1 v  k. ú. Libuš, obec Praha, 
je uveden na LV 849 pro k. ú. Libuš, 
obec Praha, ve vlastnictví  hl. m. Pra-
hy − svěřeno MČ Praha-Libuš.
 Bere na vědomí  příkazní 
smlouvu uzavřenou na výkon staveb-
ního dozoru na akci  „Výměna oken 
v  ZŠ Meteorologická“ se stav. Václa-
vem Hanzlíkem, V  rovinách 51, Praha 
4, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 Vyhlašuje Programy na podpo-
ru veřejně prospěšných aktivit v rámci 
Projektu Zdravá Libuš a Písnice a míst-
ní Agenda 21 na rok 2012, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje navýšení počtu dětí 
v mateřských školách nad 24 dětí ve 
třídě na školní rok 2012/2013, zřizo-
vaných MČ Praha-Libuš, dle přílohy, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
 Schvaluje záměr pronajmout 
objekt Ke Kašně 100/4, Praha 4 – Pís-
nice. Pověřuje  vedoucího OSMI zve-

řejnit oznámení o záměru pronajmout 
objekt.
 Schvaluje uzavření smlouvy 
o  uzavření budoucí smlouvy o  zříze-
ní věcného břemene, s PREdistribuce, 
a. s., a  hl. m. Prahou k  uložení elek-
trických kabelů VN a  NN, které bylo 
vynuceno v  souvislosti s  přeložkou 
distribuční soustavy v  rámci „stavby 
číslo 0088 – TV Libuš, etapa 0010 – Ko-
munikace Libušská – část B, okružní 
křižovatka Libušská – Kunratická spoj-
ka“, do pozemků parc. č. 155/6, 290/1 
a 927/1 vše v k. ú. Písnice, obec Praha, 
které jsou ve vlastnictví obce Praha, 
svěřené MČ Praha-Libuš.
 Bere na vědomí informaci 
o  projednávání Návrhu celoměstsky 
významných změn III územního plánu 
HMP (Z 2746/00, Z 2747/00, Z 2748/00 
– zastavěná území, Z 2750/00, Z 2751, 
Z 2752/00) bez zásadních připomínek.
 Schvaluje kupní smlouvu na 
prodej vozidla Avia 30 (RZ 6A0 2496) 
Sboru dobrovolných hasičů, se sídlem 
Malčice, 398 01 Mirotice, pošta Písek.

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

VLAJKA PRO TIBET
celosvětová kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině deva-
desátých let v západní evropě s cílem poukázat na dlouhodo-
bé porušování lidských práv v Tibetu. 

Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996 
a v loňském roce ji v ČR podpořilo 403 obcí, měst, městských částí nebo 
krajů. I na Úřadu městské části Praha-Libuš bude letos 10. března opět 
viset tibetská vlajka. Podrobné informace najdete na internetových strán-
kách: www.tibinfo.cz. 

Zdroj: o. s. Lungta, ÚMČ Praha-Libuš
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Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie

PROMĚNA ZAČÍNÁ

Prostor se nachází mezi ulice-
mi Smotlachova, u  Zahrádkářské 
kolonie, K  Lesu a  u  vodojemu 
a křižuje ho ulice Přírodní. 

Stav této oblasti je již několik 
let v  centru zájmu obyvatel, ob-
čanských sdružení a  úřadu naší 
městské části. Původní zahrádkář-
ská kolonie chátrala a stával se z ní 
neupravený veřejný prostor. 

V  roce 2007 po opakovaných 
žádostech místních obyvatel byla 
připravena studie rekultivace pro-
storu a jeho přeměny na skutečný 
park se zpevněnými komunikace-
mi, lavičkami a  osvětlením, které 
lidem usnadní cestu touto oblastí. 
Nejpodstatnější ale je, že vznikne 
místo pro setkávání se, místo pro 
dětské hry a různé způsoby tráve-
ní volného času. Počítá se s umís-
těním hracích prvků, vybudová-
ním plochy pro petank, vznikne 
tu volná mlatová hrací plocha pro 

kladě veřejného projednání a  po 
zapracování připomínek zadala 
městská část Praha-Libuš vypra-
cování projektové dokumentace 
a  zpracování projektové žádosti 
o dotaci na realizaci parku. V roce 
2009 však městská část se svou 
žádostí neuspěla. 

až na podzim roku 2010 se 
podařilo s přepracovanou žádostí 
uspět, a  tak došlo v  dubnu 2011 
k podpisu smlouvy o financování 
projektu s hl. m. Prahou, jako řídí-
cím orgánem Operačního progra-
mu Praha − Konkurenceschop-
nost. městská část Praha-Libuš se 
stala příjemcem dotace na projekt 
Revitalizace parku u  Zahrádkář-
ské kolonie. 

K realizaci záměru byla získána 
finanční podpora z  Evropského 
fondu pro regionální rozvoj ve 
výši 8,3 milionu korun, z  rozpoč-
tu hl. m. Prahy 0,7 milionu korun 
a městská část Praha-Libuš se za-
vázala k  povinné spoluúčasti ve 
výši 0,7 milionu korun. 

Partnerem projektu je Občan-
ské sdružení třešňovka. 

Projekt trvá oficiálně od 1. červ-
na 2011 do 31. ledna 2013, přičemž 

všechny a  také amfiteátr v  po-
době sedacích zídek. Vzhledem 
k těmto záměrům a také k potřebě 
omladit zeleň byl v lokalitě zpraco-
ván dendrologický průzkum. Nové 
stromy vysazené v  parku budou 
plnit nejen funkci estetickou, ale 
i naučnou. Vznikne zde i dendrolo-
gická stezka s naučnými tabulemi. 

Součástí řešení relaxační zóny 
je i zklidnění dopravy v okolí par-
ku. budou zde nainstalovány dva 
stavební zpomalovací prahy − 
v  ulicích u  Zahrádkářské kolonie 
a  Přírodní, vznikne přechod pro 
chodce a  zčásti se vyřeší i  letitý 
problém s  nedokončeným chod-
níkem v  ulici Přírodní. bezpečně 
se budou moci v parku pohybovat 
i  osoby s  omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Studie obsahující všechny uve-
dené náležitosti byla v roce 2008 
představena veřejnosti. Na zá-

Městská část Praha-Libuš začíná od února 2012 realizovat 

projekt na obnovu prostranství v lokalitě U Zahrádkářské 

kolonie. Cílem je vytvořit atraktivní veřejně přístupný 

park, který bude sloužit k odpočinku, relaxaci a společ-

nému setkávání obyvatel jak místních, tak i z okolních 

městských částí.

v  roce 2011 probíhala veřejná za-
kázka podlimitního rozsahu na do-
davatele stavby. V lednu letošního 
roku byla podepsána smlouva s fir-
mou Gardenline, s. r. o., Litoměřice, 
jako dodavatelem stavby.  během 
února 2012 bylo staveniště předá-
no dodavatelské firmě k  realizaci. 
Dohled nad stavebními pracemi 
bude provádět odborný technický 
dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. mimoto bude zajištěn 
i  specializovaný dozor nad sado-
vými úpravami a úpravami zeleně 
v parku během celé stavby. 

Věříme, že se nám podaří do 
konce letošního roku předat ve-
řejnosti park o  celkové rozloze 
1,4  ha, který přispěje ke zkvalit-
nění veřejného života a životního 
prostředí v naší městské části.

Podrobné informace o zaháje-
ném projektu naleznete na www.
praha-libus.cz.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 

projektový manažer

Informace o operačním programu 
naleznete na w w w.O P P.C Z
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revitalizace parku u zahrádkářské kolonie

Na území dnešního parku − ovocného sadu − 
a  na pozemcích přilehlých rodinných domů (u  uli-
ce K  Lesu) se do konce devadesátých let nacházely 
zahrádky s  drobnými stavbami. Území sloužilo jako 
zahrádkářská kolonie. Územním rozhodnutím z roku 
2001 bylo rozděleno na pozemky určené pro výstav-
bu patnácti domů a  zbývající část původní plochy 
byla vyčleněna pro park.

Zrušení zahrádek způsobilo devastaci území, vznik-
la řada černých skládek, které musely být na nemalé 
náklady městské části z pozemků odstraněny. Z ploch 
byly rovněž odstraněny zbytky zahradních domků a je-
likož byl v území několikrát založen požár, také torza 
spálených stromů. Z rozpočtu městské části Praha-Li-
buš byla na vyčištění pozemků od černých skládek 
v letech 2002−2003 vyčleněna částka 400 tisíc korun 
a z rozpočtu pražského magistrátu 160 tisíc korun.

V  roce 2002 objednala městská část projekt sa-
dových úprav. Projektová dokumentace obsahovala 
dendrologický průzkum včetně návrhu pěstebních 
opatření na stávajících porostech, návrh postupné 
přeměny ovocných stromů na dřeviny domácího pů-
vodu, návrh výsadeb a návrh revitalizace pozemků. 
Projekt zpracovala zahradní architektka Alena Šimčí-
ková a jeho cena byla 50 tisíc korun. 

revitalizace  
začíná káceníM
Práce na revitalizaci parku  
U Zahrádkářské kolonie začaly 21. 
února 2012 kácením navržených 
dřevin. 

Kácení dřevin vychází z  dendrologic-
kého průzkumu zpracovaného v  roce 
2007, který byl aktualizován v létě v roce 
2008 a  naposledy v  únoru 2012. Drobné 
změny v postupu kácení byly provedeny 
na základě výsledků veřejného projed-
nání s  občany. K  odstranění je navrženo 
cca 70 stromů a  1000 m2 porostů keřů. 
Na pozemku rostou jako původní ovoc-
né dřeviny vysazené v bývalé zahrádkář-
ské kolonii. Tyto stromy byly před 6 lety 
doplněny o  výsadbu neovocných dřevin. 
Mezi ovocné dřeviny tu patří především 
jabloně, slivoně, hrušně, třešně a  ořešá-
ky, které mají průměrné a  podprůměrné 
sadovnické hodnoty. Na pozemku se na-
cházejí dřeviny přestárlé, usychající nebo 
s  poškozeným jádrem kmene. Pokáceny 
budou stromy neperspektivní, provozně 
nebezpečné nebo rostoucí v místě pláno-
vané výstavby a úprav. Razantní kácení se 
týká především rozsáhlých keřových po-
rostů, které park znepřehledňují. Při káce-
ní dřevin a keřů se odstraňují i pařezy.

Dendrologický průzkum byl proveden 
na podzim 2007 a  aktualizován v  létě 
v roce 2008. Drobné změny v postupu ká-
cení byly provedeny na základě výsledků 
veřejného projednání s  občany. Dendro-
logický průzkum a návrh dřevin ke kácení 
s nákresem situace naleznete na stránkách 
www.praha-libus.cz pod odborem životní-
ho prostředí a dopravy v sekci veřejná ze-
leň. Na těchto stránkách najdete také ak-
tuální informace o celé revitalizaci parku.

Michal Paučík,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

informace o operačním programu 
naleznete na W W W. O P P. c Z .

HistOrie ÚzeMí POdél ulice  
u zaHrádkáŘské kOlOnie dO rOku 2006

V  roce 2005 souhlasila Rada městské části Pra-
ha-Libuš se zahájením postupné rekultivace parku 
v souladu s tímto projektem.

Občané byli o tomto záměru informováni na úřed-
ních deskách a v okolí parku dostali obyvatelé přímo 
do schránek dopisy, v nichž byli požádáni o vyjádření 
k plánovaným úpravám (leden–únor 2006). Obdrželi 
jsme několik podnětů a  zahájili spolupráci s  občan-
ským sdružením Třešňovka. Připomínky od občanů 
byly zohledněny v  návrhu rekultivace parku. První 
práce na revitalizaci parku byly zahájeny v roce 2006 
odstraněním poškozených stromů, pařezů a  částeč-
ným vyrovnáním terénu.

V  roce 2006 provedla společnost Central Group 
výsadbu 70 stromů, která jí byla uložena rozhodnu-
tím odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Pra-
ha-Libuš. Rozsah výsadby byl projednán s  občany 
a  občanským sdružením Třešňovka. Od roku 2006 
je v parku zajišťována běžná údržba – sekání trávy, 
hrabání listí a ošetřování stromů a od této doby park 
svoji podobu nezměnil. 

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Původní fotografie z roku 2002
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GOOd luck!
V posledním týdnu před pololet-

ním vysvědčením proběhlo na ZŠ 
Meteorologická Školní kolo Olym-
piády v  anglickém jazyce. Osmnáct 
soutěžících ze šestého až devátého 
ročníku se utkalo ve dvou disciplí-
nách; v  poslechové části vybírali 
správné odpovědi a doplňovali chy-
bějící text, v ústní části pak hovoři-
li o  své rodině, svém bydlišti nebo 
o  svých zálibách. Výkony všech 
účastníků porota ocenila za jejich 
odvahu a  snahu veřejnou pochva-
lou, tři nejlepší v každé kategorii pak 
za svoje výkony obdrželi pamětní 
diplomy a sladkou odměnu. A vítě-
zové svých kategorií − Linda Hoang  
(6.−7. ročníky) a  Eliška Beňová (8–
9. ročníky) postupují do obvodního 
kola. Good luck, we keep our fingers 
crossed for you!

Terezie Hrubá, učitelka anglického jazyka

den s Médii
Naše třída 5.A se 26. ledna zúčast-

nila akce Den s  médii v  Bankovní 
akademii v Kodaňské. Přihlásilo se 15 
dětí − 5 družstev po třech dětech. Na 
starosti nás měla naše paní učitelka. 
Po příjezdu do školy jsme si vybrali, 
jakou věc či akci budeme zpracová-
vat ze tří okruhů: zpracovat inzerát na 
PC, dále plakát a do třetice vymyslet 
otravnou reklamu do rádia. V učebně 
s interaktivní tabulí nám žáci z kvinty 
promítali, jak máme vše udělat, a po-
pisovali, co by v práci nemělo chybět. 
Naše skupiny si vybraly notebook, 
čoko-tyčinku, podmořský svět, mo-
bil pro seniory a snowboard. Hotové 
práce jsme prezentovali před poro-
tou. Všichni zúčastnění to zvládli úpl-
ně bezvadně! Bohužel, z naší třídy se 
nikdo neumístil na medailovém mís-
tě. Paní učitelka ale zaslechla od po-
roty, že mořský svět to měl blízko ke 
čtvrtému místu, které se ještě vyhla-
šovalo (autoři: Míša, Aďa H. a Iza). Po 
vyhlášení nám paní učitelka předala 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
odměny, které věnovala akademie, 
a rozdělila nám je.

Všichni si odvezli spoustu zkuše-
ností, zážitků a  dobrý pocit za re-
prezentaci školy, ale nejdůležitější 
je, že jsme se zúčastnili. Moc jsme 
si to užili!

Kristýna Kopecká

druŽinOvÝ PrOJekt  
– kalendáŘ 2012

Již od začátku ledna se všechna 
oddělení školní družiny zapojila do 
malování obrázků na náš kalendář 
2012. Z  nakreslených obrázků, kte-
ré se tematicky vztahují ke každé-
mu měsíci v  roce, si v  jednotlivých 
odděleních děti vylosovaly jeden, 
který se umístil na společný kalen-
dář. Z ostatních obrázků si každé od-
dělení vytvořilo svůj vlastní kalen-
dář. Měsíce leden a únor tak máme 
již hotové a  na další se těšíme. Jen 
škoda, že počasí mělo jiný charak-
ter, než jsme v tomto ročním období 
zvyklí, o to více děti musely zapojit 
svou fantazii a představit si zimní za-
sněženou krajinu.

Cílem projektu je připomenout 
dětem změny v  přírodě v  různých 
ročních obdobích a  také orientaci 
v  kalendáři. Při kreslení obrázků se 
také dozvědí, které významné dny, 
výročí, ale i  jména kamarádů jsou 
v  právě tvořeném měsíci. Práce se 
nám zatím daří a kalendáře nám visí 
před třídami školní družiny.

Vychovatelky školní družiny  
ZŠ Meteorologická

O Princezně s dlOuHÝM nOseM
Se školní družinou jsme 24. led-

na navštívili divadelní představení 
v  KC Novodvorská nazvané Prin-
cezna s  dlouhým nosem. Děti vi-
děly loutku veverky v  nadživotní 
velikosti a neuvěřitelně dlouhý nos 
princezny, který měřil 40 metrů 
a táhl se přes celý sál. Představení 
bylo z  části interaktivní, a  tak děti 

JaRO PŘicHÁZí,  
ZaČnĚTe Se HÝBaT! 

PRODeJ a SeRViS 
JíZDnícH kOL 

a DOPLňků
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   

Jako vždy nás nezklamali! Program 
byl pestrý, výuková část se efektivně 
střídala se zábavnou. A  tak si naše 
děti užily spoustu legrace, her a záro-
veň se dozvěděly, jak vzniká sněho-

VLOČKY MEZI DOMY
Třetí lednový týden jsme v Mateřské škole Mezi Domy opět při-
vítali lektorky a lektory ze Střediska ekologické výchovy Lesů 
hlavního města Prahy. 

vá vločka a  led, co všechno příroda 
se sněhem umí a dokáže. Došlo i na 
praktickou část – děti si mohly odlít 
ze sádry stopu zvířátka. Děkujeme!  

Markéta Kecová  

sáhnout a tahat ho princezně z ob-
ličeje.

Vychovatelky školní družiny  
ZŠ Meteorologická

Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Náš syn přestoupil na ZŠ Meteorologická z  jiné základní školy, 
proto bych ráda porovnala obě družiny. V  původní základní škole 
družina sloužila jen k ohlídání dětí do jejich vyzvednutí rodiči, zatímco 
v současné družině se mi velmi líbí aktivní přístup paní vychovatelky. 
Děti vyrábí řadu zajímavých věcí − velmi mě zaujala například obar-
vená sůl, kterou plnily děti sklenice, nebo vyrábění obrázků na vánoční 
bazar, kde svoje výrobky děti před svátky sami prodávaly. Také velmi 
oceňuji řadu výletů, ať už se jedná o návštěvu solné jeskyně, divadel, 
nebo oblíbené diskotéky. Lepší družinu si neumím ani představit.

Sabina Pálová, maminka Denise Pály, Montessori

měly možnost písničkami odčaro-
vat protivné princezně velké uši, 
roh i  dlouhý nos. Největším zá-
žitkem byl pro děti nos princezny 
v podobě hadice, na který si mohly 
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záPis dO 1. tŘídy 
Dne 13. února 2012 proběhl v Zá-

kladní škole s rozšířenou výukou ja-
zyků Ladislava Coňka zápis do první 
třídy. Pro školní rok 2012/2013 jsme 
připraveni otevřít z prostorových dů-
vodů pouze jednu první třídu. Proza-
tím se zapsalo 40 místních a přespol-
ních dětí. Jako každý rok však ještě 
proběhne několik dodatečných zápi-
sů. Bohužel v letošním roce nebude-
me moci uspokojit všechny zájemce.

Také tento rok jsme se vydali do 
místní Mateřské školy Ke Kašně, kde 
jsme se ve spolupráci s naším školním 
psychologem věnovali všem rodičům 
budoucích prvňáčků. Snažili jsme se 
zodpovědět všechny jejich dotazy 
ohledně zápisu a  vyplňování doku-
mentů, které je nutné k zápisu přinést. 

Celý průběh zápisu byl laděn v po-
hádkovém duchu. Zapisovat nové 
prvňáčky jsme začali již v  10 hodin 
ráno a pokračovali jsme do pozdních 
odpoledních hodin. Příchozí prvňáč-
ky přiváděli naši starší žáčci, kteří byli 
převlečeni do masek pohádkových 
postav. Zápis probíhal ve dvou tří-
dách. V  jedné třídě probíhal zápis 
prvňáčků, jejichž rodiče se předem 
zapsali do jednoho z nabízených ča-

ZŠ PÍSNICE

salon

sových bloků, který si předem rezer-
vovali. Ti, kteří tak dopředu neučinili, 
byli zapisováni ve druhé třídě v pořa-
dí, ve kterém přicházeli.

Zápis byl sestaven z  jednodu-
chých a hravých úkolů, které děti pl-
nily samostatně, i když pod vedením 
zkušeného pedagoga. 

Naším cílem bylo, aby zápis byl 
pro budoucí   prvňáčky příjemným   
zážitkem, který  jim usnadní nástup 
do 1. třídy.  Doufáme, že se nám to-
hoto cíle podařilo dosáhnout. 

Mgr. Libuše Lörinczová

kniHa – MŮJ věrnÝ kaMarád
Na naší škole proběhne 15. břez-

na 2012 nový projekt v  rámci břez-
na – měsíce knihy. Rozhodli jsme se 
s  dětmi ve škole přenocovat, číst si 
knihy, udělat si výstavku knih, po-
vídat si a ve zbylém čase i  spát. Na 
20. hodinu večerní jsme pozvali sta-
rostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka, 
který dětem přečte na dobrou noc. 
Věříme, že tak podpoříme u  žáků 
lepší přístup ke čtení knih.

Mgr. Michaela Pažoutová

Už od začátku školního roku se 
děti těší, až v říjnu nazují brusle a po-
prvé se postaví na led. Na kurz dojíž-
díme na stadion HC Kobra Praha. Ně-
které děti již s ledovou plochou měly 
co do činění, ale nováčkové se brzy 
přesvědčili, že zmrzlá louže klou-
že. Zpočátku nám byla dobrá každá 
ruka, noha i hrazdička, děti nevěděly, 

mŠ loJoVicKÁ
KURZ BRUSLENÍ
Že v naší mateřské škole nejsme žádní zápecníci, je nad slunce 
jasné. Rádi divočíme nejen ve školce a v přilehlém lesoparku, ale 
každoročně pořádáme také kurz bruslení.

čeho se držet dřív. Pod vedením tre-
néra i nás laiků, z řad rodičů i učite-
lek, byl na dětech brzy vidět pokrok. 
Počáteční nejistotu vystřídala radost 
z ovládnutí ledové plochy, a tak nám 
nezbývá než si s radostí užít posled-
ní čtyři hodiny, naplněné pohybem, 
hrami a honičkami.

Dana Fáberová

↓  V lednu do základní školy v Písnici při-
šli Tři králové. Foto: www.zspisnice.info

Zakladatelé nakladatelství 
vložili jméno Thovt do názvu 
s přáním, aby se tento vynaléza-
vý duch stal jakýmsi průvodcem 
při budování úspěšného nakla-
datelství pro děti. Jakkoli mám 
osobní pocit, že převážnou část 
produkce nakladatelství tvoří 
překlady z němčiny, musím, jako 
koneckonců do jisté míry germa-
nista, jeho produkci ohodnotit 
jako oduševnělou a  bohulibou. 
O  tom svědčí i  členění titulů do 
edic, z nichž vybírám:

První čtení pro zábavu 
je edice určená dětem od 8 do 
10 let. Knihy jsou přizpůsobené 
začínajícím čtenářům velikos-
tí písma, délkou jednotlivých 
příběhů, výběrem témat včet-
ně náročnosti jejich zpracování 
a v neposlední řadě charakterem 
ilustrací. Kniha je v tomto přípa-
dě hlavně zdrojem zábavy.

První čtení s  poučením je 
edice určená dětem téže věkové 
kategorie a  znovu jim všestran-
ně přizpůsobena. V  této edici 
ovšem uzavírá každé vyprávění 
vzdělávací dvoustránka, z níž se 
děti srozumitelnou a  poutavou 
formou dozvědí význam důleži-
tých historických pojmů a mno-
ho zajímavostí souvisejících s té-
matem příběhu.

Dalšími edicemi v  tomto be-
zesporu čtenářsky výchovném 
edičním balíčku jsou edice ši-
kovný čtenář, Zkusím číst 
sám, Zkusíme číst spolu 
a  Svět ukrytý v  abecedě. 
Názvy edic  jsou (alespoň pro 
mne) natolik výmluvné, že se 
mi nechce vás zatěžovat nějaký-
mi anotacemi,  tak alespoň dva 
příklady. Pro edici šikovný čte-
nář přeložila Radana Sedláčková 
titul Hundegeschiten autorky 
Julie Boehm jako Psí trampo-
ty (ISBN 978-80-86969-97-9). 
Krátké, milé příhody pejsků, 

TAK, KDO TO JE TEN THOVT?
… musel jsem se zeptat, když jsem se seznámil s názvem a produk-
cí jednoho pražského nakladatelství knih pro děti a mládež. A ačko-
li vím, že na všechny podobné otázky má v  této době (nehledě na 
diskutabilní copyright) odpovědi pan Internet, zalistoval jsem jako 
obvykle ve svých sešitech (dobře vím, že obecnými znalostmi jsem 
měl hlavu nejpřecpanější jako maturant) a zase jsem se jednou za-
styděl. Thovt je totiž egyptský bůh, původně především bůh Měsíce. 
V rozvinuté teologii Střední a Nové říše se stal jedním z bohů – stvoři-
telů, původcem božské moudrosti a poznání ve všech jeho formách.  
Thovt je tím nestvořeným, co existuje ve vesmíru, moudrostí, mírou 
všech věcí. Zobrazuje se s hlavou ptáka ibise. Je současně písařem, 
který vede záznamy o všech věcech, pravou rukou spravedlnosti a tím, 
který na hrnčířském kruhu vytváří tělo člověka z prvotní hmoty a jeho 
ducha z prvotní duše.

nejlepších přá-
tel dětí. Patri-
cia Schröder je 
zase autorkou 
románku Ein 
Drachenfreund 
für Linus, který 
Jan Šimků pře-
ložil pro edici Zkusíme číst spolu 
jako (když už jsme u té němčiny) ur-
fantasy příběh   

L u k á š ů v 
dračí kamarád 
(ISBN 978-80-
86969) o  kom-
plikovaně vzni-
kajícím přátel-
ství mezi lidmi 
a draky.

A abych nebyl 
označen jako ně-
jaký skrytý rekla-
mista našel jsem 
ještě jednoho 
jiného Thovta.  
Poklad boha 
Thovta. Egypt-
ské  dobrodruž-
ství Dana a Johna howardových. 
autoři: Oldřich Růžička a Jan Klimeš 
(ISBN 978-80-87222-04-1), nakla-
datelství B4U Publishing. Výpravná 
dobrodružná kniha pro děti od dese-
ti let. Na počátku dobrodružné cesty 
archeologa Johna Howarda a  jeho 
syna Dana Egyptem je svitek papyru, 
který skrývá návod k  otevření zlaté 
skříňky boha Thovta, v níž je uložen 
úlomek stély, vedoucí k dvaačtyřiceti 
knihám vědění a pohádkovému po-
kladu egyptského boha moudrosti. 
A zvídavý čtenář si může navíc sám 
vyzkoušet, jak by obstál při řešení 
záhad a  tajenek, které čekají hlavní 
hrdiny na jejich napínavé cestě.

Pěkné počtení s  egyptským bo-
hem přeji nyní především dětem.

Jiří Brixi

12 | U nás | 3/2O12
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OtevíráMe váM dveŘe
Přiblížila se doba zápisů do ma-

teřských škol, a  tak vám otevíráme 
dveře, abyste společně s  námi na-
hlédli do naší mateřské školy. 

Najdete nás v  klidném prostředí 
zástavby rodinných domků v tzv. sta-
ré Písnici. Poloha na okraji Prahy před-
určuje velké množství možností, jak 
využívat celoročně inspirujících vy-
cházek − lesy, louky, rybník, báječně 
vybavené veřejné dětské hřiště. Záro-
veň máme prostornou zahradu s čle-
nitým terénem, a tak např. v zimě vy-
užíváme kopec k bobování a zimním 
radovánkám. Na prostorné zahradě je 
mnoho nových herních a sportovních 
prvků, máme nově vybudované spor-
tovní hřiště s pevným bezpečnostním 
povrchem (dopravní, míčové a  spor-
tovní hry). Naše pískoviště jsou z hy-
gienických důvodů krytá sítí a  záro-
veň i pergolou proti slunci. 

vycHázíMe vstŘíc  
vašiM POtŘebáM 

Zajišťujeme celodenní péči od 6.30 
do 17 hodin. Pokud rodiče potřebují, 
vycházíme vstříc i  jejich individuál-
ním požadavkům po předchozí do-
mluvě. Jsme dvoutřídní MŠ pro děti 
od 3 do 6 (7) let. Ve třídě „Želviček“ 
jsou ty nejmladší děti 3−4(5)leté, 
hlavní důraz se klade na citlivou a ply-
nulou adaptaci dítěte, které si zvyká 
na nové prostředí. Třída „Slůňat“ je 
předškolní, pro děti 5−6(7)leté, kde 
se věnuje značná pozornost přípravě 
dětí na vstup do první třídy základ-
ní školy. Máme dlouhodobě dobrou 
zkušenost ve spolupráci s  klinickým 
logopedem a  pedagogicko-psycho-
logickou poradnou. 

Kolektiv všech zaměstnanců vy-
chází vstříc potřebám dětí, mají 
k dětem vlídný a laskavý vztah. V MŠ 
pracují kvalifikované učitelky, které 
využívají Rámcového vzdělávacího 
programu (závazný dokument pro 
předškolní vzdělávání). Při tvorbě 
vlastních třídních programů učitel-
ky dbaly na věkové zvláštnosti dětí, 
volí si různé prostředky a  metody 
a  volně se rozhodují, jakou cestou 
se vydají ke společnému cíli. Téma-
ta se střídají po týdnu, námětově na 
sebe navazují, doplňují se a  sledují 
gradaci od jednoduchého ke složi-
tějšímu. Učitelky mají možnost ak-
tuálně reagovat na dětské podněty 
a  potřeby a  společně se nad nimi 
s dětmi zamýšlet. Osvědčila se nám 
práce v  menších skupinkách, která 
umožňuje lépe poznávat individu-

Z Á P I S  D O  M AT E Ř S K Ý C H  Š K O L

MŠ KE KAŠNĚ – MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ŽIVOT
alitu a  osobnost dítěte. Učitelky si 
uvědomují, jak je důležité nepone-
chávat děti v pasivní roli, jak je důle-
žité podněcovat jejich touhu po po-
znání, posilovat zdravé sebevědomí 
a navazovat nové vztahy. 

Hry a PrOGraMy  
rOzvíJeJící OsObnOst dítěte

Při tvorbě školního programu 
jsme vycházely z toho, že nejpřiroze-
nější činností dítěte v tomto období 
je hra. Při ní vnímavý pedagog po-
zná stupeň rozvoje osobnosti dítě-
te. Každá hra má motivaci, pravidla 
a  splňuje určitý záměr. Poznáváme, 
jak dalece je dítě schopné se sou-
středit, být pozorné, tvořivé a  ná-
padité, jak řeší neúspěch či prohru. 
Motivujeme děti k tomu, aby pozná-
valy okolní svět, kamarády a  samy 
sebe. Pomáháme dětem rozvíjet 
řeč, učíme je naslouchat druhým 
a komunikovat s nimi, ptát se, chá-
pat okolní svět. Je důležité učit děti 
uvědomovat si své emoce a  umět 
je pojmenovávat. Pomocí tvořivých 
her zdokonalují jemnou a  hrubou 
motoriku, pohybové dovednosti, 
smyslové vnímání, logické myšlení 
i výtvarné schopnosti. Podněcujeme 

je, aby při tvořivé činnosti projevo-
valy vlastní fantazii a nápady. 

Každodenním posláním učitelek je 
vlastní tvořivá práce s  dětmi. Přesto 
našim dětem nabízíme pro zpestře-
ní různé aktivity, které jsou oblíbené, 

jako např. výuku anglického jazyka 
pod vedením odborné lektorky, která 
dbá na věkové zvláštnosti dětí (ukáz-
kové hodiny pro rodiče), kroužek 
hudebně pohybové výchovy (dobře 
motivovaná pohybová aktivita), krou-
žek hry na flétnu – Zdravé pískání. 
Mnoho dalších aktivit se uskutečňuje 
v průběhu školního roku: pobyt dětí 
na škole v  přírodě na horách, diva-
delní představení v MŠ, ale vyjíždíme 
i do divadel (Minor, U Hasičů), zveme 
do školy kouzelníka, cirkus, ornito-
logy s  dravými ptáky, účastníme se 
výcviku policejních psů, vyjíždíme na 
školní výlety (zajímavá místa v  okolí 
Prahy, farmy, ekologická centra, skan-
zeny), oslavujeme společně s  rodiči 

1| Divadlo Krab.
2| Zimní radovánky.
3| Výlet do ekocentra Čapí hnízdo.
4| Program Zdravé zoubky.

Vánoce, svátek Matek, Den dětí a lou-
číme se se školáky. Děti se účastní vý-
tvarných soutěží a společně s rodiči se 
zapojily do celoroční pražské soutěže 
ve sběru papíru. V  rámci ekologické 
výchovy s dětmi třídíme odpad.

tradičně dObrá sPOluPráce

Jsme si vědomy toho, že vychovat 
šťastné a  spokojené dítě je dlouhá 
a náročná cesta. Na začátku stojí rodi-
na a mateřská škola se přidává hned 
jako první pomocník. Spolupráce 
mezi rodinou a mateřskou školou je 
nesmírně důležitá a těší nás, že v naší 
mateřské škole je tradičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak 
se nám toto vše daří. Rádi vás i vaše 
děti přivítáme u zápisu. V době vy-
zvedávání přihlášek od 1. do 9. 
března 2012 si můžete prohléd-
nout prostory a prostředí v ma-
teřské škole a paní učitelky vám 
rády odpoví na vaše dotazy.

Kontakt: 
Jana Vosátková, ředitelka školy, MŠ 
Ke Kašně 334, Praha 4 – Písnice. Tel. 

261 911 449, www.mskekasne.cz
Foto: www.mskekasne.cz − fotogalerie

„Společnou hrou poznáváme  
krok za krokem život a svět kolem nás.“

(Motto našeho školního vzdělávacího programu)

1
2
3 4
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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

Doprodej 
modelů 2011!

* Ceny jsou vč. DPH. 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

Doprodej Doprodej 
modelů

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

 2011!

Výkup protiúčtem

FORD KA
169.990 Kč*

FORD FIESTA
219.990 Kč*

FORD FUSION
219.990 Kč*

K vybraným modelům 
příslušenství nebo záruka 
5 let/120 000 km zdarma.

Akční nabídky naleznete na 
www.fordamb.cz 

AMB-Aktion A5 new.indd   1 10.01.12   14:18

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

 i n z e r c e

 i n z e r c e

 i n z e r c e

Střední škola pohostinství a stravování, s.r.o.
Smolkova 565, 142 00 Praha 4 – Kamýk

tel: 242 410 565,
email: ss.pohostinstvi@seznam.cz

www.ss-smolkova.estranky.cz

nabízíme:
Dvouletý učební obor – Práce ve stravování

Tříletý učební obor - Kuchař – číšník
Čtyřletý maturitní obor – Gastronomie

Tříletá maturitní nástavba – Gastronomie (dálkové studium)

DnY OTeVŘenÝcH DVeŘí 
– kdykoli po telefonické dohodě

Přijímáme studenty i v průběhu roku.
Dlouholetá zkušenost pedagogů s žáky

se slabším prospěchem nebo poruchami učení.
Jsme školou spíše „rodinného typu“,  

ne velkovýrobnou absolventů!

Datacomp, s. r. o. − účetní a daňová kancelář
zpracování účetnictví, mezd a daní pro podnikatele  

a firmy interně i externě
adresa: Písnice, Velká lada 503/4

Kontakt: Ing. hronek, tel. 724 083 282, datacomp@seznam.cz

CENTRUM 
FILÍPEK
náměstí u alberta 
tel. 605 523 311  
e-mail:  
filipek_deti@volny.cz

JaRní PROGRaM 
16.–17. března | Vítání jara
30. března | Noc s Andersenem (nonstop 
čtení na Libuši) aneb nejoblíbenější kniha 
naší rodiny – je nutné se přihlásit na 
uvedených kontaktech!
30. března – 5. dubna | Velikonoční výstava
5.−6. dubna | Velikonoční dílny
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PrOGraM MOntessOri  
− 1 tŘída, děti věkOvě sMíšené
Motto: „Pomoz mi, abych to doká-
zal sám.“

Montessori pedagogika vznikala 
před sto lety. Marie Montessori vytvo-
řila ucelený vzdělávací systém, který 
respektuje zákony života a zákonitos-
ti dětského vývoje, a proto je využíva-
ný ve vzdělávání dětí na celém světě. 

Pedagogika Marie Montessori:
→ poskytuje dětem zcela specificky 

připravené prostředí, kde vládne 
zdravá klidná pracovní atmosféra 

→ nabízí dětem konkrétní metodic-
ké pomůcky, které jim umožňují 
samostatné poznávání světa ko-
lem a porozumění dějů v něm

→ pomůcky na sebe navazují – 
s  podobnými pomůckami se 
může dítě setkat i  v  ZŠ Monte-
ssori (Meteorologická 191, Pra-
ha 4, www.zsmeteo.cz, ), jeho 
přechod do ZŠ je tak jen malým 
krůčkem k dalšímu poznávání

→ pomůcky si dítě vybírá samo 
a  pracuje s  nimi samostatně 
nebo v malé skupince

→ učí se tak respektovat práci a pro-
stor ostatních, získává nezávis-
lost, sebeúctu i úctu k ostatním

→ pracuje svým tempem, osvobo-
zené od časové tísně

→ učitelka je pro dítě partnerem, 
který mu pomůže (bude-li o  to 
požádána) a  která nenásilnou 
formou motivuje dítě k jednotli-
vým činnostem

→ děti jsou zde věkově smíšené − 
mladší děti pozorují starší a star-
ší děti mají naopak příležitost 
upevnit své vědomosti tím, že se 
o ně podělí s mladšími, učí se tak 
vycházet s  dětmi různého věku 
a různých schopností 

Z Á P I S  D O  M AT E Ř S K Ý C H  Š K O L

MŠ MEZI DOMY

„Zdravě a hravě se učíme poznávat svět kolem nás.“

Mateřská škola Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 – Písnice:
4 třídy − v každé třídě může být zapsáno do 28 dětí
Ředitelka školy: Irena Procházková  
Tel.: 261 910 122  
E-mail: reditelka@msmezidomy.cz | www.msmezidomy.cz 
Provoz: 6.45−17.00 hod. 
Školné: t. č. 700 Kč měsíčně (Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti 
dítěte v MŠ nesnižuje.) 
Stravné: t. č. 29 Kč/den

PrOGraM se zaMěŘeníM  
na sPOrtOvní aktivity 
a specifické činnosti související 
s tělesnou výchovou a celkovým 
rozvojem pohybových dovedností 
− 3 třídy

V tomto programu preferujeme:
→ Hru − jako přirozenou potřebu 

dítěte, která je i  základní meto-
dou vzdělávání dětí předškolní-
ho věku. Při hře se dítě učí, aktivi-
zuje se, modeluje životní situace, 
cvičí základní dovednosti, rozvíjí 
vyjadřování, hudební i  výtvarné 
vlohy a kompenzuje si náročnost 
současného života.

→ Pohyb − je pro dítě prvním uče-
ním, jak ovládnout své tělo, jak 
si poradit s  okolím, a  tím nabýt 
potřebné zkušenosti. Pohybem 
je pěstována orientace v  tělním 
schématu, orientace v  prostoru, 
rovnováha a  koordinace, jemná 
motorika, schopnost soustředit se 
− tedy vlastnosti, které jsou pre-

vencí poruch učení. U  šestiletých 
dětí je motorická vyspělost jed-
ním z dominantních kritérií školní 
zralosti. Pohybová aktivita v před-
školním věku je důležitým fakto-
rem všestranného rozvoje dítěte. 
Díky odvaze a nadšení pracovnic 
patří již několik roků v naší škol-
ce k  nadstandardním aktivitám 
pravidelné cvičení na nářadí v TJ 
Sokol Libuš, delší turistické vy-
cházky a  výlety, jízdy na tříkol-
kách, koloběžkách, ale i  kolech 
(k  zajištění bezpečnosti dětí je 
předpokladem ukázněné chová-

ní, reakce na povel a spolupráce 
s rodiči).
I proto jsou děti v tomto progra-
mu rozděleny do tříd podle věku 
a fyzických možností. 

→ Vzdělávání − probíhá přede-
vším na základě prožitkového 
učení, se zaměřením na citlivé 
střídání spontánních a  řízených 
činností, s  využitím velkého 
množství didaktických pomů-
cek a  materiálů. Uskutečňuje se 
při všech činnostech a situacích, 
které se v průběhu dne v mateř-
ské škole vyskytnou, které si uči-
telka plánuje. 

→ Co slyším, to zapomenu. − Co vi-
dím, si pamatuji. − Co si vyzkou-
ším, tomu rozumím. Člověk si 
pamatuje 10 % informací, které 
slyší, 20 % informací, které vidí, 
50 % informací, které slyší a vidí 
a 80 % z toho, co si sám vyzkouší. 

→ Cílem vzdělávání je rozvíjet sa-
mostatné a  zdravé děti ces-
tou přirozené výchovy, na 
základě jejich možností, zá-
jmů a potřeb. Důraz je kladen 
na rozvoj zdravých životních ná-
vyků a  postojů, na rozvoj osob-
ních a  citových vlastností. Děti 

celý náš výchovný systém je orientován na maximální péči 
o zdraví dětí v tom nejširším smyslu slova. Dle volné kapacity 
rodiče mají možnost vybrat si ze dvou vzdělávacích programů. 
V obou programech usilujeme o to, aby si děti trvale osvojily 
soubory prožitků, zkušeností, dovedností, poznatků, hodnot 
a postojů, které přesahují školní prostředí, a byly připraveny je 
uplatňovat i v dalším vzdělávání a životě.

by si měly trvale osvojit soubory 
dovedností, poznatků, prožit-
ků, zkušeností a  hodnot a  měly 
by být připraveny je uplatňovat 
v dalším vzdělávání i v životě. 

→ Velký důraz je kladen na to, aby 
děti svůj první důležitý krok do 
života – úspěšný vstup do 1. tří-
dy základní školy − zvládly zcela 
bez problémů a radostně.

Během celého školního roku dě-
tem zajišťujeme dostatek kulturních 
akcí, výletů, společných oslav a  se-
tkání − Mikuláš s nadílkou, Vánoce, 
hledání pokladu na školní zahradě, 
přespání ve školce, karneval, MDD, 
divadelní představení, koncerty, vý-
chovné programy…

Pro zájemce pořádáme place-
né kurzy angličtiny, keramiky, flét-
ny, plavání, solná jeskyně, tanečky, 
ozdravný pobyt mimo Prahu…

Ve všech třídách, v  obou vzdělá-
vacích programech se snažíme o to, 
aby mateřská škola nebyla posuzo-
vána jako místo, kam se děti dávají 
na „ohlídání“, ale aby si zde prožívaly 
plnohodnotně svůj dětský věk, aby 
všechny děti prošly naší mateřskou 
školou v psychické pohodě a proži-
ly si své dětství aktivně, svobodně 
a radostně.

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: www.msmezidomy.cz − fotogalerie 
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Vážení rodiče, milé děti, blíží 
se doba zápisů do mateřských škol, 
doba velké změny pro vaše dítě i pro 
vaši rodinu. 

Ke spokojenosti a  úsměvům ve 
vašich tvářích bezpochyby přispí-
vá i vědomí, v jakém prostředí vaše 
dítě čas ve školce bude trávit a kdo 
vás na několik hodin denně nahradí. 
Proto mi dovolte, abych vás pozvala 
k nám do Mateřské školky Lojovická. 
Přijďte se podívat, přijďte načerpat 
pozitivní energii. 

Přivítá vás  krásné prostředí,  živě 
vymalované třídy, prostorná a  her-
ními prvky špičkově vybavená za-
hrada. Pochlubíme se vám výtvar-
nou výstavou našich dětí. Věřím, že 
na vás zapůsobí mile i celý pracovní 
kolektiv.  V  naší školce pracuje šest 
učitelek a pro všechny je jejich prá-
ce koníčkem. Děti to cítí, a  proto 
mají svoji Danu, Radku, Kačku, He-
lenku, Marušku a Lidušku za to rády 
a  do školky se těší. Nešlo by to ani 
bez naší školnice Jiřinky a paní uklí-
zečky Romany, jezdí s  námi na vý-
lety a  díky nim máme krásně čisté 
a  upravené třídy. Vykouzlit takové 
kombinace, aby si všechny smysly 
přišly na své, to doopravdy umí jen 
naše paní kuchařky Ivetka a Janička. 
Vstup dítěte do mateřské školy pat-
ří k významným událostem v životě 
dítěte a my to víme. 

Budeme se na vás těšit v  Mateř-
ské škole Lojovická na doprovodné 
akci k zápisu − na Hracím dopoled-
ni. Veškeré podrobné informace zís-
káte i na www.mslojovicka.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka

tŘi tŘídy v Mš lOJOvická

výtvarná třída − kytička
Ve třídě Kytička se věnujeme 

všem činnostem, které harmonic-
ky rozvíjí osobnost dětí. Nejraději 
ale kreslíme a  malujeme. Děti mají 
k dispozici výtvarný ateliér, kde si dle 
zájmu a  beze spěchu mohou tvořit 
na volné, nebo dané téma. Nabízí-
me dětem možnost využití nových, 
méně obvyklých výtvarných technik 
i práce s přírodními materiály, které 
prezentujeme na výtvarných sou-
těžích. Vedeme děti k  tomu, aby se 
nebály výtvarně vyjádřit své pocity 
a  zážitky. Pro předškolní děti orga-
nizujeme výtvarný kroužek, pracují 
na časově náročnějších výtvarných 
dílech složitějšími technikami nebo 
kombinují několik technik dohro-

Z Á P I S  D O  M AT E Ř S K Ý C H  Š K O L

MŠ LOJOVICKÁ

„Dělá nám radost, když můžeme dělat radost.”

mady. V  Kytičce samozřejmě také 
zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se 
básničky, povídáme si, chodíme do 
přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme 
rádi, když děti do naší mateřské ško-
ly chodí rády, když jsou spokojené 
a  všechny činnosti probíhají v  pří-
jemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová  
a Ludmila Likavčanová, učitelky

Pohybově-relaxační třída − 
sluníčko

U  sluníček kamarádi zacvičí si 
vždycky rádi. Sportujeme, ne pro ví-
tězství, ale pro radost. Po celý den 
mají děti možnost pohybového vy-
žití a tím zlepšování fyzické kondice, 
proložené důležitou relaxací. Mezi 
oblíbené patří hudebně-pohybové 
hry, tanečky, prvky jógy, obruče, ku-
želky, švihadla, z nářadí pak žebřiny, 
kladina, trampolína. Favoritem je ale 

Hrací dOPOledne PrO děti
MŠ Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš, zve všechny děti od 2 let a je-
jich doprovod na Hrací dopoledne ve dnech:

1. 3., 6. 3. a 8. 3. 2012 od 9.00 do 11.00.

Cena za jedno dopoledne činí 100 Kč. Věnovat se vám budou zkušené 
paní učitelky. Přijďte si zkusit, jak by se líbilo vašim dětem v mateřské 
školce, seznámíte se blíže s prostředím, které vaše dítě bude možná 
navštěvovat od září 2012, přijďte se poradit v oblasti předškolní vý-
chovy. Těšíme se na vás.
Nezapomeňte vzít dětem přezutí a pití. Pro velký zájem se, prosím, 
objednejte telefonicky na 241 471 378, osobně v MŠ nebo na e-mail: 
sykorova.mslojovicka@seznam.cz. 
Děkujeme také, že nám dáte vědět, že ač přihlášeni nedorazíte. 
Umožníte tím dalším zájemcům účast.

Ivana Sýkorová, ředitelka

sopark, který máme u nosu a posky-
tuje nám spoustu sportovních zážit-
ků. Rádi jezdíme na koloběžkách, ale 
často si také zazpíváme, baví nás ma-
lování, výlety a  vyprávění pohádek. 
Zajímáme se o všechno kolem nás.  

Helena Böhmová  
a Bc. Kateřina Černá, učitelky

Hudební třída – čtyřlístek
Čtyřlístek nabízí dětem zvýraz-

nění v  hudební oblasti. V  praxi to 
znamená, že ze třídy často uslyšíte 
melodie všeho druhu – ať ve for-
mě audio nahrávek, anebo přímo 
vlastní dětské realizace. Děti se učí 
písničky, které běžně neznají, stá-
le mají k  dispozici různé hudební 
nástroje. Hudba prolíná do všech 
činností, ať ve formě poslechu 
hudby, hudebních pohádek, cvi-
čení při hudbě, anebo v hudebním 
kroužku, který v  rámci rozšíření 
hudební náplně probíhá jednou 
týdně (ten mohou navštěvovat 
i děti z ostatních tříd). Malí zpěváč-
ci vystupovali např. na Vítání ob-
čánků, potěšili rodiče při koncertu 
a nechyběli na hudební soutěži. To 
vše si však žádá pochopení rodičů 
a potažmo umožnění účasti dětí na 
těchto akcích, které znamenají pro 
děti opravdu významnou událost 
a  hlavně zúročení jejich snažení. 
Předpokládáme samozřejmě, že 
hudební třídu nebo kroužek na-
vštěvují děti, které mají k  této ob-
lasti vztah a  zpívají rády – pak je 
radost podobné vystoupení zhléd-
nout a  právě nadšený dětský pro-
jev je nám největší odměnou.   

Radka Juránková  
a Dana Fáberová, učitelky 
Foto: archiv MŠ Lojovická

padák. Jsme šikovní na bruslích, jde 
nám plavání a cvičení ve velké tělo-
cvičně se nebojíme. Devizou je le-
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letní dětské tábOry 
Již deset let pro vás připravuje 

Klub Junior ve spolupráci s MČ Praha- 
-Libuš, humanitárním sdružením Pro-
tebe a  Svazem postižených civilizač-
ními chorobami (dýchací obtíže) letní 
dětské tábory (LDT) na období dvou 
měsíců letních prázdnin. I v letošním 
roce je pro děti připravena nabídka 

KLUB JUNIOR
klub Junior, na Okruhu 395/1, 142 00 Praha-Libuš, 
tel. 604 273 968, e-mail kjunior@centrum.cz, www.klubjunior.cz

čtrnáctidenního příměstského LDT 
konaného v červenci a dvou čtrnácti-
denních pobytových mimopražských 
LDT pořádaných v červenci a srpnu.

Zájemci sledujte aktuální infor-
mace na www.klubjunior.cz, kde se 
dozvíte více podrobností.

Ing. Lenka Koudelková

bŘezen 2012  
(výběr z programu)

Měsíc ve znamení výtvarné 
techniky„quillingu“ a  papíro-
vých hrátek s jarní tematikou.
1. 3. | ČT | Barevné rybičky
6. 3. | ÚT | Quilling − kytičky
8. 3. | ČT | Tučnáčci aneb posled-
ní vzpomínky na zimu
12. 3. | PO | Zpívání s kytarou 
13. 3. | ÚT | Quilling − motýlci
15. 3. | ČT | BURZa JaRníHO OB-
LeČení 9.30−14 hod. Příspěvek: 
prodávající 50 Kč, kupující zdarma. 
Každá maminka nabízí a  prodává 
své zboží sama. Registrace prodejců 
nutná (do 13. 3.), počet míst ome-
zen.
19. 3. | PO | Divadélko pro nejmen-
ší – (ne)známá maňásková pohádka 
s Katkou
20. 3. | ÚT | Quilling – velikonoční 
přáníčka
21. 3. | ST | aromaterapie v kaž-
dodenním životě rodiny – od 

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
aDReSa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš 
WeB: www.kuratko.mistecko.cz
kOnTakT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001.719 
OTeVíRací DOBa: pondělí až čtvrtek 9.30−12.00,  
Montessori herna: čtvrtek 10−12 hod.
ZÁkLaDní PROGRaM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT a ČT − výtvarná 
dílnička, ST − sportování pro nejmenší
POBYTnÉ a systém předplatného: jednorázové: 50 kč /za rodinu 
a dopoledne (včetně programu), permanentka: 10 vstupů − 400 kč. 
Montessori herna: jednorázové 100 kč/rodinu, předplatné: 10 vstupů 
za 600 Kč.

10 hod. O  významu vůní a  pohy-
bu v  prostředí našich domácností 
a o jejich vlivu na psychické a fyzické 
zdraví dětí i dospělých s námi přijde 
pohovořit lektorka Olga Hladová. 
Vstupné obvyklé, pro děti připrave-
ny doplňkové hudební a  výtvarné 
aktivity. Začátek 10.00.
22. 3. | ČT | Jarní vystřihovánky 
s  Míšou u  příležitosti prvních jar-
ních dnů
26. 3. | PO | Hudební rytmika 
27. 3. | ÚT | Quilling – velikonoční 
vajíčko netradičně (vyfouknuté va-
jíčko s sebou)
29. 3. | ČT | Ptáčči 100krát

 
Kompletní nabídku programů, 

služeb a  aktivit naleznete na adre-
se www.kuratko.mistecko.cz. 
Případné změny a  detaily k  vybra-
ným programům naleznete taktéž 
na webu MC či na nástěnce v centru 
Kuřátko.

Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová
Foto: Iveta Kalačová

sOciálně aktivizační sluŽba 
dOMinO 

Domino je služba určena pro na-
stávající maminky i  mámy s  dětmi 
do školního věku. Nabízí aktivní 
trávení času, poradenství v různých 
životních situacích, pomoc s přípra-
vou dítěte do školy, výuku češtiny 
pro maminky – cizinky, doprovod 
do jiných organizací aj.

Domino funguje každou středu 
od 9.00 do 13.00 na adrese Libuš-
ská 319/126, areál budovy Sapa, 6. 
patro (zastávka Sídliště Písnice, bus 
113, 197, 198, 331, 333). Tato služba 
je zde pro vás zdarma.

Další informace naleznete na we-
bové adrese: www.lache-chave.cz, 
nebo nás můžete kontaktovat pře-
dem na e-mailu: info@lache-chave.
cz a mob.: +420 723 293 601

Těšíme se na vás!

Program domina – březen: 
7. 3. | zdobení foto rámečků 
14. 3. | dopoledne plné písniček 
a her 
21. 3. | bazárek oblečení pro 
malé i velké 
28. 3. | malování kraslic

klub rOzHledna 
Je ti od 6 do 15 let, máš odpoled-

ne čas a nevíš, co dělat? 
K nám můžeš kdykoliv přijít a dě-

lat věci, které tě baví. Máme fotbálek, 
ping-pong, hodně společenských her, 

LAČHE ČHAVE

internet a mnoho dalšího J Navíc pro 
tebe připravujeme každý týden spe-
ciální program. V klubu jsou dva pra-
covníci, kteří jsou ti k dispozici, třeba 
když budeš chtít pomoc s úkoly.

kde nás najdeš? Pozor změna!

Smolkova 565, vstup společný se 
SOU obchodu a služeb, Praha 12
Bus č. 165, 215, 117, 198 – zastávka 
Pavlíkova
Kontaktní informace: info@lache-
chave.cz, +420 723 293 601
Webová stránka: www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic nepla-
tí, nepotřebujeme ani tvoje jméno, 
stačí nám přezdívka. Klub je otevřen 
v  pondělí, středu a  čtvrtek vždy od 
14.00 do 18.00 hodin. Na základě 
domluvy je možnost vytvořit si svůj 
vlastní plán, například ohledně po-
moci se školou, nebo problémy, kte-
ré tě trápí. Doučování probíhá v úte-
rý a pátek po předchozí domluvě.

Program nzdM rozhledna – březen:
5. 3. | O jídle a mlsání – přednáška 
Anabell
14. 3. | turnaj ve fotbálku
21. 3. | tvoříme technikou de-
coupage
28. 3. | ukaž, co tě v hudbě bere

Renáta Chrenová

V libušské sokolovně

17. března 2012 od 14.00 hodin
se koná

dětskÝ Maškarní karneval
Vstupné:

Děti bez masky 50 Kč, pro dospělé 100 Kč, Děti s maskou zdarma
Pro všechny účastníky – zejména pro ty malé − je připraveno občer-

stvení, bohatá tombola a hudba.
Pořádá SDH Libuš ve spolupráci se Stable Donja Písnice

ŽákOvské zastuPitelstvO cHce rOzšíŘit své Řady
Dne 13. 2. 2012 od 17:00 (Zš Meteorologická) se koná další 
schůze žákovského zastupitelstva.

Protože bychom chtěli poznat nové lidi, 
tak se nebojte a přijďte!

V  zastupitelstvu přivítáme každého, 
komu je více než deset let a je žákem/studentem v městské části Pra-
ha-Libuš nebo zde bydlí.

Žákovské zastupitelstvo bylo založeno před pěti lety jako poradní 
orgán městské části a nyní organizuje různé akce v MČ (cyklojízda, 
karneval).

Myslíme si, že práce s  námi vás může obohatit o  nové zážitky 
a zkušenosti.

Zatím největším úspěchem bylo vytipování dopravně nebezpeč-
ných míst v obci a docílení jejich úpravy.

Spolupracujeme i s jinými studentskými zastupitelstvy a práce nás 
baví.

A proto bychom byli rádi za každého nového člena odhodlaného 
něco navrhnout a třeba i změnit.

TĚšíMe Se na VÁS, URČiTĚ Se PŘiJĎTe aLeSPOň PODíVaT!
Ozvěte se nám na: info@zz-praha-libus.cz
Informace o nás najdete na: www.zz-praha-libus.cz

Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš
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PrOGraM na bŘezen  
a začátek dubna 2012

Zveme srdečně všechny naše milé 
seniory z celé městské části Praha − 
Libuš, Písnice na úterní odpoledne 
do klubu s tímto zajímavým progra-
mem.

6. 3. | Tradiční posezení s  připo-
mínkou Mezinárodního dne žen.
13. 3. | Návštěvou pana Ing. Le-
hovce si připomeneme jarní práce 
na zahrádkách. Dojde i  na dotazy 
a  odpovědi týkající se pěstování, 
které jsou vždy velmi žádány. Přijďte 
se opět něco zajímavého dovědět.
20. 3. | Ani v  zimním období ne-
může v programu klubu chybět po-
vídání mezi sebou při volné zábavě 
s kávou nebo s čajem.
27. 3. | Při dalším posezení nebu-
dou chybět čtené veselé historky. 
Přijďte si poslechnout.
3. 4. | Budeme se opět těšit na 
zástupce Městské policie, kteří pro 
nás připraví něco o rychlé zdravotní 
pomoci, jak nepanikařit a jak dobře 
poradit nebo pomoci. Přijďte se též 
poučit.

KLUB SENIOR
10. 4. | Na toto odpoledne nám 
připraví paní prof. Randová něco 
z  historie, na jejíž nezapomenutel-
né vyprávění se vždy moc těšíme. 
Dovídáme se o  velikánech žijících 
v minulých stoletích, o historických 
postavách a  mnohdy též o  historii 
z  neobvyklého pohledu. Velmi zají-
mavé a vždy dokonale navazující na 
dnešní dobu.

Všechny ostatní, kteří v této době 
nemohou do klubu, moc zdravíme, 
přejeme rychlé uzdravení, neboť 
jaro je již za dveřmi a my připravu-
jeme naše oblíbené půldenní výlety 
za historií a přírodou!

kniHOvna

Velké čtenáře upozorňujeme, že 
knihovna je stále k dispozici i v době 
onemocnění pana Noska − zastupu-
je paní Holá, členka Klubu Senior.

Těšíme se na vás všechny, neboť 
vaše uznání nás těší, a  proto tuto 
dobrovolnou bezplatnou práci vy-
konáváme s ještě větší chutí.

Za organizační výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

PutOvání za víneM
Zveme na „putování za vínem“ 

v  době od 1. do 2. září 2012 do 
sklípku Blučice s  ubytováním ve 
Znojmě. Plánovaný odjezd z  Libu-
še v  8.30 z  Libuše od Eimů. Pro-
gram: prohlídka vinohradu s  od-
borným výkladem a  ochutnávkou, 
večerní posezení ve sklípku s  ve-
čeří a  hudbou, prohlídka Luckého 
kláštera, vinných sklípků města 
Znojma, historie Znojma s  výkla-
dem (jízda vláčkem) a  jiné. Cena 
zájezdu činí 1 600 Kč (s přihláškou 
záloha 1000 Kč). V  ceně zájezdu: 
bus, ubytování, vláček, sklípek 
s večeří, dva obědy (kromě konzu-
mace nápojů). Na příjemné prožití 
víkendu srdečně zve organizační 
výbor, v  čele s  panem Václavem 
Melichem (další info: 731 251 187). 
Přihlášky adresujte na p. Prchlíko-
vou: 608 511  980 a  na p. Urbano-
vou 731 230 713.

ZÁJEZDY
PlánOvanÝ záJezd v červenci

Termín 21.−22. 7. 2012 se zatím 
neruší, bude nahrazeno výletem na 
sever Čech za krásou a  historií. Sle-
dujte časopis U nás.

uPOzOrnění – bezstarOstná 
dOvOlená

Plánovaná bezstarostná dovolená 
v Jizerských horách: stále je možnost 
se objednat na 8denní pobyt, a  to 
od 19. 3. do 26. 3. 2012. Bohatý pro-
gram, plná penze, setkání s  milými 
lidmi v krásném prostředí a v krásné 
jarní přírodě. Cena pobytu včetně 
výletů, programu, cestovného činí 
2 490 Kč. Autobus bude nabírat lidi 
z Písnice (konečná stanice 113) jako 
obvykle cca v 8.00 hodin. Při ubyto-
vání po 3 osobách se cena snižuje 
o 200 Kč. Srdečně zveme! Telefonuj-
te p. Prchlíkové: 608  511 980 nebo 
pí. Urbanové: 731 230 713.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková

VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL LIBUŠ
Zveme na valnou hromadu Tělocvičné jednoty 

Sokol Libuš, která se koná v  pátek 23. března 
2012 od 18.00 hodin v  sokolovně. Prezence 
přítomných v 17.30 hodin.

Program:
 1. Zahájení VH 
 2. Schválení programu
 3. Návrh a schválení komisí
 4. Úvodní zpráva o činnosti jednoty za rok 2011
 5. Zprávy náčelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti
 6. Zpráva o činnosti odboru sportu – volejbal
 7. Zpráva o hospodaření v r. 2011 a návrh rozpočtu na r. 2012
 8. Zpráva kontrolní komise
 9. Zpráva o členské základně
 10. Zpráva vzdělavatele
 11. Vystoupení hostů
 12. Rozprava ke zprávám a jejich schválení
 13. Návrh usnesení
 14. Schválení usnesení a závěr

Výbor T. J. Sokol Libuš
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Přijďte nám pomoci vytvořit hnutí 
za obnovu křesťanských hodnot v 
naší české společnosti. Pravidelná 
setkání lidí hledajících duchovní 
hodnoty a fair play životní styl:

Neděle od 10.00 hod, 
Klub JUNIOR, Na Okruhu 395/1, Praha 

4 − Libuš. 

» Akce pro děti «
» Učíme se anglicky «
» Anglické kempy «

» Rodinná setkání každý týden «
» Akce „jen tak” «

Naši partneři: 
www.soulspa.cz | www.nfmkp.cz | www. global partners.org

S Vaší pomocí můžeme vytvořit mnohem více. 

Info:  
e-mail: fajfr.marek@seznam.cz | tel. 602 221 828

Jarmark
31.3. 2012  od 14 hod - 17,30 hod. 

Půjde o čtvrtý ročník Velikonočního jarmarku, který se opět 

ponese v duchu návratu k lidovým řemeslům

(košíkářství, drátenictví, malování kraslic...).

Na dalších stáncích si budete moci zkusit vyrobit dřevěnou 

píšťalku, velikonoční prostírání, věnečky 

z přírodních materiálů, papírové zajíčky. 

Prodej velikonočních výrobků naší keramické dílny.

Divadlo Na Cikorce

V divadle na Cikorce bude probíhat taneční a hudební 

vystoupení, ve kterém budou účinkovat děti z místních 

zájmových kroužků.

Akce se koná pod záštitou senátorů Tomáše Kladívka a Tomáše Grulicha.

D ů m  d ě t í  a  m l á d e ž e  P ra h a  1 2  -  M o n e t ,  H e r r m a n n o v a  2 0 1 6 / 2 4 ,  1 4 3  0 0  Pr a h a  4 ,  t e l :  + 4 2 0  2 4 4  4 0 0  3 3 4
fax: +420 242 410 524, pobočka: Urbánkova 3348/4, 143 00 Praha 4, tel:  +420 241 772 463, www.ddmmonet.cz

Cena děti 30Kč, dospělí 60Kč.
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D ů m  d ě t í  a  m l á d e ž e  P r a h a  1 2  -  M o n e t  V á s  c o  n e j s r d e č n ě j i  z v e  n a

Vstupenky k prodeji na recepci DDM - Herrmannova.

AKTIVITY
 plavání miminek od narození ve vaničce 

     (i v domácím prostředí)
 plavání kojenců, batolat a dětí do 8mi let
 prázdninové kempy s plaváním
 prázdninové intenzivní kurzy
 aquaerobik
 rodinné plavání
 dětské oslavy
 sportovní sobotní dopoledne pro ženy

VÝHODY
 slevy pro sourozence
 slevy stálým zákazníkům
 možnost hlídání druhého sourozence
 pomoc při plavání s dvojčátky

Studio Skokánek s. r. o.
Náměstí Na Sádkách 704
252 41 Dolní Břežany
www.studio-skokanek.cz
info@studio-skokanek.cz
tel.: +420 241 401 716
mob.: +420 722 900 604

ZÁPISY NA DALŠÍ KURZ 4 – 6 /2012
pro nové děti 7. 3. 2012 od 9 – 14 hodin!
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


