PRAHA-LIBUŠ ŽÁDÁ ZRUŠENÍ HAZARDU
ZIMNÍ ÚDRŽBA ULIC
ZÁZNAM Z VEŘEJNÉ DISKUSE O MHD
LIBUŠKA BYLA NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE
O DOROZUMĚNÍ
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Libuš a Písnice
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1 Děti z MŠ Ke Kašně se setkaly se zvířaty.
4
3
2 Veřejně se diskutovalo o změnách v MHD.
5
3 ZŠ Meteorologická nabízí desítky různých kroužků.
6
4 Proběhl 12. ročník soutěže Písnice Model Open.
5 V části Libuše se zklidnila doprava a přibyly cyklopruhy.
6 V písnické škole masky provázely Halloween, ale také se připomínala tradice Dušiček.
Foto: archiv MŠ Ke Kašně, Adam Nguyen, Monika Exnerová, Martin
Padevět, Anna Rusiňáková a Marie Štaflová
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SLOVO STAROSTY
Veřejné projednávání změn v městské hromadné
dopravě 23. října 2012 – starosta Jiří Koubek, Pavel
Procházka − pověřený řízením ROPID, Martin Jareš
− vedoucí odboru plánování ROPID.
Foto: Adam Nguyen

V

ážení spoluobčané, rád
bych se ještě stručně vrátil ke
změnám v MHD. Na základě výsledků ankety, uveřejněných
v minulém čísle, a výsledku veřejného projednání (o kterém najdete
článek uvnitř tohoto čísla) jsme vyhotovili soupis požadavků a odeslali
ho Ropidu a příslušnému radnímu
hlavního města Prahy. Uskutečnilo
se místní šetření za účasti Ropidu,
Dopravního podniku Prahy s cílem
vytipovat vhodná místa pro zastávku ve staré Písnici Na konečné tak,
aby i tato část byla obsluhována
linkami 331 a 333. Současně jsme
zahájili jednání o vytvoření nové autobusové zastávky v ulici Drůbežářská, která by byla lépe dosažitelná

pro obyvatele přilehlých rodinných
a panelových domů. S Ropidem
i Dopravním podnikem jsme v obou
případech nalezli shodu, nyní čekáme na stanovisko dopravní policie.
S listopadovými změnami v MHD
jsme se dočkali už prvních nízkopodlažních spojů a máme příslib, že
jich na jaře ještě přibude.
Ačkoliv do konce roku nám zbývají ještě dva tři týdny, o jeden nepovedený silvestrovský vtip se s vámi podělím už nyní. Ze dvou důvěryhodných zdrojů se mi dostalo zprávy, že
příslušný odbor Magistrátu hlavního
města Prahy zpracovává analýzu,
zda by plánovanou trasu metra D nemohla z ekonomických
důvodů nahradit tramvajová

OPAKOVANÝ POŽADAVEK VEDENÍ MČ PRAHA-LIBUŠ
NA ZRUŠENÍ HAZARDU
V souvislosti s novelou zákona o loteriích a jiných podobných hrách
dostaly obce konečně nástroj, jak regulovat hazard formou obecně
závazné vyhlášky. V případě statutárních měst může jakoukoliv vyhlášku
(v tomto případě regulující hazard) vydat pouze vedení hlavního města,
nikoliv městské části. V loňském roce vedení naší MČ požadovalo, aby
z vyhlášky zmizela všechna místa v rámci Libuše a Písnice, kde lze hazard
provozovat. V této době dochází k novele této vyhlášky a městská část
Praha-Libuš formou usnesení rady i nadále trvá na tzv. „nulové toleranci“
k hazardu. Nenastane-li nic mimořádného, toto opatření vstoupí v platnost od 1. ledna 2015, do té doby platí zákonná přechodná lhůta pro
provozovatele těchto zařízení a musíme strpět nejen samotný hazard,
ale i nepříjemné jevy s ním spojené.
Rada městské části Praha-Libuš
Rada městské části Praha-Libuš:
požaduje, aby v připravované novele obecně závazné vyhlášky hl.
m. Prahy č. 18/2011, kterou se stanoví místa a čas, kde a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry, byla i nadále vypuštěna MČ Praha-Libuš v souladu s usnesením Rady MČ Praha-Libuš 313/2011 ze dne
8. 11. 2011. Důvodem tzv. „nulové tolerance hazardu“ je vytváření prevence bezpečnějšího prostředí a podmínek pro efektivnější zajištění
dodržování veřejného pořádku v městské části Praha-Libuš.
Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš 30. 10 2012

doprava. Ano, čtete dobře, jakkoliv
město oficiálně pokračuje v procesu
územního řízení metra D a například
majitelé pozemků v Písnici byli vyzváni k souhlasu s dokumentací pro
územní rozhodnutí, chystá se další
změna. Náklady na trasu metra D
jsou tak obrovské a pokladna hlavního města tak prázdná, že se ve vší
tichosti připravuje úsporná varianta
v podobě větve metra C z Pankráce
na Nové Dvory (tedy pouze tři nebo
čtyři stanice) a přivedení tramvajové dopravy do naší městské části.
Z neveřejného nákresu „Tramvajová
alternativa na jihu Prahy“, který jsem
viděl, je patrné, že oč menší měřítko mapy Prahy bylo k dispozici, o to
tlustší fix byl použit. Podle této malůvky (jinak to nazvat ani nelze) má
k nám být tramvajová trať přivedena
prodloužením stávající tratě z Modřan, dále pak z Braníka ulicí Vrbovou
a Novodvorskou. Obě by se spojily
u ZŠ Meteorologická a trať by pokračovala ulicí Skalskou (sic!) kolem
sídliště Písnice Kunratickou spojkou
až na Opatov. V místě dnes plánovaného depa Písnice by byla vozovna

s možností prodloužení tratě směr
Jesenice. Na mou otázku, jak by asi
byla vytížená linka v úseku Písnice –
Opatov, se mi dostalo odpovědi, že
sice málo, ale o to snadněji lze v současné stopě Kunratické spojky tuto
trať naplánovat.
Jakkoliv to celé zní jako špatný
žert, je evidentní, že následky „mejdanu“ z éry předchozího primátora
a následná kocovina z propadu příjmů hlavního města je v hlavách politiků a úředníků ještě na dlouho. Věřím však, že i z tohoto se dá vyspat
a odpovědní politici hlavního města
nepřipustí takový nesmysl.
Vám všem, zejména našim dětem
přeji krásný advent a milostiplné
prožití svátků Božího narození.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO
REPREZENTOVALO LIBUŠ
Žákovské zastupitelstvo MČ Praha-Libuš přijalo pozvání z Prahy 14.
Vyslaní zástupci Jakub Povolný a Jakub
Koura 23. října prezentovali pro oblast Černého
Mostu a činnost Žákovského zastupitelstva MČ
Praha-Libuš. Ukázali, jakými aktivitami se zabývají a jak prospívají své
obci, ale hlavně všem
obyvatelům naší městské části. Na Praze 14 se
totiž snaží založit také
podobné uskupení, aby
mohlo svými nápady
zlepšit prostředí svého
okolí.
Monika Exnerová
Foto: autorka
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VÝHERCI SOUTĚŽE
ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE 2O12
Letošní čtvrtý ročník soutěže Rozkvetlá Libuš a Písnice byl ukončen, známe vítěze v jednotlivých kategoriích.
Soutěž Rozkvetlá Libuš a Písnice je vyhlašována v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní
Agenda 21 ve spolupráci s odborem
životního prostředí úřadu MČ Praha-Libuš. Chtěli bychom jejím prostřednictvím vybídnout obyvatele
naší městské části k zájmu a péči
o okolí a podpořit v lidech chuť

zkrášlit si svůj domov. Daří se to
i díky vám všem, kteří se věnujete
přírodě a zeleni kolem sebe.
Soutěž probíhala od května do
září a přihlásilo se do ní 30 soutěžících ve čtyřech kategoriích. Odměny
pro vítěze všech kategorií poskytli
sponzoři soutěže: firmy Zahradnictví
Louka, fitness Bodypoint, Zahrady

a zeleň, s. r. o., zahradnictví Kunratice a Úřad městské části Praha-Libuš.
Výherci na prvních třech místech v každé kategorii získávají díky
sponzorům dárkové poukázky na
odběr zboží v hodnotě 1 500, 1 000
a 500 korun u partnerů soutěže.
Ve čtvrtek 22. listopadu se za
účasti starosty Libuše a Písnice a zá-

stupců sponzorů konalo slavnostní
předání cen. Gratulujeme!
Vítězové soutěže Rozkvetlá Libuš
a Písnice pro rok 2012 jsou dle kategorií uvedeni v následujícím přehledu.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech

1.

místo

Pavel Dobrocska,
K Lukám 642

2.

místo

Pavel Hykeš,
Ke Kurtům 374

3.

Libuše Němcová,
K Lukám 642

3.

Alena Kořínková,
K Vrtilce 42/50

místo

Rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech

1.

místo
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Martin Hrůza,
Na Šejdru 386/31

2.

místo

Lucie Šejblová,
Mašovická 409/26

místo

Kronika
Zvláštní uznání za esteticky a harmonicky
vytvářené zahradní úpravy domu a jeho okolí

Zuzana Paukertová,
Drůbežářská 172/8

Úprava předzahrádky, zahrádky, okolí domu

1.

místo

Miroslava Kludská,
K Vrtilce 35/30

2.

místo

Jolana Běhounková,
Burianova 22

3.

místo

Jana Stachová,
Švihovská 412/2

Úprava a zajímavá květinová výzdoba firmy a jejího okolí

1.

místo

Lifestyle hotel,
V Lužích 999/1

2.

místo

Sklady Slabihoud,
Libušská 118

3.

místo

Croatia Trade Praha,
Libušská 145/53
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ZŠ PÍSNICE
ŘÍJEN VE ZNAMENÍ
STARÝCH POVĚSTÍ
ČESKÝCH

Říjen byl v naší škole ve znamení
Starých pověstí českých. Projekt se
nám všem moc líbil, mnoho jsme
se naučili o našich pověstech a přitom si užili spoustu legrace. Naši žáci-cizinci, pro které byl projekt především organizován, se dozvěděli
mnoho nového o naší vlasti, tentokrát z pohledu starých pověstí.
Celý projekt začal čtením a vyprávěním o Starých pověstech
českých ve třídě, dokonce i o přestávkách jsme často diskutovali,
která pověst se komu líbí nejvíc.
Ve středu 24. října jsme jeli na celodenní výlet Po stopách praotce
Čecha na horu Říp.
Během jízdy se děti dozvěděly,
kde dříve sídlili a odkud k nám přišli
staří Slované, jakým jazykem hovořili a také jaké si stavěli příbytky. Počasí nebylo zrovna ideální, ale nálada
byla více než slunečná. Vesele jsme
vystoupali až na samý vrchol hory,
abychom si prohlédli rotundu z 12.
století. Děti nejvíce zaujala socha
a příběh sv. Jiřího, který odvážně
bojoval s drakem. Po prohlídce rotundy se děti rozdělily na jednotlivá
družstva, která měla za úkol postavit
repliku hradiště starých Slovanů. Na
zpáteční cestě v autobuse děti aktivně a zainteresovaně odpovídaly
na kvízové otázky týkající se tematiky. Po příjezdu do školy všichni žáci
obdrželi drobné dárky a upomínko-

vé předměty. Můžeme konstatovat,
že se výlet na horu Říp velmi vydařil a všichni si odnesli domů hezké
vzpomínky z příjemně a užitečně
stráveného dne.
Další týden po výletě jsme v hodinách českého jazyka diskutovali
o pověstech a psali krátké pojednání o tom, co se nám na výletě líbilo,
co nás tam zaujalo. Psaníčko jsme
doplnili i o pamětný předmět, který
jsme během túry na horu Říp nasbírali. Někdo připojil list z posvátné
hory, větvičku stromu, květinu či
jinou rostlinu. V hodinách výtvarné
výchovy jsme pak malovali naši nejoblíbenější pověst. Ten, kdo doma
našel jakoukoliv knihu o pověstech,
ji přinesl do školy. Z těchto knih
jsme uspořádali na chodbách školy
výstavku, na které nescházela ani
povedená výtvarná a slohová dílka
na toto téma.
Všichni už se pak těšili na následující týden, kdy byly vyhlášeny vítězné práce na téma Starých pověstí
českých. Za ty jsme pak obdrželi
pěkné ceny, ale ani na ostatní děti
se nezapomnělo a každý dostal alespoň nějakou tu malou pozornost
jako vzpomínku na tak krásné podzimní dny zpestřené zážitky a poznatky o starých českých knížatech,
hradištích a slovanských kmenech.
Česká historie se nám tak přiblížila
zase o kousek blíž.
Za pedagogický sbor
Olga Kretíková a Gabriela Kadidlová
Foto: Jana Daňhelková

VÝLET NA ŘÍP − CO NÁS ZAUJALO
Byl nádherný podzimní den a my jsme jeli se školou na výlet na horu Říp. Název vznikl z keltského jména Rib, které
se časem přeměnilo v Říp. Hora Říp je vyhaslá sopka.
O této hoře jsem již něco znal ze Starých pověstí českých
od Aloise Jiráska.
V autobusu nám četla paní učitelka úryvky z Pověstí českých − Hora Říp a Praotec Čech. Z úpatí hory Říp nás čekal 2 km náročný výstup.
Ale nahoře byly lavičky, takže kdo chtěl, mohl si odpočinout,
občerstvit se a dát si svačinu. Potom jsme šli do rotundy.
Byla v románském slohu. Uvnitř se mi moc líbilo. Pan průvodce nám vyprávěl o sv. Jiřím. Podle pověsti zabil draka,
aby zachránil princeznu.
Po prohlídce jsme stavěli „přírodní“ hrady. Nejvíce mě zaujal sopečný kámen − přitažlivost.
Když jsme se vraceli zpět do školy, řešili jsme v autobusu
testy. Za správné odpovědi jsme dostávali různé ceny…
Z výletu jsem si přivezla krásné zážitky a suvenýr.
Klára Brejtrová, Matěj Crnčevič,
Dana Hamza, Adéla Strnadová, 5. třída
Foto: Marie Štaflová
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HALLOWEEN A DUŠIČKY

Halloween patří k svátkům, které
rozzáří oči dětí. A to je dobře. Skotačí, tančí a smějí se ve strašidelných
kostýmech a maskách. Tak tomu
bylo i v naší družině.
V naší škole jsme si však připomněli i tradici Dušiček. Dovolte mi, abych
poděkovala dětem z 2.B, se kterými
jsme si u hořící svíčky a při písničce zavzpomínali na ty, kteří už nejsou mezi
námi. Věřili byste, že se několik dětí
rozplakalo? Milá a tajemná chvilka...
Marie Štaflová
Foto: autorka

ŽIVOT LESA

S dětmi ze školní družiny jsme
23. října vyrazili do lesa. Doprovázely nás dvě pracovnice z Lesů hl. m.

Prahy. Zveme si je poměrně často,
protože akce pro děti z oblasti environmentální výchovy jsou v jejich
režii vždy pestré a poučné.
Tentokrát nám počasí moc nepřálo, ale hlavní je, že nepršelo. Les
byl zahalen mlhou a mezi stromy to
vypadalo, že už se stmívá. Formou
hry jsme poznali lesní patra, umístili
jsme do nich rostliny i živočichy. Asi
nejvíc se nám líbila hra Na mravence,
u které bylo velmi důležité se v družstvech domluvit a spolupracovat.
Odpoledne plné pohody a pohybu. To se nám líbí! Za tuto akci Lesům hl. m. Prahy děkujeme.
A v prosinci si s nimi vyrobíme krmítka pro ptáčky...
Marie Štaflová
Foto: autorka
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
SRDÍČKOVÝ DEN

Tradiční podzimní Srdíčkový den
se vydařil. Žákům naší školy se podařilo vybrat pro nadaci Život dětem
částku 2 580 korun. Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným dětem, především na
částečnou úhradu invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek – zdravotních kočárků,
chodítek, polohovacích zařízení, dále
na nákup řečových procesorů, obvazového materiálu, speciální výživy
apod. Všem, kteří si pravítko s násobilkou zakoupili, moc děkujeme.
Jitřenka Malíková

CHODÍME DO DIVADEL

V říjnu se nám opět naskytla možnost objednat vstupenky do Národního divadla pro naše žáky a jejich
rodiče za velmi výhodné ceny. Zájem mezi rodiči byl velký, ale bohužel některé tituly byly již vyprodané.
Podařilo se nám zajistit vstupenky
alespoň na představení Don Quijote, Jakobín, Cyrano a Giselle. Celkově se prodalo 44 vstupenek.
Kromě vstupenek do Národního
divadla jsme získali nabídku i na titul
Vánoční zázrak do divadla Brodway,
kam jsme zakoupili 25 vstupenek.
Těší nás, že je velký zájem u rodičů mladších žáků.
Monika Exnerová

GOTICKÝ HRAD
KARLŠTEJN

Na krásný a známý gotický hrad
Karlštejn se 9. října vydaly páté až
deváté třídy ze ZŠ Meteorologická.
Hrad byl založen v roce 1348 českým
králem a římským císařem Karlem IV
jako místo pro uložení královských
pokladů, především sbírek svatých
relikvií a říšských korunovačních
klenotů. Naše třída cestovala autobusem MHD a vlakem. Po výstupu
dlouhého kopce k hradu jsme si
před branou, která ústila na nádvoří, dali svačinu. Na nádvoří jsme si
mohli koupit suvenýry.
Při prohlídce hradu jsme procházeli východním křídlem císařského
paláce, horním patrem Mariánské
věže a Velkou věží. Viděli jsme nejcennější prostory hradu – malou
obrazárnu se sbírkou grafiky, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, kapli sv.
Kateřiny, bývalou sakristii, visutý věžní most, hradní lapidárium, velkou
obrazárnu, hradní knihovnu s expozicí poslední přestavby hradu, věžní
schodiště s nástěnnými malbami ze
14. století a v neposlední řadě kapli sv. Kříže, ve které jsme museli stát

pouze na červeném koberci. Je zde
i strop vyzdobený 14 kg zlata nebo
polodrahokamy a drahokam ze 14.
století. V kapli jsme s příjemnou paní
průvodkyní prohlídku tohoto návštěvního okruhu ukončili. Hrad jsme
opustili po kamenném schodišti.
Poté jsme se vydali zpět na vlakové nádraží, cesta byla o to příjemnější, že jsme šli z kopce a mohli jsme
se zastavit v některém z obchůdků,
které ji lemují, a něco si zakoupit.
Jízda vlakem nám rychle uběhla,
protože jsme kromě povídání také
pozorovali z oken krásnou přírodu.
Ze Smíchovského nádraží jsme ještě dojeli autobusem MHD ke škole
a rozešli jsme se domů plni nádherných dojmů a zážitků. Všem se
poznávací výlet líbil a těšíme se, až
příště vyrazíme za poznáním některé další z českých pamětihodností.
Hynek Tomáško

TURNAJ VE VYBÍJENÉ

Páťáci a čtvrťáci, z každé třídy
šest holek a kluků, jeli 12. října na turnaj ve vybíjené. Ze zastávky Jirčanská
jsme jeli autobusem 165 na zastávku
Na Havránce a odtud kousek pěšky,
vzali jsme si dresy a šli hrát.
První zápas jsme hráli se školou
T.G.M. 5. Vyhráli oni, 4:14. Další dva
zápasy jsme také prohráli, se školami T.G.M. 4 a školou profesora Švejcara. V posledním jsme vyhráli nad
školou Angelovova. Výsledné pořadí
bylo:1. T.G.M. 5, 2. T.G.M. 4, 3. profesora Švejcara, 4. Meteorologická
a 5. Angelovova. Den s vybíjenou
jsem si užila, moc mě to bavilo.
Tereza Humlová

DISKOTÉKA PRO DRUŽINY

Jako každý rok chodíme s naší
školní družinou na sérii odpoledních
diskoték v KC 12 v Modřanech. Ve
středu 24. října jsme byli na prvním
tancování s paními vychovatelkami
Blankou a Sašou. Asi 40 dětí si vyzkoušelo, jak jsou na tom s pohybem
na hudbu. Moc jsme si to užili. Rozdá-

VÁŽENÍ RODIČE A MILÉ DĚTI,
ZVEME VÁS K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY,
který se bude konat 16. a 30. ledna 2013 od 14 do 18 hodin
v budově ZŠ Meteorologická. Do naší školy zapíšeme děti narozené do 31. 8. 2007. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Můžete také přijít s již vyplněnou
žádostí o přijetí do 1. třídy. Formulář je možné stáhnout na stránkách
naší školy. Pokud se k zápisu v daných termínech z vážných důvodů
nemůžete dostavit, je možné zapsat Vaše dítě v náhradním termínu.
Proč se zapsat do naší školy:
Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého.
Podporujeme u dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci
a odpovědnost.
V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy
AMOS a třídy MONTESSORI. Od 4. ročníku nabízíme rozšířené
jazykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se
realizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině
a v kroužcích.
Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá dětem s výukovými, jazykovými i osobními problémy.
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část
výuky v malých skupinách.
Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým
povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učebnu,
knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu.
Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s dobrou
dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.
Přijďte se k nám podívat.

Více informací o naší škole najdete na www.zsmeteo.cz
vali tam sladkosti, například bonbóny a lízátka. Měli jsme různé soutěže
a tancovali jsme do vyčerpání a hned
se začali těšit na příští diskotéku.
Anna Phámová, 5.A
Daniela Zirnsáková, 3.B
Foto: Blanka Zirnsáková

ZVÍŘÁTKA JSOU
NAŠI KAMARÁDI

V letošním roce jsme se v naší
školní družině rozhodli pomáhat
v zimě našim kamarádům z lesa
a také zvířecím obyvatelům v hájov-

ně Kamýk. Pravidelně jim budeme
nosit do krmelců v Modřanské rokli
tvrdé pečivo a jiné dobroty. Doufáme, že zvířátkům přilepšíme a sebe
potěšíme dobrým skutkem. A jak se
první návštěva Kamýku líbila dětem?
„Byly tam kozy a kůzlata, jedno
jsme pojmenovali Rozárka. Také tam
byly slepice, kohouti, kachny a jedna ovečka. Přinesli jsme jim salát,
mrkev, jablko. Moc se nám tam líbilo
a těšíme se na další návštěvu.“
Zuzana Horčíková 5. A
Foto: Ilona Kiliánková
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NABÍZÍME DESÍTKY
RŮZNÝCH KROUŽKŮ

V letošním školním roce se na
naší škole opět rozeběhly kroužky,
všechny začaly od října. Letos jsme
nabídli 40 různých kroužků. Některé pouze pro družinu, jiné pro žáky
1. a 2. stupně, některé kroužky jsou
vhodné pro všechny věkové skupiny. Z nabízených se otevřelo 23
různých kroužků. Tři musely být pro
velký zájem otevřeny ve dvou skupinách. To znamená, že letos máme 26
kroužků a v nich asi 335 účastníků.
Zdá se vám to mnoho? Odpověď
zní – některé děti navštěvují i více
kroužků, a proto také bylo těžké všem
vyhovět v čase konání. To nás mrzí.
Samozřejmě, že také všechny
kroužky nejsou pouze v režii školy.
Šest kroužků vedou agentury, které
škola oslovila. Mezi ně patří kroužek
juda, flétničky, věda nás baví, kroužek zábavné logiky, korálkování a šachy. Poslední dva jmenované kroužky probíhaly na naší škole již v loňském roce. Mezi další nové kroužky
bychom mohli zařadit angličtinu
hrou, zálesáka, dramatickou výchovu
a sborový zpěv (tyto dva byly obnoveny), tvořivou dílnu. Jen nás mrzí, že
se málo zapojují žáci 2. stupně.
Informace o kroužcích najdete na
webu školy.

Angličtina hrou

Dramatická výchova
Moderní tance

Flétničky

Korálkování
Věda nás baví

Keramika

Tvořivá dílna

Za ZŠ Meteorologická Monika Exnerová
Foto: autorka

zveme

Judo

ZŠ Meteorologická
si vás dovoluje pozvat na
14. ročník obvodní pěvecké soutěže

Vánoční nota

Zálesák

Pozvánka na

VÁNOČNÍ HVĚZDU
19. prosince 2012

Soutěž se bude konat dne

pro rodiny žáků a hosty

12. prosince 2012

Základní škola Meteorologická
a Mateřská škola Montessori
Meteorologická 181,
142 00 Praha 4 – Libuš

od 9 hodin v prostorách naší školy.
Kategorie:
I. 1. ročník | II. 2. a 3. ročník
III. 4. a 5. ročník | IV. 6. a 7. ročník
V. 8. a 9. ročník
Soutěží se v sólovém zpěvu bez doprovodu
nebo s hudebním doprovodem.
Hudební doprovod – klavír (případně jiný
hudební nástroj, který si děti přinesou), magnetofon nebo CD přehrávač je k dispozici.
Soutěžící si připraví jednu píseň s libovolnou
tematikou (pokud je píseň delší, stačí dvě
sloky).

Informace o soutěži na e-mailu:
dita.kopecka@zsmeteo.cz
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15.30−17.30 / prezentace pro veřejnost:
16.00 / florbal
16.30 / ukázka z činnosti kroužku
moderní tance
17.00 / pěvecké a hudební vystoupení
kroužků sbor a flétničky
případně další prezentace zájmových
aktivit
Od 15.30 budou na chodbách 1. patra
a v hale před jídelnou prodejní stánky:
prodej a ukázky výrobků žáků

Sborový zpěv

ZŠ Meteorologická
a Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš
pořádá

Maškarní
odpoledne
Zveme všechny malé děti a jejich rodiče
na příjemně strávené odpoledne.
Již poosmé proběhne

v neděli 13. ledna 2013
od 14 do 16 hodin
v tělocvičně ZŠ Meteorologická.
Hudba bude doprovázet tanec,
hry a soutěže v maskách.
Vyhodnocení nejlepší masky.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás.

Kronika

MŠ KE KAŠNĚ

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE ZVÍŘATY
Byl zrovna takový pošmourný den, ale nám to nevadilo, protože
jsme se těšili na návštěvu k naší kamarádce Natálce z Písnice.
Byli jsme pozváni, abychom se podívali na jejich zvířátka.
Pěknou zdravotní procházkou
jsme došli na místo a naskytl se
nám úžasný pohled na velikánskou zahradu s roztomilými domky
a jejich obyvateli. Vesele nás vítala
lama, poník, oslík a několik koz. Děti
si dopoledne se zvířaty náramně
užily, mohly je i krmit, samozřejmě
potravou pro ně vhodnou – například suchým pečivem, kukuřicí
nebo jablky. Loučení bylo těžké, ale
nedalo se nic dělat. Na cestu děti
ještě dostaly supervelké lízátko, aby
se jim šlo lépe.
Tímto výletem naše podzimní setkání se zvířaty nekončilo. Do naší
školky přijel sokolník pan Semecký
se svými dravci a předvedl nám letové ukázky. V této situaci se projevi-

lo, jak je kdo odvážný. Když se ukáží
zahnuté ostré zobáky takového káněte, výra nebo dokonce orla, budí
to velký respekt. Děti i paní učitelky
si mohly na vlastní kůži vyzkoušet
dolet dravce na ruku, samozřejmě
za bedlivého dozoru pana Semeckého a jeho asistentky. Zážitek to
byl opravdu adrenalinový. Už jste si
někdy hladili sovu pálenou? My ano,
dotek je to hebounký jako vánek.
A tak jsme prožili další zajímavé, odvážné, ale i poučné dopoledne.
Prostě a jednoduše – zvířátka
máme rádi a těšíme se na další setkání s nimi.
Pavlína Jindrová, MŠ Ke Kašně
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MŠ MEZI DOMY

ZDRAVĚ A HRAVĚ SE UČÍME POZNÁVAT SVĚT
DNY ZDRAVÍ

V říjnu se naše mateřská škola
připojila k již tradičnímu programu městské části Praha-Libuš Dny
zdraví. Na zdravý životní styl se zaměřujeme po celý školní rok, přesto
některé akce byly v tomto čase výjimečné.
Třída Montessori si naplánovala
turistické vycházky: pěší výlet na
kozí farmu a do minizoo v Krčském
lese. Děti ze třídy Motýlci poznávaly rozmanité chutě i méně známého
ovoce a zeleniny. Ani třída Sluníček
nezahálela, děti pekly pod vedením
paní učitelek jablečný závin, který
voněl po celé školce. V Beruškách se
k dopolední svačině vyráběla zeleninová pomazánka a k občerstvení
ovocný salát, z jablíček se krájely
a sušily křížaly, jezdilo se na kolech.
Děti si také vydlabávaly velké
dýně a vyprávěly, jaké zdravé pokrmy si můžeme z této zeleniny připravit. Ve školce nám pak vznikla
různá strašidla k svátku Halloween,
po ozdobení přírodním materiálem
i krásná podzimní výstavka.
O rozvoj a posílení našeho duševního zdraví a pohody se postarala
Ing. Jana Remerová s prožitkovým
programem Miskohraní. Zvuky jejích tibetských zvonků a misek nám
všem umožnily dokonalou relaxaci.

Dostatek času se snažíme věnovat především rozmanitému pohybu nejenom na čerstvém vzduchu.
Jsou to vycházky, výlety, sportovní
aktivity, ale cvičíme i v tělocvičně
a otužujeme se při kurzech plavání.
A pokud bude v zimě sníh, chystáme
se i na výcvik lyžování.
Poděkování patří Ing. Lence Koudelkové z ÚMČ Praha-Libuš, která
třídě Montessori zajistila cvičení
v Klubu Junior pro tento školní rok
zcela zdarma, a rovněž paní Martínkové za zajištění a zprostředkování
Actimelu a tyčinek Corni.
Mgr. Markéta Kecová,
učitelka MŠ Mezi Domy
Foto: Irena Procházková

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
JAKO TRVALÁ PRIORITA

Školní vzdělávací program Mateřské školy Mezi Domy má název:
Zdravě a hravě se učíme poznávat
svět. Naší prioritou je nejenom výchova ke zdravému životnímu stylu,
ale mnoho času věnujeme i prevenci úrazů.
Předškolní děti se zapojily do
podzimní kvizové soutěže společnosti Goodyear Bezpečná školka.
Projekt má za úkol zvýšit bezpečnost dětí z mateřských škol v silničním provozu, seznamuje děti se zá-

kladními pravidly pohybu v okolí silnic a jejich přecházení. Děti získávají
povědomí o možných nebezpečných situacích, do kterých se mohou
téměř každý den dostat, a rady, jak
jim mají předcházet.
Na ochranu a prevenci zdraví byla
rovněž zaměřena návštěva divadelního představení s názvem „155
a doktor je tu hned!“.
Díky spolupráci s Magistrátem hl.
m. Prahy jsme se mohli v listopadu
zapojit do „Bezpečnostní průpravy
dětí předškolního věku“. Tento zcela
nový projekt je zaměřen na prevenci
úrazů dětí, ochraně před nebezpečnými osobami, šikanou a přírodními
živly, jako je oheň, voda a bouřka,
ale i na první pomoc.
Rodičům se snažíme každým rokem co nejvíce pomoci při zajištění

komplexní péče o jejich děti, a tak
spolupracujeme s různými odborníky, které zveme přímo k nám, do
mateřské školy. V říjnu byla provedena u dětí logopedická depistáž,
odborné vyšetření sluchu a zraku,
screening školní zralosti. Zajištění
těchto preventivních aktivit je u rodičů nejenom vítané, ale i kladně
hodnocené.
V rámci Dnů zdraví jsme také využili nabídku účastnit se projektu „Žij
zdravě“, který se konal v Mateřském
centru Kuřátko. Seminářů, které byly
zaměřeny na problémy s obezitou
u dětí a možnosti mateřských škol,
co s tím dělat ve spolupráci s rodiči
nebo co se dá ve stravování zlepšit,
se zúčastnila naše paní kuchařka
Ivana Cihlářová.
Irena Procházková
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PÍSNICE MODEL OPEN 2O12
Již 12. ročník modelářské soutěže Písnice Model Open se uskutečnil 20. října 2012. Nepříznivé počasí způsobené vydatnou
mlhou nezabránilo soutěžícím v příjezdu. A že jich letos byl rekordní počet!
Modelářská soutěž, zaměřená
především na děti a mladé lidi do
osmnácti let, se konala v prostorách Klubu Junior. Samotná soutěž
se odehrála v tělocvičně, kam se
vměstnalo rekordních 230 modelů.
Letos bylo ustanoveno 22 kategorií,
které byly rozděleny do čtyř skupin:
mladší žáci, starší žáci, junioři a senioři. O přední příčky přišlo se svými
modely bojovat přes šedesát modelářů z celé České republiky.
Soutěž Písnice Model Open měla
i doprovodný program. Bylo možné prohlédnout si vozidla z II. světové války Jeep Willys a M8 Greyhound pana Rugy z Vestce a filmy
s válečnou tematikou obohacené
o komentáře, které uspořádal Ing.
Pujman. Oběma pánům velmi děku-

jeme. I letos jsme měli pro soutěžící
a diváky připraveno pohoštění, kde
si každý přišel na své podle chuti.
V tomto ohledu chceme poděkovat
paní Čechové a paní Šámalové za jejich kulinářský um v podobě koláčů.
Vyhlašování výsledků se konalo tradičně v 15 hodin. Začalo vystoupením dvou půvabných děvčat z Klubu Junior, která předvedla
překrásnou hru na kytaru a piano.
Poté se udělovaly ceny. Každý vítěz
dostal diplom a pamětní „Písnický
diamant“. Díky mnoha sponzorům,
včetně hlavního sponzora soutěže –
městské části Praha-Libuš –, si také
výherci odnesli mnoho zajímavých
cen. Věcné ceny obdržely pouze
děti a junioři. Výherci seniorských
kategorií dostali diplom a diamant.

MŠ LOJOVICKÁ

PAPÍROVÍ KRASAVCI
Jednou z nejmilejších činností dětí v podzimním období je
pouštění draků. Děti z Mateřské školy Lojovická vyrazily za
příznivého listopadového počasí v doprovodu maminek a tatínků na louku k nové cyklostezce, kde byly pro dračí radovánky ideální podmínky.
Všichni společně nad obcí navigovali desítky pestrobarevných a veselých draků. Šlo jim to úžasně i díky povětrnostním podmínkám. Jen v ojedinělých případech bylo třeba vsadit na
rychlý běh, aby drak ve vzduchu déle
vydržel. Některé děti si dráčka vyrobily samy s pomocí dospělých, jiné měly
kupovaného, ale každý udělal v povětří velkou parádu. O pouštění draků byl mezi dětmi i rodiči velký zájem
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a počasí jim přálo, takže se celá
drakiáda opravdu vydařila. Děti
měly radost, že se vidí s kamarády,
a rodiče si zase mohli popovídat
se svými známými a přáteli. Děti
si odnesly pěkné zážitky a sladkou
odměnu ze společně stráveného
podzimního odpoledne.
Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: autorka

Vedle udělování cen za vítězná místa v kategoriích se předávaly i ceny
sponzorů. Cenu městské části Praha-Libuš předal starosta Jiří Koubek,
který uznale poukázal na trpělivost,
pečlivost a dovednost všech modelářů, zejména těch mladších. Nechyběla ani tradiční „Motivační cena“
pro nejmladšího účastníka.

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím a divákům za skvělou atmosféru a dobrou náladu, kterou na tuto soutěž přinesli. Těšíme se
na vás opět za rok na soutěži Písnice
Model Open 2013.
Martin Padevět,
modelářský kroužek Křížem Krážem
Foto: autor
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NORDIC WALKING PRO KAŽDÝ VĚK
Městská část Praha-Libuš uspořádala 3. a 17. října pro seniory
opět kurz chození nordic walking. Nabídek využilo více než dvacet chodců a chodkyň.
Po krátkém seznámení s technikou této zdravé chůze senioři vyrazili na trasu – směr Cholupice. Počasí
přálo a hodinová lekce s lektorkou
paní Pleskačovou utekla jak voda.
Sluníčko a příjemná procházka podzimní přírodou nabily energií každého, kdo se lekce zúčastnil, ale posloužily i jako relaxace a příležitost
aktivně prožít odpoledne.
A co nordic walking vlastně je?
Řadí se mezi rekreační sporty a zdravotní prevenci. Je to nenáročná chůze, nejpřirozenější pohyb člověka,
pouze s použitím speciálních holí.
Lze ji provozovat v každém věku bez
rozdílu fyzické zdatnosti.
Při správné technice se zapojí až
90 % svalstva. Zapojení tak velkého
procenta vašich svalů má za následek zvýšenou srdeční činnost, a tím
je nordic walking vhodný nejen
jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám. Díky holím přenesete část své hmotnosti na svaly
paží a odlehčíte nohy. Proto mohou

v rámci možností provozovat nordic
walking i lidé, kteří mají problémy
s klouby dolních končetin. Hole též
pomohou k narovnání zad při chůzi. Oproti běžné chůzi spotřebujete
mnohem více energie, což se pozitivně projeví na úbytku tuku.
Nordic Walking lze doporučit též
při rehabilitaci po operaci nohou.
Velký přínos má pro svaly paží, zejména pro triceps. Tento sval, který
bývá ve vyšším věku povolený, je
možné jednoduše zpevnit právě za
pomoci nordic walking. Při každém
pohybu ruky vzad se tento sval aktivuje, a tím ho můžete bezbolestně
posílit. Také pro diabetiky lze nordic
walking doporučit. Při takovém zapojení svalstva a spotřebě kalorií,
může jedině pomoci.
Těšíme se na vaši účast na dalších,
jarních lekcích.
Renáta Sobíšková,
odbor správní a školství
Úřadu MČ Praha-Libuš
Foto: autorka

KLUB SENIOR
PODZIMNÍ JIZERKY

V počtu patnácti seniorů jsme
vyjeli na plánovaný pobyt do našeho oblíbeného penzionu, kde pro
nás dělají neuvěřitelné: například
pro nás do Písnice zajede autobus
a opět se s námi vrátí, harcování
přes Prahu tím pádem odpadá.
Není vždy samozřejmé, že se sejde
parta, která si vyhoví a také se pobaví. K tomu přispívá pobyt na čerstvém vzduchu, chutná strava a tro-

chu sluníčka. To vše nám přálo. Užili
jsme si krásný výlet do Kryštofova
údolí, přednášky o bižutérii, prodej
krásných šperků za sníženou cenu,
vyprávění o těžkém životě zdejších
starousedlíků, promítání filmů z cest
a nabídky pana Schlindenbucha,
ochutnávku francouzských vín a na
rozloučenou tu pravou vzpomínkovou hudbu pro naše seniory.
Byli jsme opět šťastni, že se výlet
a s tím spojený odpočinek vydařil.

PODZIMNÍ JÍVKA

Když se řekne Jívka, penzion pana
Kobra, dobře víme, že vyjíždíme na
předvánoční nákup do Polska, že
poznáme něco z historie a − jak jinak − společně se potěšíme, popovídáme. A bylo toho, věřte, dosti.
V pátek jsme navštívili Karlovu Korunu v Chlumci nad Cidlinou s úžasným průvodcem – panem Ladislavem. Nejenže se prohlídka prodloužila skoro na dvě hodiny, ale co všech-

no nám objasnil, například navrácení
Benešovských dekretů či systém, jak
se financuje takový zámek a mnoho
dalšího. Na zámku žil od dvou let, zná
zde každý kámen, a nyní dokonce
s majiteli chodí na lov vysoké zvěře.
Pan Ladislav byl krásný, mladý, sympatický, ale i vzdělaný, a tak jsme byli
jako očarováni. K tomu krásně upravená zámecká zahrada, nespočet
mladých a starých pávů a slunečné
počasí. Ani se nám nechtělo odjíždět.
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Kronika
Do Polska jsme následující den
odjeli dosti brzo. Uspěli jsme ve
všem. Kdo chtěl, nakoupil vánoční
dárky a dobře udělal. Ceny byly pochopitelně pro nás nízké, často nižší
než české.
Večerní posezení bez hudby nás
vůbec nezaskočilo, protože jsme
sledovali právě probíhající taneční
soutěžní pořad StarDance a při tom
jsme se bavili, smáli a bylo nám velmi dobře.
Třetí den jsme vstávali později. Čekal nás pozoruhodný zámek
v soukromém vlastnictví Rychnov
nad Kněžnou, který byl objednán
a zpřístupněn jen pro nás. Paní průvodkyně vzhledem k našemu času
na oběd prohlídku také prodlouži-

zveme
la, nechala nás přiblížit se k uměleckým dílům a ukázala spoustu
věciček, které normálně neukazuje.
Jakožto zapálená historička se znalostmi odpovídala na dotazy a nenechala se v ničem překvapit. Odjezd na oběd byla jako třešnička na
dortu, neboť jsme poblíž zámku našli restauraci Lípa, a pak jsme již ve
14 hodin odjížděli spokojeni domů.
Naše letošní zájezdy jsou u konce, ale budeme se těšit, že v příštím
roce uspořádáme některé podle zájmu všech seniorů za naší městské
části a plánujeme ještě jiné.

Pěvecký sbor Libuška při T. J. Sokol Libuš přijal pozvání sokolské
župy na VII. národní přehlídku sokolských pěveckých sborů 20.
října 2012 v Boskovicích.

Jak to všechno začalo

Zhruba před dvaceti lety se dobrovolného zpívání ujala paní prof.
Kaněrová, která předtím mnoho let
se svým manželem na gymnáziu
v Břeclavi, kde též oba dva učili, vedla velký sbor studentů. Jejich výsledky byly věhlasné.
Po přestěhování paní Kaněrové
na Libuš a při secvičování prvního sletu slovo dalo slovo a rozhodli jsme

Rádi bychom tímto popřáli těm, kdo se nemohli v poslední době zúčastnit našich setkání, co možná vše nejlepší. Věříme, že se co nejdříve opět uvidíme, zejména na jaře při společných akcích.
Všem ostatním přejeme také hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v kruhu rodinném. A nezapomeňte, že klub se pro všechny otevírá po
novém roce v úterý 8. 1. 2013.
Jak ten čas a roky utíkají! Nedají se zastavit, dají se jen co nejlépe zpříjemnit. O to se musíme všichni snažit a snad se nám to i vyplní. Do
nového roku proto vykročte, jak nejlépe dokážete!
Hezké, příjemné svátky a hodně božího požehnání ve všem vašem
konání přeje:
Výbor Klubu Senior

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

LIBUŠKA BYLA
NA NÁRODNÍ PŘEHLÍDCE
Tak velkolepé setkání dvanácti sokolských pěveckých sborů jsme ještě
nezažili. Takové množství nadšených
zpěváků, účastníků pěveckých
vystoupení, organizátorů. Už při
zkoušce jsme pokukovali na ostatní
sbory na pódiu a sledovali jejich
krásné zpěvy.

VÁŽENÍ A MILí SENIOŘI!

se, že budeme chodit po cvičení
i zpívat − jen tak pro radost. Naše
zpívání pokračovalo, vystupovali
jsme v Sokole, na akademiích atd.
V posledních asi třech letech jsme již
nacvičovali i vystupovali pravidelně.
A proto se dnes můžeme pochlubit většími úspěchy. Už to není jen
zpívání pro radost, ale zkoušíme
tak, aby výsledek byl umělecký.
Na to vše velmi dbá naše přísná
sbormistryně paní prof. Kaněrová,
vlastně původkyně skvělého nápadu. Máme za sebou již nejméně
padesát nacvičených písní.

Neříkejte, že zpíváte
teprve tři roky

A tak když župa sokolská oslovila Sokol Libuš, nenechali jsme se

T. J. Sokol Libuš pořádá

PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNOU
CVIČEBNÍ HODINU,
která se koná

v pondělí 10. prosince 2012 od 17.00 hodin
v sokolovně Libuš.

Program: ukázky cvičebních hodin rodičů s dětmi, nejmladšího
žactva – předškoláků, mladších a starších žákyň a žáků, vystoupení
pěveckého sboru – bude upřesněn
Srdečně vás zve výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš

pobízet a připravili jsme se také na
vystoupení sokolských sborů v Boskovicích.
Organizace
tohoto
setkání
zpěváků byla připravena perfektně:
byl pro nás nejen vyhrazen prostor ve
vedlejším gymnáziu, ale dostali jsme
i oběd a večeře mimořádné kvality. Po vystoupení jsme se sesedli ve
společenské místnosti, a když nějaká
skupina zanotovala, k písničce jsme
se také přidali. Hezkému posezení
jsme nemohli odolat, i když mnohé
čekala dlouhá cesta zpět.
Ani cestou k domovu naše
hlasy neutichaly, naopak, zpívalo se a zpívalo a vzpomínalo na
vše prožité. Stále nás naplňovalo
ocenění: „To neříkejte, že zpíváte jen
tři roky!“ Veřejná pochvala nás vzala
za srdce a udělala velikánkou radost.

Alleluia

Členky libušského sboru Libuška.
Foto: Zdena Prchlíková
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Musíme se zmínit o příspěvku
Sokola Libuš, který nám poskytl
autobus a přispěl na sjednocení
halenek, což vše činilo asi 20 000
korun. Chtěli bychom tímto Sokolu
Libuš poděkovat, protože to splnilo
účel. Vždyť některé sokolské sbo-

ry předvedly své stejnokroje: buď
v podobě večerních šatů, nebo jiného jednotného oblečení. Bylo to
potěšení i pro oči.
Poděkování též patří samotnému
sboru Libuška v čele s dirigentkou
paní prof. Kaněrovou za perfektní
prezentaci Sokola Libuš. Vždyť jsme
vystupovali s takovými sbory, jako
je smíšený pěvecký sbor Gaudium
Praha při Sokolu Královské Vinohrady, který má rovněž podporu 1.
lékařské fakulty University Karlovy,
vyjíždí i do zahraničí a získal již
několik významných ocenění. Ukázky z jejich repertoáru nás zvedaly ze
židlí, ať už to byly skladby B. Smetany, G. Verdiho, nebo Alleluia od G.
Younga. Závěrečná část vystoupení
Gaudia byla vrcholným zážitkem.
Jsme rádi, že jsme u toho mohli být.
Bavilo nás to, radovali jsme se, bylo
nám prostě krásně.
Jako by nám nad hlavami znělo:
škoda že je již konec, jak bude příště
– a pojedeme vůbec opět?
Zdena Prchlíková,
jedna z účastnic VII. národní přehlídky
sokolských pěveckých sborů

radnice

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od
3. do 30. 10. 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 zapsaných v katastru nemovitostí.
Rada MČ Praha-Libuš:
Schvaluje vzorovou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvu o zřízení věcného břemene
k nemovitostem ve správě MČ Praha-Libuš
v souladu se schválenými Zásadami zřizování věcných břemen a stanovení náhrad
za jejich zřízení na území městské části
Praha-Libuš účinnými od 5. září 2012.
Schvaluje opravu bytu školníka
v ZŠ L. Coňka spočívající v osazení nové
kuchyňské linky a položení podlahové
krytiny – lino. Schvaluje využití části bytu
školníka v ZŠ L. Coňka pro potřeby školy na
zřízení keramické dílny.
Schvaluje instalaci osvětlení venkovního sportoviště u ZŠ L. Coňka za cenu
30 957 Kč bez DPH firmou KZP ideal invest,
a. s., se sídlem Praha 2, Sokolská 1576/68,
120 00 IČ: 276 45 797.
Schvaluje provedení inspekce výskytu azbestu firmou Foster Bohemia, s.
r. o., Inspekční orgán, se sídlem Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČ:
28895576, v MŠ Ke Kašně – dětský pavilon,
a to dle nabídky, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 11/2012 na pronájem víceúčelového sálu v Základní umělecké škole Adolfa
Voborského, se sídlem Botevova 3114,
143 00 Praha 4, dne 29. 11. 2012 od 18.00
do 20.00 hodin z důvodu realizace koncertu Klubu Junior za cenu 2 000 Kč.
Schvaluje pravidelné předkládání
měsíčního přehledu čerpání mzdových
prostředků příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš zřizovateli, s platností od 1. 11. 2012. Poprvé bude předloženo čerpání za měsíc říjen 2012.
Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky společnosti Oknoplastik, s. r. o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 − Žižkov,
IČ.:26737906, a to v souladu se Zápisem
z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken“, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče
ve výši 518 675 Kč bez DPH, kterou předložil v rámci veřejné zakázky. Schvaluje
plné moci pro zastupování MČ ve věcech
technických vystavené ke smlouvě s dodavatelem služeb „ZŠ Meteorologická – výměna 37 kusů oken “, firmou Oknoplastik,
s. r. o., zastoupenou Petrem Šourkem, pro
Ing. Jindřicha Sochůrka a Ing. Ivo Pujmana,
které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Schvaluje smlouvu o dílo s vítězným

uchazečem – společností Oknoplastik.
Schvaluje výběr nejvhodnější nabídky, společnosti Hydro-izol izolace staveb, s.
r. o., IČ: 252 60 723, Na Břehách 396, 500 11
Hradec Králové, a to v souladu se Zápisem
z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek na akci „ZŠ Meteorologická −
havarijní oprava střešní krytiny pavilonu ‚C’
a souvisejících klempířských prvků“, které je
nedílnou součástí tohoto usnesení. Schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče
ve výši 328 482 Kč bez DPH, kterou předložil v rámci veřejné zakázky. Schvaluje plné
moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené ke smlouvě s dodavatelem služeb „ZŠ Meteorologická − havarijní
oprava střešní krytiny pavilonu ‚C’ a souvisejících klempířských prvků“, firmou Hydro-izol izolace staveb, zastoupenou Dr. Františkem Dvořákem, pro Ing. Jindřicha Sochůrka
a Ing. Ivo Pujmana, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Schvaluje smlouvu
o dílo s uchazečem – společností Hydro-izol
izolace staveb včetně všech příloh, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Souhlasí s objednáním opravy povrchu části chodníku u autobusové zastávky
Lipovická v ulici Libušská, směr z centra,
u firmy DAP, a. s., Sarajevská 17, Praha 12,
za cenu 106 000 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schvaluje uzavření smlouvy se společností Ecobat, s. r. o., se sídlem Praha 6,
Soborská 1302/8, o využití systému sběru
a třídění komunálních odpadů.
Doporučuje projednat na zasedání
zastupitelstva prodej části pozemku parc.
č. 422/6 v k. ú. Libuš o výměře cca 75 m2
dle cenové mapy za 4 320 Kč/m2, tj. celkem
za 324 000 Kč firmě Dr. Popov, s. r. o., Plzeňská 857, 348 15 Planá.
Schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene − uložení kabelového vedení
1 kV k pozemku parc. č. 990/8 v k. ú. Písnice, obec Praha, svěřeného do správy MČ
Praha-Libuš, se společností PREdistribuce,
a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a,
pro stavbu: „Rozšíření distribuční kabelové
sítě 1 kV PREdistribuce – přípojka elektro
NN pro pozemek parc. č. 990/19, k. ú. Písnice – pokládka nových kabelů 1 kV do nové
zemní kabelové trasy“. Cena předmětného
věcného břemene činí dle znaleckého posudku číslo 3961/110/2012 vypracovaného Ing. Vladimírem Leebem 5 840 Kč bez
DPH.
Schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene − uložení kabelového vedení

1 kV k pozemkům parc. č. 231, 670/1, 767/1
a 787, všechny v k. ú. Písnice, svěřené do
správy MČ Praha-Libuš, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, pro stavbu: „kabelového vedení 1 kV, č. IM 6140 ( S-108282)“. Cena věcného břemene činí dle znaleckého posudku
číslo 3958/107/2012 vypracovaného Ing.
Vladimírem Leebem 610 530,-Kč bez DPH.
Schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene − uložení kabelového vedení
1 kV k pozemkům parc. č. 114/4, 155/1,
155/6 a 210/1, všechny v k. ú. Písnice, obec
Praha, svěřené do správy MČ Praha-Libuš,
se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, pro stavbu: „kabelového vedení 1 kV, č. IM 6158 (
S-108303)“. Cena věcného břemene činí dle
znaleckého posudku číslo 3957/106/2012
vypracovaného Ing. Vladimírem Leebem
317 705 Kč bez DPH.
Souhlasí se zveřejněním nabídky
pronájmu bytového objektu v areálu MŠ
Ke Kašně 334 na dobu určitou za podmínek definovaných v přiložené „Výzvě“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Ukládá OSMI zajistit oplocení bytového
objektu tak, aby vyhovělo platným právním předpisům, před nastěhováním vybraného nájemce, dále zajistit oddělení
přívodu el. energie bytového objektu do
samostatné přípojky.
Souhlasí se zveřejněním záměru
nabídky pronájmu bytu 2+1 v objektu ZŠ
L. Coňka o celkové výměře 59 m2 za podmínek definovaných textem „Výzva“, která
je nedílnou součástí tohoto usnesení. Základní škole L. Coňka bude navýšen měsíční příspěvek o výši vybraného nájemného
z bytu s účelovým určením na náhradu
nákladů za autobusovou dopravu žáků na
hodiny TV v ZŠ Meteorologická.
Souhlasí s umístěním přístavby zádveří u rodinného domu čp. 840/21 v ulici
Drůbežářská na pozemku parc. č. 425/8

v k. ú. Libuš pro stavebníky Ing. Josefa
Malého a Ing. Helenu Malou dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem
Brandejsem, Rychnov n/K, 07/2011. Tento
souhlas se netýká povolení výkopových
prací a záboru veřejného prostranství.
Žádá ve vazbě na plánovanou výstavbu nové hasičské zbrojnice v Hoštické
ulici zařadit do celoměstsky významných
změn platného územního plánu HMP plánovanou komunikaci mezi Hoštickou a Libušskou ulicí − „ stavba č. 0088 TV Libuš,
etapa 0024“.
Schvaluje rozšíření předmětu smlouvy u veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ
Meteorologická − havarijní oprava střešní
krytiny pavilonu ‚C’ a souvisejících klempířských prvků“ uzavřené se společností Hydro-izol izolace staveb, s. r. o., IČ: 252 60 723,
Na Břehách 396, 500 11 Hradec Králové,
jak je popsáno v návrhu textu Dodatku č. 1
k uzavřené smlouvě o dílo. Schvaluje cenovou nabídku společnosti Hydro-izol izolace
staveb na objem víceprací ve výši 48 480 Kč
bez DPH a méněprací ve výši 12 000 Kč bez
DPH spočívajících v nahrazení vnitřních
dešťových svodů vnějšími. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s uchazečem –
společností Hydro-izol izolace staveb, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Požaduje, aby v připravované novele obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.
18/2011, kterou se stanoví místa a čas, kde
a kdy lze provozovat loterie a jiné podobné hry, byla i nadále vypuštěna MČ Praha-Libuš v souladu s usnesením Rady MČ
Praha-Libuš 313/2011 ze dne 8. 11. 2011.
Důvodem tzv. „nulové tolerance hazardu“
je vytváření prevence bezpečnějšího prostředí a podmínek pro efektivnější zajištění dodržování veřejného pořádku v MČ
Praha-Libuš.
K tisku připravily
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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ANKETNÍ HLASOVÁNÍ O PROBLÉMECH LIBUŠE A PÍSNICE
Na jaře letošního roku proběhlo setkání obyvatel Libuše a Písnice k celkovému rozvoji městské části. Po jeho skončení následovala anketa v časopise U nás a na webových stránkách o problémech navržených na veřejném fóru.
Účastnil se jí poměrně velký počet obyvatel, celkem hlasovalo 664
občanů. Výsledky byly zpracovány
do celkové zprávy a na podzimním
jednání zastupitelstva městské části byly souhrnné výsledky hlasování
schváleny. Přehled problémů navržených občany na jarním setkání
a následně potvrzených hlasujícími
v anketě přinášíme v následujícím
přehledu. Jednotlivým problémům
se nyní věnují kompetentní zástupci
starosty a odborní zaměstnanci úřadu. O průběh řešení daných problémů vás budeme informovat.

Souběžně s výše zmíněnou aktivitou probíhalo i obdobné setkání se
žáky a studenty (byli jste o něm informováni v minulých číslech časopisu)
a také oni hlasovali o problémech. Jejich priority byly v několika námětech
shodné s těmi „dospělými“. Ostatně
posuďte sami. I problémy mladých
bereme v potaz a snažíme se najít jejich řešení.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto z veřejného fóra 10P 2012:
Kryštof Štafl

PROBLÉMY ROKU 2012 VYTIPOVANÉ OBČANY:

→
→
→
→
→
→
→
→

Vybudovat v Písnici tělocvičnu pro všechny věkové kategorie
Vybudovat v městské části bazén
Řešit problematiku bezdomovců a narkomanů
Organizovat projekt Bezpečná cesta do školy ve všech školkách
a školách v městské části
Řešit přetrvávající špatný stavebně technický stav budovy a venkovních schodů Základní školy Meteorologická
Zajistit zdravotní a pečovatelskou službu k imobilním občanům
a seniorům
Snížit rychlost v ulici Libušská na 30 km/hod (jakýmkoli způsobem)
Zrušit všechny herny a kasina v městské části

STUDENTSKÉ PROBLÉMY ROKU 2012:

Změnit několik zastávek na znamení na normální režim
Zajistit dodržování nočního klidu v okolí kasin
Vybudovat plavecký bazén
Vybudovat hřiště pro dospívající
Zlepšit okolí škol pro volný čas – odpočinková místa
Zrušit herny
Zabývat se zvýšenou kriminalitou – prodej drog, vandalismus
(např. v ulici Kolektivní)
→ Řešit s dopravcem nepříjemné chování řidičů autobusů
→ Zlepšit vybavení tělocvičen
→ Omezit rychlost aut v ulici V Koutě a Libušská
→
→
→
→
→
→
→

V ČÁSTI LIBUŠE DOPRAVA ZKLIDNĚNA
Městská část Praha-Libuš dokončila druhou etapu projektu podporujícího cyklodopravu.
Projekt se týká lokality rodinných
domů, která je ze dvou stran ohraničena frekventovanými ulicemi Libušská a Dobronická, denně tudy
v obousměrném provozu projede
až 17 000 vozidel. Dopravní řešení
spočívá ve vytvoření zóny se zklidněným provozem, tj. umístění vjezdových prahů z kruhových polštářů,
vytvoření jednosměrných ulic se
zachováním obousměrného provozu cyklistů, snížení rychlosti na 30
km/h a umístění lokálních zúžení
vozovek v ulicích Drůbežářská, Husařská, V Koutě, Burianova a Chladírenská. Kromě nezanedbatelného
vlivu na zklidnění dopravy a zamezení nežádoucího průjezdu vozidel
přispělo nové dopravní opatření
k začlenění cyklistiky jako rovno-
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právného druhu dopravy ve městě.
Zachování obousměrné cyklistické
dopravy v jednosměrných ulicích
pomocí červených pruhů na vozovce je na území města stále vzácně
realizovaným dopravním řešením.
Řidiči, ve snaze urychlit si cestu
a vyhnout se přetížené křižovatce
ulic Libušská – Dobronická, projížděli rezidenční čtvrť, a to i přes
umístěné značení „Zóna průjezd
zakázán“ a často překračovali povolenou rychlost 40 km/h. Na základě
podnětů od občanů zadala městská
část zpracování studie, která byla
10. října 2011 veřejně projednána.
O veřejném setkání byli obyvatelé
informováni dopisem vhozeným
do poštovních schránek. Debaty se
zúčastnila necelá třetina dotčených

obyvatel, byly probrány a vysvětleny i jiné možnosti řešení, než navrhovala studie. Připomínky a podněty ze setkání nechala městská část
zapracovat do projektu dopravního
řešení.
Realizace opatření pro zklidnění
lokality byla rozdělena do tří fází.
První dvě se již podařilo v letošním
roce dokončit, a to z rozpočtu městské části. Na všech vjezdech do zóny
s rychlostí sníženou na 30 km/h nechala městská část umístit příčné
prahy tvořené malými zpomalovacími kruhovými polštáři. Ve vybraných ulicích zavedla systém jednosměrných ulic. Cyklistům umožnila
obousměrný provoz v jednosměrkách instalací vodorovného značení (červených pruhů pro cyklisty)
a doplňkových tabulek. Zbývá dokončit třetí část projektu, která spočívá v rozvlnění přímých úseků ko-

munikací pomocí zábran určených
k lokálnímu zúžení ulic (umístěním
květináčů odpovídající velikosti osazených vhodnou zelení). Realizace
poslední fáze projektu se předpokládá během příštího roku.
Anna Rusiňáková,
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autorka
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Komunikace na území městské části Praha-Libuš mají různé
vlastníky a správce.

I. Komunikace a chodníky
ve správě Technické správy
komunikací hl. m. Prahy
Hlavní komunikace, tedy ulice
Libušská (v Libuši i Písnici), Meteorologická, Dobronická, Novodvorská
a Kunratická spojka jsou ve správě
Technické správy komunikací hl.
m. Prahy, která na nich a přilehlých
chodnících zajišťuje zimní údržbu.
Údržbu chodníků zajišťuje TSK postupně – tzn. chodníky jsou zařazeny
v I. a II. pořadí.
Místní komunikace na sídlišti
Písnice – ul. Na Okruhu, U Bazénu,
Ke Kurtům, Zahrádecká, Mezi Domy
a Výletní – jsou také ve správě Technické správy komunikací, která zajišťuje jejich zimní údržbu.
O chodníky na tomto sídlišti
se stará firma Ikon, která vykonává
správu ploch pro ČEZ.
Ve správě TSK hl. m. Prahy jsou
také vozovky a chodníky v ulicích Ke
Lhoteckému lesu, Lojovická (úsek
u mateřské školky), část ulice K Lesu
a část ulice Brunelova (k domu
s chráněnými byty).

Pro informaci uvádíme, že na internetových stránkách www.tsk-praha.
cz je k dispozici aktuální aplikace pro
sezónu 2012/2013 „Zimní údržba“,
kde je možné zjistit pořadí úklidu komunikací a chodníků ve správě TSK.

II. Komunikace a chodníky
ve správě městské části
Praha-Libuš
Ostatní místní komunikace III.
třídy a chodníky, které jsou ve
správě městské části, jsou nařízením hl. m. Prahy č. 18/2010 Sb. hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
zařazeny mezi komunikace a chodníky, na kterých se v zimním období
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
To samozřejmě neznamená, že
městská část neprovádí žádnou
zimní údržbu. Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací a pro tyto účely slouží multikára
s radlicí a sypačem (pro údržbu komunikací) a traktůrek s kartáčem
nebo radlicí (pro údržbu chodníků).

Městská část zajišťuje zimní údržbu vzhledem ke svým technickým,
personálním a finančním možnostem postupně:
Nejdříve jsou uklízeny cesty v okolí škol, školek a u úřadu (tedy ulice
Skalská, Ladislava Coňka, K Vrtilce,
Ke Kašně, K Lukám a Libušská − parkoviště u úřadu), komunikace v hustě obydlené zástavbě (ul. Na Domovině, K Lukám, V Rohu) a některé
cesty k autobusovým zastávkám (ul.
Provozní, K Novému sídlišti).
Dle možností jsou uklízeny ostatní komunikace a chodníky.
Informace o zimní údržbě komunikací budou uveřejněny také na
webových stránkách MČ Praha-Libuš www.praha-libus.cz.

III. Komunikace a chodníky
ve vlastnictví jiných
subjektů
Musíme také zmínit komunikace,
které nejsou ve správě městské části
Praha-Libuš ani TSK hl. m. Prahy. Tyto
komunikace jsou ve vlastnictví jiných
subjektů, a jejich údržbu by proto
měli zajistit tito vlastníci. Jedná se
např. o ulice Borotínská, Jistebnická,
Vyšebrodská a ulice Brunelova, směr

ÚDRŽBA ZELENĚ
V jednom z jarních čísel časopisu U nás jsme popsali, jak probíhá údržba travnatých ploch a jejich seč. Nyní se zaměříme na
stromy a keře. Období vegetačního klidu, které trvá až do konce
března, je nevhodnějším časem pro jejich ošetření.
V letošním roce na jaře byl proveden tzv. výchovný řez na všech mladých výsadbách. Tento zásah silně
ovlivňuje charakter růstu dřevin ve
městech v dalších letech. Čím více
péče věnujeme výchovnému řezu
mladých stromů, tím méně je třeba
o ně pečovat ve vzrostlém stavu.
Na našem území se nachází i velký
počet vzrostlých stromů, o které je
třeba pečovat a citlivě do nich zasahovat. Tyto řezy slouží k udržení přiměřeného zdravotního stavu
stromu a zajištění jeho provozní
bezpečnosti.
V letošním roce jsme se zaměřili
na staré vzrostlé, zhruba osmdesátileté stromy kolem rybníka Obecňák
v Písnici. Nachází se zde skupina topolů, jírovců, jasanů a vrb. Vzrostlé
topoly jsou již staré a mohou být nebezpečné pro své okolí. Dá se říct, že
tyto dřeviny jsou přestárlé, na hraně
životnosti. V rámci ošetření byl u ně-

kterých stromů proveden redukční
řezy. Ten se provedl tak, aby se odlehčila koruna stromu a prodloužila se životnost. Dalšími ošetřenými
stromy byly lípy při Libušské ulici,
ořešáky v ulici K Lukám.
Řez keřů během letošního roku
probíhal na čtyři části. Nejprve byly
ošetřeny keře podél Libušské ulice tak, aby nepřekážely ve výhledu
při výjezdu z bočních ulic. Ve druhé
a třetí části byla stříhána většina keřů
− byly zkráceny. Poslední etapa probíhá v současné době, kdy se zkracují pouze nové výhony. Další řez keřů
bude v jarním období, kdy budeme
přestárlé keře ošetřovat zmlazovacími řezy. Při zmlazovacím řezu se budou keře řezat těsně nad zemí. Zmlazování je radikální řez, kterým se sleduje obnova vitality růstu a prodloužení životnosti dřeviny.
Velká změna proběhla v nově
vznikajícím parku U Zahrádkářské

kolonie. Zde bylo v zimním období
pokáceno 93 starých ovocných stromů. Během obnovy této plochy pak
bylo vysázeno 120 listnatých a jehličnatých dřevin a celkem 356 kusů
keřů. V rámci této akce zde vznikne
dendrologická stezka, kde bude popsáno 14 druhů dřevin. Další nová
výsadba proběhla v Libušské ulici

k ZŠ, (vlastník hl. m. Praha); Okrová,
Nad Libušským potokem, Ostředecká, Javorenská, Lužská, Ostruženská,
V Lužích a Písnické zahrady (vlastníkem jsou jiné právnické osoby).

Kam hlásit závady
a požadavky týkající se
zimní údržby?
Závady ve schůdnosti a sjízdnosti chodníků a komunikací ve správě
MČ Praha-Libuš je možné hlásit na
odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ, tel.: 244 021 427.
Závady na chodnících ve správě TSK je možno hlásit na tel.
257 015 358, závady na komunikacích na dispečinku inspekčního integrovaného kontrolního systému,
tel.: 257 015 440 – 443.
Městská část Praha-Libuš není
z finančních, technických i personálních důvodů schopná zajistit údržbu
na všech chodnících na území městské části. Proto touto cestou děkujeme všem občanům, kteří, i když
to již není jejich povinnost, zajišťují vlastními silami úklid chodníků
u svých nemovitostí. Děkujeme!
Zuzana Kuryviálová,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

v Libuši. Při náhradní výsadbě, která byla uložena na základě zákona
o ochraně přírody a krajiny, bylo vysazeno celkem 10 stromů na území
městské části.
Michal Paučík,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
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ŠETRNÉ ÚŘADOVÁNÍ V LIBUŠI A PÍSNICI
Motto semináře:

„Chceme se změnit a víme jak na to“ − takový podtitul měl závěrečný seminář projektu zeleného úřadování v městské části
Praha-Libuš.
Seminář se konal 30. října 2012
v zasedací místnosti městské části
a pozvánku na něj obdrželi zástupci pražských městských částí, ekologických sdružení a příspěvkových
organizací. Účelem semináře bylo
představit projekt, který městská
část Praha-Libuš od listopadu roku
2010 zaváděla do praxe a který
právě na konci října letošního roku
skončil.
Projekt se oficiálně jmenoval „Environmentálně příznivé chování institucí v městské části Praha-Libuš –
praktická cesta k udržitelnosti“. Tento dlouhý název pod sebou skrýval
zkrátka: šetrné úřadování. Šetrné ve
smyslu příznivé a ohleduplné vůči
životnímu prostředí. Jinou zkratkou
se takovým aktivitám říká též zelené
úřadování.
Do projektu byla kromě úřadu
zahrnuta i základní škola Ladislava
Coňka. Během dvou let se v provozu obou organizací provedla různá
opatření například při nákupu kancelářských potřeb, tisku a využívání
papíru. Ke změnám došlo v oblasti
úklidu a volby úklidových prostředků, ale také při zajištění občerstvení
a v elektronizaci procesů místní samosprávy. Zaměřili jsme se více na
oblast třídění a svozu odpadu. Nejdůležitější z toho všeho ale byl přenos všech aktivit k dětem ve školách
a prostřednictvím společných akcí
i směrem k veřejnosti. Naší snahou
a cílem bylo nabídnout všem, kteří
o to mají zájem, cestu, jak každodenní činnosti dělat jinak, ohleduplněji vůči životnímu prostředí.
Po celé dva roky jsme úzce spolupracovali s Ekologickým institutem
Veronica z Brna, který má se zaváděním zeleného úřadování ve městech
zkušenosti. Během projektu jsme

← S výsledky projektu seznamuje
tato publikace.

provedli nové vyhodnocení evropských indikátorů pro sledování udržitelnosti rozvoje na místní úrovni
a zjišťovali v anketním průzkumu
spokojenost obyvatel s místním
společenstvím a místní přepravu.
Na závěrečném semináři zazněly
kromě celkového shrnutí projektu, který podpořilo Ministerstvo životního prostředí ve čtvrté výzvě
Revolvingového fondu, i příspěvky
a prezentace zástupců jednotlivých
odborů úřadu a také základní školy v Písnici. Zaměstnanci hovořili
o konkrétních opatřeních a jejich
provázanosti do činností instituce.
Na semináři byl přítomen i starosta
Jiří Koubek, který svým kritickým
komentářem vůči projektu přispěl
do diskuze o významu financování
takovýchto aktivit. V jeho projevu
zazněla i pozitivní slova o smyslu
projektu při působení na děti a mládež a formování jejich vztahu k životnímu prostředí.
Tímto seminářem jsme ukončili
dvouletý projekt. Co však je pro nás
důležité, že s aktivitami rozhodně

Zelené úřadování v městské
části Praha-Libuš aneb naše tipy
a praktické zkušenosti při zavádění
ekologicky šetrného provozu
úřadu.

nekončíme, naopak, budeme se zaměřovat i na jiné oblasti a kampaně.
Plánujeme také uveřejnit na webových stránkách naší městské části
sekci věnovanou tomuto projektu
a konkrétním zavedeným opatřením. V časopisu U nás se v krátkých
článcích s vámi podělíme o naše
zkušenosti.

Projekt byl pro nás jen malou
ukázkou toho, co každý z nás může
sám udělat nebo změnit.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Veronika Radová a Eva Cochová

SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného
i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních
svátků na území hl. m. Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal
kolem nich nepořádek.
Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako v běžných pracovních dnech. Na Nový rok bude z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz
odpadu. Co se týká tříděného odpadu, tak se bude provádět v termínu 17.–31. 12. 2012 mimořádný svoz skla v kritických oblastech.
Svoz směsného odpadu:
22.–31. 12. 2012: normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2013: svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech
2. 1.–5. 1. 2013: bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
22.–31. 12. 2012: normální svoz dle příslušných programů
17.−31. 12. 2012: mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz
dle příslušných svozových programů
1. 1. 2013: svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících
dnech
2. 1.–5. 1. 2013: bude probíhat normální svoz s případným časovým
posunem (max. 1 den)
Svoz vánočních stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na
směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity
objemu nádob pro ostatní odpad.
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním
odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2012 do
28. 2. 2013. Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška
nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční
stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu.
Mgr. Julian Záhorovský, tiskový mluvčí, Pražské služby, a. s.
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U KAŽDÉHO FAIR TRADE VÝROBKU
MOHU ŘÍCT, KOMU A JAK POMÁHÁ
Paní Ivana Fendrychová z Písnice má zkušenosti se spravedlivým
obchodem, fair trade, i s komunální politikou.
Pracujete v české pobočce belgické rodinné
firmy s více než dvousetletou tradicí pražení
kávy, která si zakládá na kvalitě a na odpovědnosti k životnímu prostředí. Vaše firma se
také hlásí k sociální odpovědnosti a obchoduje
s produkty fair trade. Co to všechno znamená?
Čím se firmy s takovými charakteristikami liší
od ostatních?

Obchod nás živí, firma obchoduje s kávou a fair
trade výrobky, takže je pro nás samozřejmě důležitý obchodní výsledek. Věříme ale, že obchodovat se dá poctivě ve všech směrech, ať už to
znamená řádné odvádění daní, nebo vyplácení
poctivých výkupních cen pěstitelům kávy, ohleduplnost k přírodním zdrojům, nebo obchodním
partnerům. Snažíme se poskytovat maximálně
kvalitní služby a přitom hledat příležitosti, jak být
užiteční a pomoci, kde můžeme.
Můžete, prosím, jednoduše objasnit, co obnáší
myšlenka fair trade – spravedlivého obchodu?

To podstatné je řečeno už v názvu. Fair trade
znamená spravedlivý, poctivý obchod, v tomto konkrétním případě s pěstiteli z rozvojových
zemí.
Co zaručuje výrobcům, co spotřebitelům?

To nejdůležitější pro drobné pěstitele a výrobce z rozvojových zemí jsou poctivé výkupní ceny,
stabilní obchodní partnerství a také sociální prémie. Díky lepším výkupním cenám mohou farmáři zajistit důstojnější živobytí svým rodinám a především vzdělání dětem, což je v chudých zemích
asi jediná cesta k trvalému rozvoji. Dlouhodobé
obchodní partnerství a sociální prémie umožňují
organizacím pěstitelů rozvíjet jejich hospodaření.
Prémie společně investují do projektů užitečných
celým vesnicím a komunitám, jako jsou například
budování zdrojů pitné vody, silnic, škol a zdravotních zařízení, ale také třeba vzdělávání dospělých
nebo mikropůjčky pro členy družstev.
Pro spotřebitele je fair trade zárukou, že jejich
oblíbená káva nebo jiné produkty nejsou spojené
se smutnými příběhy vykořisťování lidí a přírody,
že se na jejich výrobě nepodílely děti. Často jsou
fair trade výrobky také v bio kvalitě, tedy z přírodních surovin z ekologického zemědělství, což je
určitě přínos pro zdraví spotřebitelů.
Kdy fair trade vznikl?

Kořeny má už po druhé světové válce, kdy začaly různé neziskové a humanitární organizace
dovážet a prodávat v Evropě výrobky z oblastí,
kde měly své projekty. Lidé v nich viděli, že k prolomení chudoby a rozvoji nestačí, když místní
něco umějí pěstovat či vyrábět, ale že musejí mít
také možnost, jak svoje výrobky za rozumné ceny
prodat.

Jak se vyvinula certifikace, ochranná známka
fair trade?

Nejprve se v 70. letech začalo diskutovat mezi
organizacemi v jednotlivých evropských zemích, jak přesně mají fair trade pravidla vypadat,
a vznikly národní certifikační organizace. V 90.
letech se začala vyvíjet mezinárodní pravidla
a vznikla mezinárodní organizace FLO (Fairtrade
Labelling Organization), která vypracovala celý
systém certifikace. Výrobky certifikované podle FLO pravidel se označují ochrannou známkou
Fairtrade, podle níž čeští spotřebitelé asi nejsnáze poznají fair trade výrobky. Je to stále známější logo symbolické černé postavy v modrozeleném poli. Fairtrade certifikace s touto známkou
se vztahuje na široký sortiment potravin, bavlnu
a nově zlaté šperky.
Na řemeslné výrobky ale žádná taková certifikace není. A je i řada fair trade organizací a výrobců, kteří ani FLO certifikaci nepoužívají na všechny svoje produkty. V takových případech by měla
organizace splňovat alespoň fair trade pravidla
mezinárodní platformy WTFO, která neudílí certifikace, ale sdružuje všechny fair trade subjekty.
Garantem plnění fair trade pravidel je pak organizace sama a záleží na ní, jestli si u spotřebitelů
vybuduje svou činností důvěru.
Znáte nějaké osudy zemědělců v rozvojových
zemích, kteří pro vaši firmu dodávají fair trade
kávu či jiné produkty? Můžete se krátce o nějaký konkrétní příběh podělit?

U každého našeho fair trade výrobku vám
mohu říct, komu a jak pomáhá. To je to, co se mi
na fair trade líbí. Naši kávu Puro například v Peru
pěstuje rodina pana Vicenta Cordoba-Chinchay
− manželé s 8 dětmi. Vlastní asi 7 ha půdy, na
které pěstují plodiny na prodej i pro vlastní obživu. Jsou členy Fairtrade družstva Cepicafé, které
založilo v počátcích pár místních farmářů nespokojených se špatnými výkupními cenami a těžkou
situací pěstitelů. Dnes sdružuje 11 lokálních organizací. Díky fair trade výkupním cenám mohou
posílat Vicente a Idelsa děti do školy, zajistit jim
řádnou stravu a lékařskou péči. Postavili si také
místo hliněné chaty důstojnější dům a rádi by si
postupně našetřili na lednici. Družstvo zavedlo
společně do všech domácností elektřinu a vybudovalo zdroj kvalitní vody. Podporuje vzdělávání
pěstitelů a zlepšování výnosů i kvality kávy.
Setkala jste se s někým z nich osobně?

Já jsem tu příležitost neměla, ale kolegové se
s našimi dodavateli setkávají pravidelně. Kolegyně z naší pražské kanceláře například absolvovaly
monitorovací cestu mezi pěstiteli kávy v Ugandě
a pěstiteli manga a cukrové třtiny na Filipínách,
odkud mají spoustu zajímavých poznatků. Pokud

by někoho zajímaly, najde některé na našich internetových stránkách.
Jak se fair trade vyvíjí – v globálním měřítku?

Celosvětově podpora fair trade roste, zvyšuje
se prodej fair trade výrobků a některé velké firmy začínají při výrobě svých produktů využívat
fair trade suroviny. Díky různým fair trade kampaním se více objevují na veřejnosti problematická témata dětské práce a chování velkých firem
v rozvojových zemích. Ukazuje se, že spotřebitelé
mají možná větší moc, než si myslí – důležité je,
aby o věcech přemýšleli a dávali výrobcům najevo, co chtějí.
A jak se mění zájem českých spotřebitelů?

Fair trade zažil v Čechách za posledních několik
let obrovský rozvoj. Ještě před pár lety ho u nás
znali především nadšenci, lidé se zkušeností ze
zahraničí, zájmem o rozvojové země nebo z prostředí nevládních organizací. Postupně se ale povědomí o fair trade zvyšuje. S lidmi, kteří netuší
o fair trade nic, se setkáváme stále méně. A roste
i zájem o fair trade výrobky, dokonce ani ekonomické problémy posledních let příznivce fair trade neodradily. Maloobchodní obrat s fair trade
výrobky dosáhl v loňském roce 92 mil. korun, což
představuje 15% nárůst oproti roku 2010. Největší zájem je o fair trade kávu, čokolády a cukrovinky. Samozřejmě v porovnání s obraty konvenčního obchodu jsou ta čísla stále maličká a pořád je
třeba vysvětlovat podstatu fair trade. Smysl má
každá jedna čokoláda nebo drobnost, kterou
koupíte. I malá pomoc se počítá – kdyby totiž čas
od času vyměnila nějaký standardní výrobek za
jeho fair trade variantu každá česká rodina, znamenalo by to úžasné příležitosti pro rodiny pěstitelů a výrobců.
Nedávná studie University of California v Berkeley analyzovala prodej fair trade kávy
z družstva farmářů ve Střední Americe během
13 let. Přišla se závěrem, že by se tato káva
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měla prodávat v režimu volného trhu, protože
prý by to znamenalo, že by ceny fair trade produktů mohly být vyšší. Ony tedy jsou tyto ceny
nějak regulované?

Studii jsem nečetla, takže přímo na ni reagovat nemohu. Obecně je to ale tak, že se fair trade
ceny stanovují pro jednotlivé komodity a oblasti
vždy pro určité období. Vycházejí z nákladů na
pěstování a zohledňují i náklady na základní živobytí v místě. V období, kdy jsou ceny kávy na volném trhu vysoké, se může stát, že by pro farmáře
bylo zajímavější prodávat tam, a fair trade na to
myslí pravidlem, které udává, že se v takových
případech fair trade cena dorovnává do burzovní
ceny. To jsou ale spíš výjimečné momenty nebo
relativně krátká období. Naopak v dobách, kdy
ceny kávy padají, může fair trade cena představovat až několikanásobek toho, za kolik se vykupuje
kávy pro burzovní obchody.
Stabilita fair trade ceny je pro pěstitele stejně
důležitá jako její výše. Pohyby cen na burze jsou
velmi nevyzpytatelné a často nejsou ovlivněny
ani tolik reálnou situací na trhu s kávou, jako chováním velkých firem a různými spekulacemi. Fair
trade proti tomu dává pěstitelům určitou jistotu,
možnost plánování, investování. To může být někdy důležitější než krátkodobý lepší zisk.
Fair trade a sociální odpovědnost firem představují poměrně nová pojetí podnikání − přinejmenším v tom, že se k těmto modelům
výslovně hlásí a že se zpřesňují pravidla. Proč
a jak se k nim vaše mateřská firma dopracovala?

Miko Káva je rodinná firma, kde se, myslím,
od počátku přirozeně ctí rodinné a lidské hodnoty stejně jako ty obchodní. Pokud se takto
nastavení lidé potkávají při své práci se stinnými stránkami kávového obchodu, jako je dětská
práce, špatné životní podmínky těžce pracujících
pěstitelů nebo ničení životního prostředí, pak je,
myslím, přirozené, že hledají alternativy, jak dělat
věci jinak a jak si moci užít svou práci a obchodní
úspěch s vědomím, že to není na něčí úkor, ale že
tím naopak prospívají.
Jak mohou fair trade podpořit ti, komu se zdá
tato forma pomoci v rozvojovém světě užitečná?

Nejpřirozenější formou podpory je začít nakupovat fair trade výrobky. Můžete dopřát dobrou
kávu či lahůdku čas od času své rodině, výborně
se hodí fair trade výrobky jako dárky – teď před
Vánoci je to zvlášť aktuální. Hektolitry kávy se
vypijí na pracovištích, většina firem během roku
nakupuje různé dárky nebo reklamní předměty. Pokud se firma rozhodne vyměnit byť jediný
konvenční výrobek za fair trade produkt, může
to znamenat pro pěstitele hodně. Skvělé je také
šířit myšlenku dál, připravit třeba pro přátele či
kolegy fair trade snídani či večírek, sledovat akce
s fair trade tematikou a podobně, to lze třeba i na
facebooku.

Proč jste se před časem začala věnovat i komunální politice?

Do komunálních voleb jsem šla z jednoduchého důvodu. Nelíbila se mi spousta věcí u nás v Písnici. Věřila jsem, že mnoho problémů se dá změnit. Když jsem zasedla na první povolební zastupitelstvo, bylo mi jasné, že to vůbec nebude jednoduché. Vždy jsem byla přesvědčená, že komunální politika je o lidech, jejich domluvě, zdravém
selském rozumu, a nikoliv o politických stranách.
Zastávala jste několik let funkci neuvolněné
členky rady naší městské části. Jak se na tuto
svou činnost díváte nyní, s časovým odstupem,
bez tíhy odpovědnosti?

Téměř sedm let prožitých v radě MČ Praha-Libuš se pro mě stalo velkou školou života. Dělala
jsem tuto práci ráda a snažila se vždy rozhodovat
objektivně a snad i trochu vše vidět očima běžného občana, kterého někdy v městské části prostě
něco štve. Myslím, že jsme se všichni snažili, aby
se zde volně dýchalo a snad i klidně žilo. Nebylo
to vždy jednoduché, protože často chyběly peníze na důležité vybavenosti obce, ale to je stále
věc složitá a zřejmě i aktuální.
Podařilo se vám během doby, kdy jste byla
radní, změnit něco, nač jste stále hrdá a co
přetrvalo?

Troufám si říci, že se nám společně s humanitním odborem a v čele s paní Hájkovou podařila
spousta věcí, například Zdravá města, což já považuji za velký úspěch právě paní Hájkové. Dokázali
jsme vytvořit fajn spolupráci s řediteli škol a školek
a pravidelně jim naslouchat a pomáhat. Začaly se
pravidelně dělat akce pro děti i pro dospělé − Drakiáda, Dětský den, Jarmark a mnoho dalších.
Co byste změnila teď, kdybyste měla tu možnost, se současným nadhledem v místní veřejné správě?

Nevím, těžko říct, asi bych se snažila vyřešit
nejtíživější problémy obce, ale je to složité. Ony
se totiž věci lehce řeší v krámě nebo na ulici, ale
skutečnost je těžká a kostrbatá, což vím z vlastní
zkušenosti.
Co se vám na Libuši a Písnici nejvíc líbí?

Líbí se mi, že je za poslední léta vidět snaha
něco tady vybudovat. Myslím například dětská
hřiště, sportoviště. Je zde i mnoho zájmových
kroužků. Nejvíc mě ale trápí, že není dokončena
úprava povrchů některých ulic a žalostný stav
chodníků, třeba tady v Písnici.
Na co se teď právě těšíte?

Momentálně nejvíc na Vánoce s rodinou a na
pár dnů volna.
Rozhovor vedla Hana Kolářová
Foto: Kryštof Štafl

Co se změnilo za dobu, kdy v této jedné firmě
pracujete?

V dobré firmě by se stále mělo něco měnit,
musí se jít stále dopředu, vymýšlet nové věci a my
jsme se společně s prodejem kávy začali zabývat
myšlenkou fair trade.

18 | U nás | 12/2O12

Ochranná známka Fairtrade
zaručuje lidský přístup
v obchodování.

VEŘEJNÁ
DISKUSE O MHD
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci
s Žákovským zastupitelstvem Praha-Libuš a s Regionálním organizátorem
Pražské integrované dopravy (Ropid)
uspořádala 23. října 2012 veřejné projednání Změny v městské hromadné
dopravě.

Kryštof Štafl za žákovské zastupitelstvo
představil výsledky ankety, se kterými jste se
mohli seznámit již v listopadovém čísle časopisu U nás, které dostali i zástupci Ropidu
a z nichž veřejné projednání vycházelo. Starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, který diskusi
moderoval, představil zástupce Ropidu, kteří
přišli odpovídat na otázky a připomínky obyvatel Libuše a Písnice: Pavel Procházka, pověřený řízením Ropidu, a Martin Jareš, vedoucí odboru plánování Ropidu. Z této veřejné debaty
vybíráme formou zjednodušených poznámek.
Proč linka 504 nejezdí do staré Písnice? Limitem je počet obyvatel, intervaly,
docházková vzdálenost. Je dáno nastaveným
standardem. Noční linky nejezdí všude, například nejezdí do Klánovic. Mohla by projíždět,
pokud by pokračovala do Dolních Břežan, které si ale jako středočeská obec platí dopravní
napojení na Prahu a zvolili jako noční dopravu
spojení na tramvaj v Modřanech.
Proč noční linka nejezdí celou trasu
po Libušské? Noční linky obsluhují nejsilnější stopy linek, tedy např. Novodvorskou po
trase 215 a 197.
Proč 197 nejede o víkendu na Chodov? Z finančních důvodů. V Ropidu jsou
ale k této možnosti vstřícní a stejně jako loni
testují možnosti prodloužení některých spojů
197 aspoň tři víkendy před Vánoci, kdy se jezdí
na Chodov více na nákupy, rozhodující slovo
má ale investor, tedy hlavní město Praha.
Je možné zajistit návaznost 189
a 197? U nich jde zároveň o návaznost mnoha
dalších linek a pro zohlednění v jízdním řádu
je to už příliš komplikované.
Chtěli bychom více nízkopodlažních
spojů. Pražský dopravní podnik plánuje na
počátku roku pořízení asi 53 nových nízkopodlažních kloubových autobusů. Žádné jiné
než nízkopodlažní už se nekupují.
Mohly by být alespoň některé spoje
197 prodlouženy ze Smíchovského nádraží až na Anděl, aby se špatně pohyb-
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liví snáze dostali do nemocnice Na Homolce? V Ropidu chtějí
zlepšit napojení Homolky na jihovýchodní část Prahy, hledá se vhodná
varianta.
Podle jakých kritérií se rozhodovalo o změnách linek?
Kritéria vycházela ze Standardů
kvality pražské integrované dopravy (http://www.ropid.cz/files/PDF_
ruzne/2012-standardy_autobusy_
komplet.pdf), dále z přepravních
průzkumů, požadavků cestujících
a městských částí, a to v rámci provozních a ekonomických možností.
Proč byla zrušena 117? K 1.
září se rušily dublující se linky. Obě
linky v trase bývalé 117, a to linka
165 a 215, splňovaly standard a plně
ji nahrazují. Nevyplatí se autobus
s 10−15 cestujícími uprostřed linky.
Finanční souvislost: jízdenka v Praze
by bez dotace stála zhruba 95 Kč. Na
Ropidu registrují a v rámci možností
podporují požadavek zkrátit interval
linky 165 z 30 na 15 minut.
Na 165 se nedodržuje jízdní
řád. Zpoždění nastává často v oblasti Šeberova, může být i delší než
vymezený odpočinkový čas na konečné. Autobusy mají kotoučky, řidiči mohou jezdit maximálně 4 hodiny. Mají právo zavolat si na dispečink o přestávku. Situace se dá špatně předvídat, protože zácpy jsou
každý den v jinou dobu. Někdy musí
řidiči naopak zpomalovat. Je snaha
řešit úpravou jízdního řádu a preferencí MHD na silnicích. Autobusy na
lince jsou vybaveny GPS, Ropid tedy
má detailní přehled. Situace by měla
v současnosti už být lepší díky zkrácení linky na zbraslavské straně.
„Bydlím v seniorském domě v ulici Brunelova. V pondělí jela 165 o 8
minut dřív, ujela mi, další vynechala.
Vyšla jsem v 10 hodin, do Petrovic
dojela ve 13,“ řekla konkrétní stížnost na veřejném fóru jedna z účastnic. Pavel Procházka reagoval slibem,
že přesně datovanou situaci prověří
a vyzval uživatele městské veřejné
dopravy: „Vynechání konkrétního
spoje nahlaste třeba e-mailem přímo
na Ropid. Máme sankce ve smlouvě
s dopravcem. Za výpadek spoje je
pokuta od 5 do 20 tisíc korun. Je-li to
vina řidiče, strhává se jemu. Čeká nás
výběrové řízení na smluvní dopravce
a všechny vroubky se jim sečtou, nemusí linku obhájit. Když jsem do Ropidu nastoupil, Veolia měla na 165
katastrofální vozy. Dostali podmíněnou výpověď – a zlepšilo se to.“
Řidiči autobusů nepočkají
při zpoždění přestupní linky.
Řidiči nemají povinnost dodržovat
návaznosti, které nejsou oficiálně
garantované.

Když řidič zastaví daleko od
chodníku, vozíčkář nebo člověk s berlemi těžko vystoupí.
Řidiči mívají obavu, aby neprorazili
gumu při najetí na obrubník. V Německu na to vymysleli technické
řešení − tzv. kasselský obrubník (podrobný popis např. na české Wikipedii), který je zaoblený a vede dobře
kola autobusu k nástupní hraně.
V Praze je zatím na jediném místě,
na zastávce Koleje Strahov. Ropid
usiluje o to, aby se umisťoval při rekonstrukcích zastávek.
Po zářijových změnách ve
všední den počet spojů 113
stoupl, o víkendu ale ubyl. Ropid potvrzuje, že z důvodů finančních úspor mimo špičku spoje ubyly,
nicméně chtějí alespoň garantovat
interval, zejména náhradou spoji 331 a 333. Těch přibylo, protože
Dolní Břežany si spoje přiobjednaly
– a je dobré, aby z tohoto směru lidé
více jezdili přes Písnici a Libuš autobusy než auty. V Břežanech vzhledem k výstavbě i v budoucnu přibude lidí a posílí se asi veřejná doprava, na kterou mimopražské obce
výrazně finančně přispívají a volí si
směr linek. Břežany posilovali teď
směr na tramvaj do Modřan.
Ubylo nízkopodlažních spojů vzhledem k tomu, že chybějí
na 331 a 333. Veolia, která tyto linky provozuje, přikoupila v září nový
nízkopodlažní autobus. K 9. prosinci
se chystá garantování nízkopodlažních spojů linek 331 a 333 v jízdních
řádech. Zvyšuje se i tlak na to, aby
příměstské autobusy byly třídvéřové, kloubové a nízkopodlažní.
„V Písnici na zastávce Na Konečné poklesl počet spojů o čtvrtinu
tím, že tam nestaví 331 a 333,“ shrnul jednu z nejvýznamnějších změn
v městské části starosta Jiří Koubek.
„Problém zastávky Na Konečné se
nám dlouho nedařilo řešit. Ale časy
se mění a teď to vypadá optimističtěji. Věřím, že zastávka vznikne,“ vyjádřil vůli Pavel Procházka. Zástupci
Ropid slíbili, že udělají vše, aby Na
Konečné v Písnici byla zřízena zastávka i pro 331 a 333.
„Řidič třístovky mi nezastavil na
zastávce U Zvoničky... Řidiči třístovek bývají hrubí i vulgární…,“ stěžovali si lidé na veřejném fóru. Pavel
Procházka na to reagoval smsováním ze svého mobilu, které hned vysvětlil: „To je na můj vkus moc. Teď
právě jsem poslal do Veolie výtky na
adresu řidičů.“
Kačerov je ve špičce přetížený, schody přeplněné. Přesun
třístovek na Kačerov byl zvolen kvůli přetíženosti obratiště autobusů na
Budějovické. Stanice Kačerov vznikla

v roce 1974, kdy se veškerá veřejná
doprava směřovala na metro. Dnes
jsou přepravní proudy jiné. Investice
do metra do Letňan byly špatně směrované, metro by bylo třeba naopak
na jihu Prahy. Ropid se snaží optimalizovat směrování na terminály metra, například z Novodvorské na Smíchov a tramvaj. Z Kunratic a Šeberova se nově jezdí na Budějovickou. Ze
středních Čech se jezdí i na Opatov
a Chodov. Roztyly jsou přeplněné
autobusy od Benešova. Některé linky
projíždějí na Želivského. Jde obecně
o problém kapacity terminálů metra,
jsou dnes téměř vyčerpané. Proto se
doplňují velkokapacitní kloubové autobusy a posilují směry na kolejovou
dopravu, na vlaky.
Ze sálu se ozývá: „Dole v Modřanech jsem pohodlně tramvají za
20−25 minut na Karláku.“
Metro Kačerov není bezbariérová stanice, zrušením konečné
třístovek na Budějovické se ztížil přístup do metra lidem s pohybovým omezením. Je to otázka
rekonstrukce stanice, tudíž jejího organizačně velmi náročného vyřazení
z provozu. Zatím se o rekonstrukci
konkrétně neuvažuje. Od 9. 5. 1974
se na Kačerově nezměnilo nic.
Ušetřilo se vůbec sloučením
113 a 171? Úspory se nasčítají na
provozních nákladech.
Proč se ve třístovkách nemohou použít sms jízdenky? Podle
zástupců Ropidu byly ekonomické
podmínky nastavené bývalým managementem dopravních podniků
na sms jízdenky velmi špatné. Mimopražské obce za dopravní službu
PID hodně platí ze svého a ze sms
jízdenek se nedá dohledat, kdo jede

za Prahu. „Tak, jak jsou teď nastavena pravidla pro sms jízdenky, je to
nepřijatelné,“ říká Pavel Procházka.
„Kvůli exkuzivní smlouvě, s níž se
nedá nic dělat, nyní mimo systém
veřejné dopravy „mizí“ asi 35 % ceny
sms jízdenky,“ dodává starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek.
U třístovek zdržuje nástup
pouze předními dveřmi. Ve směru do města se v Praze i do třístovek
může nastupovat všemi dveřmi. Ve
většině evropských zemí se zavádějí nástupy pouze předními dveřmi kvůli lepší kontrole nad černými
pasažéry. V pražském Ropidu tomu
příliš nakloněni nejsou, protože to
může vyhánět lidi z MHD.
„Třístovky bývají plné už při vjezdu do Prahy zvenku,“ stěžují si někteří. „Přibývá lidí, kteří s nimi jezdí,“
říká Martin Jareš. „Středočeši už si
uvědomují význam pražské integrované dopravy. Zvýšenou poptávku
se snažíme řešit kloubovými autobusy, mají o 50 % větší kapacitu, vícenáklady jsou jen asi 15–20 % a financují se z obcí.“
Mohlo by se na zastávce
U Zvoničky zrušit stavění jenom
na znamení? Podle zástupců Ropidu by naopak měly být postupně
všechny zastávky na znamení. V Liberci, Českých Budějovicích jsou na
to zcela zvyklí, v Brně tak fungují
i tramvaje. Je-li cestující v prostoru
zastávky „na znamení“ viditelný, řidič
musí zastavit a druhý autobus těsně
za ním také. Při vystupování je nutné
zazvonit. Řidiči mají za nedodržování těchto pravidel pokuty.
Zpracovala Hana Kolářová
Foto: Adam Nguyen

CHCETE PODAT STÍŽNOST ČI PŘIPOMÍNKU
K PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ?
Na základě veřejného jednání o změnách MHD s ředitelem společnosti Ropid panem Pavlem Procházkou informujeme občany, kteří
využívají MHD, jakým způsobem postupovat, chtějí-li podat stížnost,
podnět či připomínku k Pražské integrované dopravě. Následujícím
způsobem lze nahlásit i to, pokud nějaký spoj vynechá, nerespektuje
znamení „stop“ na zastávce v režimu na znamení atd. V těchto případech je třeba vždy nahlásit přesný čas a místo.
Nejrychlejší způsob je obrátit se na společnost Ropid elektronicky
prostřednictvím jejich e-mailové adresy: ropid@ropid.cz.
Další možností je vyplnění formuláře, který je k tomuto účelu k dispozici na adrese www.ropid.cz, v sekci Podněty a připomínky, kde lze
vybrat kategorii, které se podnět týká (provoz, linkové vedení, zastávky, jízdní řády atd.).
Lze využít také klasické pošty zasílané na adresu organizace: Ropid, Rytířská 10, 110 00 Praha 1.
Z důvodu nutnosti prošetření obsahu podání má organizace Ropid
stanoven termín pro vyřízení podnětů 30 dnů ode dne přijetí podání.
Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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O HLUKU
ZE SILNIČNÍHO OKRUHU (4)
V předchozích příspěvcích v časopisu U nás jsem psala o změnách v metodice a vyhodnocování měření hluku, o měření, která u nás proběhlo, a jeho výsledcích, o tom, že během přípravy
stavby se nepředpokládalo, že by Písnice mohla být hlukem nějak ovlivněna (EIA), i o tom, že se stavba v průběhu času změnila.
Přes skeptický závěr považuji za
velmi důležité se nevzdávat a problematice se dále věnovat.
Jednou z možností, jak udělat život v hlukem stižených oblastech snesitelnější, je usilovat
o omezení rychlosti vozidel na silničním okruhu.
Domnívám se, že vzhledem
k tomu, že došlo v průběhu stavby
ke změně povrchu (asfalt − beton),
těleso dálnice je na náspu a nemá
žádná protihluková opatření (valy,
stěny), a vzhledem k tomu, že již
dnes, tj. během zkušebního provozu (30 tis. vozidel), jsou naměřené
hodnoty v nočních hodinách limitní a nadlimitní, je tento požadavek
oprávněný a odůvodnitelný. (Blíže −
viz předchozí příspěvky.)

Na zastupitelstvu 26. září t. r. jsem
v bodě „Různé” upozornila, že by bylo
vhodné pokusit se pro snížení hlukové zátěže v Písnici zajistit omezení
rychlosti na SO alespoň v nočních hodinách a vyzvala jsem radu
(resp. úřad), aby v tomto směru přijal
potřebná opatření. Případně, aby bylo
postupováno v součinnosti se sousední MČ Praha 12 a obcí Dolní Břežany.
Po urgenci, před odesláním tohoto příspěvku (6. 11. 2012), jsem
obdržela elektronickou informaci, že
MČ Praha-Libuš se připojila k výzvě
pro omezení hluku iniciované obcí
Dolní Břežany s přílohou textu výzvy.
Další informace o postupu ÚMČ Praha-Libuš před kolaudací stavby, bohužel, nemám.
Mgr. Daniela Partlová

ZDRAVOTNICTVÍ
ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ
Vedoucí lékař: MUDr. Andrea Trčková
Lékaři: MUDr. Radmila Krausová, MUDr. Blanka Šindelářová
MUDR. Ivana Nováčková
Libušská 60, Praha 4 – Libuš
Tel. 241 727 386
www.atrckova.wz.cz
Ordinační hodiny:
Odběry

Akutní
případy
a bez
objednání

Objednaní
pacienti

Akutní
případy
a bez
objednání

Objednaní
pacienti

Po–
–Čt

7.00–
–8.00

8.00–
–10.30

10.30–
–13.00

13.00–
–16.30

16.30–
–18.00

Pá

7.00–
–8.00

8.00–
–10.30

10.30–
–13.00
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O DOROZUMĚNÍ
Vždycky v předvánočním čísle mám chuť přijít s něčím pohodovým
pro všechny čtenáře – pro malé, velké, starší, mladší i ty nejmenší.
Což udělám koneckonců i letos, i když trochu jinak. Objevil jsem totiž
amerického autora odborné literatury přístupné i citlivým laikům.
Ona celá jeho odborná činnost se soustřeďuje k tematice lidské komunikace a dorozumění. A to je i v Čechách stále aktuální téma.
Zejména v této předvánoční době…

Dan Roam

(* 1962) je zakladatelem
a prezidentem
manažerské
konzultační
společnosti Digital Roam Inc.,
která pomáhá řídícím pracovníkům firem řešit složité problémy
pomocí vizuálního myšlení. Svůj
jedinečný přístup přinesl do společností, jako jsou Google, eBay,
General Electric, Wal-Mart, Wells
Fargo Bank, námořnictvo Spojených států, HBO, News Corp. a Sun
Microsystems. Metodu prezentace
prostřednictvím obrázku objevil
asi před dvaceti lety, když zakládal konzultační firmu v Rusku.
„Jak můžu vést takovou společnost v zemi, kde nerozumím takřka jedinému slovu?” říkal si tehdy.
A zrodila se vskutku jednoduchá,
ale geniální metoda: vizualizace
myšlenek kresbou. I když Roam
po několika letech hovořil rusky
plynně, obrázky zůstaly, protože
spolehlivě fungovaly: „Pomáhaly
našemu týmu dorozumět se mezi
sebou, našim klientům porozumět
nám (a naopak) a všem odhalovaly myšlenky, které by jinak zůstaly
skryty.” Tuto metodu Dan Roam
po návratu do Spojených států
dále rozvíjel. Dnes o ní přednáší po
celém světě. Má za sebou dvacet
let kreslení a vizuálního řešení problémů, které zakládá mj. na znalosti nedávných objevů činnosti
zrakového systému. Žije v kalifornském San Francisku. A nejen, že
přednáší, on vydává o své metodě
velmi originální a čtivé knihy, které se k českému čtenáři dostávají
prostřednictvím vydavatelství Jan
Melving publishing a BizBooks.
První z nich vyšla v českém překladu v roce 2009 a překladatel David
Krásenský nemusel mít s překladem anglického názvu moc problémů. English is easy jmenuje se
první lekce jedné staré učebnice
angličtiny. Vždycky teda ne, ale
titul The Back Of The Napkin: Solving Problems (And Selling Your

Solutions) With Pictures se dá přeložit celkem snadno:
Nápady
na ubrousku
(ISBN: 97880-9039129-1). Kniha je
vlastně geniální návod, jak
při řešení libovolného problému
využít vizuální myšlení – a poradit
si jen s tužkou a kouskem papíru či
tabulí. Na své si tu tedy přijdou marketéři, týmlídři, konzultanti i učitelé, jimiž jsme občas každý. V roce
2009 kniha patřila v USA mezi nejprodávanější v oboru osobního rozvoje a byla kromě českého vydána
v dobrých 15 překladech.
To překladatelka Radka
Fo r m á n k o v á
to měla s překladem názvu
druhého dosud
u nás vydaného Roamova
titulu ještě jednodušší. Ono to anglické Bla bla bla se do češtiny přeloží jako Bla bla bla (ISBN: 97880-265-0040-7, 2011) a je jasno.
Pokud totiž míváte pocit, že kromě
neustálého vysedávání na poradách už nestíháte nic jiného, a pokud jste třeba někdy usnuli během
powerpointové prezentace, vítejte
v říši Bla bla bla. I přes nepopiratelnou moc, jakou slova mají, sama
o sobě nedokážou odhalit, popsat
a vyřešit všechny mnohovrstevnaté problémy dneška. Tato autorova
kniha dává návod, jak díky propojení verbálního a vizuálního myšlení efektivněji přemýšlet, studovat
a předávat své myšlenky ostatním.
Svět je stále složitější a bude to tak
zcela jistě i napřesrok. Ono se snad
ani s nějakým absolutním dorozuměním vlastně ani počítat moc
nedá, ale to mnohovýznamné bla
bla bla nás přece taky nezaskočí…
Co nejméně nepohody do roku
2013 přeje
Jiří Brixi
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KNÍŽKA JE DOBRÝ KAMARÁD
V Mateřská škole Lojovická se paní učitelky celoročně věnují různým aktivitám souvisejícím s předčtenářskou gramotností.
V naší školce seznamujeme děti
s básněmi a říkadly, ukazujeme
jim, že každodenní čtení je pro radost. V každé třídě je dětem dobře přístupná knihovnička, a tak si
mohou děti vybrat knihy podle
svého přání. Snahou naší školky je
využít množství příležitostí, které
mohou děti v rozvoji předčtenářské gramotnosti podpořit.
V polovině října jsme využili
s předškolními dětmi pozvání do
knihovny na Novodvorské. Některé děti zde byly úplně poprvé.
Nejdříve jsme si společně prohlédli knihovnu, leporela a knížky
pro děti. Pak nám paní knihovnice připravila program o knížkách
a doporučila nám, které knihy si
máme vypůjčit do školky.

Knížkám byl věnován i pátek 2.
listopadu 2012, kdy v MŠ Lojovická proběhlo autorské čtení pana
Marka Š. Srazila. Tento autor dětských knížek přečetl dětem veselé
příběhy ze své knihy Pohádky do
postýlky. Pohádky se dětem moc
líbily, pana autora poslouchaly velmi pozorně a se zaujetím. Na závěr
si děti ještě knížky prohlédly a došlo i na autorské podepisování.
V listopadu přijel za dětmi také
malíř a ilustrátor knížek pan Adolf
Dudek. Svým rozverným programem děti rozesmál, ukázal, jaké
knížky ilustroval, a naučil je, jak
jednoduše nakreslit obrázek. Děti
i paní učitelky se báječně bavily.
Jak je to s knížkami u dětí
doma, jsme se dotazovaly rodičů

Program ilustrátora Adolfa Dufka báječně pobavil děti i paní učitelky.

dětí formou dotazníku. Na otázku,
zda předčítají svému dítěti knížky,
kladně odpovědělo 58 z 60 dotazovaných. A jak často dítěti čtou?
Nejčastější odpověď byla: denně.
Velmi zajímavé byly odpovědi na
otázku, zda rodičům četli jejich rodiče, když byli malí: ano 53, ne 4,
neví 3. Sto procent rodičů si myslí, že čas věnovaný čtení dítěti má

smysl. Děkujeme moc rodičům za
jejich upřímné odpovědi.
Na opravdové pohádky je čas
právě v předškolním věku, a proto jsme rádi, že děti vnímají knížku jako dobrého kamaráda.
Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická
Dana Fáberová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří Koubek přivítal 9. října do naší městské části
Praha-Libuš 21 nových občánků.
Děti z mateřské školy Lojovická
s paní učitelkou si připravily milý program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci se postarala
paní Findejsová z Prahy 12. Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí
pamětní list, zlatý přívěsek, hračku,
pamětní knížku a maminky květiny.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou
společně prožívat.
Renáta Sobíšková,
odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Hana Findejsová

PODĚKOVÁNÍ PANÍ
DOKTORCE BÁLKOVÉ

Paní MUDr. Dagmar Bálková,
která u nás nedávno ukončila
pravidelnou ordinaci, několik
desítek let ošetřovala písnické
i libušské pacienty. Děkujeme
nejen za poskytování zdravotní
péče, ale hlavně za mimořádné
porozumění, ochotu, vlídnost a
lidský přístup.
Přejeme paní doktorce do dalších let mnoho zdraví, pohody
a osobních úspěchů – nepochybně i za dlouhou řadu jejích
dalších pacientek a pacientů.
Eva Cochová, Jaroslava Klemešová
Hana Kolářová, Lenka Koudelková
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zveme

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz
Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY

Již tradičně v předvánočním čase
připravili lektoři hudebních oborů
Klubu Junior společně se svými žáky
předvánoční koncerty pro své blízké,
přátele i příznivce ve čtvrtek 29. listopadu v 18.45 hodin v koncertním sále ZUŠ Adolfa Voborského a 4.
prosince v 18 hodin společné hudební vystoupení s pěveckým sborem English International Shool of
Prague v amfiteatru anglické školy.
Přijďte, jste srdečně zváni!
Lektoři a vedení Klubu Junior

ADVENTNÍ KONCERT

Nadační fond mezinárodní křesťanské pomoci − církev v Praze ve
spolupráci s Klubem Junior pořádá
dne 9. 12. 2012 v 10.00 adventní

koncert v Klubu Junior, Na Okruhu
395/1, Praha 4 – Písnice.
Účinkují:
Komorní smíšený pěvecký sbor
Campanula pod vedením paní profesorky Markéty Smetanové a paní
profesorky Aleny Volfové. Sváteční
slovo − reverend Marek Fajfr. Všichni
jsou srdečně zváni. Vstupné dobrovolné. Garant akce:
Marek Fajfr, tel. 602 221 828,
e-mail: fajfr.marek@seznam.cz

KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
PRO ZAČÁTEČNÍKY
A MÍRNĚ POKROČILÉ

Zájemci, hlaste se, prosím,
na správném telefonním čísle lektorky Anny Floriánové:
721 401 293.

KLUB SENIOR
PROGRAM KLUBU
V PROSINCI 2012

Zveme všechny seniory z Libuše a Písnice do Klubu Senior na vánoční program. Nenechte si ujít naši
nabídku, a to včetně nabídky Úřadu
MČ Praha-Libuš na dny 4. a 13. prosince 2012.
4. 12. Akce úřadu městské části −
sváteční posezení v restauraci Na
Šeberáku s občerstvením a hudbou.
Akce se koná od 15.00 hodin. Odjezd z Libuše autobusem č. 165.
8. 12. Odpolední vánoční koncert
Musica Festiva di Praga v Jílovém
u Prahy. Odjezd z Libuše v 15.00 hodin. Vstupenky jsou již vyprodány,
autobus zaplněn.
11. 12. Závěrečné posezení v klubu
před vánočními svátky. Je rozděleno na dvě části. Nejprve k nám přijde odpoledne pan Jakub Fendrych

se svými „věčně živými“ melodiemi
a trochou koled, které si společně zazpíváme. Dále bude pokračovat přátelské posezení se zpěvem při harmonice Jakuba Rouse, který přijde
zahrát a zazpívat cca v 16.30 všem,
kteří na něj počkají. Jakub Rous si
toto vystoupení moc přál a těší se,
zvláště na ty, kteří se s ním seznámili
v klubu či na zájezdech. Jakubovi je
15 let, hraje krásně na harmoniku
a má vřelý vztah ke starším lidem.
Předpokládaná doba tohoto vystoupení je zhruba do 19 hodin. Z klubu
ani potom nemusí nikdo odcházet −
oznamujeme proto, aby s tím senioři
počítali a nepospíchali domů. Více
bude sděleno ještě v klubu.
13. 12. Výlet na krásný hrad Karlštejn s prohlídkou od 15 hodin. Po
této prohlídce bude následovat
ještě prohlídka krásných betlémů
kousíček od hradu, dále vše individuálně − na kávičku, na grog podle
potřeby. Odjezd zpět do Prahy cca
v 18 hodin. Akce městské části Praha-Libuš, hrazena pouze autobusová doprava tam a zpět.

KNIHOVNA

Pro milovníky knih je knihovna
otevřena bez ohledu na vánoční
svátky vždy ve stejný den a stejnou
hodinu − každé úterý od 14.00 do
18.00 hodin.
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
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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.
POBYTNÉ a systém předplatného:
Jednorázové: 50 Kč za rodinu, Montessori 100 Kč za rodinu. Zvýhodněné předplatné.
10. 12. | PO | Rytmika se zimními říkadly s Hankou.
11. 12. | ÚT | Vyrábíme vánoční
ozdoby a vše, co nás těší, s Luckou.
12. 12. | ST | Cvičení dnes zaměřeno více na ženy, neboť vánoční
hody se blíží.
13. 12. | ČT | Pečeme s dětmi
cukroví – netroufnete si doma,
troufněte se s námi. Zdravě a chutně.
15. 12 | SO | 10−17 hodin | 3.
ročník Libušsko-písnické VÁNOČNÍ DÍLNY – předvánočních
výtvarné programy pro celé rodiny
(děti a dospělé). Registrace doporučená, vstupné, resp. příspěvek na
materiál 100 Kč/rodinu. Čeká vás
zdobení perníčků, quisling, svícny,
sněhuláci, dekorace z papíru, šustí,
stužek, korálků atp.
17. 12 | PO | Divadélko a rytmika pro nejmenší.
18. 12 | ÚT | od 10 a od 20 hod.
Výroba svátečních svícnů z živých květů. Pod vedením aranžérek z firmy Květiny Babeta si vyrobíme ozdoby svátečního stolu z květů,
které vydrží až do slavnostní večeře.
Z důvodů pořízení materiálu nutnost

přihlášení mailem: kuratkomc@
seznam.cz, či přímo v MC do 15.
12. Cena 50 Kč + spotřebovaný materiál (od 1 Kč/ks). Min. počet 8 účastnic.
19. 12 | PO | Staročeské VÁNOCE v Kuřátku: se soutěží
o nejlepší cukroví a předáváním dárků s překvapením. Vstupenka na oslavu např. rodič + dítě =
dárek 1 ks pro dítě a 1 ks pro dospělého. Přineste také vlastní cukroví do
soutěže. Čeká vás házení pantoflem,
krájení jablíčka, výroba svíček aj.
20. 12. − 6. 1. | Zavíráme a těšíme se na viděnou…
Přejeme vám rodinnou pohodu, šťastné prožití vánočních
svátků a klidné vykročení do
roku 2013.
Kompletní nabídku programů,
služeb a aktivit naleznete na adrese
www.kuratko.mistecko.cz. Případné změny a detaily k vybraným programům naleznete taktéž na webu MC
či na nástěnce v centru Kuřátko.
Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová

LAČHE ČHAVE
KLUB 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:
Smolkova 565, vstup společný se soukr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Kontaktní informace: info@lachechave.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 hodin. 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 prosinec 2012:

6. 12. (čtvrtek) | Kreativní workshop
aneb tvoříme dárečky
10. 12. (pondělí) | Vánoce na statku
− ve znamení vánočního stromečku
(návštěva statku Toulcův dvůr – nutná přihláška)
14. 12. (pátek) | Vánoční večírek v klubu
Klub je od 17. 12. pro uživatele
a uživatelky uzavřen, provoz zahájíme opět v lednu – 3. 1. 2013.
Na všechny akce konané mimo
klub NZDM Rozhledna je nutno se
hlásit předem, přihlášky je možné si
vyzvednout přímo v klubu Rozhledna.
Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás a krásné Vánoce
přeje:
Team Rozhledny

inzerce 

inzerce 

vosa

CHCETE PRODAT
CHCETE KOUPIT

DŮM, BYT, CHATU ČI POZEMEK ?
ZAJISTÍME PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI V RÁMCI
CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
KONZULTACE S REALITNÍM MAKLÉŘEM ZDARMA

Ing. Lucie Staňková - 775 180 875
Váš realitní makléř pro tuto oblast

lucie.stankova@avareal.cz

www.stankova.avareal.cz

Kronika

výroba a instalace reklamy

PŘÍMÝ VÝROBCE
REKLAMY NA
PRAZE 4

velkoplošný
digitální tisk
řezná
graka
webové
stránky
potisk
triček

tel.: 603 226 226, www.v
vosareklama.cz
inzerce 

inzerce 
 inzerce

V Jesenici ve slané mořské vodě!

Cena kurzu 2800 Kč, sleva 15 % na druhé dítě,
věrnostní sleva 5 %!!!
Přijímání přihlášek a informace na: recepce 743 143 806, 775
606 896, 739 353 161,
iv.hladikova@seznam.cz, www.vodnideti.cz
→ kurzy plavání kojenců, batolat, předškoláků, školáků do
11 let věku s hlídáním dětí zdarma
→ plavecká škola dětí bez rodičů od 4 let věku
→ aquabelink, šnorchlování a ploutvové plavání
→ plavání pro školky a školy
→ cvičení Bolavá záda a Aqua-fit pro ženy s hlídáním dětí
zdarma
→ Step, Swing, Street dance, taneční školička pro nejmenší,
hudební projekt Divočiny, Joga
→ pronájem tělocvičny, herny, bazénů, narozeninové párty

inzerce 

NOVÝ FORD B-MAX
NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

S důmyslným systémem otevírání
dveří Ford Easy Access®. Skočte si
k nám a přesvědčte se sami. Čeká vás
nejen pohodlnější nastupování, ale
také maximální bezpečnostní výbava.

Již za

289 990 Kč

Kombinovaná spotřeba pro model B-MAX: 4,0–6,4 l/100 km; emise CO2: 104–149 g/km. Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání.
Foto je pouze ilustrační.

účtem

Výkup proti
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha ﬁrmy vzhledem k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4
INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz
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