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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ: RYBNÍK OBECŇÁK 
DOKUMENTÁRNÍ KINO V PÍSNICI
JAK NEPROMARNIT ČAS DĚTSTVÍ
PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

1  Osmý ročník soutěže hudebních dovedností 
Libhush.

2  Víte, jak přicházejí na svět včely?
3  Den Země v Základní škole Meteorologická.
4  studentské fórum aneb Desatero problémů 

očima žáků a studentů.
5  Záchranná stanice pro hendikepované 

živočichy v cholupicích.
6  co skrývá trávník před mateřským centrem? 

Foto: Lenka Koudelková, archiv MŠ Mezi Domy, archiv 
ZŠ Meteorologická, Adam Nguyen, Marie Štaflová , 
archiv MC Kuřátko
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Společnosti, jejíž stavební aktivity 
jsou soustředěny v území mezi ulice-
mi Zbudovská a U Pejřárny, bylo ulo-
ženo na obecních pozemcích vysadit 
dvacet pět vzrostlých stromů a čtyři-
cet keřů. Nové výsadby máme v uli-
cích Hoštická, K Vrtilce, Na Domovi-
ně, K Lukám, Zbudovská a v dalších 
ulicích. Investor musí zajistit násled-
nou péči po dobu tří let. Pokud něja-
ký strom uschne, musí vysadit nový. 

Kromě javoru babyky, lípy stříbrné 
a jeřábu obecného budou naši měst-
skou část krášlit i  stromy netypické 
jako lyrovník tulipánokvětý, svitel lat-
natý, dřezovec trojtrnný a  magnolie 
Soulangeova. Klasické domácí dřevi-
ny jsme volili v  omezenějším rozsa-
hu. Vedla nás k tomu snaha o druho-
vé zpestření. Plody dřezovce a svitele 
by mohly posloužit dětem na hraní. 
Stromy jsou vysázené na dětských 
hřištích. K nově vzniklému sportovišti 
s fitness prvky byla navržena výsad-
ba pámelníků, která má zpevnit svah 
a vytvořit pohledovou kulisu.

charakteristika 
DřeVin:

→ Magnolie soulangeova − keř 
dorůstající až 5 metrů. Kvete v  dub-
nu–květnu (před rašením listů) v bar-
vě purpurové, růžové až skoro bílé.
→ Lyrovník tulipánokvětý (liri-
odendron) − strom má listy lyrovi-
tého tvaru, z rubu našedlé, které se 
na podzim zbarvují zlatožlutě. Květy 
jsou podobné tvarem i velikostí tu-
lipánu barvy žlutozelené s  oranžo-
vými kresbami na dolní části plátků. 
Kvete v červnu–červenci, pochází ze 
Severní Ameriky.
→ svitel latnatý − menší strom 
do 10 metrů. Žluté květy jsou se-
staveny ve velkých latách, vykvétají 
v červenci až srpnu, plodem je vejči-
tá tobolka, která se dá použít pro su-
chou vazbu. Ideální městský strom.
→ Dřezovec trojtrnný − strom 
dorůstá výšky přes 30 metrů. Koru-
nu má rozložitou, vzdušnou. Kvete 
nenápadně, plodem jsou ozdobné 
lusky přes 20 cm dlouhé, často za-
hnuté, fialově hnědé a lesklé. 
→ Pámelník bílý − nižší keř vhod-
ný na osazování svahů, květy má bě-
lorůžové, plodem jsou bílé bobule.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autorka

NOVÉ STROMY V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Využíváme možnosti zákona o ochraně přírody a ukládáme developerům,  
kteří v městské části staví, náhradní výsadby za pokácené dřeviny.

1| Dřezovec trojtrnný,
 dětské hřiště v Hoštické.

2| Lyrovník tulipánokvětý, 
Na Domovině.

3| Magnolie, libušské sídliště.
4| Jeřáb obecný, K Lukám.
5| Lípa stříbrná, K Vrtilce.

O  větší část zeleně se stará spo-
lečnost Louka, jež má podepsanou 
mandátní smlouvu s naším úřadem. 
Firma zajišťuje seč zelených ploch, 
která se provádí pětkrát do roka, dále 
se stará o stříhání a ošetřování keřů.

V minulém roce úřad pořídil stroj 
na sečení trávy, který zajišťuje nižší 
provozní náklady spojené s  údrž-
bou zeleně. Stroj se začal využíval 
až od čtvrté seče. Se strojem jezdí 
p. Kopic, který v loňském roce sekal 
2,5  ha zeleně. V  letošním roce byly 
z důvodu rekonstrukce parku U Za-
hrádkářské kolonie vybrány jiné plo-
chy, které budou sekány.

Zelené plochy, které jsou udržo-
vány naším strojem Stiga, se musejí 
sekat častěji než plochy o  které se 
stará společnost Louka, a  to proto, 

ÚDRŽBA ZELENĚ
Městská část Praha-Libuš udržuje okolo 12 hektarů veřejné zeleně. 

že náš stroj nemá sběrný koš a tráva 
se mulčuje.

Na našich webových stránkách 
můžete najít mapy, kde jsou vyzna-
čeny plochy, které se sekají.

Ing. Michal Paučík,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autor
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, mnozí z  vás již 
jistě slyšeli o  takzvaném por-
cování medvěda. Tuto proce-

duru, při níž se část rozpočtových 
prostředků přiděluje na různé ve-
řejně prospěšné projekty, „prosla-
vili“ naši poslanci, když například 
podpořili stavbu aquaparku v  obci, 
kam dodnes není zaveden vodo-
vod. K  rozdělování určitého obje-
mu finančních prostředků dochází 
i v krajích, do letošního roku včetně 
Prahy. Oficiálně jde o  primátor-
skou rezervu, ze které byly pod-
porovány investiční akce jednotli-
vých městských částí. Každoroční 
rezerva bývala půl miliardy, letos 
se snížila na dvě stě milionů, avšak 
součet požadavků všech městských 
částí přesáhl každoročně miliardu. 
Oproti mnohým poslaneckým kre-
ativním nápadům (které si zákono-
dárci po posledních volbách už ko-
nečně zakázali) se vedení hlavního 
města snažilo v  minulosti podpořit 
projekty, které viditelně slouží ob-
čanům. I  tak bylo přerozdělování 
pro jednotlivé městské části často 
určováno tou „správnou“ stranic-
kou průkazkou. Nové vedení hlav-
ního města se proto rozhodlo, že 
„porcování medvěda“ bylo letos 
naposledy. Ihned po volbách v roce 
2010 jsme si s koaličním partnerem 
v čele s paní doktorkou Adámkovou 
předsevzali, že povedeme účinný 
tlak na vedení hlavního města, aby-
chom z  primátorské rezervy získa-
li co nejvíce prostředků na opravy 
našich školních budov. Dvě máme 
v havarijním stavu (jde o mateřskou 
školku Ke Kašně a ZŠ Meteorologic-
ká). Požadovali jsme také finanční 
prostředky pro ZŠ L. Coňka a na po-

kračování stavebních úprav Klubu 
Junior. Naše žádosti jsme podpořili 
podrobně zpracovanou fotodo-
kumentací, která věrně odrážela 
reálný stav budov. Vloni i  letos se 
z primátorské rezervy nejvíce peněz 
rozdělilo na investice právě do 
škol a  naše městská část byla při 
lobbování – i vzhledem k zanedba-
ným investicím v minulosti – velice 
úspěšná. Z loňské půlmiliardové re-
zervy městská část získala více než 
devět milionů, letos jsme z dvouse-
tmilionového balíku získali celých 
pět milionů. V  součtu za dva roky 
jsme u  srovnatelných městských 
částí podle počtu obyvatel získali 
vůbec nejvíce prostředků (jak 
ukazuje přiložený graf ). Můžeme se 
tak pustit do dlouho očekávaných 
investičních akcí. Na úplné pokrytí 
nezbytných oprav v  příštích letech 
bychom však potřebovali bezmála 
dvojnásobnou částku, a  tak je před 
námi nejprve úkol vybrat ty nejdůle-
žitější investiční akce i s ohledem na 
skutečnost, že se letos rozdělovalo 
naposledy. 

Naši městskou část postihla ne-
čekaná smutná událost. Opustila 
nás paní hana kvapilová, dlou-
holetá vedoucí klubu senior, 
která letos oslavila osmdesát let. 
Její odchod je velkou ztrátou nejen 
pro její blízké. Do posledních chvil 
věnovala svůj volný čas organizo-
vání akcí pro naše seniory. Ještě 
dlouho mi budou v  uších znít její 
slova, jimiž začínala každý telefon-
ní hovor: „Kvapilová. Pane starosto, 
takže proč vám volám...“ Nikdy jsem 
v  prvních vteřinách na jejím hla-
se nepoznal, zda mi chce vyčinit, či 
poděkovat, nebo mě o  něco požá-

součet investičních dotací v letech 2011–2012 (v tis. Kč)
srovnatelných městských částí podle počtu obyvatel
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počet obyvatel

dat. Se stejnou  laskavou přísností 
při vedení Klubu Senioru nastavila 
vysokou laťku a nebude snadné na-
jít její následovnici či následovníka. 
Věřím, že členové a  členky Klubu 
Senior se důkladně zamyslí nad tím, 
kdo jim bude předsedat, a  nepod-
lehnou rychlému prvnímu řešení. 

Odkaz paní Kvapilové k uváženému 
rozhodnutí zavazuje.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto Zdena Prchlíková

Zveme obyvatele  
Písnice na

VEŘEJNÉ  
PROJEDNÁNÍ

 

RYBNÍK OBECŇÁK  
a JEhO ODsVěŘENÍ 

(předání správy rybníku Magistrátu hl. m. Prahy),  
možnosti revitalizace včetně odbahnění,  

následná péče a údržba

Diskuzní  
téma

 úterý 
12. 6. 2012 

od 17 hodin
v hasičské zbrojnici  

v Písnici

hosté ↓ 
> zástupci odboru rozvoje 

veřejného prostoru  
Magistrátu hl. m. Prahy  
Ing. Richard Polifka  
a Ing. Jiří Karnecki

> starosta MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek 

> radní a zástupci Úřadu MČ

Nedávné blahopřání 
paní Haně Kvapilové 
u příležitosti jejích 80. 
narozenin.
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Akce nazvaná „Studentské fórum 
aneb Desatero problémů očima žáků 
a  studentů základních a  středních 
škol“ má dát prostor k  diskuzi, ke 
sdělení názorů a  připomínek k  pro-
blémům, které mladí lidé v  Libuši 
a Písnici spatřují. Toto setkání se ko-
nalo již podruhé. Oproti loňské pre-
miéře je vidět, jak jsou mladí schopni 
postřehnout změny kolem sebe, umí 
je pojmenovat a  zároveň argumen-
tovat před zástupci vedení radnice. 

V  průběhu celého dopoledne 
studenti živě diskutovali se zástup-
ci škol, starostou městské části Jiřím 
Koubkem a zástupkyní starosty Len-
kou Koudelkovou. Přítomni byli i ve-
doucí jednotlivých odborů úřadu. Ze 
zastoupení dospělých je patrné, že je 
názory mladých zajímají a  jsou pro 
ně důležité. Cenné výstupy vycháze-
ly i z debat na konkrétní témata a sta-
rosta i jeho zástupkyně byli často za-
valeni tolika příspěvky, že se čas vy-
hrazený pro akci musel prodlužovat.

Na Studentské fórum byli pozvá-
ni zástupci dvou základních a  tří 
středních škol a  přímo na akci se 
sešlo třicet dva studentů. V  připra-
veném programu byly jak soutěže 
a vědomostní kvíz z historie Libuše 
a Písnice, tak i seriózní debata o pro-
blémech, což bylo i  hlavní téma 
– navrhnout problémy, obhájit je 
a nakonec je i odhlasovat. Mladí se 
rozdělili do skupin podle jednot-
livých oblastí komunitního života 
a v těchto skupinkách i ladili společ-
ný postup pro představení problé-
mů ostatním. Mezi prioritní problé-
my podle studentů patří:
→ omezit rychlost aut v ulici V Kou-
tě a Libušská
→ zabývat se zvýšenou kriminali-
tou (např. v ulici Kolektivní)

STUDENTSKÉ FÓRUM
setkání mladých lidí, kteří bydlí nebo studují v městské části Pra-
ha-Libuš, s vedením městské části se uskutečnilo 9. května 2012.

→ zlepšit vybavení tělocvičen
→ zlepšit okolí škol pro volný čas 
→ zajistit dodržování nočního klidu 
v okolí kasin
→ vybudovat plavecký bazén
→ zrušit herny
→ vybudovat hřiště pro dospívající
→ několik zastávek na znamení 
změnit na normální režim
→ řešit s  dopravcem nepříjemné 
chování řidičů autobusů

Výsledkem fóra je deset problé-
mů, které budou nyní zpracovány 
do ankety a  rozdány k  hlasování 
ve všech zapojených školách. Na 
podzim budou studenti pozváni na 
jednání zastupitelstva městské čás-
ti a  zastupitelům osobně představí 
studentské fórum a výstupy v podo-
bě desatera problémů.

Starosta Libuše a  Písnice Jiří 
Koubek se v  závěru akce vyjádřil: 
„Vaše názory jsou pro nás důležité 
a  určitě je využijeme. Oceňuji váš 
zájem o okolí a snahu změnit věci 
k lepšímu.“

Akci pořádal Úřad městské části 
Praha-Libuš a  střediskem ekologic-
ké výchovy Sever z Litoměřic.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21, ÚMČ Praha-Libuš, 
martinkova@praha-libus.cz

Foto: autorka a Adam Nguyen
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Počasí nám tento rok přálo, slu-
níčko hřálo, a  tak nádvoří sídliš-
tě Písnice před prodejnou Albert, 
kde byl start, ožilo asi 180 zájemci 
– hlavně dětmi, ale i  celými rodi-
nami. Na startu obdrželi účastníci 
kartičku s obrázkem Perníkové cha-
loupky a místy pro razítka a mohli 
se vydat na soutěžní trať k  cha-
loupce přes různá stanoviště, která 
vedla směrem do Modřanské rokle 
k  nádrži a  zpět. Smyslem akce po-
řádané ke Dni Země bylo přivést 
děti i  jejich doprovod do přírody, 
vzbudit o  ni zájem a  ukázat, jak je 
možno zpestřit pobyt na čerstvém 
vzduchu, aniž by docházelo k   její-
mu poškozování. 

Osm soutěžních stanovišť na tra-
se k  přehradě zábavnou formou 
prověřovalo tělesnou zdatnost 
i znalosti o přírodě. Jedním takovým 
místem byla Perníková chaloupka, 

SoKoL LiBUŠ
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

Perníková chaloupka anebo cesta pohádkovým lesem v Mod-
řanské rokli patřila mezi akce pořádané ke Dni Země v MČ Pra-
ha-Libuš. konala se ve čtvrtek 26. dubna od 15 hodin a hlavním 
organizátorem byla t. J. sokol Libuš ve spolupráci s Mc kuřátko, 
sDh Libuš, sDh Písnice, Obvodním mysliveckým sdružením 
ČMMJ Praha 4, MČ Praha-Libuš, klubem Junior a o. s. alt_r.

V  Praze-Písnici pracuje už řadu 
let velmi úspěšný modelářský klub 
Křížem krážem, sídlící v  Klubu Ju- 
nior.  Úspěšný natolik, že jeho členo-
vé – děti i  jejich vedoucí dospělí – 
jsou několikanásobní mistři repub-
liky ve stavbě plastických modelů 
letadel a  ostatní bojové techniky.  
A jsou až zbytečně skromní − mimo 
svůj obor o  sobě příliš vědět nedá-
vají. Což je na škodu i pro občany Li-
buše a Písnice, protože tyto úspěchy 
dělají vlastně reklamu i naší čtvrti.  

8. kVěten 1945 a 2012
V  letošním roce se ale modelá-

ři v  klubu Křížem krážem nechali 
přemluvit a spolu s radnicí městské 
části Praha-Libuš a s vedením Klubu 
Junior připravili v  tělocvičně klubu 
veřejnou výstavku úspěšných mo-
delů svých členů. A  protože svoji 
prezentaci pojali jako připomínku 
ukončení druhé světové války v Ev-
ropě 8. května 1945, doplnili pro-
gram o promítání neznámých a čas-
to unikátních dokumentárních filmů 
s leteckou tematikou právě z druhé 

která lákala malé Jeníčky a Mařenky 
vonícími perníčky. Jinde zase místní 
hasiči seznamovali děti, jak zacházet 
s  hasící technikou. O  kus dál měly 
rozeznávat hmatem poslepu různé 
přírodniny, skákat panáka, poznávat 
zvířata, jeho stopy a potravu, naučit 
se, jak třídit odpad. Dozvěděly se 
něco o dravcích, které viděly. Náro-
ky byly samozřejmě odstupňovány 
podle věku soutěžícího dítěte.

Značný zájem byl o  úkol navíc 
– čištění rokle od poházených od-
padků. Dobrovolní sběrači pracovali 
s nadšením a předháněli se v množ-
ství nasbíraných odpadků.

Všichni účastníci soutěže se dob-
ře bavili a  po splnění všech úkolů 
byli v cíli odměněni drobnými dárky 
od pořadatelů. Podle ohlasů to bylo 
určitě jedno z  příjemně strávených 
odpolední v přírodě a možná se po-
tkáme na této akci i příští rok. 

DOKUMENTÁRNÍ KINO V PÍSNICI

Velký dík patří všem organizáto-
rům z výše uvedených sdružení, kte-
ří se na uspořádání této akce, její pří-
pravě a samotné organizaci podíleli. 
V neposlední řadě také díky účastní-
kům akce, bez kterých by Perníková 

chaloupka nebyla tak příjemnou 
akcí, kterou se nepochybně stala.

Eva Stodolová a Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: Mgr. Jana Vlková

Vzpomínka na konec druhé světové války v klubu Junior.

světové války. Většina z  nich byla 
vybrána tak, aby ukázala působe-
ní československých letců za druhé 
světové války. Filmy poskytl ze své 
sbírky a  komentářem doprovodil 
Ing. Ivo Pujman, zaměstnanec úřa-
du městské části.

Tělocvična Klubu Junior se pro tuto 
příležitost přeměnila 8. května na vel-
ký promítací sál a výstavní místnost. 
Na stolech modeláři vystavili své mo-
dely letadel i bojových vozidel, tanků 
a automobilů. Každý model měl svoji 
popisku, ze které se návštěvník mohl 
dozvědět nejen to, o jaký typ vlastně 
jde, ale i  kdo na konkrétním letadle 
létal a bojoval, ve které jednotce, jaké 
měl výkony a  jiné osudy. Krásným 
doplňkem vystavených plastikových 
modelů byla i trojice unikátních před-
válečných kovových modelů čs. leta-
del vyleštěných do nádherného stří-
brného lesku.

unikátní DOkuMenty
Promítání dokumentárních filmů 

obsáhlo prakticky celé období dru-
hé světové války. Na počátku byl di-

vákům předveden krátký ex-
kurs do 30. let v  čs. letectvu 
a  španělské občanské války, 
připomněli si zahájení války 
v  Polsku, uviděli i  francouz-
ské druhoválečné letouny na 
přehlídkách i  v  akci Podivné 
války. Největší blok historic-
kých filmů tvořily unikátní 
barevné záběry českosloven-
ských letců v Anglii, jak všech 
čs. stíhacích perutí, 310., 312. 
a  313. perutě RAF, tak bom-
bardovací 311. perutě RAF. 
Nádherné barevné záběry 
Spitfirů Mk.V  či Wellingtonů 
a  jejich posádek, včetně záběrů na 
jejich všední dny, přípravy na letec-
ké sweepy stíhačů u  mapy − to vše 
přeneslo na chvíli všechny přítomné 
až o 70 let zpět. Záběry doplnily pro 
zpestření různé opravdu unikátní 
dokumenty, jako například záběry 
zkoušek prvého bojového raketové-
ho stíhacího letadla na světě, ruské-
ho BI z roku 1941, zkonstruovaného 
a  vyzkoušeného dva roky před ně-
meckým Messerschmittem Me-163 
Comet, nebo úžasná přehlídka letec-
ké válečné techniky finského letectva 

a  podobně. Symbolickým závěrem 
pak byly dokumentární záběry na 
přílet čs. letců z Anglie do osvoboze-
ného Československa v srpnu 1945.

Připomínka konce druhé světové 
války v naší čtvrti se z původně pro-
klamovaných dvou hodin protáhla 
na tři a půl hodiny promítání. Asi 35 
diváků a  návštěvníků odcházelo vi-
ditelně spokojených. A  modeláři již 
plánují další podobné akce. Může-
me se s nimi těšit.

Ing. Ivo Pujman
Foto: autor
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V letošním roce se tohoto hu-
debního klání zúčastnilo celkem 43 
mladých hudebníků, mezi nimiž tro-
fej nejcennější vybojovali: Karolína 
Plešková, Michaela Horká, Markéta 
Plešková, Hynek Tomáško, Lenka 
Sixtová, Sára Osičková, Klára Osičko-
vá, Vojtěch Lanz, Dalibor Havlíček. 
Gratulujeme vítězům!

Lenka Koudelková
Foto: autorka

LIBHUSH 2O12 
MÁ VÍTĚZE
V klubu Junior se v neděli 
6. května uskutečnil již osmý 
ročník soutěže hudebních 
dovedností dětí a mládeže 
Libhush 2012. 

Závodilo se opět jako v  předcho-
zích letech v  plavání, atletice, gym-
nastice a  šplhu. Za T. J. Sokol Libuš 
závodili v  žákovských kategoriích tři 
žáci a  čtyři žákyně – Chmelík Jaro-
slav, Kučerák Jan, Vlk Martin, Sixtová 
Lenka, Sixtová Linda, Šulcová Denisa 
a  Viklická Natálie. V  kategorii „Žáci 
I“ zvítězil v  atletice kučerák Jan, 
chmelík Jaroslav obsadil 12. mís-
to. V kategorii „Žáci II“ zvítězil v pla-
vání Vlk Martin a v atletice obsadil 
pěkné 4. místo. V kategorii „Žákyně II“ 
obsadila v atletice 3. místo šulcová 
Denisa a  v  plavání 11. místo, v  ka-
tegorii „Žákyně I“ obsadila 6. místo 

SoKoL LiBUŠ
SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI

Ve dnech 20.–22. dubna se konala tradiční soutěž sokolské 
všestrannosti pro rok 2012 – Praha.

Práce lidí ve stanici nespočívá 
pouze v předvádění letu ptáků. 
Hlavní náplní je záchrana zraněných 
nebo jinak ohrožených zvířat. Pan 
Kolomazník, který nás areálem pro-
vází, si svou přirozenou autoritou 
sjednává pořádek, a tak se v tichosti 
vydáváme za poznáním. 

Krásné sovy, vznešení dravci, do-
konce mluvící straka. A to vše do-
provázené poutavým vyprávěním 
našeho průvodce. Prostě nádhera! 
Nakonec nás čeká ještě překvape-
ní. Můžeme se seznámit s výrečkem 
− naší nejmenší sovou, pohladit si 
fretku. A ti nejodvážnější z nás si do-
konce mohou sáhnout na šupinaté 
tělo užovky červené. 

Nevšední odpoledne plné zážit-
ků. Děkujeme a doufáme, že se do 
Cholupic příští rok opět vypravíme.

Marie Štaflová,  
vychovatelka školní družiny ZŠ L. Coňka

Foto: autorka

ZÁCHRANNÁ STANICE V CHOLUPICÍCH
s dětmi ze školní družiny písnické základní školy vyrážíme na ne-
všední výpravu do cholupic − do záchranné stanice dravců a sov. 

v  atletice sixtová Lenka, v  kate-
gorii „Žákyně III“ obsadila v  atletice 
9. místo sixtová Linda a 10. místo 
Viklická natálie v plavání.

Všem účastníkům blahopřejeme 
k dosaženým výsledkům, děkujeme 
za účast a  úspěšnou reprezentaci 
jednoty.

Také děkujeme všem rodičům 
za jejich ochotu umožnit dětem re-
prezentovat naši jednotu, stejně tak 
i všem cvičitelům, kteří se na přípra-
vě dětí na závody podíleli.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš
Foto: Mgr. Jana Vlková
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Den ZeMě 
Do oslav Dne Země se naše škola 

zapojuje každoročně několika pro-
jekty na podporu životního prostředí. 

Letošní Den Země, který se v areá-
lu školy konal ve středu 25. dubna, 
byl pestrý. Třídy prvního stupně se 
zúčastnily vnitřních programů Eko-
centra Koniklec a  Ekocentrum Pod-
houbí pro ně připravilo v tělocvičně 
hry s  ekologickou tematikou. Dále 
děti mohly navštívit ekologické 
informační stánky, které pro ně 
připravila městská část Praha-Libuš 
ve spolupráci s  Magistrátem hl. 
města Prahy. Několik tříd se vy-
pravilo s lektory Ekocentra Koniklec 
do lesa či parku, kde pro ně byly 
připraveny zajímavé úkoly s  tema-
tikou přírody a  živočichů kolem 
nás. Třída 8.A  se starala o  zeleň 
a  vyhledala vhodná stanoviště pro 
další stromky a keře v areálu a okolí 
školy. Třída 9.A  uspořádala pro 
mateřské školy naší městské části 
Den her. Děti byly nadšené a odchá-
zely s  novými zážitky a  drobnými 
dárky z ekostánků. 

Vzdor chladnému počasí se akce 
nadmíru vydařila!

Mgr. Alena Dušková
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Z POháDky DO POháDky
S  dětmi ze školní družiny jsme 

19. dubna vyrazili do KC Novod-
vorská na interaktivní představení 
plné písniček, vyprávění a klauniád 
s  malířem pohádek Tomem a  jeho 
kamarády. Dětem bylo na očích 
vidět, jak jsou veselé a  spokojené, 
výběr pořadu měl prostě úspěch.

Martin Pochmon z  2.A  napsal: 
„Divadlo bylo moc hezké, byla 
to ta nejhezčí akce s  družinou. 
Představení bylo spíš zpívání a  tan-
cování. Daly se vyhrát různé ceny 
a  prostě to bylo žůžo. Sál byl ob-
rovský a mohlo se tam tančit a zpívat 
písničky z pohádek Princezna a drak, 
Ať žijí duchové a  dalších. Herci byli 
sympatičtí a  zvlášť mě překvapilo, 
jak jeden herec byl vtipný.“

K. Kácová z  2.A. napsala: „Na 
pořadu Z  pohádky do pohádky byl 
princ, princezna, královna a  drak. 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
Drak chtěl sníst princeznu, ale princ 
draka zabil a princeznu zachránil.“ 

Vychovatelky školní družiny

PreVentiVní triky 
k POuŽití eLetriky

Celá naše školní družina se 23. 
dubna zúčastnila edukativního pro-
gramu Preventivní triky k  použití 
eletriky. Program zábavnou formou 
seznámil děti s  bezpečným a  ho-
spodárným využíváním elektřiny. 
Programem nás provedla dvojice 
kamarádů: dívka Vanda a  chlapec 
Standa. Nenásilnou formou soutěží 
a  písniček děti seznámili se základ-
ními pravidly bezpečného zachá-
zení s elektřinou. Pořad byl nápaditý 
a  všechny nás zaujal. Děti skvěle 
spolupracovaly, dozvěděly se spou-
stu užitečných věcí týkajících se 
úsporných spotřebičů. Pořad také 
přispěl k  ekologické osvětě. Moc 
děkujeme organizátorům za poučný 
a  velice zábavný pořad. Kéž by ta-
kových bylo více.

Vychovatelky školní družiny

Děti z  družiny ZŠ Meteo-
rologická se zúčastnily akce 
pořádané ke Dni Země: Per-
níkOVá chaLOuPka aneb 
cesta POháDkOVýM Le-
seM. Bylo zde připraveno 8 
stanovišť s  různými úkoly, jako 
například vyplňování křížovky 
podle obrázků, jak správně 
třídit odpad nebo znalost vy-
bavení hasičů (po správném 
zodpovězení, za pomoci jednoho z hasičů, si mohly vyzkoušet trefovat 
se z hadice proudem vody na cíl). Za každý splněný úkol získaly ob-
rázek či razítko. Na konci cesty stála perníková chaloupka, kde děti dos-
taly perníčky za účast. Pro aktivnější byly připraveny i hodnotnější ceny. 
Počasí nám přálo a akce se dětem líbila.

Foto: archiv ŠD ZŠ Meteorologická

není škOLa  
JakO škOLa

V září 2011 nastoupil náš syn 
do 8. třídy ZŠ Meteorologická. 
Rádi bychom se s vámi podělili 
o  naše pozitivní zkušenosti 
s touto školou.

První dojmy z  nové školy 
byly od samého počátku vel-
mi dobré. Dětem se zde plně 
věnují, pořádají pro ně spous-
tu vědomostních soutěží, kul-
turních a  sportovních akcí. Ve 
výuce mají k dětem zcela pro-
fesionální přístup. Jako rodiče 
pozorujeme značný nárůst vě-
domostí a znalostí. Informova-
nost rodičů a spolupráce učite-
lů s rodiči je na vysoké úrovni. 
Citlivým, lidským způsobem 
podporují rozvoj osobnosti 
a podněcují tvořivost dětí. Syn 
je na této škole velice spokoje-
ný a opět se mu podařilo najít 
ztracenou důvěru v učitele. 

Pro změnu školy jsme se 
rozhodli po nepříjemných jed-
náních s  předchozí školou, po 
zbytečném vážném úrazu syno-
vy nohy na lyžařském výcviku.

Vřele doporučujeme ZŠ Me-
teorologickou všem rodičům, 
kteří mají zájem umístit své 
děti v kvalitní základní škole.

Lucie a Jiří Šejblovi



KroniKa

8 | U nás | 6/2O12

ZŠ PÍSNICE
ZÚČastniLi JsMe se 
stuDentskÉhO FÓra

Společně s některými svými spo-
lužáky jsem se 9. května zúčastnila 
akce: ,,10 problémů obce Libuše 
a Písnice" na obecním úřadu. Ovšem 
nebyli jsme tam jen ze ZŠ Ladislava 
Coňka, byly tam také zastoupeny 
také například ZŠ Meteorologická 
nebo Gymnázium Písnická. 

Na začátku nám pan starosta řekl 
pár slov a akce mohla začít. Byla zde 
spousta soutěží v  předem určených 
skupinách. Asi hodinu před koncem 
jsme přistoupili k  hlavní věci. Jak již 
název napovídá, jedná se o  problé-
my dvou obcí (Libuše a Písnice). Kaž-
dá skupina dostala jiné zadání a měli 
jsme napsat na toto téma co nejvíce 
problémů a  poté je předvést ostat-
ním. Pak vybrali studenti ZŠ v  Lito-
měřicích těch deset nejzávadnějších, 
zatímco my jsme se bavili při tombo-
le. Moc děkuji za výborné pohoštění, 
které zde bylo.  Myslím, že to mělo 
přínos jak dětem, tak panu starostovi. 

Natálie Koscelanská,  
5. třída ZŠ s RVJ L. Coňka

PerníkOVá chaLOuPka 
a ČarODěJnÉ raDOVánky

Letošní jaro je opravdu krásné, 
takže dubnový program naší školní 

družiny provázelo sluníčko. 
Zúčastnili jsme se akce místního 

Sokola Perníková chaloupka. Plni-
li jsme pestré úkoly, které prověři-
ly naše znalosti z  přírody, ekologie 
i naši tělesnou zdatnost. Bohužel se 
nám nepodařilo z časových důvodů 
dorazit až do cíle, ale to nám nevadi-
lo. I tak jsme si odnesli hezké zážitky 
i  drobné dárky... Příští rok musíme 
počítat s  větší časovou rezervou. 
Víme však, že se určitě opět zúčast-
níme! Děkujeme všem obětavým or-
ganizátorům za příjemnou akci.

Když se duben ponachýlil, byly 
tu čarodějnice. I my jsme si je chtěli 
užít, a tak jsme si za doprovodu ryt-
mické hudby uspořádali Čarodějnic-

To, když děti, za přispění rodičů, 
dorazily v pátek 27. dubna v rozma-
nitých maskách, prostě v plné pará-
dě. Nezapomněly na veliký klobouk, 
dlouhý černý plášť, zakřivený nos, 
bradavici a pořádné koště. 

Po slavnostním zahájení začal ten 
pravý rej, nechyběla zaříkávadla, 
třeba: „Dexempo, multo, šupoplex!“, 
vyhánění zlobivosti a zla, zpívání pís-
niček o čarodějnicích při kytaře a to-
lik očekávané pálení papírových ča-
rodějnic, které jsme si pro tyto účely 
dopředu připravili. K  velké radosti 
všech program pokračoval. Každý 
malý čaroděj dostal Čarodějnickou 
žákovskou knížku a mohly začít sou-
těže v plašení netopýrů, létalo se na 
koštěti a  pojídali se špagetoví hadi 
z  pohádkového hrnce. A  to byla ta-
ková dobrota, že si mnozí přidávali, 

DEXEMPO, MULTO, ŠUPOPLEX  
aneb JaK neProMarniT ČaS dĚTSTVÍ
V Mateřské škole Lojovická proběhl slet čaro-
dějnic, čarodějů, ježibab, strašidel a ostatních 
příbuzných tohoto čarodějnického plemena. 

a  dostali tak 
sílu k  další-
mu řádění. Za 
každé úspěš-
né zdolání 
čarodějnické 
zkoušky do-
stali čarodě-
jové razítko 
do své knížky, 
za které byli 
všichni malí 
účastníci oce-
něni kouzelnickou svítící hůlkou.

Že jsme si to užili – o tom nepo-
chybujte! Děti se během dne vý-
borně bavily a zároveň se i něčemu 
přiučily. Takovou akci pořádá naše 
mateřská škola každoročně, patří 
mezi tradice, které se ve školce do-
držují, takže jsme si všichni společně 

slíbili, že příští rok se opět na sletu 
sejdeme. Máme totiž v Lojovické 
všichni rádi čas těšení, čas oslavo-
vání a  víme, jak nepromarnit čas 
dětství.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: Barbora Zemanová

Základní škola  
s rozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3,  
Praha-Písnice
ZVEME VÁS NA

DEN DĚTSKÝCH DÍLEN,
KTERÝ SE KONÁ  

27. 6. 2O12 
OD 8 DO 12.00 HODIN.

Program bude pestrý, každý si 
může vyrobit několik výrob-
ků a na památku si je odnést 

domů.
Těšíme se na vás.

kou diskotéku. Odměněni sladkost-
mi a popcornem jsme se těšili na ve-
čer, kdy mnozí z nás vyrazili na další 
čarodějnické radovánky.

Za děti a vychovatelky Marie Štaflová
Foto: autorka

na kOnci  
škOLníhO rOku

Blíží se konec školního roku, kdy 
pravidelně vyjíždí celá naše škola na 
ozdravný pobyt. Tentokrát jedeme 
na Šumavu do Železné Rudy. Byd-
let budeme v  hotelu Engadin. Tě-
šíme se na krásnou přírodu i výlety 
do okolí. Věříme, že nám bude přát 
i počasí, abychom času plně využili.

Po návratu nás čeká zábavný Den 

dětských dílen ve středu 27. června 
od 8 do 12 hodin, na který srdečně 
zveme mateřské školy a všechny zá-
jemce o drobné ruční práce. Výrob-
ky si odnesete domů jako upomínku 
na pěkně prožité dopoledne.

Žáci 5. třídy
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Ve středu 25. dubna hned po pří-
chodu nás mile přivítaly organizá-
torky akce − paní Zdena Kapicová 
a slečna Veronika Juklíčková. A v zr-
cadlovém sálku už na nás čekal pan 
včelař z Českého svazu včelařů. Díky 
němu jsme se dozvěděli spoustu za-
jímavostí o včelách a medu. Třeba jak 
přichází včela na svět, v  čem včely 
bydlí a že není včela jako včela, co je 
mateří kašička a z čeho včelky vyrábí 
med květový a lesní. Víme, co je me-

BEZ MEDU TO NEJDE
Mateřská škola Mezi Domy přijala pozvání do klubu Junior na 
Den Země. Zažili jsme tam krásné odpoledne.

domet, odvíčkovací vidlička a kuřák. 
Na závěr přednášky jsme si vyzkou-
šeli, jak se správně nosí včelařský 
klobouk. Nechyběl ani vědomostní 
kvíz a pohybová hra. Do školky jsme 
odcházeli plni dojmů a nových infor-
mací, a navíc si ještě každý z nás nesl 
velmi sladkou odměnu.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

Více fotografií ze Dne Země najdete na stránkách  
www.msmezidomy.cz.

Jarní JiZerky  
s LetníM POČasíM

Výlet do jarních Jizerek do Penzio-
nu Kitty se mimořádně vydařil. Jak ji-
nak, když sluníčko svítilo jako o závod 
a vytlačovalo poslední zbytky sněhu. 
Modrá obloha, vycházky, slunění − to 
jsme nečekali, že během týdne se po-
časí změní, jako by začínalo léto. 

Výběr výletu byl správný − do 
Kryštofova údolí, kde jsme viděli sta-
robylé věci v  muzeu, betlém pana 
Procházky, prodejnu keramiky. Na 
závěr nás pan řidič dopravil do míst-
ní restaurace asi 2 km vzdálené, kde 
jsme měli již připravené pohoštění.

Spousty zážitků, dobrých nákupů, 
přednáška o  bižuterii s  nákupem, 
závěrečná hudba k  tanci. Prostě, 
vydařil se týden, na který budeme 
dlouho vzpomínat! 

KLUB SENIOR
A již se někteří ptají, zda na pod-

zim opět vyrazíme na  tato krásná 
místa. Ano − sledujte časopis U nás.

Za casanOVOu  
DO DuchcOVa

Výlet do Duchcova, již po dvakrá-
te odsunutý, se konečně uskutečnil. 
Ještě před výletem nás naše his-
torička paní Randová informovala 
o zámku a okolí a udělala i v autobu-
se malou přednášku na téma Gian 
Giacomo Geronimo Casanova, a tak 
jsme se vydali vstříc historii, která na 
nás čekala, zcela připraveni.

Nejprve se jelo na návštěvu kláš-
tera v Oseku, který se restauruje, ale 
je již značně vidět nádheru, která se 
zde objevuje. Toho času je ve vlast-
nictví Dánska. Všichni věří, že do de-
seti let se stane perlou Duchcovska. 

Pokračovali jsme dále do nově 
zrestaurovaného zámku Duchcov. 
Velmi příjemnou paní průvodkyní, 
která si nenechala dozajista nic pro 
sebe, jsme byli přímo nadšeni. Jen 
kousíček od zámku jsme se velmi 
dobře naobědvali ve stylové restau-

raci Valdštejn. Město jsme si prohlédli 
individuálně a ve spokojenosti dora-
zili v 19 hodin domů. Moc pěkný výlet 
byl chválen, měli jsme z toho radost. 

Zdena Prchlíková
Foto: Jindra Hnátková
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

 č. 12/2012: ZMČ volí podle usta-
novení § 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 
131/2000 Sb., o  hlavním městě Praze, ve 
znění zákona č. 145/2001 Sb. neuvolněným 
zástupcem starosty městské části Praha-Li-
buš pana Mgr. Václava Kuthana. 
 č. 13/2012: ZMČ schvaluje: 1. roz-
počet městské části Praha-Libuš na rok 
2012 v objemu příjmů 37 235 tis. Kč, obje-
mu výdajů ve výši 49 995 tis. Kč a financo-
vání ve výši 12 760 tis. Kč, který je nedílnou 

usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 
18. 4. 2012 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná 
na www.praha-libus.cz):

součástí tohoto usnesení; 2. v ekonomické 
činnosti: výnosy ve výši 1 400 tis. Kč, nákla-
dy 800 tis. Kč a hrubý provozní výsledek ve 
výši 600 tis. Kč.
 č. 14/2012: ZMČ schvaluje Akční 
plán pro rok 2012, který je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení.
 č. 15/2012: ZMČ volí člena kontrol-
ního výboru pana Ing. Alberta Mohylu.

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Rada MČ Praha-Libuš:
 Nesouhlasí se záměrem hl. m. Prahy 
pronajmout nemovitost – část pozemku 
parc. č. 873/58, o  výměře 1000 m2, v  k. ú. 
Libuš, obec Praha, vedeného na LV 461 ve 
vlastnictví hl. m. Prahy na stavbu samoob-
služné automyčky.
 Souhlasí  s výstavbou trasy I.D metra 
v  Praze (Náměstí Míru – Depo Písnice) jako 
s veřejně prospěšnou stavbou a obecně po-
třebnou a požadovanou investicí. 
 Schvaluje text darovací smlouvy se 
společnostmi Vetnemo, s. r. o., Pro Trade, s. r. 
o., Kratochvíl střechy, s. r. o., Matuschka Inter-
national, s. r. o., DDD Servis, s. r. o., na konání 
místních kulturně-sportovních akcí pořáda-
ných MČ Praha-Libuš v roce 2012.
 Schvaluje text sponzorské smlou-
vy s  Janem Cibochem, Klub Rybička, na 
sportovní vybavení Klubu Junior a na dět-
ské akce organizované MČ Praha-Libuš v r. 
2012.
 Bere na vědomí přerušení provozu 
mateřských škol zřizovaných MČ Praha-
Libuš v  měsících červenec a  srpen 2012 
v  souladu s  vyhláškou č. 43/2006 Sb., 
o předškolním vzdělávání.
 Nemá žádné připomínky k  návr-
hu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy 
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
 Schvaluje smlouvu o  organizaci 
a  výkonu veřejné služby s  Úřadem práce 
ČR, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 
00  Praha 2.
 Souhlasí s  navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 18. 4. 2012, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
 Souhlasí s  připojením pozemku 
parc. č. 503, k. ú. Libuš, na místní komunika-
ci v ulici Husařská za splnění následujících 
podmínek: Veškeré stavební úpravy nájez-
du (vjezdu) na pozemek, včetně vodorov-
ného dopravního značení, budou provede-
ny na náklady investora. Vjezd bude prove-

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení rady městské části Praha-Libuš v období od 
28. 3. do 24. 4. 2012. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřa-
du zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsa-
ných v katastru nemovitostí.

den ve stejné barevnosti zámkové dlažby 
jako okolní vjezdy (koncepce ulice zůstane 
zachována). Budou splněny podmínky 
správců inženýrských sítí z hlediska ochra-
ny těchto sítí (např. položení chrániček přes 
stávající kabely) na náklady investora.
 Jmenuje členy hodnotící komise sou-
těže Rozkvetlá Libuš a Písnice pro rok 2012 
v  následujícím složení: Miroslav Štajner – 
zastupitel, Jana Hejtmánková − soukromá 
společnost Bodypoint, Mgr. Jana Vránková 
− členka KUR, Veronika Loukotová, DiS. − 
soukromá společnost zahradnictví Tomáš 
Loukota – Louka, Jana Martínková − koor-
dinátorka projektu Zdravá Libuš a  Písnice 
a  MA21, Ing. Anna Rusiňáková − vedoucí 
odboru životního prostředí a  dopravy, Mgr. 
Kateřina Tomešová − Mateřské centrum Ku-
řátko, o. s.
 Schvaluje vypsání výběrového říze-
ní na zakázku malého rozsahu na zajištění 
výroby – tisku měsíčníku U  nás v  rozsa-
hu 22 čísel a  s  limitem maximální celkové 
ceny 660 000 Kč včetně DPH. Schvaluje text 
Výzvy k  veřejné zakázce malého rozsahu, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Schvaluje pro dodržení kontinuity vydává-
ní časopisu U  nás mimořádné objednání 
a jednorázové uhrazení čísla 5 u společnosti 
Václav Červený, Koněvova 171, 130 00 Pra-
ha 4, IČO: 16453212, DIČ: CZ6107160972, 
a to v maximální výši 30 000 Kč včetně DPH. 
Jmenuje hodnotící komisi pro výběr vítěz-
né nabídky, a to ve složení: Mgr. Jiří Koubek, 
Ing. Jindřich Sochůrek, Ing. Ivo Pujman, 
Mgr. Hana Kolářová, Olga Stárková. Náhrad-
níci: Ing. Pavel Macháček, PaedDr. Jaroslava 
Adámková, Ing. Šárka Fruncová-Vlčková, 
Jana Martínková.
 Souhlasí s  převodem finančních 
prostředků z investičního fondu do základ-
ního účetnictví v  MŠ Lojovická a  použitím 
na stavbu zahradního domku v  areálu MŠ 
Lojovická k  uskladnění dětských kol a  tří-
kolek.

 Schvaluje na základě vyjádření 
Duda SVD, s. r. o., (zmocnitele), že se MČ 
Praha-Libuš nebude odvolávat do Roz-
hodnutí Katastrálního úřadu pro hl. m. 
Prahu, katastrální pracoviště Praha, č. j.: OR-
1516/2011-101 ze dne 28. 3. 2012, k přísluš-
nému odvolacímu orgánu.
 Schvaluje  uzavření smlouvy o  věc-
ném břemenu č. ev. VV/G33/07977/1215195 
k   pozemkům parc. č. 660/1 a 670/4 v k. ú. 
Písnice, obec Praha, uvedeným na LV 530 pro 
k. ú. Písnice, obec Praha, s PREdistribucí, a. s., 
se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, za 
jednorázovou náhradu 97 295 Kč, bez DPH, 
dle znaleckého posudku číslo 3867/16/2012 
vypracovaného Ing. Vladimírem Leebem. 
DPH ve výši 20 % bude k ceně připočteno. 
 Schvaluje  uzavření smlouvy o  věc-
ném břemenu č. ev. VV/G33/07955/1215166 
k   pozemku parc. č. 961/10, uvedenému na 
LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, s  PRE-
distribucí, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 
3199/19a, za jednorázovou náhradu 4  380 
Kč bez DPH, dle znaleckého posudku číslo 
3195/19/2009 vypracovaného Ing. Vladimí-
rem Leebem. DPH ve výši 20 % bude k ceně 
připočteno. 
 Schvaluje „Dohodu o úhradě za uží-
vání části pozemku parc. č. 1143, k. ú. Libuš“ 
mezi MČ Praha-Libuš a panem Tran Quang 
Tuanem.
 Jmenuje konkursní komisi pro kon-
kurs na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky příspěvkové organizace 
zřizované MČ Praha-Libuš, Mateřská škola 

Lojovická, se sídlem Lojovická 557/12, 142 
00 Praha 4 – Libuš, IČ 60437928, ve složení: 
předseda komise Mgr. Jiří Koubek (zástup-
ce zřizovatele); členové komise: PaedDr. 
Jaroslava Adámková (zástupce zřizovatele), 
Mgr. Martina Alešová (zástupce krajského 
úřadu − MHMP), Mgr. Jana Vinterová (zá-
stupce ČŠI), Mgr. Zuzana Soukupová (od-
borník v oblasti státní správy), Dana Fábe-
rová (zástupce pedagogických pracovníků 
školy). Jmenuje do funkce tajemníka kon-
kursní komise Ing. Ivanu Petříkovou, ve-
doucí odboru správního a  školství Úřadu 
MČ Praha-Libuš. 
 Jmenuje konkursní komisi pro kon-
kurs na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ky příspěvkové organizace 
zřizované MČ Praha-Libuš, Mateřská škola 
Ke Kašně, se sídlem Ke Kašně 334/14, 142 
00 Praha 4 – Písnice, IČ 60437961, ve slo-
žení: předseda komise Mgr. Jiří Koubek (zá-
stupce zřizovatele); členové komise: Paed-
Dr. Jaroslava Adámková (zástupce zřizova-
tele), Mgr. Martina Alešová (zástupce kraj-
ského úřadu − MHMP), Mgr. Jana Vinterová 
(zástupce ČŠI), Mgr. Zuzana Soukupová 
(odborník v  oblasti státní správy), Dagmar 
Čadová (zástupce pedagogických pracov-
níků školy). Jmenuje do funkce tajemníka 
konkursní komise Ing. Ivanu Petříkovou, 
vedoucí odboru správního a školství Úřadu 
MČ Praha-Libuš.

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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Zubní ordinace MUDr. heleny Vrubelové
přijímá nové pacienty.

Těší se na Vás zubní lékařky  
MUDr. Helena Vrubelová a MDDr. Kateřina Culková.

Nabízíme kompletní péči o chrup, dentální hygienu, 
bělení zubů a zhotovování protetických náhrad ve 

vlastní zubní laboratoři.
 

Adresa: Sládkovičova 1236, Praha 4 – Krč,  
tel.: 241 719 518, 775 719 518, 737 396 940.

i n z e r c e  



radnice

 U nás | 6/2O12 | 13

MČ Praha-Libuš poskytuje granty 
na tyto aktivity na základě Granto-
vého programu Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš. Grantový program vy-
hlásila Praha-Libuš v únoru 2012.

Pro letošní rok je z  rozpočtu 
městské části vyčleněno na granty 
150 000 korun. Grantová komise roz-
dělila tuto finanční částku mezi de-
set občanských sdružení, která sídlí 
nebo působí v naší městské části:

Občanské sdružení Křížem Krá-
žem použije přidělené finanční pro-
středky na uspořádání 12. ročníku 
dětské modelářské soutěže Písnice 

GRANTY ROZDĚLENY
Městská část Praha-Libuš schválila grantové programy na pod-
poru kultury, sportu a volnočasových aktivit pro rok 2012.

Model Open 2012, která se uskuteč-
ní 20. října 2012. 

Sdružení dobrovolných hasičů 
Čech, Moravy a  Slezska – SDH Pís-
nice pořádá v červnu grafickou a li-
terární soutěž pro školy a školky na 
téma Požární ochrana očima dětí 
a jako každoročně Pálení čarodějnic 
v Libušském lomu. 

Nashira − pěvecký sbor, o. o., nás 
v říjnu pozve na VII. ročník festivalu 
pěveckých sborů Libušsko-písnická 
nota.

Tělocvičná jednota Sokol Libuš 
pořádá 19. září 2012 sportovně-zá-

V  loňském roce zahájila městská 
část Praha-Libuš projekt dopravního 
zklidnění ulic Drůbežářská, Husařská, 
V  Koutě, Burianova a  Chladírenská. 
V  této lokalitě dochází k  nežádoucí-
mu průjezdu vozidel, která si zkracují 
cestu z  Dobronické ulice na Libuš-
skou, a to i přesto, že zde platí doprav-
ní značení „zóna průjezd zakázán“.

PrOJeDnánO 
s VeřeJnOstí

Návrh řešení, který byl vypraco-
ván, počítal s  rozmístěním 7 příč-
ných prahů tvořených z malých zpo-
malovacích polštářů, se snížením 
rychlosti na 30 km/hod. v celé lokali-
tě a se zjednosměrněním části ulice 
Husařská. Tento návrh dopravního 
opatření byl veřejně projednán v říj-
nu 2011. Na veřejné projednání byli 
pozvaní všichni obyvatelé dotče-
ných ulic, zúčastnil se také zpracova-

PLÁNOVANÁ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V MČ PRAHA-LIBUŠ
Zklidnění lokality ulic Drůbežářská, husařská, V koutě, buriano-
va, chladírenská.

tel projektu a zástupci městské části. 
Občané dostali prostor k  uplatnění 
svých názorů a  připomínek, probí-
hala živá debata s  projektantem, 
byly probrány a  vysvětleny i  jiné 
možnosti řešení. Všichni zúčastnění 
se nakonec shodli na změně řešení:

Příčné prahy budou tři a  budou 
umístěny při vjezdu do lokality v uli-
cích Husařská, Chladírenská a  Drů-
bežářská.

V  lokalitě bude uplatněn systém 
jednosměrek tak, aby došlo k  za-
mezení přímého průjezdu lokalitou 
(ve směru Dobronická – Libušská) 
a místní obyvatelé přitom nebyli zá-
sadně omezeni.

Průjezd opačným směrem (Libuš-
ská – Dobronická) bude zklidněn tzv. 
rozvlněním, a  to rozmístěním fyzic-
kých zábran, čímž dojde k lokálnímu 
zúžení ulic, a tím ke snížení rychlosti 
projíždějících vozidel. Jedná se pře-
devším o ulici Drůbežářskou, ale také 

Husařskou a Burianovu.
Celá zóna bude vy-

značena jako zóna 
s  rychlostí 30km/hod. 
a zóna průjezd zakázán.

VýsLeDný 
náVrh 
a reaLiZace

Konečný návrh 
zklidnění lokality byl 
předložen příslušné-
mu silničnímu správ-
nímu úřadu a  Policii 
ČR, kde projekt pro-
šel dlouhým schva-

lovacím řízením, které bylo ukon-
čeno vydáním „Opatřením obecné 
povahy“.

Realizace opatření pro zklidnění 
lokality bude, především z  finanč-
ních důvodů, rozdělena do dvou fází. 
V první fázi, která by měla být reali-
zována během léta, budou umístě-
ny zpomalovací polštáře, osazeno 
svislé dopravní značení a vyznačeno 
vodorovné dopravní značení. 

Ve  druhé fázi dojde k  umístění 
fyzických zábran určených k  lokál-
nímu zúžení komunikací (umístěny 
budou zřejmě velké květináče osá-
zené vhodnou zelení). Toto opaře-
ní se předpokládá během příštího 
roku.

beZPeČněJší  
buDe i uLice k LukáM

V  rámci výše uvedené akce byl 
také odsouhlasen návrh umístě-
ní dvou příčných prahů složených 
z kruhových zpomalovacích polštá-
řů v  ulici K  Lukám, která svou pře-
hledností a délkou svádí k rychlé jíz-
dě. Zpomalovací práh bude umístěn 
před dětským hřištěm (poblíž křižo-
vatky s ulicí vedoucí od panelových 
domů) a  u  přechodu pro chodce 
u křižovatky s ulicí Provozní.

uLice bruneLOVa 
Součástí projektu Bezpečná cesta 

do školy, kterou organizuje žákovské 
zastupitelstvo při ZŠ Meteorologic-
ká, je i požadavek na umístění zpo-
malovacích prvků v ulici Brunelova, 
která slouží pro dopravní obsluhu 
ZŠ Meteorologická, ale především 
pro obsluhu  Anglické mezinárodní 
školy v této ulici. Jsou to především 

automobily jedoucí do a  z  anglic-
ké školy, jejichž řidiči nedodržují 
bezpečnou rychlost a  nerespektují 
přednost vozidel vyjíždějících od 
parkoviště u  ZŠ Meteorologická. 
Proto bylo požádáno o  povolení 
umístění tří zpomalovacích prahů 
a  dopravního značení omezujícího 
rychlost na 30km/hod. 

Ke zvýšení bezpečnosti by mělo 
přispět i  posunutí přechodu pro 
chodce v  ulici Brunelova u  ulice 
Generála Šišky. Posunutí přechodu 
dále od křižovatky zajišťuje Magis-
trát hl. m. Prahy. V  letošním roce 
bude zpracovaná projektová do-
kumentace, příští rok by mělo být 
posunutí přechodu realizováno z fi-
nančních prostředků BESIP.

Věříme, že realizací plánova-
ných akcí dojde ke zvýšení bez-
pečnosti účastníků provozu, ke 
zklidnění dopravy, k zamezení 
nežádoucího průjezdu vozidel 
a  ke snížení negativních vlivů 
dopravy na život a zdraví oby-
vatel.

Zuzana Kuryviálová, odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: archiv OŽPD

bavnou akci pro širokou veřejnost.
Občanské družení Stable Donja 

Písnice zorganizovalo pro děti Dět-
ský karneval a Podzimní dětský den.

Dále se můžete těšit na 5. ročník 
cyklistického závodu O  pohár MČ 
Praha-Libuš, pořádaný občanským 
sdružením SP Kolo, o. s.

V  říjnu nebo listopadu občan-
ské sdružení Alt_R, o. s., uvede na-
studování autorské divadelní hry 
Vetřelec za fonetiku a  každý pátek 
v měsíci září až říjnu můžete navští-
vit „Otevřenou tělocvičnu a šermíř-
skou dílnu“.

Mateřské centrum Kuřátko, o. s., 
přidělený finanční grant využije na 
spoluúčast na kampaních MČ Praha-
Libuš, jako jsou Den Země, Dny zdra-
ví, Den dětí, Drakiáda, na přednáško-
vou činnost, kulturní aktivity a spor-

tovní akce – jarní a podzimní víken-
dové programy pro celou rodinu.

Přehlednou tabulku přidělených 
grantů naleznete na internetových 
stránkách www.praha-libus.cz, 
v nabídce vlevo: EU, dotace, granty 
– ve výzvách – grantový program 
– závěrečná tabulka doporučených 
projektů. 

Všem organizacím gratulujeme 
k  úspěšnému získání grantů a  těší-
me se na další spolupráci.

Ing. Ivana Petříková, vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-Libuš

řez, úprava živých 
plotů a okrasných 

dřevin, údržba  
zahrad a zeleně, 

od července po sklizni 
řez peckovin (třešně, 

meruňky, broskve, 
slivoně).

Tel: 73 777 83 83,  
e-mail: nafr@volny.cz

i n z e r c e  
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i n z e r c e   i n z e r c e  

i n z e r c e  

v ý m ě n n á  i n z e r c e  

PŘÍMÝ VÝROBCE 
REKLAMY NA 

PRAZE 4

vosa
výroba a instalace reklamy

velkoplošný 
digitální tisk

řezná 
gra ka

potisk 
triček

webové 
stránky

tel.: 603 226 226, www.vvosareklama.cz

střední škola G.a.P  
představuje své mladé výtvarníky

G.A.P. je střední umělecká škola, která již čtvrtým 
rokem sídlí v Libuši. Jejím zaměřením je počítačová 
grafika a management.

V minulém školním roce zahájila spolupráci s centrem Modrý klíč, a to 
úspěšnou vernisáží studentských výtvarných prací. Jaké školní projekty 
připravil G.A.P. ve spolupráci s Modrým klíčem pro tento rok?

Již druhý ročník vernisáže se uskutečnil 17. května. Vystaveny byly 
výtvarné a grafické práce z dílny 1.−4. ročníků střední školy.

Na 31. května byla připravena v prostorách Modrého klíče charitativní 
akce Střední školy G.A.P. nazvaná Zahradní slavnost. Do budoucna se 
má stát školní tradicí. Jejím smyslem je imatrikulace studentů prvních 
ročníků a zároveň předání maturitního vysvědčení letošním 
absolventům školy.

Výtěžek z prodeje vstupenek a z dražby prací studentů 
bude věnován na podporu Modrého klíče.

,,Chceme, aby se takto studenti nejen naučili 
prezentovat své výtvarné schopnosti, ale 
aby rovněž podporovali své hendikepované 
spoluobčany,“ říká k projektu ředitelka školy 
G.A.P. MgA. Janka Šteindlerová.

N.R., ak. mal.
Foto: Petr Brejcha  

V Jesenici Ve sLanÉ 
MOřskÉ VODě!

Přijímání přihlášek a informace na: 
recepce 313 034 207, 775  606 896,  
739 353 161, iv.hladikova@seznam.

cz, www.vodnideti.cz

→  kurzy plavání kojenců, batolat, 
předškoláků, školáků

→  plavecká škola dětí bez rodičů od 
3 let věku

→  aquabelink, šnorchlování 
a ploutvové plavání 

→   plavání dětí o letních 
prázdninách

→   plavání pro školky a školy 
→   aquaerobic a aqua-fit pro ženy

→   hlídání dětí / občerstvení

 i n z e r c e  i n z e r c e

Hledáme pracovníka zajišťujícího zásobování firmy  
zejména elektronickými součástkami.  

Znalost oboru anebo alespoň vyučení v příbuzném oboru nezbytné. 
Požadujeme řidičský průkaz a znalost práce s PC ve Wordu a Exelu na 

kancelářské úrovni.

Partner mb, s. r. o., Na Domovině 690, 142 00 Praha 4 − Libuš
tel.: Ing. Březina – 603 571 258

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
DÁMSKÉ A PÁNSKÉ

MASÁŽE
PŘÍSTROJOVÁ LYMFODRENÁŽ

KOSMETIKA
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS

MANIKÚRA SPA
NEHTOVÁ MODELÁŽ

VYZÁŽISTIKA
PERNAMENTNÍ MAKE-UP

www.kadernickestudiods.webnode.cz
LIBUŠSKÁ 151/43 / PRAHA 4 − LIBUŠ

TEL: 777 614 028
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Velikonoce se dříve pojímaly svá-
tečněji než Vánoce. Ale jak už to tak 
bývá, pomalinku se některé věci 
mění, nicméně pro pobožné zůstává 
vše při starém. Krásnou přednášku 
a povídání o Velikonocích pro nás při-
pravila naše historička paní Randová.

Jak tO ZaČaLO
Za pohanských dob byly Veliko-

noce oslavou jarní rovnodennosti, 
vzkříšení přírody ze zimního spán-
ku. Připadaly na den prvního jarního 
úplňku (podle židovského kalendáře) 
a  jsou pozůstatkem roku řízeného 
Sluncem a  Měsícem. Církevní koncil 
rozhodl, že Velikonoční neděle bude 
slavena vždy první neděli při prvním 
jarním úplňku. To způsobilo, že veli-
konoční svátky jsou pohyblivé. Dávno 
před naším letopočtem konali Židé 
sedmidenní slavnost přesnic, svátek 
nekvašených chlebů, na paměť jejich 
cesty z  Egypta, odkud je Mojžíš vy- 
vedl kolem r. 1300 př. n. l. Na tuto slav-
nost křesťanská církev navázala, vnes-
la do ní svoji víru a dala důraz na vzkří-
šení Ježíše Krista. Tím se staly svátky 
největší a nevýznamnější v církevním 
roce. Dominantní byla Velká noc. Ona 

JAK TO BÝVALO O VELIKONOCÍCH
Letošní velikonoční posezení v klubu senior bylo zpestřeno his-
torií. Povídalo se o tom, jak velikonoční svátky byly vnímány dří-
ve a jak nyní. ale pro mnoho mladších tyto zvyky a tradice, na-
příklad držení půstu, nejsou známy. Přečtěte si tedy něco o nich.

dvě slova se spojila: veliká noc, velké 
noce, velikonoce. Za života našich 
babiček obsahovaly mnoho obyčejů, 
pověr a také jídelních zvyklostí.

MasOPust
Velikonoční čas má dvě krajnos-

ti. Nejprve je před nimi přísný čty-
řicetidenní půst. Začíná Popeleční 
středou. V kostele se provádí obřad 
zvaný Popelec, při kterém kněz dělá 
věřícím kříž popelem na čelo. Je to 
symbol pokání, pokory a pomíjivos-
ti. Půst vrcholí na Velký pátek, kdy se 
lidé káli ze svých hříchů.

PašiJOVý týDen
Je posledním týdnem čtyřiceti-

denního půstu. Říká se mu svatý 
nebo pašijový – umučení, utrpení, 
což jsou úseky evangelií popisují-
cí poslední večeři Páně, jeho smrt 
a zmrtvýchvstání. 

škareDá střeDa
Den, kdy Jidáš zradil Krista. Jeho ná-

zev vznikl z legendy o tom, jak se Jidáš 
škaredil na Krista. Lidé se nemají v ten 
den na sebe mračit. Mohlo by jim to 
zůstat. K  jídlu se dělala čočka nebo 

hrách. Pokrmy s kopřivami a opencem 
nebyly žádnou zvláštností.

ZeLený ČtVrtek
Je dnem poslední večeře Páně, při 

níž se loučil Ježíš s apoštoly, a je tzv. 
Velikonoční třídenní, tedy období 
tří dnů, které připomíná umučení, 
pohřbení a  vzkříšení Ježíše Krista. 
Začíná večerní mší a  končí nešpo-
rami o neděli. Zelený čtvrtek se mu 
říká proto, že Židé v ten den jedli jen 
zeleninu − podle zelené louky v za-
hradě. Podle pověsti utichají zvony 
− odlétají do Říma. Lidé si cinkali 
v kapse penízky, aby se jich celý rok 
držely. Zvony pak nahradily řehtač-
ky, které svolávaly věřící k bohosluž-
bě. Vařila se polévka čočková nebo 
z bylinek – libečku, opence, jahodo-
vého listí, dále kyselá omáčka a v ní 
krájená vejce. Patřilo se jíst zejména 
zelenou stravu, pokrmy ze zelí, špe-
nátu, salátu a podobně., aby byl člo-
věk zdráv. Dále se pekly z lepšího ky-
nutého těsta ploché vdolky ve tvaru 
stočené spirály nebo spletených 
provazů, připomínajících provaz, na 
kterém se Jidáš oběsil. 

VeLký Pátek
Tento byl opředen spoustou oby-

čejů. Ježíš byl ukřižován a běh života 
se téměř zastavil. Lidé vstávali brzy 
ráno a běželi se umýt k potoku, aby 

VeLkÉ, nikOLi Však 
POZitiVní, PřekVaPení

Jak takový výzkum probíhá? Vy-
robit veselé značky (míčky nebo 
vlaječky) a dívat se mezi stébla trá-
vy. Vybrat analyzovaný vzorek: malá 
travní plocha v blízkosti vchodu do 
rodinného centra Kuřátko a  Klubu 
Junior. Hledáte jako houbař, poctivě 
a pomalu, abyste pokud možno ani 
jeden „kousek“ neminuli. Aby vý-
zkum byl co nejobjektivnější. První 
měření psích „pozůstatků“ v  trávě 
probíhalo počátkem dubna – 84 
hromádek, většina hromádek o více 
„kouscích“. Pro nás velké, nikoliv 
však pozitivní překvapení. Abychom 
byli co nejvíce objektivní, zopakova-
li jsme měření na stejném místě po 

ze sebe smyli hříchy a  chránili se 
před nemocemi. Nesmělo se hýbat 
zemí, pracovat na poli nebo v sadu, 
ani prát prádlo. Chleba se neměl 
péci, oheň rozdělávat ani zem orat. 
Byl to smutný den.

a cO se DáLe JeDLO?
K  obědu se vařila kyselá polév-

ka z  bečkového zelí, mléka a  vajec. 
Podávala se s brambory a chlebem. 
Tento chod se doplnil rybou a hláv-
kovým salátem. K večeři byl fazolový 
salát, slaneček, či chléb a sýr.

bíLá sObOta  
a hOD bOŽí VeLikOnOČní

Na Bílou sobotu se připravuje na 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vrací 
se zvony z  Říma, za poledne zvoní 
zvony z  kostela. Duchovní se oblé-
kají v bílá roucha. Kostely se rozsvě-
cují, zdobí květinami a připravují se 
na největší den křesťanského svátku 
− Hod Boží velikonoční.

Druhý den svátků velikonočních 
se lidé veselí, provádějí typické zvy-
ky těchto svátků, koledují a oslavu-
jí odpuštění! Lidé se obdarovávají 
a  rodiny se navštěvují vzájemně 
mezi sebou. Je to i vítání jara a pro-
bouzející se přírody.  

Podle přednášky Vlastimily Randové 
sepsala Zdena Prchlíková

CO SE DĚJE V TRÁVĚ aneb (NE)VEŘEJNÉ PSÍ ZÁCHODKY?

měsíci, 3. května. Tráva povyrost-
la, na první pohled toho už nebylo 
mnoho vidět. O to hůře druhé měře-
ní dopadlo. 102 hromádek na jedné 
malé zelené ploše.

DěkuJeMe,  
Že PO nás ukLíZíte

Lidé, kteří šli v  danou dobu ná-
hodou kolem, nám říkali: „Jé, vy tu 
děláte nějakou hru pro děti, co?“ 
Když jsme řekli, co děláme, dvě 
paní si své psí miláčky, kteří je do-
provázeli a  zaběhli do trávy, vzaly 

do náruče, přenesly o kus dál a tam 
je opět volně pustily „do zeleně“. 
Třeba to tam bylo lepší, že? Pochy-
bujeme. Měření v  průběhu akce 
Perníková chaloupka v  blízkosti 
dětského hřiště ukázalo obdobný 
výsledek − 74.

Chtěli jsme promluvit jménem 
těch, kteří nemohou mluvit, a vyvě-
sili plakáty s fotkami psů a mottem: 
„Běháme rádi v ‚záhoně', ne v ‚zácho-
dě'“. a: „Děkujeme, že po nás uklízí-

te“. Pokud jsme touto akcí oslovili 
alespoň několik z vás a podnítili vás 
k  zamyšlení nad současnou situací, 
jsme za to rádi.

cO s tíM?
Žijeme ve městě, v  lokalitě plné 

zeleně, ale zůstáváme vězni beto-

nových chodníků, pokud si nechce-
me „šlápnout do…“. Je potřeba 
více vůle k přijetí zodpovědnosti za 
činy své i činy našich psů, ohledu-
plnosti k  sobě i  ostatním. Jedním 
z  bodů, které vyplynuly z  posled-
ního veřejného fóra a  o  kterém 
se nyní ve veřejné anketě hlasuje, 
je zřízení veřejných psích louček. 
Jaká je pravděpodobnost, že ma-
jitelé psů budou své pejsky vodit 
jinam, daleko, na jednu „pro psy 
vyhrazenou veřejnou plochu“? 
Nevím, jak vy, ale já mám pocit, že 
(ne)veřejné psí záchodky už u  nás 
máme. A  že nejspíš budou užívá-
ny i nadále. S loučkou i bez loučky. 
Většina těchto „činů“ totiž nebý-
vá vidět, schovává se v  trávě. Jen 
občas vykouknou až do chodníku. 
A až tehdy, když už máme našláp-
nuto, si všimneme. A naštve nás to, 
protože „na chodníky toto nepatří “. 
Na trávníky ano? Co s tím?

Kateřina Tomešová

Člověk se někdy diví, když se vrátí domů z procházky a jeho dít-
ko nebo pejsek, který volně pobíhal travou, má nevábně vonící 
nožičky. Přinesli jste si domů „překvapení“. Dospělý se naštve, 
uklidí, zanadává. ale co dál? V dubnu a květnu nás zajímalo: „co 
se děje v trávě aneb kolik psích exkrementů mohou skrývat plo-
chy veřejné zeleně? 

Zůstáváme vězni betonových chodníků,  
pokud si nechceme „šlápnout do…“.
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Při nákuPu JíZDníhO 
kOLa si MŮŽete Vybrat 

DOPLŇky V hODnOtě 500 kč
(textil, přilby, doplňky) 

akce platí do 30. 6. 2012,  
nevztahuje se na ostatní slevy

PrODeJ a serVis JíZDních kOL 

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  

i n z e r c e  

Odešlas navždy,
navždy zůstaneš
v našich srdcích.
Smrt se neřídí našimi plány.

  Molière

Vážení přátelé, členové Klubu Senior, 
a ostatní spoluobčané, s  hlubokým 
zármutkem Vám oznamujeme, že 
ve čtvrtek 10. května zemřela naše 
dlouholetá obětavá pracovnice klu-
bu − předsedkyně – paní Hana Kva-
pilová. Odešla náhle, uprostřed tvůrčí 
záslužné práce pro klub, beze slova rozloučení, krátce po oslavě svých 
dožitých osmdesátin. Všichni členové Klubu Senior vyjadřují celé rodině 
paní Hany Kvapilové svou hlubokou soustrast.

DUBNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří koubek přivítal 17. dubna 2012 do naší městské 
části Praha-Libuš pětadvacítku nových občánků. 

Děti z mateřské školy Mezi Domy 
s  paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kamarády. 
O fotografickou dokumentaci se po-
starala paní Findejsová z Prahy 12.

Rodiče dětí obdrželi po proslo-
vu pana starosty pamětní list, zlatý 
přívěsek, hračku, pamětní knížku 
a maminky květiny.

Přejeme dětem a  jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, odbor správní  
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Hana Findejsová

KLUB JUnior
HUDEBNÍ PŘEHRÁVKY PRO VEŘEJNOST
Zveme příznivce a přátele pěvecké, klavírní, kytarové a flét-
nové hry na závěrečné veřejné přehrávky jednotlivých hu-
debních kroužků klubu Junior u příležitosti ukončení škol-
ního roku 2011/12 v prostorách klubu na Okruhu 395/1.

Kytara lekt. Kamily Csengeové ............................úterý 5. června v 18:45 hodin
Klavír II. lekt. Ireny Tylšarové ..............................středa 6. června v 18:00 hodin
Klavír I. lekt. Aleny Veretiny .............................. čtvrtek 7. června v 18:00 hodin
Flétna II. lekt. Věry Culkové............................... čtvrtek 7. června v 16:30 hodin
Zpěv lekt. Nely Doležálkové ............................. čtvrtek 7. června v 18:00 hodin
Flétna I. lekt. Anny Ludvíkové ..........................středa 27. června v 16:30 hodin
Srdečně zveme!

Lenka Koudelková

zVeMe
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WeLcOMe schOOL
Před zahájením školního roku 

2012/13 otevíráme intenzivní 
kurz angličtiny zaměřený na 
pomoc žákům Zš před nástu-
pem do vyšších tříd, studentům 
sš při nástupu do dalších roční-
ků nebo vlastní přípravu k ma-
turitě. Zaměříme se na gramatické 
jevy i souvislosti, slovní zásobu i dia-
logy v každodenních situacích.

Termíny kurzů:
27.−31. 8. žáci Zš 9.00–10.30, 

studenti sš 11.00–12.30
3.–7. 9. žáci Zš 9.00–10.30, 

studenti sš 11.00–12.30
Cena kurzu: 1 800,- Kč
Lektorka: Mgr. Nina Ludvíková, 

informace a  přihlášky na e-mail: 
n.ludvikova@seznam.cz 

testOVání  
JaZykOVých ZnaLOstí

Klub Junior pořádá den před zápi-
sem ZDARMA testování jazykových 
znalostí všech světových jazyků, 
a  to pro kohokoliv, pro děti i  do-
spělé. Poznejte svou jazykovou úro-
veň a zjistěte, zda jste dobře připrave-
ni k nástupu do školy či zaměstnání. 

Na testy je potřeba se přihlásit 
nejpozději 1 den před termínem 
testu.

Informace a přihlášky na e-mail: 
n.ludvikova@seznam.cz

anGLiČtina
Od září 2012 pokračuje výuka an-

gličtiny:
Út 15.15–16.15 angličtina 

pro děti od 3 let: Interaktivní výu-
ka zaměřená na přirozené pochopení 
a ovládnutí jazyka. Výuková hodina je 
postupně vedena pouze v angličtině. 
Práce probíhá s použitím moderních 
učebnic, které v dětech rozvíjí paralel-
ně s jazykovými znalostmi také tvůrčí 
schopnosti a logické uvažování.

Út 16.15–17.15 angličtina 
pro děti školního věku: Výuka je 
zaměřena především na zdokonale-
ní schopností komunikovat v   kaž-
dodenních situacích, dobře a rychle 
reagovat na dotazy a  srozumitelně 
vyjadřovat svá přání. Žákům základ-
ních škol výuka napomůže ve zdo-
konalení použití gramatických jevů 
probíraných při vyučování ve škole. 

Út 17.30–18.30 Příprava 
k  maturitě z  aJ: Během výuko-
vých hodin si žáci vyzkouší návrhy 

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 
V KLUBU JUNIOR
klub Junior, na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4, www.klubjunior.cz

písemných testů a  ústní části nové 
maturity, samozřejmě zopakují si 
i gramatické jevy. Lektorka je absol-
ventkou seminářů a  kurzů přípravy 
k  nové maturitě – dobře tedy zná 
požadavky i způsoby dosažení kva-
litních výsledků u zkoušky.

Čt 9.00–10.00 angličtina pro 
rodiče na mateřské dovolené: 
Výuka angličtiny pro rodiče, kteří 
jsou doma na mateřské dovolené 
a  kteří mají chuť´ osvěžit si výuku 
cizího jazyka. Účastnit se tohoto 
kurzu je možno v  upravených pro-
storách i  s  malým předškolním dí-
tětem. Dle složení skupiny je výuka 
zaměřena na opakování gramatiky, 
ale též konverzaci.

Cena kurzu (10 výukových h.) – 
od 800 Kč výše dle jednotlivých typů 
kurzu.

Lektorka: Mgr. Nina Ludvíková

V případě zájmu otevřeme násle-
dující kurzy:

angličtina pro děti od 2 let 
s  rodiči: Interaktivní výuka zábav-
nou formou poslechu, zpívání písni-
ček, říkanek a formou her.

angličtina pro děti – Drama 
english: Pro všechny děti od 6 let, 
které se chtějí naučit anglicky a  při 
tom se bavit. V  kurzu se děti naučí 
cizí jazyk veselým způsobem − zá-
kladní slova postupně propojují do 
vět a frází, jež pak použijí při rýmo-
vání, zpěvu písní a  hraní divadla. 
Tento kurz je důležitým doplně-
ním  výuky jazyka ve škole, výraz-
ným způsobem napomáhá ke zlep-
šení slovní zásoby, k  získání jistoty 
a sebedůvěry při hovorové řeči v ci-
zím jazyce.

angličtiny pro dospělé: Výu-
ka zaměřena především na zlepšení 
schopnosti komunikovat v běžných 
situacích, na dovednost posluchačů 
reagovat rychle na dotazy a  umění 
vyjádřit své potřeby. Výuka vede ke 
zdokonalenému užití gramatických 
jevů v každodenních situacích např. 
v zaměstnání. 

Příprava k  mezinárodním 
zkouškám z angličtiny: Dle vzá-
jemné domluvy a  po odzkoušené 
úrovni znalostí studenta lze domlu-
vit přípravu na konkrétně zvolený 
typ zkoušky − SJZ, PET, FCE nebo 
CAE.

konverzace v  angličtině 
s  rodilým mluvčím: Během vý-

ukových hodin budou stanovena 
témata a  okruhy žitých situací. 
Kurz zaměřený především na zlep-
šení schopnosti komunikace a roz-
šíření slovní zásoby studentů. Do-
poručeno studentům a dospělým, 
kteří již ovládají základní úroveň 
jazyka.

business english: Dovolte po-
zvat vás  na nový kurz angličtiny, 
který začne v září 2012 a který je  ur-
čen studentům SŠ a dospělým s vyš-
ší úrovní znalosti angličtiny stejně 
jako mírně pokročilým se zájmem 
o  aktivní užití obchodního jazyka. 
Obsahem kurzu bude kupříkladu 
sjednávání schůzek, telefonování, 
obchodní korespondence, obchod-
ní jednání apod.

něMČina, itaLština
Od září 2012 otevíráme také sku-

pinovou výuku němčiny a  italštiny, 
a to pro děti školního věku, ale i pro 
dospělé. Výuka je zaměřena též na 
pomoc dětem s osvojením si druhé-
ho cizího jazyka při výuce ve škole 
i na procvičení konverzace. 
st 16.00−17.00 italština – začá-
tečníci
st 17.00−18.00 němčina − za-
čátečníci
st 18.15−19.15 němčina − po-
kročilí

Cena kurzu (10 výukových hodin): 
1200 Kč.

Lektorka: Bc. Tereza Klicperová

ruština
Od září 2012 nabízíme výuku rus-

kého jazyka. 
Ve skupině začátečníků budou 

posluchači seznamováni s  ruskou 
azbukou a  postupně se naučí číst 
a psát v ruském jazyce.

Skupina pokročilých se bude 
věnovat konverzaci s rodilou mluvčí 
dle stanovených témat, později i pří-
pravě k možné zkoušce z ruského ja-
zyka. Úroveň znalostí jazyka bude 
ověřena při úvodní hodině.

Út 18.45–19.45 ruština – Za-
čátečníci/Pokročilí

Cena kurzu (10 výukových hodin): 
1200 Kč.

Lektorka: Mgr. Nina Ludvíková

I nadále budou probíhat kurzy:

FrancOuZština
Po 18.00–19.00 Začátečníci/

Pokročilí

šPaněLština
st 18.00–19.00 Začátečníci

Ing. Lenka Koudelková,  
Klub Junior, tel.: 604 273 968,  

e-mail: koudelkova@klubjunior.cz

Vi. ročník Pražského cyklozvo-
nění bude letos v modřanském 
Freestyle Parku. 

Třetí zářijovou sobotu v novém škol-
ním roce 2012/13 vyrazí z  několika 
míst Prahy cyklistické pelotony velkých 
i malých příznivců cykloturistiky, které 
pojedou společně do Freestyle Parku 
v  Modřanech. Na tuto cykloprojížďku 
po pražských stezkách naváže odpo-
lední program pro děti i dospělé. Hlav-
ním organizátorem v  letošním roce 
je Praha 12 a do akce se zapojí kromě 
dalších sedmi městských částí i  hlavní 
město Praha a Nadace Partnerství. 

Tradiční akce Pražské cyklozvonění, 
která se koná vždy na podzim v  rámci 
Evropského týdne mobility, představí 
Pražanům opět síť bezpečných cyklotras 
pro cesty do práce, do školy i na rodinnou 
vyjížďku. Akci pořádají společně městské 
části Praha 11, 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec 
a  Řeporyje ve spolupráci s  Nadací Part-
nerství a s hlavním městem Prahou.

Podrobnější informace v příštím čísle 
časopisu U nás. 

Lenka Koudelková

PRAŽSKÉ  
CYKLOZVONĚNÍ

Pro SeniorY:
NORDIC   
WALKING
Městská část Praha-Libuš nabízí se-
niorům další lekce nordic walkingu.

Pro velký zájem MČ Praha-Libuš 
organizuje pro seniory dvě jarní lek-
ce nordic walkingu. Uskuteční se ve 
středu 6. června od 14 do 16 hod. 
Sraz je jako obvykle před prodejnou 
Cykloemap – stanice autobusu 113 
Ke Březině. Trasa bude přizpůsobená 
možnostem účastníků. Hodinu pove-
de zkušená lektorka ze společnosti 
Senior Help. Součástí hodiny je in-
struktáž, procvičení a zapůjčení hůlek. 
Lekce nordic walkingu je pro seniory 
MČ Praha-Libuš ZDARMA.

Zájemci se mohou hlásit do 6. červ-
na 2012 na odboru správním a školství 
(dříve humanitní), a  to buď osobně 
vždy v pondělí a ve středu od 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.; nebo telefonicky na čísle 244 021 
421 či 244 021 423.

Ivana Petříková, odbor správní a škol-
ství ÚMČ Praha-Libuš
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u příležitosti červnového svát-
ku mezinárodního dne otců (17. 
6.) vyhlašujeme sOutěŽ „táta, 
naše rodina a já“. Do soutěže může-
te přihlásit fotku nebo krátký příběh na 
dané téma. Soutěžní fotky a  příběhy 
přijímáme do čtvrtka 21. 6. buď osob-
ně v MC, nebo poštou na adresu naše-
ho sdružení (MC Kuřátko, Na Okruhu 
395/1, 14200 Praha 4, heslo „Táta“). 
Nejlepší fotky a příběhy budou odmě-
něny hodnotnými cenami na odpoled-
ním programu akce Zmrzlinová party 
dne 26. 6. 2012. Více info na webu MC.

ČerVen 2012  (výběr z programu)
11. 6. | PO | Divadélko aneb (ne)zná-
má maňásková pohádka s Katkou
12. 6. | Út | Letní výtvarné hrátky
14. 6. | Čt | rodinný sportovní 
den  na oslavu dne dětí, otců a  ma-
minek – 15:30−17:30 hod. Sportovní 
disciplíny, hry, výtvarná dílna. Dětské 
motorky a koloběžky (s sebou) vítány. 
18. 6. | PO | Zpívání s kytarou − hu-

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO LAČHE ČHAVE
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 dopoled-
ne (včetně programu). Permanentka: 10 vstupů − 400 Kč. Montessori herna: 
jednorázové 100 Kč/rodinu, předplatné: 10 vstupů za 600 Kč .

dební rytmika
19. 6. | Út | Letní výtvarné hrátky II
21. 6. | Čt | Letní výtvarné hrátky III
25. 6. | PO | Rytmika pro nejmenší 
s Hankou
26. 6. | Út | od 10 a  od 15 hodin − 
Zmrzlinová party (s  trampolínou). 
Občerstvení, výtvarné dílny, soutěže. Vel-
ká akce na téma společného rozloučení 
přátel Kuřátka před létem 2012 aneb Tě-
šíme se na prázdniny. Akce proběhne za 
každého počasí. Vyhlášení výsledků sou-
těže „Táta a já”. Podrobnosti na webu MC.
27. + 28. 6.  | Velký úklid

Přejeme všem hezké léto a budeme 
se na vás těšit opět po prázdninách, 
v pondělí 10. září 2012.

Kompletní nabídku programů, 
služeb a  aktivit naleznete na adrese 
www.kuratko.mistecko.cz. Pří-
padné změny a  detaily k  vybraným 
programům naleznete taktéž na webu 
MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová

ZVeMe Vás  
DO kLubu rOZhLeDna.

Jsme volnočasový klub pro děti 
a mládež ve věku 6–15 let.

Můžeš s  námi trávit svůj volný 
čas, během klubu můžeš kdykoliv 
přijít nebo odejít. Součástí klubu je 
stolní fotbálek, ping-pongový stůl, 
spousta společenských her, internet 
a mnoho dalšího 

kDe nás naJDete –  
– POZOr ZMěna
Smolkova 565, vstup společný se sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
kontaktní informace: 
info@lache-chave.cz, 
+420 723 293 601
Webová stránka:  
www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a čtvrtek vždy od 14:00 do 18:00 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-

blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.

PrOGraM  
na Měsíc ČerVen
6. 6. | Jak se hraje fotbálek – spor-
tovní videa
11. 6. | Když mě trápí rodiče – poví-
dání s paní psycholožkou
20. 6. | Bazárek  (nejen) oblečení 
27. 6. | Internet – co o  něm (ne)
víte?

nOVinka na VíkenDy
O. s. Lačhe Čhave pořádá víken-

dové akce pro děti i rodiny s dětmi!
2. 6. | Pojďte s  námi do kina (film 
Sněhurka)
23. 6. | Hledání pokladu aneb Geo-
caching v Modřanské rokli

Přihlášky k  víkendovým akcím 
k dostání v klubu Rozhledna.

Více informací o  programu nalez-
nete na webových stránkách nebo na 
Facebooku NZDM Rozhledna. Změna 
programu vyhrazena. Těší se na vás:

Renáta a Tomáš

PrOGraM  
na ČerVen 2012

Zveme srdečně všechny naše milé 
seniory na poslední měsíc v  klubu 
před prázdninami.
5. 6. | Volná zábava a zamyšlení, co si 
připravíme k  odpočinku a  kam se na 
něj vypravíme.
11. 6. | Odjezd výletníků na týdenní 
pobyt do Luhačovic.
12. 6. | Návštěvu v klubu přislíbil MUDr. 
Jaroslav Henzl, místní internista. Bude 
zaměřena opět na zdravotní stav se- 
niorů, tentokrát na prázdninový pobyt na 
sluníčku, klíšťata, sbírání hub a podobně.
19. 6. | Navštívit náš klub přislíbili 
cestovatelé za dětmi do Ameriky – Ka-
lifornie. Budou vyprávět o dnech strá-
vených za velkou louží.
26. 6. | Poslední den v  klubu před 
prázdninami naplníme výletem do ne-
dalekého zámečku Jablonná nad Vlta-
vou. Zájezd za krásou pro velký zájem 
opakujeme. Odjezd v 9 hodin od Eimů. 
Čeká nás perfektní prohlídka s průvod-
cem, dále individuální prohlídka parku 

KLUB SENIOR
se sochami. Dále odcestujeme do ves-
ničky Nahoruby, kde jsme objednali 
oběd s  posezením v  pěkné přírodě. 
Podle času si ještě můžeme prohlíd-
nout městečko Neveklov.

Těšíme se na čas strávený s vámi, na 
popovídání před prázdninami. S  přá-
ním návratu ve spokojenosti a ve zdraví 
po prázdninách se těšíme opět na první 
setkání v klubu 4. září 2012.

knihOVna
Nezapomeňte si vyzvednout četbu 

u  našeho laskavého pana knihovníka, 
který má vždy pochopení pro návštěvy 
a také povypráví o právě přečtené kni-
ze. Knihovna je otevřena každé úterý, 
a to jako vždy od 14.00 do 18.00 hodin. 
Budete-li mít dlouhou chvíli nebo při 
špatném počasí, přijďte si pro četbu!

Tak ještě jednou − dobrý start do ži-
vota v době prázdnin a na zahájení klu-
bu: plni dobrých dojmů a vzpomínek!

Za organizační výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Sokol – jedna z  nejstarších spor-
tovních organizací na světě oslavila 
16. února 150 let od svého založení. 
Právě v  tento den se sešli čeští vlas-
tenci v  čele s  dr. Miroslavem Tyršem 
a založili první českou tělocvičnou or-
ganizaci na našem území – původně 
Tělocvičnou jednotu Pražskou. Název 
Sokol byl oficiálně uznán až v  roce 
1865, přestože už v  prvních stano-
vách byl „sokol v  letu“ používán jako 
spolkový znak a jednotě se tak od po-
čátku obecně říkalo.

Oslavy tohoto výročí už probíhají 
a největším svátkem a vyvrcholením 
oslav bude sletový týden od 1. do 7. 
července, kdy proběhne XV. Všesokol-
ský slet. Závěrečná slavnostní vystou-
pení hromadných skladeb ve dnech 5. 
a 6. července proběhnou v   Synot Tip 
Aréně v Praze-Vršovicích.

Cvičenci z T. J. Sokol Libuš se v zá-
věrečných vystoupeních představí ve 
dvou sletových skladbách – „Ať žijí 
duchové“ a „Česká suita“. Skladbu „Ať 
žijí duchové“ autorů Milana a Jany So-

XV. VŠESOKOLSKÝ SLET –  
– 15O LET V POHYBU
sportovní organizace sokol letos oslavila 150 let od 
svého založení. Ve dnech 5. a 6. července 2012 pro-
běhnou závěrečná slavnostní vystoupení hromad-
ných sletových skladeb v synot tip aréně v Praze-Vršovicích.   

botových na hudbu ze stejnojmenné-
ho filmu jsme si vybrali, protože není 
určena pouze jedné věkové kategorii, 
ale celým rodinám. V  této skladbě 
cvičí rodiče s nejmenšími dětmi, děti 
předškolního a školního věku. Dal-
ší sletovou skladbu „Česká suita“ na 
hudbu Antonína Dvořáka nacvičují 
ženy. 

Srdečně vás zveme v pátek 6. čer-
vence od 14.00 hodin do pražské 
Synot Tip Arény ve Vršovicích na II. 
Program hromadných skladeb, kde 
mimo dvě výše uvedené skladby uvi-
díte i řadu jiných skladeb v provedení 
cvičenců z celé republiky. Vstupenky 
na slet jsou již k  dispozici v  prodej-
ních sítích TicketPro. Bližší informa-
ce na adrese: www.vsesokolskys-
let2012.eu.

Velké poděkování patří MČ Praha – 
Libuš, která všem sletovým cvičencům 
z naší MČ poskytla finanční příspěvek 
na sletové úbory. 

Vladimíra Tomášková, 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
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Výkup protiúčtem

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
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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


