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Libuš a  Písnice

2 0 1 32

PARK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE  
PŘEDÁN VEŘEJNOSTI
POZVÁNKA NA JARNÍ KERAMICKOU DÍLNU
VÝLETY PRO SENIORY V SEZÓNĚ 2013
PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL
JAK JSME VOLILI

1 Sbor dobrovolných hasičů Libuš dostal  
od pražského magistrátu novou dodávku.

2 Blíží se zápis do mateřských škol. Na snímku MŠ Ke Kašně.
3 Děti z libušské školy uspěly ve 14. ročníku pěvecké soutěže Vánoční nota.

4 Tříkrálová sbírka se na Libuši stává dobrou tradicí.
5 Kuřátko stojí na rozcestí − říká v rozhovoru Kateřina Tomešová.

6 Děti v družině písnické školy si oblíbily deskové hry.

Foto: Veronika Blažková, archiv MŠ Ke Kašně, Dita Kopecká, Martin Tůma, 
archiv MC Kuřátko, Marie Štaflová
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VÝZVa
Vážení spoluobčané,

chodili jste do Zš 
Meteorologická a znáte 

někoho, kdo se proslavil, 
nebo byste se vy sami 

chtěli podělit o své 
vzpomínky a tím obohatit 
připravovaný program k 

80. výročí školy?

Kontaktujte, prosím:

p. Jana Martínková – 
koordinátorka,  

Úřad MČ Praha-Libuš, 
K Lukám, tel. 732 643 920

p. Monika Exnerová – učitelka 
ZŠ Meteorologická,  

tel. 242 446 640
Recepce ZŠ Meteorologická – 

tel. 242 446 611

www.bodypoint.cz   tel.: 241 727 756,
                                           602 249 285

Noví dodavatelé, nejnižší ceny:

růže 80 cm..................... již od 39,- Kč
gerbery................................. od 25,- Kč
karafi áty.................................... 16,- Kč

                  PO – PÁ      9.00 – 19.30 h
                  SO               8.30 – 14.00 h
                  NE             10.00 – 14.00 h
Mimo otevírací dobu možno na tel.: 602 249 285

Oznamujeme změnu 
otevírací doby:

Květinářství a zahradnictví 
BODYPOINT
www.bodypoint.cz   tel.: 241 727 756,
                                           602 249 285

Vazby květin 
pro každou příležitost.

Od jara rozšiřujeme sortiment 
o venkovní rostliny a stromky,

     dekorace interiérů
     a úpravy zahrad.   

 i n z e r c e

Příjemné večerní posezení za příjemné ceny
V TEODORU

www.teodoro.cz
tel.:  774 959 324

244 913 342

ROZVOZY
•

OSLAVY
•

VEČÍRKY
•

DĚTSKÝ KOUTEK

 i n z e r c e

sPoLečenstVí 
Zveme Vás připojit se ke komunitě lidí, kteří následují ve svém životě Ježíše, ale také 
lidí, kteří hledají, jestli existuje v tomto světě něco víc než to, co vidíme, a lidí, kteří si 

kladou otázky po smyslu životu.
společně… 

* Jsme tu pro Vás (konverzace v angličtině s rodilými mluvčími, anglické kluby pro děti, 
letní sportovní kemp) * Oslavujeme a povídáme si o svých vlastních zážitcích 

* Učíme se o Ježíši Kristu a jak mění naše životy
Spolupracujeme s Církví bratrskou.

info: Larry Davies, 739 731 775, urodalibus@gmail.com

 i n z e r c e
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, ač 
trochu nerad, protože je to 
již poněkolikáté, vrátím se 

ke dvěma mediálně atraktivním té-
matům, o  kterých se v  uplynulých 
týdnech opět v tisku psalo a která se 
dotýkají naší městské části. 

Koncem roku Mladá fronta Dnes 
ve své pražské příloze uveřejnila člá-
nek o hazardu v Praze, v němž se 
tvrdilo, že vyjma tří městských částí 
(Prahy 2, 3 a 6) se v ostatních herny 
rušit nebudou, neboť se Praha obá-
vá žalob provozovatelů. Po přečtení 
tohoto článku musel čtenář z  Libu-
še a  Písnice dojít k  názoru, že rada 
městské části v čele se starostou lže, 
když opakovaně slíbili nulovou tole-
ranci k  hazardu a  definitivní konec 
provozování kasin od roku 2015. 
Paní redaktorka snad ani skutečnost 
překrucovat nechtěla, ale problema-
tika je to opravdu složitá. Protože se 
na to často ptáte i  vy, naši občané, 
pokusím se to stručně zrekapitulo-
vat. V roce 2011 poslanci (kteří měli 
sami zkušenost z  komunální politi-
ky jako starostové) prosadili změnu 
zákona o  provozování loterií, která 
dala obcím konečně do rukou ná-
stroj, jak tento nekontrolovatelně 
rostoucí „byznys“ na svém území 
omezovat. V  případě Prahy a  jeho 
sedmapadesáti městských částí je 
obcí Praha, nikoliv městská část, 
regulovat tedy může pouze zastu-
pitelstvo hlavního města, nikoliv 
městské části. Primátor B. Svoboda 
v  létě 2011 požádal všechny sta-
rosty městských části o  stanovisko 
k  připravované novele vyhlášky, 
která umožní Praze činnost hazar-
du regulovat. Byli jsme příslušným 
úředníkem z  magistrátu, se kterým 
jsme se opakovaně sešli, ujišťováni, 
že svůj názor budeme moci v průbě-
hu příštích tří let (po dobu takzvané 
přechodné lhůty) měnit podle na-
šich potřeb. Netřeba tedy požado-
vat rušení všech kasin okamžitě. Na 
tento špek jsme neskočili a  vedení 
městské části Praha-Libuš požádala 
o  tzv. nulovou toleranci k  hazardu 
k nejbližšímu datu bez jediné výjim-

ky. Od prvního ledna loňského roku 
platí nová vyhláška, která nezakazu-
je, ale naopak definuje místa, kde 
(adresa) a  kdy (od do během dne) 
lze hazard provozovat. Tedy vyhláš-
ka nic nezakazuje, naopak povoluje 
místa, kde hazard být může. Nena-
jdete v  ní jedinou adresu na Libuši 
a  Písnici. Jsou městské části, které 
lavírují a svůj názor z předloňského 
roku chtějí změnit (oběma směry, 
někde místa zrušit, jinde přidat). 
My naše stanovisko neměníme, 
spolu s  dalšími městskými částmi 
(například i se sousední Prahou 12) 
v tom máme zcela jasno. I přes do-
pisy provozovatelů, kteří nás tu žá-
dají, tu vyhrožují, si trváme na svém. 
Bezpečnost našich občanů je nám 
přednější než mrzký peníz do naše-
ho rozpočtu. Raději se uskromníme, 
než bychom s  těmito společnostmi 
licitovali, kolik se milostivě uvolí ze 
svých nemravných zisků popustit. 
První tzv. výherní hrací automaty 
už od letošního roku zmizely, další 
budou postupně končit podle dobí-
hajících smluv. Na definitivní konec 
hazardu se na Libuši a Písnici těšme 
od roku 2015, i když článek v Mladé 
frontě Dnes vyzněl jinak.

Druhým tématem, které se obje-
vilo v médiích, je případné otevře-

ní nájezdu na Pražský okruh 
mezi Písnicí a Dolními Břežany. Pro-
blematice se srozumitelně věno-
val v  listopadovém čísle U  nás můj 
zástupce Pavel Macháček, součástí 
článku byla i  kopie žádosti Ředitel-
ství silnic a  dálnic (ŘSD) o  zprovoz-
nění křižovatky, stanovisko vedení 
naší městské části (záporné) a  sta-
novisko odboru životního prostředí 
a dopravy Prahy 12 (taktéž záporné). 
Jaká je situace dnes? Klíčovým poža-
davkem ze strany ŘSD o zprovozně-
ní křižovatky je vypuštění podmínky 
z  územního rozhodnutí a  stavební-
ho povolení, která stanoví, že tato 
mimoúrovňová křižovatku (MÚK) 
bude zprovozněna až současně s ob-
chvatem Písnice. Ten je ovšem v ne-
dohlednu. Středočeské obce tedy 
podnikají kroky, jak tuto podmínku 
obejít (v minulých dvou letech) či ji 
zcela vypustit (současná iniciativa). 
Stavební odbor MHMP nepřihlédl 
k našim námitkám a začátkem ledna 
2013 žádosti o vypuštění této pod-
mínky vyhověl. Ve svém šestistrán-
kovém rozhodnutí se vůbec neza-
bývá podstatou věci, jen popisuje 
průběh řízení. O  důsledcích svého 
rozhodnutí se nezmiňuje. Před spuš-
těním této křižovatky požaduje zku-
šební provoz, ve kterém se má pro-
vést kontrolní měření v úseku MÚK 

a Dolní Břežany (sic!). O případném 
zvýšení hluku v Písnici se v rozhod-
nutí nepraví ani věta. O  zvýšení in-
tenzity aut v Písnici (a na Libuši) ani 
věta. Absurdistán. Podmínka, která 
chrání občany Písnice, se na žádost 
Dolnobřežanských vypustí a  bude 
se kontrolně měřit, zda se v Dolních 
Břežanech nezvýšil hluk! Ale pokud 
dojde k  nárůstu hluku v  Písnici, je 
jim to šumák. Pokud dojde k nárůstu 
intenzity provozu v  Písnici (o  čemž 
jsme přesvědčeni), je to úředníkům 
z  pražského magistrátu zcela jed-
no. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, náš 
právní zástupce připravuje odvolání 
proti tomuto rozhodnutí, v čase, kdy 
v  rukou držíte toto číslo časopisu, 
jsme jej již podali u  odvolacího or-
gánu. Rozhodnutí je napsané tak, 
že vzbuzuje dojem, že bylo rozhod-
nuto dříve a  jinde bez ohledu na 
podstatu smyslu podmínky a  ná-
mitek v  procesu řádně vznesených. 
Nevzdáme to. Pro ochranu našich 
zájmů využijeme všech možností, 
které nám právní řád umožňuje.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

→  Sbor dobrovolných hasičů Libuš 
převzal 17. prosince od pražského 

magistrátu za přítomnosti starosty 
Prahy-Libuše novou dodávku. 

Foto: Veronika Blažková

Rada MČ Praha-Libuš a pracovníci Úřadu MČ Praha-Libuš připravují nabídku aktivit pro seniory a rádi 
by znali váš názor. V tomto čísle časopisu je vložen anketní dotazník − prosím, vyplňte a napište své 
náměty. Uzávěrka ankety je 25. února 2013. Vaše odpovědi slosujeme a výherce odměníme.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš

anKeta  
VoLnÝ čas  

senioRŮ 2012
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Na slavnost byli pozváni oby-
vatelé přilehlého okolí, děti za 
základních a  mateřských škol 
i jejich rodiče, klienti místního 

zařízení pro osoby s mentálním i kombi-
novaným postižení a také senioři z domu 
s chráněnými byty. Mezi přítomnými byli 
i  maminky a  tatínkové s  malými dětmi, 
a  tak se park ve středeční odpoledne 
28. listopadu proměnil v  místo setká-
ní obyvatel ze všech přilehlých oblas-
tí. Odhadem se tu sešlo na sto padesát 
návštěvníků. Význam slavnostního aktu 
stvrdili i starostové dvou městských čás-
tí, Jiří Koubek z Prahy-Libuše a Petr Prchal 
z Prahy 12, a zástupci evropských fondů. 
Starostové v  krátkých projevech shrnuli 
historii a současnost, význam a možnos-
ti rekonstruovaného prostoru. Na důkaz 
svých slov pozvaní hosté přestřihli sym-
bolickou pásku ke vstupu do parku. 

Pro přítomné děti a dospělé bylo při-
praveno drobné občerstvení se svato-
martinským vínem, dětským punčem 
a  posvícenskými koláči. Zvláštní pozor-
nost věnovali pořadatelé slavnosti vy-
tvoření zábavného a  zároveň naučného 
programu a  soutěží pro děti. Jeho sou-
částí bylo i  hledání geocachové schrán-
ky přímo v parku. Celou cestu do parku 
děti nalezly pomocí GPS navigace. V par-
ku děti při hledání pokladu skrytého ve 
schránce postupovaly podle bájného 
příběhu a  za odměnu nalezly speciálně 
vyrobené geocachové mince s motivem 
parku. Mimo to děti soutěžily v poznat-
cích získaných na dendrologické stezce, 
která je v parku nově umístěna. Velkému 
zájmu se těšil také orientační běh odha-

lující dětem i méně viditelná a zajímavá 
místa v  tomto území. Prostřednictvím 
programu připraveného k otevření parku 
měli všichni zúčastnění možnost poznat 
a projít si celý zrekonstruovaný park. 

Společné setkání se konalo ve spodní 
části parku, kde je umístěno volně pří-
stupné hřiště se šplhací věží a  skluzav-
kou a dalšími hracími prvky pro děti, dále 
plocha na společenské hry, například pé-
tanque, a volná mlatová hrací plocha pro 
všechny. Celé toto prostranství lemují se-
dací zídky sloužící jako amfiteátr. 

V  průběhu rekonstrukce byl v  této 
lokalitě zpracován dendrologický prů-
zkum a  vytvořena dendrologická stez-
ka s  naučnými cedulkami. Tímto získaly 
nově vysázené stromy funkci nejen este-
tickou, ale i naučnou. 

V  lokalitě parku byly při rekultivaci 
zpevněny cesty, umístěny lavičky, ne-
zbytné koše a  osvětlení. Všechny tyto 
prvky usnadní místním obyvatelům 
průchod areálem. Díky všem zmíněným 
opatřením byl vytvořen atraktivní veřej-
ně přístupný park sloužící k  odpočinku 
a  společnému setkávání obyvatel jak 
místních, tak i z okolních městských částí. 

V  rámci obnovy parku rovněž byly 
na okolních komunikacích vybudovány 
prvky pro zklidnění dopravy a  zvýšení 
bezpečnosti celé lokality. Zpomalovací 
prahy, přechod pro chodce a  místo pro 
přecházení se nacházejí v  ulici Přírodní 
a  U  Zahrádkářské kolonie. Bezpečně se 
nyní v parku mohou pohybovat i osoby 
s omezenou schopností pohybu a orien- 
tace. Vznikl nový přechod pro chodce 
a dokončen byl chodník v ulici Přírodní. 

Během dlouhé přípravy projektové 
dokumentace i  procesu připomínkování 
a  plánování rekultivace se k  navrhova-
ným změnám vyjadřovali místní obyvate-
lé. Konalo se veřejné projednání rozsahu 
výsadeb, a místní se tak zapojili přímo do 
obnovy celého prostoru. Partnerem pro-
jektu bylo po celou dobu Občanské sdru-
žení Třešňovka. 

Realizací projektu vznikl veřejně pří-
stupný park o  rozloze 1,4 ha. Na finan-
cování rekonstrukce se podílel Evropský 
fond regionálního rozvoje částkou 830 
miliónu Kč, rozpočet hlavního města Pra-
hy částkou 0,7 miliónu Kč a městská část 
Praha-Libuš spoluúčastí ve výši 0,7 milió-
nu Kč.

Věříme, že se nám podařilo přínosně 
zkultivovat další veřejný prostor, zkvalit-
nit život místním obyvatelům a zároveň 
zlepšit životní prostředí v  městské části 
Praha-Libuš.

Na webových stránkách městské části 
Praha-Libuš, www.praha-libus.cz, nalez-
nete krátké video ze slavnostního ote-
vření parku a jeho rekonstrukce.

Podrobné informace o projektu nalez-
nete na www.praha-libus.cz. 

Informace o operačním programu na-
leznete na www.opp.cz.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdra-
vá Libuš a Písnice a MA21

Foto: V. Píša a p. Frunc

Zrekonstruovaný park U Zahrádkářské kolonie 
je místo pro odpočinek i zábavu
Koncem listopadu 2012 byl slavnostně předán veřejnosti  

zrekonstruovaný park u Zahrádkářské kolonie. 

eVRoPsKÝ fonD PRo RegionáLní RoZVoj
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aDVent V PísnicKÉ šKoLe
Po bronzové neděli se adventní 

čas přehoupl do své druhé polovi-
ny. Denně naši školáci kráčeli kolem 
rozzářeného stromečku a  užívali si 
vánoční atmosféru.

Během následujících týdnů na-
vštěvovaly jednotlivé třídy našich 
žáků vánoční divadelní představení. 
Vánoční kabaret v modřanském kul-
turním centru doplněný procházkou 
přes ozdobené modřanské náměstí 
s  vánočními trhy se nejmladším žá-
kům opravdu líbil. Ve školní družině 
pak vrcholily přípravy výrobků na 
školní vánoční jarmark. Děti pek-
ly malé vánočky, věnečky, zvířátka 
a jiné ozdoby z dekoračního těsta, je-
hož kořeněná vůně provoněla celou 
školu. Výrobky jsme pak přidali k těm 
keramickým, které děti se svými rodi-
či a sourozenci vyrobily předtím v ke-
ramické dílně, pořádané předcháze-
jící listopadovou sobotu v naší škole.

Zúčastnili jsme se také dětské pě-
vecké soutěže Vánoční nota pořá-
dané naší bratrskou Základní školou 
Meteorologická. Toto obvodní kolo 
soutěže bylo pro naši školu velmi 
úspěšné. Ze zúčastněných pěti škol 
z Prahy 4 si naše škola odvezla nejvíce 
diplomů mladých zpěváků. Děti sou-
těžily s  velkým nasazením. Na celou 
soutěž se pečlivě připravovaly a veli-
ce se těšily. Pro porotu bylo velmi těž-
ké rozhodnout o nejlepších výkonech 
zpěváků, neboť všichni se opravdu 
snažili a  dokázali nám, že v  českém 
národě muzikanti ještě nevyhynou.

Poslední týden před Vánoci bylo 
ve škole skutečně vánočně, slavnost-
ně a  veselo. Většina tříd předvedla 
rodičům vánoční besídku ve své tří-
dě, děti ukázaly svým rodinám, co se 
se svými učitelkami naučily. Besídky 
byly ukončeny družným rozhovorem 
dětí, rodičů a přátel školy.

Ve středu 19. prosince měla naše 
škola doslova i  obrazně otevřené 
dveře pro všechny zájemce, kteří 

se chtěli do školy podívat na výu-
ku, a pak už se všichni těšili na od-
polední vánoční jarmark konaný ve 
všech třídách. Letos byla návštěv-
nost vánočního jarmarku opravdu 
velká. Děti s  nadšením prodávaly 
své vánoční výrobky, připravené 
buď doma s  rodiči, nebo ve škole 
v hodinách pracovních a výtvarných 
výchov či ve školní družině. Ve školní 
jídelně naše paní kuchařky napek-
ly vánoční cukroví, vánočky a  jiné 
vánoční pochutiny. Na tento večer 
proměnily jídelnu v kavárnu, ze kte-
ré se vůně linula až do horních pater 
budovy. Rodiče rádi poseděli u kávy, 
čaje a vánočky a někteří si i dokou-
pili pečené výrobky našich kuchařek 
pro chvíle rodinné pohody doma 
o  Vánocích. Ve druhém patře školy 
děti ze školní družiny zorganizova-
ly tombolu, někteří vyhráli něco, po 
čem dlouho toužili. Výtěžek z  jar-
marku třídy použijí dle vlastního 
přání na společné zážitky se třídou 
v  novém roce, někteří pojedou na 
výlet, někteří do 3D kina.

Vrcholem vánočních oslav byl po-
slední den roku 2012 ve škole. V pá-
tek jsme učili trochu jinak než obvyk-
le. Povídali jsme si o vánočních zvy-
cích, četli pohádky, rozdávali dárky 
a přáli si vše dobré na svátky. V 10 ho-
din se celá škola sešla na schodech, 
kde jsme si společně popřáli hezké 
Vánoce, zazpívali vánoční písně za 
doprovodu zvučné kytary naší paní 
vychovatelky Marušky a  máváním 
světýlky v rukách doplnili slavnostní 
vánoční atmosféru, kterou si všechny 
děti odnášely domů do svých rodin.

Olga Kretíková, třídní učitelka 2.B
Foto: Jana Daňhelková a Blanka Chýlová

ZábaVnÉ DesKoVÉ HRY 
V DRuŽinĚ

Naše družina v  letošním školním 
roce do pestrého seznamu svých 
aktivit přidala na základě konzultací 
s Dětskou Mensou stolní a deskové 

logické hry. Děti tak získaly novou 
možnost zábavnou formou rozvíjet 
své schopnosti a  vlohy. Hry přiro-
zeně podporují nejen prostorovou 
představivost, strategické uvažová-
ní, kombinatoriku a abstraktní myš-
lení, ale rovněž i spolupráci s ostat-
ními hráči a  smysl pro fair play. 
Deskové hry si velmi rychle oblíbily 
snad všechny družinové děti a hrají 
je spolu napříč všemi ročníky. K po-
řízení širokého tematického záběru 
našich deskových her velkou měrou 
přispěli i laskaví sponzoři z řad rodi-
čů. Velmi si ceníme jejich podpory 
a vstřícnosti. Děkujeme!

Protože zájem o hraní deskových 
her stále stoupá a děti se velmi rych-
le učí i  složitějším logickým hrám, 
rozhodla se naše družina navázat 
spolupráci s  panem Ladislavem 
Smejkalem, který se zabývá instruk-
táží deskových her na profesionál-
ní úrovni. Ve spolupráci s  ním čeká 

družinové děti zábavné odpoledne 
plné úplně nových her.

Markéta Bezoušková,  
družina ZŠ L. Coňka 
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

PoDĚKoVání

Rádi bychom ještě jednou 
poděkovali všem, kteří naší 
škole pomáhají. Finanční 
dary jsme obdrželi na školní 
autobus a  pronájem soko-
lovny, na výuku rodilé mluv-
čí ve 2. A, na hry pro školní 
družinu. Dále děkujeme zá-
stupcům firmy JN Interier ČR 
za dovybavení všech šatních 
skříněk poličkami a  věšáky. 
Jsme rádi, že naši žáci budou 
mít své oblečení a obuv dob-
ře uloženy.

Blanka Chýlová, ředitelka
Jana Daňhelková,  

zástupkyně ředitelky

jaRní KeRaMicKá DíLna
V sobotu 23. února 2013 se bude konat v ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 
40/3, Praha 4 – Písnice, Jarní keramická dílna. Na podzim jsme spo-
lečnými silami vytvořili Betlém. Tentokrát si zájemci budou moci vy-
zkoušet nelehkou práci točíře na hrnčířském kruhu. 
téma: Velikonoce
Zveme dospělé i děti, rodiče i sourozence.
S sebou: jídlo, pití, přezůvky, zástěru, dobrou náladu
Těší se na vás šikovné lektorky keramičky.
Více informací najdete na našich webových stránkách www.zspis-
nice.info.
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14. RočníK PĚVecKÉ 
soutĚŽe Vánoční nota

Na naší škole proběhlo 30. listo-
padu školní kolo pěvecké soutěže 
Vánoční nota. Ti nejlepší zpěváci 
postoupili do kola obvodního, které 
se konalo 12. prosince rovněž v pro-
storách naší školy. Spolu s  námi se 
této soutěže zúčastnily také ZŠ Jí-
lovská, ZŠ Písnice, ZŠ Ohradní a ZŠ 
U Krčského lesa.

Žáci byli rozděleni podle ročníků 
do pěti kategorií, ve kterých soutě-
žili v sólovém zpěvu. Soutěž zakon-
čilo vystoupení školního pěveckého 
sboru. Z  naší školy se v  obvodním 
kole umístili tito žáci:
→ 2. místo – jan Kretík  

I. kategorie – 1.C
→ 3. místo – alenka Phamová 

II. kategorie – 3.B
→ 2. místo – Martina Hrůzová 

III. kategorie – 4.A
→ 3. místo – ema Kretíková 

III. kategorie – 4.B
→ 3. místo – Kristýna šimaničová 

III. kategorie – 5.A
→ 3. místo – Kateřina obrazová 

V. kategorie – 9.A
Děkujeme všem školám za jejich 

účast v  této pěvecké soutěži, vítě-
zům ještě jednou blahopřejeme 
a budeme se těšit na setkání na dal-
ším, již patnáctém, ročníku pěvecké 
soutěže Vánoční nota.

Dita Kopecká a Soňa Štefanová
Foto: p. Štefanová

Vánoční HVĚZDa
Jako každé Vánoce i letos proběhl 

na škole vánoční prodejní jarmark 
pod názvem Vánoční hvězda. Stán-
ky byly plné zajímavých dětských 
výrobků, které čekaly na maminky, 
tatínky, babičky a další návštěvníky. 

Proběhl florbalový turnaj, taneč-
ní vystoupení mladších žákyň, které 
mělo velkou účast. Na závěr jsme si 
zazpívali koledy s doprovodem flétny.

Již nyní se těšíme na další setkání 
o Vánocích. Děkujeme všem za účast.

Věra Piková

jaK Letos HVĚZDa 
PRobíHaLa 

Dopoledne 19. prosince jsme 
měli ve škole vánoční dílny. Jednot-
livé dílny jsme si vybrali ještě před 
tímto dnem, kdy jsme se po druhé 
vyučovací hodině do dílen rozdělili. 
Tři hodiny jsme vyráběli například 
svícny, výrobky z drátků, meteoritky 
(mňam), zdobili perníčky, pletli zvo-
nečky z pedigu, vyráběli rámečky na 
obrázky. Po skončení práce jsme po 
sobě uklidili nepořádek a šli na vyni-
kající a  lahodný oběd našich šikov-
ných kuchařek. Také děti z 1. stupně 
vyráběly se svojí třídou a třídní uči-
telkou výrobky na odpolední prodej.

Odpoledne Vánoční hvězda za-
čínala v  15.30, ale dětičky se začaly 
scházet už kolem třetí hodiny odpo-
ledne. Všechny třídy si připravovaly 
prodejní stánky. Prodávaly se napří-
klad přáníčka, perníčky, korálkové 
ozdoby, náramky, kostky s  překva-
pením a jedna maminka dělala ma-
lování na obličej. Později měly před-

stavení děti ze sboru se zpěvem, děti 
s flétničkami a taneční skupina. Tato 
vystoupení se moc líbila. Děti a jejich 
rodiče nakupovali jako o závod. 

Vánoční hvězda se jako vždy poved-
la. Líbila se nám a těšíme se na příští. 
Izabela Neubauerová a Klára Filipová, 6.A

Foto: Monika Exnerová

KaRneVaL 2013
V  tělocvičně ZŠ Meteorologická 

proběhl 13. ledna již jedenáctý roč-
ník tradičního karnevalu pořádané-
ho žákovským zastupitelstvem a zá-
kladní školou.

Žáci s  učiteli přišli do školy oko-
lo 12 hodin, aby vše stihli připravit. 

Karneval začal ve 14 hodin a končil 
v  16 hodin. Sešlo se okolo 60 růz-
ných masek, ale našly se například 
i  celkem tři berušky, čtyři čaroděj-
nice a nespočet princezen. Karneval 
doprovázela hudba z  filmů a  z  po-
hádek. Masky si mohly zatančit a za-
soutěžit, zatímco porota měla neleh-
ký úkol – vybrat výherce tří kategorií 
(nejhezčí maska, nejlepší tanečník 
a  nejmladší účastník). Nejmladší-
mu účastníkovi, který měl převlek 
kocourka, bylo teprve osm měsíců. 
Kdo nic nevyhrál, nemusel zoufat, 
jelikož v  závěrečné části karnevalu 
si každý účastník poslepu odstřihl 
ze zavěšených odměn nějakou tu 
drobnost, která každého potěší.

Všichni jsme si to užili a  těšíme 
se na příští rok. Pořádající se rozešli 
okolo 17 hodin.
Za Žákovské zastupitelstvo Linda Sixtová, 

Hynek Tomáško, 7.A
Foto: Kryštof Štafl

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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Hasičský automobil jsme převzali 
za přítomnosti našeho pana staros-
ty Jiřího Koubka. Tyto vozy jsou spe- 
ciálně upraveny pro potřeby dobro-
volných hasičů. Nám bude ve sboru 
sloužit jako vozidlo pro technické 
zásahy a pro převozy osob.

Hlavní město Praha zakoupi-
lo automobily v  celkové hodnotě 
7  123  200 Kč.  „Práce Sboru dobro-
volných hasičů si velmi vážím, neboť 
je pro hlavní město zásadní. Jsem 
rád, že k dnešnímu dni jsou tedy tím-
to vozidlem, určeným pro technické 
zásahy, vybaveny již všechny jednot-
ky dobrovolných hasičů v Praze,“ řekl 
primátor Bohuslav Svoboda.

Automobily obdržely tyto měst-
ské části (MČ): MČ Praha 1, MČ Pra-
ha-Benice, MČ Praha-Ďáblice, MČ 
Praha-Nebušice, MČ Praha – Velká 
Chuchle, MČ Praha-Běchovice, MČ 
Praha-Libuš.

Tímto bychom chtěli poděko-
vat našemu panu starostovi Jiřímu 
Koubkovi a  Magistrátu hlavního 
města Prahy za veliký přínos naše-
mu sboru, kterým tento automobil 
bezesporu je.

Za SDH Libuš Bc. Michal Korbel
Foto: archiv SDH Libuš

JEDNOTKA SDH LIBUŠ  
ZÍSKALA NOVÝ HASIČSKÝ VŮZ
Primátor hlavního města Prahy předal 17. prosince 2012 staros-
tům sedmi městských částí sedm nových dodávkových automo-
bilů ford transit. Mezi těmito sbory byl i náš sbor jsDH Libuš.

Letos začátkem ledna jsme 
již potřetí vyrazili jako Kašpar, 
Melichar a Baltazar koledovat 
pro Tříkrálovou sbírku, kterou 
pořádá Charita ČR a  v  této 
oblasti organizuje lhotecká 
římskokatolická farnost. Jsme 
rádi, že povědomí o  sbírce 
roste, letos nás již mnozí lidé 
vítali, poznávali a  také velmi štěd-
ře přispívali. Za to jim patří nejen 
náš velký dík, ale také dík všech 
lidí a  organizací, kterým výtěžek 
sbírky pomáhá. Je to mj. Domov 
pro seniory Mukařov, Škola pro lidi 
s mentálním postižením Modrý klíč 
v kamýcké Smolkově ulici a také li-
bušské mateřské centrum Kuřátko, 
kterému byl určen výtěžek právě 
z  naší kasičky. Díky vašim darům 

získá MC Kuřátko dokonce 4000 Kč! 
Koledující děti si letos zpívání i přes 
častý déšť velmi užily, doufáme, že 
jsme trochu radosti jako poslední 
dozvuk Vánoc mohli předat i vám. 

Ještě jednou díky všem dárcům 
i koledujícím dětem.

Pavla Tůmová  
a koledníci – Verča Jordánová,  

Anežka Řeháková, Maruška, Klárka,  
Josef a Martin Tůmovi

Foto: autorka

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Šestiletá Veronika Pravdová ne-
dala soupeřkám ani bod zadarmo. 
Teprve 3,5letá Amálka Dvořáčko-
vá nastoupila ke svému prvnímu 
zápasu s  o  rok starší a  o  4 kg těžší 
soupeřkou. A bojovala statečně. Své 
první závody absolvoval také nej-
mladší z  kluků-judistů pětiletý On-
dřej Ježek. Na své o dva roky starší 
soupeře sice nestačil, přesto k  dal-
ším zápasům nastoupil vždy znovu 
a  odvážně. Výjimečný výkon poda-
la Klárka Koritenská − jako mladší 
žákyně neměla ve své váhové ka-
tegorii soupeřky, nastoupila proto 
s mladšími žáky, což v této kategorii 
znamená již velký silový rozdíl. Klá-
ra se nezalekla, bojovala jako lvice 
a nasbírala velmi cenné zkušenosti. 
Také všem dalším sedmi judistům 
děkujeme za vynikající reprezentaci 
našeho oddílu judo a  gratulujeme 
k  zisku cenných medailí. Těšíme se 
na další závody!

Trenéři Monika a Oldřich, Klub Junior, 
www.klubjunior.cz

KLUB JUNIOR

NOVOROČNÍ ZÁVODY V JUDU
V sobotu 12. ledna se čtrnáct judistů z Klubu junior zúčastnilo 
novoročních závodů v neratovicích, tři z nich závodili úplně po-
prvé – a celkem získali 11 medailí! 

VÝsLeDKY  
neRatoVice 12. 1. 2013

1. místo: Eliška Zedníková  
– přípravka do 27 kg 
Antonín Dvořáček  
– mláďata do 31 kg

2. místo: Eva Koritenská  
– přípravka do 27 kg 
Martin Pravda  
– mladší žáci do 31 kg 
Amálka Dvořáčková  
– přípravka do 20,5 kg 
Jan Zedník – starší žáci do 50 kg

3. místo: Michael Urban  
– přípravka do 23,5 kg 
Jakub Novotný – mláďata do 23 kg 
Tomáš Novotný – mláďata do 25 kg 
Veronika Pravdová  
– přípravka do 23 kg 
Michal Musil – mladší žáci do 42 kg

4. místo: Petr Húdek  
– přípravka do 24 kg 
Ondřej Ježek – přípravka do 23 kg

5. místo: Klára Koritenská  
– mladší žáci do 38 kg

i n z e r c e  
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noVÝ RoK V KLubu
Nový rok jsme zahájili 8. ledna při-

vítáním předsedkyní klubu s přáním 
našim seniorům, aby zdravím, štěs-
tím a  spokojeností byly jejich kroky 
do klubu provázeny po celý rok 2013.

Pohoštění ke kávě a  čaji obsta-
rali samotní senioři v  dostatečném 
množství pro všechny − dobré cuk-
roví, bábovky, slané tyčinky, čokolá-
dy a  jiné. Radost ze samotných se- 
niorů vyzařovala již při vstupu do 
klubu a  zněly hlasy jednotlivců, že 
se již na otevření klubu těšili. Takže 
radost byla na všech stranách.

Naši senioři byli seznámeni s vý-
lety připravenými na tento rok, a to 
i  pro neklubové seniory, dále s  vý-
lety samotného Klubu Senior již od 
měsíce března, které budou pokra-
čovat každý měsíc, pokud počasí 

dovolí. Dobrá nálada byla podpoře-
na některými informacemi z  inter-
netu a pochopitelně se též otevřela 
debata o nastávajících volbách: zají-
mavé názory, vstřícný přístup k sou-
časné době, budoucnost viděna 
optimisticky, neboť co my senioři 
v  těchto letech potřebujeme, snad 
trochu příjemného zacházení jak 
v rodině, tak i ve společnosti. Všich-
ni jsme se shodli − aby byl tento rok 
šťastnější, úspěšnější a  aby se náš 
stát již konečně posunul od různých 
dohadů a  stranických svárů k  pro-
myšlené práci.

aDVentní KonceRt 
V KunRaticícH

V kunratickém kostele se 13. led-
na od 15 hodin konal adventní kon-
cert, jehož se zúčastnil i  pěvecký 

sbor Libuše z TJ Sokol Libuš.
Již loni v červnu bylo prostřednic-

tvím paní Zdeny Chalupové umož-
něno tomuto pěveckému sboru 
vystupovat v  kostele. Vzhledem 
k  velmi dobré akustice to byly teh-
dy nezapomenutelné chvilky jak při 
zkoušení, tak při vystupování v těch-
to posvátných prostorách. 

Adventní koncert přinesl ještě 
lepší atmosféru s možností zazpívat 
si před návštěvníky kostela. Hlavní-
mi aktéry tohoto koncertu byl sbor 
Libuše společně s  panem varhaní-
kem Tomášem Červinkou. Mezi jed-
notlivými písněmi pan Tomáš nejen 
preludoval na varhany, ale také zpí-
val známé písně, které si návštěvníci 
kostela mohli zazpívat s  ním. Potě-
šení bylo na obou stranách. V závě-
ru pak varhanní koncert gradoval, 

umocnil krásnou atmosféru mezi 
jednotlivými písněmi sboru. Bylo to 
krásné, což na závěr ocenili přítomní 
potleskem.

Byli jsme také pozváni na občer-
stvení na faře, kde slavil odcházející 
osmdesátiletý farář své narozeniny. 
V  kostele se představil nový farář, 
který v tomto poslání bude v Kunra-
ticích pokračovat.

Dojemné též bylo, když se známí 
při vycházení z  kostela navzájem 
pozdravovali, pohovořili mezi se-
bou. Vznikla tak hezká chvilka vzá-
jemného souznění s pozdravy a přá-
ními všeho nejlepšího v novém roce.

Kéž je nám dopřáno ještě více ta-
kových setkávání, k  nimž ani není 
třeba velké reklamy.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR

VÝLetY 2013
Plánujeme nejen pro členy Klu-

bu Senior, ale i  pro seniory z  celé 
městské části Praha-Libuš (uvede-
ná cena je orientační):

V dubnu:
5 až 7. 4. (3 dny) výlet do 

jívky (Častolovice, Kudowa Zdroj, 
Doudleby), včetně dopravy, polo-
penze, ubytování; odjezd ve 12.00 
hodin z  Písnice, dále z  Libuše; za 
cenu 1 000 Kč.

V květnu:
9. až 12. 5. (4 dny) Krko-

noše – Harrachov, ubytování 
s  polopenzí v  hotelu Inn, včetně 
dopravy, s  jednodenním výletem 
do okolí dle dohody; odjezd v 7.00 
hod z Libuše; za cenu 2 000 Kč.

25. až 26. 5. (2 dny) zahrád-
kářský výlet směr západní Če-
chy, s  ubytováním a  večeří, pro-
gram se řeší. Odjezd v 6.00 hodin; 
za cenu 1 200 Kč.

V červnu:
13. až 16. 6. (4 dny) františ-

kovy Lázně; ubytování v  hotelu 
Bohemia s procedurami, s  jedním 
výletem do okolí (Seeberg, Cheb), 
s  prohlídkou města (průvodce) 
v ceně. Pitná kúra během pobytu, 
mísa ovoce na pokoji. Odjezd z Li-
buše v  7.00 hodin. Lázně 3  490,- 
a doprava za cenu 4 300 Kč.

V srpnu:
2. až 10. 8. (8 dnů) sloven-

sko − Západní Tatry, Lázně Beše-
ňová, Spišský hrad, Vysoké Tatry 
− Smokovec, Lomnický štít, plná 
penze, přednášky o horách s pro-
mítáním, Horská služba, hudba, 
odjezd v půl noci 2. 8. 2013 z Pís-
nice, dále z  Černého mostu. Cena 
za vše 155 eur a  předpokládaná 
doprava cca 1 300 Kč. Celkem za 
cenu 5 000 Kč.

V září:
23. až 28. 9. (6 dnů) Maďar-

sko – Hévíz, termální lázně, s bo-
hatým stravováním, švédské stoly, 
snídaně, večeře, v  poledne výběr 
ze dvou polévek s  pečivem, tzv. 
polopenze. Ubytování v hotelu Pa-
norama, 4 x vstup do bazénu nebo 
jezírka, župan a ovzdušné zdarma. 
Odjezd v 6.00 hodin z Libuše, pří-
jezdem cca v  15.00 na místo. Za 
vše cena 6 000 Kč.

V říjnu:
30. 10. až 6. 11. (8 dnů) ji-

zerské hory – penzion Kitty, 
vč. dopravy z  Písnice při počtu 
15 osob. Výlet na Ještěd, hudba, 
ochutnávka vín, přednáška o bižu-
térii s prodejem, plná penze, dobré 
jídlo, čisté ubytování. Vždy poda-
řená dovolená i  sluníčko v  tento 
čas. Doporučujeme! Odjezd v 8.30 
z Písnice s pevnou cenou 2 800 Kč.

V listopadu:
15. až 17. 11. (3 dny) výlet 

do jívky s  předvánočním náku-
pem – tradice, polopenze, s histo-
rií, spojená se zajímavostmi kraje, 
dobrá parta! Za cenu 1 000 Kč.

Dále připravujeme každý měsíc 
výlet Klubu Senior, a to jednoden-
ní, nebo půldenní. Březen, duben, 
květen je již naplánovaný. Bude 
vždy uvedeno v časopise U nás.

Za organizační výbor  
Zdena Prchlíková, Slávka Urbanová, 

Jaroslav Braun – zahrádkáři,  
Jaroslav Lehovec – zahrádkáři,  

František Novotný

PRogRaM KLubu 
senioR na ÚnoR 2013

Zveme srdečně všechny seniory 
v klubu i mimo něj na program při-
pravený na tento měsíc:
5. 2. | První část přednášky paní 
Randové: Život a dílo malíře Alfon-
se Muchy. Nenechte si to ujít!
12. 2. | Vystoupení pěveckého 
sboru Libuše při TJ Sokol v  Libuši 
v naší městské části s programem 
připraveným a uvedeným na kon-
certu v  kunratickém kostele dne 
13. 1. 2013.
19. 2. | Druhá část přednášky 
paní Randové: Slovenská epopej − 
k dílu A. Muchy, přímo ve Veletrž-
ním paláci. Srdečně zveme.

20. 2. | Skupinová návštěva vý-
stavy Alfonse Muchy odpoledne 
ve 14 hodin. Sraz všech účastníků 
před Veletržním palácem. Bude 
ještě upřesněno na přednášce, tj. 
den před návštěvou výstavy.
26. 2. | Dlouhodobé zkušenosti 
zdravotní sestry paní Evičky Rado-
vé i  s  veselými zážitky z  té doby. 
Dále bude paní Radová odpovídat 
na dotazy. Připravte si, co byste 
potřebovali vědět nebo objasnit. 
Dostane se vám velmi kvalitní od-
povědi. Celé odpoledne proběhne 
v  duchu užitečných rad ze zdra-
votnictví.
5. 3. | Malá oslava svátku žen, 
který se stále slaví, Mezinárod-
ní den žen a u nás v klubu má již 
svoji nezastupitelnou tradici. Něco 
k tomu navíc ze svých znalostí shr-
ne pí Randová. Přijďte k  tomuto 
významnému dni posedět a  po-
povídat!
12. 3. | Další pokračování růz-
ných aktualit z internetu. Převážně 
vážně, ale i nevážně!

KniHoVna
Místní knihovna stále funguje 

v  úterý od 14.00 do 18.00 hodin 
a slouží všem seniorům i ostatním 
občanům naší městské části. Kdo 
ji dosud nás nenavštívil, nechť se 
přijde přesvědčit.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková
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Výtah z  usnesení 
Rady městské části 
Praha-Libuš v  obdo-
bí od 12. 12. 2012 do 
7. 1. 2013. Plná zně-
ní jsou k dispozici na 
Úřadu městské části 
Praha-Libuš. na inter-
netových stránkách 
českého úřadu ze-
měměřičského a  ka-
tastrálního – http://
nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně do-
stupné údaje o  par-
celách a  budovách 
zapsaných v  katastru 
nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s  prodejem 

pozemku parc. č. 1059/3 
o  výměře 2 m2 v  k. ú Li-
buš dle geometrického plánu 
č. 1500-38/2012 ze dne 18. 10. 
2012 ve prospěch pana Martina 
Löflera, a  to za cenu dle cenové 
mapy ve výši 9.140 Kč a za úhra-
du částky dle zákona za beze-
smluvní užívání výše citovaného 
pozemku zpětně za dva roky ve 
výši 9.871 Kč. Ukládá PaedDr. Ja-
roslavě Adámkové projednat na 
zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 1059/3 v  k. ú. Libuš 
panu Martinovi Löflerovi.

 Souhlasí s  dělením po-
zemků parc. č. 912/4 a  parc. č. 
914, oba v k. ú. Libuš, obec Pra-
ha, pro správní řízení dle přilo-
ženého návrhu geometrického 
plánu č. 1504-34/2012 ze dne 
15. 11. 2012 vypracovaného Ing. 
Z. Strakovou. 

 Souhlasí se směnou po-
zemku č. 912/9 v k. ú. Libuš, obec 
Praha, o výměře 60 m2, ve vlast-
nictví hl. m. Prahy, svěřeno MČ 
Praha-Libuš, za pozemek parc. č. 
914/4 v  k. ú. Libuš, obec Praha, 
o  výměře 60 m2, ve vlastnictví 
pana Vítězslava Stejskala a paní 
Marcely Stejskalové, dle návrhu 
geometrického plánu ze dne 15. 
11. 2012 vypracovaného Ing. Z. 
Strakovou č. 1504-34/2012 za 
následujících podmínek:
Manželé Stejskalovi postaví nový 
plot na své náklady na hrani-
ci vzniklé po směně, tedy mezi 
pozemky 912/2 a  912/9, 912/9 
a 912/4, 914/3 a 914/4. Nový plot 
bude z drátěného pletiva s pod-
hrabovými deskami a bude zrea-
lizován nejpozději do 30. 6. 2013. 

Manželé Stejskalovi na své nákla-
dy zajistí oddělující geometrický 
plán a  uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem vlastnických 
práv v důsledku realizace směny 
pozemků.

 Pověřuje PaedDr. Jarosla-
vu Adámkovou, zástupce staros-
ty, předložit na zasedání Zastu-
pitelstva MČ Praha-Libuš návrh 
na uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí směnné s manželi Stej-
skalovými.

 Souhlasí se zveřejněním 
nabídky pronájmu bytového ob-
jektu v areálu MŠ, Ke Kašně 334, 
142 00  Praha 4 – Písnice, na dobu 
určitou za podmínek definova-
ných v přiložené „Výzvě“, která je 
nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Pověřuje starostu pana Mgr. 
Jiřího Koubka podpisem „Výzvy“.

 Souhlasí se zveřejněním 
nabídky pronájmu bytu o velikos-
ti 2+1 v objektu ZŠ, L. Coňka 40/3, 
142 00  Praha 4 − Písnice na dobu 
určitou za podmínek definova-
ných v přiložené „Výzvě“, která je 
nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Pověřuje starostu pana Mgr. 
Jiřího Koubka podpisem „Výzvy“.

 Schvaluje rozhodnutí za-
davatele, na základě doporučení 
Státního fondu životního pro-
středí, zrušit veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Administrace 
zadávacího řízení akce MŠ Ke 
Kašně – Změna otopného systé-
mu a  rozvodů sítí“ a  nevyhlásit 
žádnou vítěznou nabídku.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová  

a Hana Kolářová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
nejbLiŽší teRMínY  
jeDnání  ZastuPi-
teLstVa Mč PRaHa-
-Libuš

27. února 2013
27. března 2013
19. června 2013
11. září 2013
4. prosince 2013

Jednání probíhají v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-Li-
buš, Libušská 1 (vedle pošty) 
od 18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena  
– sledujte úřední desku na  

www.praha-libus.cz.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

o naší MateŘsKÉ šKoLe

Najdete nás v klidném prostředí zástav-
by rodinných domků v  tzv. staré Písnici. 
Poloha na okraji Prahy předurčuje velké 
množství možností, jak využívat celo-
ročně inspirujících vycházek (lesy, louky, 
rybník, báječně vybavené veřejné dětské 
hřiště). Mateřská škola má vlastní prostor-
nou zahradu s  členitým terénem, a  tak 
např. v zimě využíváme kopec k bobová-
ní a  zimním radovánkám.  Na zahradě je 
mnoho herních a sportovních prvků, které 
podporují rozvoj fyzické zdatnosti, máme 
vybudované sportovní hřiště s  pevným 
bezpečnostním povrchem na míčové hry 
nebo jízdu na koloběžkách.

Naše Mateřská škola je dvoutřídní, 1. 
třída „Želvičky“ je třídou smíšenou pro 
děti ve věku 3−5 let, 2. třída „Slůňata“ je 
třídou předškolní, kde se věnuje značná 
pozornost přípravě dětí na vstup do první 
třídy základní školy. Dlouhodobě spolu-
pracujeme s  klinickým logopedem a  pe-
dagogicko-psychologickou poradnou. 
Pracujeme podle Rámcového vzdělávací-
ho programu „Společnou hrou poznává-
me krok za krokem svět a život kolem nás“.

Při tvorbě školního programu jsme vy-
cházely z toho, že nejpřirozenější činností 
dítěte v tomto období je hra. Při ní vníma-
vý pedagog pozná stupeň rozvoje osob-
nosti dítěte. Každá hra má motivaci, pravi-
dla a splňuje určitý záměr. Poznáváme, jak 
dalece je dítě schopné se soustředit, být 
pozorné, tvořivé a nápadité, jak řeší neú-
spěch či prohru. Motivujeme děti k tomu, 
aby poznávaly okolní svět, kamarády 
a  samy sebe. Pomáháme dětem rozvíjet 
řeč, učíme je naslouchat druhým a  ko-
munikovat s  nimi, ptát se, chápat okolní 
svět. Je důležité učit děti uvědomovat si 
vlastní emoce a  umět je pojmenovávat. 
Pomocí tvořivých her zdokonalují jemnou 
a hrubou motoriku, pohybové dovednos-

ti, smyslové vnímání, logické myšlení i vý-
tvarné schopnosti. Podněcujeme je, aby 
při tvořivé činnosti projevovaly vlastní 
fantazii a nápady.

Každodenním posláním učitelek je 
vlastní tvořivá práce s dětmi. Přesto našim 
dětem nabízíme pro zpestření různé akti-
vity, které jsou oblíbené, jako např. výuku 
anglického jazyka pod vedením odborné 
lektorky, která dbá na věkové zvláštnosti 
dětí, kroužek hudebně pohybové výcho-
vy Zumba pro děti, kroužek hry na flétnu 
Zdravé pískání. Mnoho dalších aktivit se 
uskutečňuje v průběhu školního roku: po-
byt dětí na škole v přírodě na horách, di-
vadelní představení v mateřské škole, ale 
vyjíždíme i  do divadel (Minor, U  Hasičů), 
zveme do školy kouzelníka, cirkus, orni-
tology s dravými ptáky, účastníme se vý-
cviku policejních psů, vyjíždíme na školní 
výlety (zajímavá místa v  okolí Prahy, far-
my, ekologická centra, skanzeny), oslavu-
jeme společně s rodiči Vánoce, svátek ma-
tek, Den dětí a loučíme se se školáky. Děti 
se účastní výtvarných soutěží a společně 
s  rodiči se zapojily do celoroční pražské 
soutěže ve sběru papíru. V rámci ekologic-
ké výchovy s dětmi třídíme odpad.

Jsme si vědomy toho, že vychovat 
šťastné a  spokojené dítě je dlouhá a  ná-
ročná cesta. Na začátku stojí rodina a ma-
teřská škola se přidává hned jako prv-
ní pomocník. Spolupráce mezi rodinou 
a  mateřskou školou je nesmírně důležitá 
a těší nás, že v naší mateřské škole je tra-
dičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak se nám 
toto vše daří. Rádi vás i vaše děti přivítáme 
u zápisu. V době vyzvedávání přihlášek si 
můžete prohlédnout prostory a prostředí 
v mateřské škole a paní učitelky vám rády 
odpoví na vaše dotazy.

Mgr. Ivana Koutná,  
ředitelka MŠ, a kolektiv učitelek

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MATEŘSKÁ ŠKOLA KE KAŠNĚ
Mateřská škola, Ke Kašně 334, 142 00  Praha 4 − Písnice
Ředitelka: Mgr. ivana Koutná
telefon: 261 911 449
mskekasne@volny.cz, www.mskekasne.cz
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„ZDRaVĚ a HRaVĚ se 
učíMe PoZnáVat sVĚt 
KoLeM nás“

Celý náš výchovný systém je orien- 
tován na maximální péči o  zdraví 
dětí v  nejširším smyslu slova. Dle 
volné kapacity si rodiče mají mož-
nost vybrat ze dvou vzdělávacích 
programů. V obou programech usi-
lujeme o to, aby si děti trvale osvo-
jily soubory prožitků, zkušeností, 
dovedností, poznatků, hodnot a po-
stojů, které přesahují školní prostře-
dí, a  byly připraveny je uplatňovat 
i v dalším vzdělávání a životě.

Program Montessori − 
jedna třída, děti věkově 
smíšené

Motto: „Pomoz mi, abych to do-
kázal sám.“

Montessori pedagogika vznikala 
před sto lety. Marie Montessori vy-
tvořila ucelený vzdělávací systém, 
který respektuje zákony života a zá-
konitosti dětského vývoje, a  proto 
je využívaný ve vzdělávání dětí na 
celém světě.

Pedagogika Marie Montessori:
→ poskytuje dětem zcela specific-
ky připravené prostředí, kde vládne 
zdravá klidná pracovní atmosféra;
→ nabízí dětem konkrétní meto-
dické pomůcky, které jim umožňují 
samostatné poznávání světa kolem 
a porozumění dějů v něm;
→ pomůcky na sebe navazují – 
s  podobnými pomůckami se může 
dítě setkat i  v   ZŠ Montessori (Me-
teorologická 191, Praha 4, www.
zsmeteo.cz), jeho přechod do ZŠ 
je tak jen malým krůčkem k dalšímu 
poznávání;
→ pomůcky si dítě vybírá samo 
a  pracuje s  nimi samostatně nebo 
v malé skupince;
→ učí se tak respektovat práci 
a prostor ostatních, získává nezávis-
lost, sebeúctu i úctu k ostatním;
→ pracuje svým tempem, osvobo-
zené od časové tísně;
→ učitelka je pro dítě partnerem, 
který mu pomůže (bude-li o  to po-

žádán) a  který nenásilnou formou 
motivuje dítě k jednotlivým činnos-
tem;
→ děti jsou zde věkově smíšené − 
mladší děti pozorují starší a  starší 
děti mají naopak příležitost upevnit 
své vědomosti tím, že se o ně podělí 
s mladšími, učí se tak vycházet s dět-
mi různého věku a  různých schop-
ností.

Program se zaměřením 
na sportovní aktivity 
a specifické činnosti, 
související s tělesnou 
výchovou a celkovým 
rozvojem pohybových 
dovedností − tři třídy

V tomto programu preferujeme:
Hru − jako přirozenou potřebu 

dítěte, která je i  základní metodou 
vzdělávání dětí předškolního věku. 
Při hře se dítě učí, aktivizuje se, mo-
deluje životní situace, cvičí základní 
dovednosti, rozvíjí vyjadřování, hu-
dební i výtvarné vlohy a kompenzu-
je si náročnost současného života.

Pohyb − je pro dítě prvním uče-
ním, jak ovládnout své tělo, jak si po-
radit s okolím, a tím nabýt potřebné 
zkušenosti. Pohybem je pěstována 
orientace v tělním schématu, orien-
tace v  prostoru, rovnováha a  koor-
dinace, jemná motorika, schopnost 
soustředit se − tedy vlastnosti, které 
jsou prevencí poruch učení. U  šes-
tiletých dětí je motorická vyspělost 
jedním z dominantních kritérií škol-
ní zralosti. Pohybová aktivita v před-
školním věku je důležitým faktorem 
všestranného rozvoje dítěte.

Díky odvaze a nadšení pracovnic 
patří již několik roků v  naší školce 
k  nadstandardním aktivitám pravi-
delné cvičení na nářadí v TJ Sokol Li-
buš, delší turistické vycházky a výle-
ty, jízdy na tříkolkách, koloběžkách, 
ale i kolech (k zajištění bezpečnosti 
dětí je předpokladem ukázněné 
chování, reakce na povel a spoluprá-
ce s rodiči). I proto jsou děti v tomto 
programu rozděleny do tříd podle 
věku a fyzických možností.

Vzdělávání − probíhá přede-

vším na základě prožitkového uče-
ní, se zaměřením na citlivé střídání 
spontánních a  řízených činností, 
s  využitím velkého množství di-
daktických pomůcek a  materiálů. 
Uskutečňuje se při všech činnostech 
a situacích, které se v průběhu dne 
v mateřské škole vyskytnou, které si 
učitelka plánuje.

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

Cílem vzdělávání je rozvíjet sa-
mostatné a  zdravé děti cestou 
přirozené výchovy, na základě 
jejich možností, zájmů a  po-
třeb. Důraz je kladen na rozvoj 
zdravých životních návyků a posto-
jů, na rozvoj osobních a  citových 
vlastností. Děti by si měly trvale 
osvojit soubory dovedností, poznat-
ků, prožitků, zkušeností a  hodnot 
a  měly by být připraveny je uplat-
ňovat v dalším vzdělávání i v životě.

Velký důraz je kladen na to, aby 

děti svůj první důležitý krok do ži-
vota – úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ 
− zvládly zcela bez problémů a  ra-
dostně.

Během celého školního roku je 
dětem zajišťován dostatek kultur-
ních akcí, výletů, společných oslav 
a  setkání − Mikuláš s  nadílkou, Vá-
noce, hledání pokladu na školní za-
hradě, přespání ve školce, karneval, 
MDD, divadelní představení, kon-
certy, výchovné programy…

Pro zájemce pořádáme placené 
kurzy angličtiny, keramiky, flétny, 
plavání / solná jeskyně, tanečky, 
ozdravný pobyt mimo Prahu…

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

Irena Procházková
Foto: archiv MŠ Mezi Domy

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI DOMY
Mateřská škola, Mezi Domy 373, 142 00  Praha 4 − Písnice
Ředitelka školy: irena Procházková
telefon: 261 910 122
e-mail: reditelka@msmezidomy.cz
www.msmezidomy.cz
4 třídy − v každé třídě může být zapsáno do 28 dětí
Provoz: 6.45−17.00 hod.
školné: 800 Kč měsíčně. Stanovená částka se za dobu nepřítomnosti 
dítěte v MŠ nesnižuje.
Stravné: t. č. 29,- Kč/den

HLeDáte PRo sVÉ DítĚ „tu sPRáVnou šKoLKu“?

Máte jasnou představu, co vaše dítě potřebuje a co si pro něj přeje-
te i vy? Potřebujete se poradit? Potřebujete více informací, které zde 
chybí? Přijďte se k nám podívat a seznámit se s prostředím, kde by 
mohlo vaše dítě trávit aktivně svůj volný čas:

Den otevřených dveří 28. 2. 2013 v době od 8 do 9.45 hod. 
a od 15 do 16.30 hod.
návštěva Mš v jiném termínu je možná pouze po domluvě 
– tel. 261 910 122.

Těšíme se na vás.
Irena Procházková s kolektivem zaměstnanců
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

DĚLá náM RaDost, KDYŽ 
MŮŽeMe DĚLat RaDost

Vážení rodiče, milé děti, blíží se 
doba zápisů do mateřských škol, 
doba velké změny pro vaše dítě i pro 
vaši rodinu.

Ke spokojenosti a k úsměvům ve 
vašich tvářích bezpochyby přispí-
vá i vědomí, v jakém prostředí vaše 
dítě čas ve školce bude trávit a kdo 
vás na několik hodin denně nahradí. 
Proto mi dovolte, abych vás pozvala 
k nám do Mateřské školky Lojovická. 
Přijďte se podívat, přijďte načerpat 
pozitivní energii. Přivítá vás  krásné 
prostředí,  živě vymalované třídy, 
prostorná a  herními prvky špičko-
vě vybavená zahrada. Pochlubíme 
se vám výtvarnou výstavou našich 
dětí. Věřím, že na vás zapůsobí mile 
i celý pracovní kolektiv. V naší škol-
ce pracuje šest učitelek a pro všech-
ny je jejich práce koníčkem. Děti to 
cítí, a proto mají svojí Danu, Radku, 
Kačku, Helenku, Marušku a  Dášu 
za to rády a  do školky se těší. Mají 
rády i  paní učitelku Lidušku, kte-
rá nám pomáhá při zastupování 
i  s  administrativou. Nešlo by to ani 
bez naší školnice Jiřinky a paní uklí-
zečky Romany, jezdí s  námi na vý-
lety a  díky nim máme krásně čisté 
a  upravené třídy. Vykouzlit takové 
kombinace, aby si všechny smysly 
přišly na své, to doopravdy umí jen 
naše paní kuchařky Ivetka a  Janič-
ka. Vstup dítěte do mateřské školy 
patří k významným událostem v ži-
votě a  my to víme. Budeme se na 
vás těšit v Mateřské škole Lojovická 
(Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš) 
při Dni otevřených dveří 28. 2. 2013 
a  na doprovodné akci k  zápisu, na 
Hracím dopoledni, a to 1. 3., 5. 3. a 7. 
3. 2013. Na tuto akci je se třeba, pro 
vělký zájem, předem objednat, a to 
na tel. 241 471 378, osobně a nebo 
e-mail: sykorova.mslojovicka@
seznam.cz. Veškeré podrobné in-
formace získáte i  na www.mslojo-
vicka.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka

tŘi tŘíDY V Mš LojoVicKá

Výtvarná třída − Kytička
Ve třídě Kytička se věnujeme 

všem činnostem, které harmonic-
ky rozvíjí osobnost dětí. Nejraději 

ale kreslíme a  malujeme. Děti mají 
k dispozici výtvarný ateliér, kde si dle 
zájmu a  beze spěchu mohou tvořit 
na volné nebo dané téma. Nabízí-
me dětem možnost využití nových, 
méně obvyklých výtvarných technik 
i práce s přírodními materiály, které 
prezentujeme na výtvarných sou-
těžích. Vedeme děti k  tomu, aby se 
nebály výtvarně vyjádřit své pocity 
a zážitky. Pro předškolní děti organi-
zujeme výtvarný kroužek, pracují na 
časově náročnějších výtvarných „dí-
lech“ složitějšími technikami nebo 
kombinují několik technik dohro-
mady. V  Kytičce samozřejmě také 
zpíváme, tančíme, cvičíme, učíme se 
básničky, povídáme si, chodíme do 
přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme 
rádi, když děti do naší mateřské ško-
ly chodí rády, když jsou spokojené 
a  všechny činnosti probíhají v  pří-
jemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová a Dagmar Bumbalová, 
učitelky

Pohybově-relaxační třída – 
sluníčko

U  sluníček kamarádi zacvičí si 
vždycky rádi. Sportujeme, ne pro 
vítězství, ale pro radost. Po celý den 
mají děti možnost pohybového vy-
žití, a  tím zlepšování fyzické kon-
dice, proložené důležitou relaxací. 
Mezi oblíbené patří hudebně-po-
hybové hry, tanečky, prvky jógy, ob-
ruče, kuželky, švihadla, z nářadí pak 
žebřiny, kladina, trampolína. Favori-
tem je však padák. Jsme šikovní na 
bruslích, jde nám plavání a  cvičení 
ve velké tělocvičně se nebojíme. De-
vizou je pak lesopark, který máme 
u  nosu a  poskytuje nám spoustu 
sportovních zážitků. Rádi jezdíme 
na koloběžkách, ale často si také za-
zpíváme, baví nás malování, výlety 
a  vyprávění pohádek. Zajímáme se 
o všechno kolem sebe.

Helena Böhmová a Bc. Kateřina Černá, 
učitelky

Hudební třída – čtyřlístek
Čtyřlístek nabízí dětem zvýraz-

nění v  hudební oblasti. V  praxi to 
znamená, že ze třídy často uslyšíte 
melodie všeho druhu – ať ve formě 
audio nahrávek, nebo přímo vlastní 
dětské realizace. Děti se učí písničky, 
které běžně neznají, stále mají k dis-
pozici různé hudební nástroje. Hud-

ba prolíná do všech činností, ať ve 
formě poslechu hudby, hudebních 
pohádek, cvičení při hudbě, nebo 
v  hudebním kroužku, který v  rámci 
rozšíření hudební náplně probíhá 
jednou týdně (ten mohou navštěvo-
vat i děti z ostatních tříd). Malí zpě-
váčci vystupovali např. na Vítání ob-
čánků a potěšili rodiče při koncertu. 
To vše si však žádá pochopení rodičů 
a potažmo umožnění účasti dětí na 
těchto akcích, které znamenají pro 
děti opravdu významnou událost 

a  hlavně zúročení jejich snažení. 
Předpokládáme samozřejmě, že hu-
dební třídu nebo kroužek navštěvují 
děti, které mají k  této oblasti vztah 
a zpívají rády – pak je radost podob-
né vystoupení zhlédnout a  právě 
nadšený dětský projev je nám nej-
větší odměnou.

Radka Juránková a Dana Fáberová, 
učitelky

Foto: archiv MŠ Lojovická

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOJOVICKÁ
Mateřská škola, Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš
Ředitelka: ivana sýkorová
tel. 241 471 378
e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz
www.mslojovicka.cz

Den oteVŘenÝcH DVeŘí

Zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské ško-
ly na Den otevřených dveří dne 28. 2. 2013 v době od 8 do 10 ho-
din a od 15 do 16.30 hodin. Můžete se také vy i vaše děti seznámit 
s prostředím naší mateřské školy, výchovným programem a dalšími 
aktivitami, které jsou pro vaše děti připraveny. Pokud se rozhodnete 
přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si ihned, případně 
v dalších dnech, vyzvednout přihlášku.

HRací DoPoLeDne PRo DĚti

MŠ Lojovická 557/12, Praha 4 − Libuš zve všechny děti od 2 let a je-
jich doprovod na Hrací dopoledne ve dnech 1. 3, 5. 3. a 7. 3. 2013 od 
9.00 do 11.00 hodin. Cena za jedno dopoledne činí 100 Kč. Věnovat 
se vám budou zkušené paní učitelky.
Přijďte si zkusit, jak by se líbilo vašim dětem v mateřské školce, sezná-
míte se blíže s prostředím, které vaše dítě bude možná navštěvovat 
od září 2013, přijďte se poradit v oblasti předškolní výchovy. Těšíme 
se na vás, nezapomeňte vzít dětem přezutí a pití. Pro velký zájem se, 
prosím, objednejte telefonicky na 241 471 378, osobně v MŠ nebo na 
e-mailu: sykorova.mslojovicka@seznam.cz. Děkujeme také, pokud 
nám dáte vědět, že ač přihlášeni, nedorazíte; umožníte tím dalším zá-
jemcům účast. Více na www.mslojovicka.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka
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ZáPis na šKoLní RoK 
2013/2014

Současná kapacita podle zřizovací 
listiny: 56 dětí
Provozní doba 6.30−17 hod.
Výdej přihlášek: od 4. 3. do 8. 3. 2013 
v  MŠ K  Lukám. Přihlášku může vy-
zvednout kdokoliv.

Příjem vyplněných přihlášek: 11. 3. 
a 12. 3. 2013 od 13.00 do 17,00 hod. 
u ředitelky mateřské školy

Vydávání rozhodnutí ředitelkou 
školy o  přijetí/nepřijetí dítěte 
do mateřské školy 2. 4. až 6. 4. 
2013. Zákonný zástupce si osobně 
převezme 1 výtisk rozhodnutí a  je-
den výtisk podepíše jako souhlas při-
jetí rozhodnutí.

K  zápisu je nutný občanský průkaz 
zákonného zástupce a  rodný 
list dítěte. U dětí cizí státní přísluš-
nosti je třeba navíc doložit platný 
cestovní doklad nebo průkaz k povo-
lení pobytu rodiče.

Bližší informace o MŠ je pro zájem-
ce přehledově zpracována. Přihlášku 
a kritéria k zápisu je možno stáhnout 
na nových webových stránkách MŠ 
K Lukám: www.msklukam.cz. 

PŘeDstaVujeMe naši 
MateŘsKou šKoLu

Rádi uvítáme  všechny děti 
a  jejich rodiče, mající zájem 
o  příjemné, vstřícné, nově moder-

ně upravené prostředí a pestrý vzdě-
lávací program.

Přijímáme děti od 3 do 6 roků.
Nabízíme rozmanitý vzdělávací 

program vycházející z  požadavků 
Rámcového programu pro předškol-
ní vzdělávání a  osobnostně oriento-
vaného modelu.

V rámci programu zajišťujeme:
→ kvalitní přípravu na ZŠ s ohledem 
na specifické individuální potřeby 
dětí;
→ příjemné klima po stránce psy-
chosociální, hygienické a  podnětné 
prostředí pro činnosti dětí;
→ pestrý program vzdělávacích čin-
ností s  využitím kvalitních didaktic-
kých materiálů, zaměřený na celkový 
rozvoj osobnosti dítěte s respektová-
ním individuality;
→ podporujeme vlastní tvořivost 
dětí a jejich tvořivé myšlení;
→ značnou pozornost věnujeme fy-
zickému rozvoji, hygienickým a spo-
lečenským návykům;
→ celodenní stravu založenou na zá-
sadách racionální dětské výživy, pit-
ný režim celý den.

Mateřská škola je dlouhodo-
bě zaměřena na nadstandardní 
péči věnovanou dětem v oblas-
ti přiměřeného dorozumívání – 
mluvního projevu.

Možnost realizace zájmových 
aktivit:
→ kroužek hry na flétnu (učitelka 
MŠ) pro rozvíjení správného dýchání, 

hudebního cítění
→ kurs anglického jazyka
→ taneční kroužek
→ kroužek keramiky
→ zumba
→ další dle zájmu

Pořádané akce  
pro všechny děti:
→ cvičení v  místní sokolovně pro 
získání optimální fyzické zdatnosti 
a obratnosti dětí;
→ kulturní – divadla, kouzelnická vy-
stoupení, koncerty přímo v MŠ, příro-
dovědné a ekologické programy;
→ spolupráce s hasiči, Českou policií 
(dopravní výchova), PPP, SPC;
→ besídky (vánoční, jarní), Mikuláš, 
vánoční slavnosti, tematické výlety;
→ ozdravné pobyty – školy v přírodě;
→ den dětí s  karnevalem, slavnost-
ní rozloučení se školáky,   spolupráce 
s  místním úřadem – vítání občánků 
(vystoupení dětí), výstavky  dětských 
prací, účast na   akcích pořádaných 
MČ-Libuš, vystoupení na libušském 
Jarmarku, účast na zajímavých soutě-
žích (sportovní hry, výtvarné soutěže).

formy spolupráce s rodinou: 

Každodenní styk s  rodiči, třídní 
schůzky s  odbornými přednáškami, 
průběžné   výstavky dětských prací, 
individuální konzultace, individuální 
poradenství, pomoc rodičů při  osla-
vách a společenských akcích

Slavnosti: koncert   pro děti i  je-
jich rodiče s  pohoštěním, vánoční 
besídka, mikulášská nadílka, oslava 
příchodu jara, čarodějnice, Den dětí, 
společné   rozloučení předškoláků 
s MŠ na konci školního roku s pohoš-
těním, možnost zapůjčení odborné 
literatury rodičům dětí

Nově vybavený interiér a    školní 
zahrada s novými hracími prvky spl-
ňuje hygienická a   bezpečnostní kri-
téria  v rámci EU.

Miroslava Majerová,  
ředitelka MŠ K Lukám

Foto: p. Pešek

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Den oteVŘenÝcH 
DVeŘí

21. 2. 2013 
8.00−11.30 a 15.00−16.30 
hod. 

HRací DoPoLeDne

1. 3. 2013 
9.15−11.15 hod.

MATEŘSKÁ ŠKOLA K LUKÁM
Mš K Lukám 664/1a, Praha 4 – Libuš
Ředitelka školy: PaedDr. Miroslava Majerová
tel. 261 910 135
e-mail: msklukam@seznam.cz
www.sweb.cz/msklukam
celodenní mateřská škola
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mace poslouží pro kontrolu 
kvality distribuce.



salon

14 | U nás | 2/2O13

Petře, když jsme spolu mluvili před 
lety a ještě si vykali, řekl’s mi, že tví 
hrdinové v tobě žijí dál a nezbývá 
ti, než zaznamenávat jejich další 
osudy. Kdy v tobě dozrál nápad na 
trilogii, jejíž rozměr teď působí po 
jejím kompletním vydání nezvykle 
kompaktně?

Jak „dračí“ trilogie vznikala,   jsem se 
pokusil popsat na internetových strán-
kách www.hicsuntdracones.cz, kde zá-
jemci mohou najít podrobnosti včetně 
vybraných kapitol a  ilustrací ke každé-
mu z dílů. Mám-li to shrnout – původ-
ně šlo o pohádku, kterou jsem vyprávěl 
našemu Ondrovi před spaním v  době, 
kdy mu bylo mezi 7 a 8 lety. Podle hlav-
ního z  dračích hrdinů jsem ji pojme-
noval Firfix a  dělal si pilně poznámky, 
aby vyprávění mělo hlavu a patu. Když 
jsem se pak o dva roky později k zápis-
kům vrátil a začal doopravdy psát první 
knížku, pustil jsem se zároveň do studia 
mytologie, legend a příběhů o dracích, 
různých bestiářů, knížek o  astrologii 
a  alchymii. To proto, aby nejen dějová 
linie příběhu a dobrodružství, která pro-
žívají jeho hrdinové, držely pohromadě, 
ale aby také stály na pevných základech 
a byly zasazeny do souvislostí sdílených 
v našem kulturním okruhu po staletí.

Sám označuješ tuto svou práci za 
„cyklus dobrodružných pohádko-
vých příběhů“. Ale všichni ti draci, 
bazilišci, na 100 let se potápějící 
země a tak jsou zaručeným in-
ventářem literatury, jíž se v naší 
kulturní oblasti říká fantasy. Po-
dezříval jsem tě, že ses inspiroval 
Durrelovým Mluvícím balíkem, 
ale poté, co jsem ti tu knihu musel 
půjčit, abys ji přečetl, mám za to, 
že jste museli mít s Durrelem, kaž-
dý na svém konci světa, podobné 
inspirační zdroje. Mám pravdu?

Z  Durrelových knih mám dodnes 
nejradši O mé rodině a jiné zvířeně. Tu 
jsem četl už mnohokrát, kvůli ní jsem 
dlouho plánoval a náramně si užil cy-
klotoulky a pak i rodinnou dovolenou 
na Korfu. S  Durrelovým Mluvícím ba-
líkem snad máme společné jen ty ba-
zilišky, ne? A  ti jsou mezi námi už od 
starověku! Ale vlastně možná sdílíme 
i  hlavní a  zásadní inspirační zdroj – 
děti. Víš, že na jednu z hlavních postav 
druhého dílu mě přivedl náš Ondra? 
„Proč nenapíšeš něco o zlopoustevní-
kovi?“ zeptal se mě po jednom vyprá-
vění přísně. „Bydlel by na skále, škodil 
lidem a jmenoval by se Berthalsgam.“ 
Jenže pak jsem zaléval kytky a z nich 
na mě vykoukl Zlopoustevník Šáchor.

Který z českých pohádkových klasi-
ků má podle tebe k fantasy nejblíže?

Já se domnívám, že žádný. Buď sbírali 
a studovali lidové pohádky a pak je nád-
herně literárně zpracovali jako Božena 
Němcová nebo Karel Jaromír Erben, 
Josef Štefan Kubín či v  době nedávné 
Marie Kubátová, nebo psali na základě 
inspirace lidovými pohádkami pohádky 
umělé jako Jan Drda, Josef Lada, Karel 
a Josef Čapek nebo v nedávné minulos-
ti Václav Čtvrtek. Pokud se tedy shodne-
me na seznamu „klasiků“.

Paní Hrabáková tvou trilogii Hic 
sunt dracones v recenzi na Nevidi-
telném psu (http://neviditelnypes.
lidovky.cz/kniha-draci-trilogie-se-
-uzavira-d3a-p_kultura.asp) zařa-
dila do blízkosti Harryho Pottera 
a knih Tolkienových. Cítíš se v té 
společnosti dobře, nebo by ti byla 
milejší společnost jiných autorů? 
A kterých?

Takové zařazení mně až neskutečně 
lichotí a ani ve snu bych se s nimi ne-
troufl srovnávat. Zmíněná recenze je 
pro mě o to cennější, že paní docent-
ka Hrabáková se literaturou pro děti 
a  mládež a  pohádkami profesionálně 
zabývá celý život. Jak Jane Rowlingo-
vou, tak J. R. R. Tolkiena obdivuji, na 
začátku 90. let byl pro mě Pán prste-
nů zjevením z jiného světa: knížka tak 
monumentální a  zároveň lidská, že 
se s ní dá málo co porovnat. Harrymu 
Potterovi jsem dlouho odolával, ne-
bavila mě ta kouzelnická móda kolem 
a  nejsem ani rád za každou cenu „in“. 
K vlastní škodě jsem tak sedmý díl do-
četl až vloni a – klobouk dolů. Daleko 
dřív jsem kupoval a  četl Úžasnou Ze-
měplochu od Terryho Pratchetta, v níž 
i  průměrné díly vyčnívají nad řadou 
další literární produkce, která zapla-
vuje knihkupectví. A co teprve ty nej-
lepší! Fascinuje mě jeho humor, stavba 
příběhu, fantazie a  charaktery postav. 
Paráda. Přiznám se, že ze zmiňovaného 
žánru fantasy jinak vlastně nic dalšího 
nečtu. Snažím se číst kvalitní knížky, ať 
už jakéhokoli žánru. Klasický knihomol.

Já i zmíněná recenzentka chválíme 
tvou češtinu, já nad to oceňuji i čle-
nění textu do krátkých, v podstatě 
uzavřených kapitolek. Takové 
vyprávění vyžaduje vysokou kon-
centraci pozornosti od samotného 
vypravěče. Pomohl ti v tomto smě-
ru fakt, že prapůvodem tvé trilogie 
bylo večerní vyprávění dětem?

Určitě. Nenudit, nezdržovat vyprá-
vění, vypointovat – jinak se pozornost 

posluchačů rozostří a  další večer už je 
vyprávění nebude bavit. Kromě toho ne-
mám jako normálně zaměstnaný člověk 
času nazbyt. Přes týden se psaní věnovat 
nemůžu, zbývá víkend. Ale od všedních 
starostí se mi nedaří odstřihnout hned. 
K  psaní jsem proto usedal vždycky až 
v sobotu večer a kolik jsem tak toho za 
pár hodin mohl napsat? Čtyři, pět strá-
nek. Jednu kapitolu. Čeština? To je pře-
ce tak krásný jazyk, možná nejkrásnější 
na světě! Měl jsem už od základky štěstí 
na učitele, se kterými jsem tenhle názor 
sdílel, a jsem moc rád, jestli je to na mém 
psaní alespoň trochu poznat.

Dětští hrdinové trilogie vyrostou 
z bezbranných miminek v dost 
protivné puberťáky. Každý autor 
obvykle ve svém díle zhodnotí své 
(a vlastně naše) osobní zážitky 
a prožitky. Ty určitě alespoň dvoj-
čata – i podle jmen. Jak tvá vlastní 
dvojčata prožívala tu proměnu 
dvojčat románových a jak vlastně 
trilogii přijaly tvé děti?

Vzhledem k  tomu, že mně psaní 
trvalo dlouho, nejenom románové, 
i moje děti povyrostly. Jak jsem už řekl 
výše, Firfixe jsem nejdřív vyprávěl On-
drovi a pak teprve začal psát. Mezitím 
povyrostli i  Kuba s  Luckou a  já jsem 
všem třem po večerech četl kapitolu po 
kapitole tak, jak jsem je pomalu a  lo-
potně přetvářel do knižní podoby. Jed-
nou týdně jsem jim tak – obvykle v ne-
děli večer – přečetl čerstvou kapitolku 
a  dostával od nich úžasnou zpětnou 
vazbu. Hodně škrtů a úprav původního 
textu jsem díky nim dělal už v rukopi-
se, ještě předtím, než jsem se ho odvá-
žil poslat do nakladatelství. Na druhou 
stranu jsem měl nad sebou pěkný bič; 
týden co týden musela být jedna ka-
pitola hotová. Zlopoustevník Šáchor 
a Úroboros vznikali jinak. Nejdřív jsem 
oba příběhy napsal a  teprve pak jsem 
je četl dětem. Ale nepředstavuj si užas-
lé drobečky, kteří očima visí vyprávějící 
stařence na rtech a  žadoní: „Babičko, 
povídejte!“ Kluky jsem občas uprostřed 
kapitoly musel trhat od sebe, jindy se 
ne a ne vypotácet od počítačových her 
na večerní seanci. Zlopoustevníka sle-
dovali celkem napjatě všichni tři, pak se 
ke klasickému sourozeneckému hašte-
ření a pošťuchování připletla nastupu-
jící puberta a bylo po idyle.

Tak, Petře, trilogie je na světě a mé 
ženě sis onehdy stěžoval, že ses 
ještě do psaní další knihy nepustil. 

Úrobora jsem dopsal zhruba před 
rokem a  spoustu energie a  času mě 

stála příprava druhého a  třetího dílu 
k  vydání. Po zkušenostech ze spolu-
práce s  Knižním klubem (vydal Firfixe 
v roce 2008) jsem se s elánem a s po-
třebnou dávkou zarputilosti pustil 
na neprobádanou půdu a  rozhodl se 
vydat zbývající dva díly vlastním ná-
kladem. Nebýt morální podpory od 
manželky a  dětí, výborných a  oběta-
vých spolupracovníků – ilustrátorky 
Jany Šipkové-Rollo, editora Standy Mi-
hulky, týmu Nové tiskárny Pelhřimov, 
syna Filipa, podpory několika přátel 
a  známých při marketingu a  milých 
a  pozitivních reakcí od čtenářů, těžko 
by Zlopoustevník Šáchor a  Úroboros 
kdy spatřili světlo světa. Za to všem 
patří obrovské poděkování. Zatím se 
mi v  narychlo čmáraných poznám-
kách, počítačových souborech a  čás-
tečně i v podvědomí uhnízdily tři různé 
cesty, kudy se vydat: první tak trochu 
víc pro velké než malé čtenáře, druhá 
spíš rodinné čtení inspirované pestrou 
realitou naší domácnosti a  třetí (zase 
už) někde na pomezí žánrů mezi rea-
litou z dob mého dětství a světem, ve 
kterém se nadpřirozeno a  sen prolíná 
se skutečností. Zatím jsem na každé 
z  cest udělal dva, nanejvýš tři kroky, 
a  pak jsem se zastavil a  nebyl si jistý, 
jak přesně dál a zda vůbec. Ale vzhle-
dem k  narůstajícím abstinenčním pří-
znakům a k tomu, že být rozkročený do 
tří stran není zrovna nejpohodlnější, se 
nejspíš vydám tou třetí, nejdráždivější 
a nejtajemnější cestou. Jak dlouho po 
ní půjdu, kam mě zavede a  jestli mi 
bude dáno dojít až do konce, kdo ví.

V každém případě věřím, že se já 
i další čtenáři dočkáme nějakého 
tvého nového titulu. I kdyby to už 
třeba nebyla fantasy. Já osobně se 
dokonce už těším… 

jbx
Foto: Kryštof Štafl
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Děkujeme všem soutěžícím, kteří 
poslali svoji odpověď do jedenácté 
historické fotohádanky. První správ-
nou odpověď poskytl pan František 
Šťastný, který zároveň nabídl i  dal-
ší fotografie místa. Nejpodrobněji 
pak odpověděl pan Gustav Vodráž-
ka, který připojil i  několik snímků 
libušské školy pro přípravu výstavy 
k  jejím 80 letům. Na soutěžní foto-
grafii je škola totiž také zachycena 
a díky ní můžeme snímek poměrně 
přesně datovat. Pořízen musel být 
nutně před Staročeskou národní 
slavností Tělocvičné jednoty Sokol, 
která se konala v  libušské sokolov-
ně v sobotu 27. srpna 1933. Stavba 
školy však započala teprve v  srp-
nu 1932 a  její slavnostní otevření 
proběhlo jen týden před sokolskou 
slavností. Na soutěžní fotografii má 
škola již střechu, stromy mají listí 
a  kotce jsou plné hus. Snímek tedy 
vznikl mezi červnem a  začátkem 
srpna roku 1933. Může se dokonce 
zdát, že byl zhotoven pro samotnou 
brožuru, kterou Tělocvičná jednota 

Sokol v  Libuši u  Prahy k  příležitosti 
oslav vydala. Místo, ze kterého byl 
pořízen, leželo na tehdejší husařské 
farmě rodiny Šťastných. Jedná se 
přibližně o  prostor dnešní zatáčky 
v ulici Okrová a pohled směřuje přes 
„částečný pohled do krmíren“, jak in-
formuje původní popisek, na domy 
lemující ulici Meteorologickou. Dnes 
je tento prostor zastavěn řadovými 
domy developerského projektu Li-
bušský dvůr. Právě odsud ze střechy 
je pořízen současný snímek s výhle-
dem na školu.

VeLKoVÝKRMna Hus
Firmu založil po roce 1850 Voj-

těch Šťastný, který získal počáteční 
kapitál od svého bratra. Začal ob-
chodovat na burze s  ovsem a  dal-
ším obilím a  postupně začal svážet 
husy z  celých Čech, zejména z  již-
ních. Husy se totiž na Libuši necho-
valy od vylíhnutí, ale vykupovaly se 
v  létě od jednotlivých chovatelů na 
výkrm. Svážely se vlakem na Krčské 
nádraží, které vzniklo především 

pro tento účel, a  odtud byly hnány 
na Libuš. Jeden z prvních filmových 
dokumentů české kinematografie 
vůbec z  roku 1911 s  názvem „Chov 
husí v  Libuši u  Prahy“ jejich pouť 
zachytil, a  dochoval tak svědectví 
i  o  tehdejším významu naší obce. 
Po první světové válce se postupně 
zvyšovala doprava, a  tak nahánění 
hus nahradily automobily a převozy 
na korbách.

Husy se vykrmily na Vánoce pro 
Prahu a v dalších letech i do Němec-
ka, zejména do Berlína. České husy 
krmené ovsem byly masité a  bez 
tuku, a  měly proto úspěch i  v  za-
hraničí. Před koncem roku jich bylo 
na farmě Šťastných až deset tisíc, 
neboť patřila mezi tři největší na Li-
buši. Aby po Vánocích nepřišli lidé 
o  práci, začalo se zpracovávat peří, 
které samo bylo rovněž dobrým ob-
chodním artiklem. Vyváželo se ne-
jen do Německa, ale také do Anglie, 
Ameriky a jihoamerických států. (Za 
rozhovor děkuji p. Františku Šťast-
nému ml.)

Celý areál v 50. letech zabavil stát. 
Krátce zde fungovalo agitační stře-
disko a od šedesátých let zde zůstá-
vá zdravotní středisko. V  roce 1994 
získala rodina Šťastných nemovitost 
i  prostory zpět. Působila zde pe-
kárna Bonal a Šťastný a nyní je zde 
bezbariérová dětská ordinace MUDr. 
Hany Cabrnochové, rozené Šťastné, 
která provozuje celou budovu zdra-
votního střediska. (Více viz Kniha 
o Libuši a Písnici.)

Matěj Kadlec
Foto: archiv autora

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (11)
Vyhodnocení z minulého čísla: Husařská farma u šťastných.

1)  Podobný snímek jako soutěž-
ní, rovněž z 30. let. Na jeho 
konci dřevěná bednárna.

2) Detail výkrmny u Šťastných.
3) Pohled ze střechy Libušského 

dvora přes Meteorologickou 
ulici směrem ke škole.

4) Letecký pohled na husí farmu 
z roku 1938.

1 3
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Odkdy Mateřské centrum Kuřát-
ko funguje a kolik lidí jím zhru-
ba prošlo?

Aktivity MC Kuřátko se poprvé 
zpřístupnily rodičům a  dětem v  lis-
topadu roku 2001. V  květnu 2002 
potom došlo k založení občanského 
sdružení Mateřské centrum Kuřát-
ko. Žen, které se během více jak 10 
let vystřídaly ve vedení organizace, 
byly desítky, maminek, které se svý-
mi dětmi centrum navštívily, stovky, 
určitě více jak tisíc.

Jaké proměny během své exis-
tence zaznamenalo? 

Výrazný moment bylo přestěho-
vání do nových prostor Klubu Ju-
nior, Na Okruhu 395/1, na podzim 
roku 2007. Získali jsme do užívání 
samostatné prostory, které jsme si 
mohli zařídit dle svého, a mohli tedy 
rozšířit vybavení a  nabídku progra-
mů.

Můžete charakterizovat součas-
né pojetí MC Kuřátko?

Výrazným způsobem se neliší od 
pojetí, se kterým centrum v  roce 
2001 začínalo. Stále jsme nejvíce 
zaměřeni na rodiče s malými dětmi 
0−3 roky, s  cílem poskytnout pří-
jemné zázemí pro maminky na ro-
dičovské a dětem bezpečný prostor 
pro seznamování s  dalšími dětmi 
a se světem kolem nich.

Jaké je institucionální postave-
ní centra?

Mateřské centrum má právní 
formu občanského sdružení, kte-
rá ovšem nejpozději k 31. prosinci 
2013 ze zákona zaniká. Členové 
sdružení se tak budou muset roz-
hodnout, kterou z právních forem, 
nabízených novým občanským zá-
koníkem, si zvolí. Nebude to volba 
snadná. Každá z forem má svá pra-
vidla a  povinnosti, které budoucí 
členové či statutární zástupci or-
ganizace na sebe berou. Rozdílné 
jsou také možnosti a  způsoby fi-
nancování. Proto k  tématu bude-
me vést diskuzi. Stejně jako další 
rodinná centra v  republice, pátrá-
me po všech dostupných informa-
cích týkajících se tohoto právního 
přerodu.

Jak dlouho vedete Kuřátko vy 
osobně?

Na podzim jsem započala osmý 
rok svého aktivního působení v cen-
tru Kuřátko, z toho sedm let na pozi-
ci předsedkyně sdružení.

Proč jste se začala věnovat or-
ganizační činnosti?

Asi proto, že to mám v  krvi. Ale 
vážně: Když se mi těsně po Vánocích 
2004 narodila naše nejstarší dcera, 
netušila jsem ještě vůbec, že nějaká 
mateřská centra existují. Když bylo 
dceři 8 měsíců, byla hodně aktivní, 
neustále někam lezla a něco objevo-
vala a já si říkala: „Mám už takové vel-
ké dítě, vypadá to, že už si jenom se 
mnou nevystačí. Už potřebuje spo-
lečnost dalších dětí a  já společnost 
dalších dospělých. Obě potřebuje-
me zpestřit život, přece nebudeme 3 
roky jenom my dvě samy doma, ne?“ 
A  protože v  časopise U  nás jsem již 
dříve viděla v programu mateřského 
centra inzerát „Hledáme další aktiv-
ní maminky“, neváhala jsem a v září 
2005 jsem se do Kuřátka přišla podí-
vat. Pamatuji si to jako dnes. U dveří 
mne a naši dcerku velice mile přiví-
tala Hanka Kendíková a  zeptala se: 
„Jste tu poprvé?“ A  já: „Ano, přišla 
jsem, protože jsem četla, že hledáte 
dobrovolnice. Tak jsem tady a jdu se 
zeptat, s čím mohu pomoci.“ Hanka 
se zasmála, pozvala mě dál a  řek-
la, že příští týden je schůzka členek 
sdružení. Přišla jsem, seznámila se 
s ostatními, přijala správu účetnictví 
a začala dobrovolnicky jako lektorka 
výtvarných dílen. A po roce jsem při-
jala funkci předsedkyně a už to bylo.

Objevila jste smysluplnou čin-
nost…

V  okamžiku, kdy vidíte mamin-
ky a  jejich děti, které si hrají v  her-
ně a  jsou šťastné a spokojené, víte, 
že to, co děláte, má smysl. V  den, 
kdy do centra nepřijde nikdo, je 
vám smutno. Mrzí vás, že nemáte 
společnost a  říkáte si – co všechno 
jsem dnes mohla zařídit… A přesto 
do toho jdete znovu a  znovu. To je 
poslání a filozofie rodinných center, 
je to přístup, který chcete sdílet. Ka-
ždou z  nás potěší, když nám rodič 
řekne: „To, že tu jsme, je úžasné.”

Kteří zajímaví lidé působí v Ku-
řátku?

Osobně jsem velice pyšná na 
všechny ženy, které Kuřátko zaklá-
daly a  následně pomáhaly a  po-
máhají udržet ho v chodu. Už dnes 
jsem hrdá i na ty, které jsou připra-
veny převzít od nás štafetu a praco-
vat dobrovolnicky pro Kuřátko také 
v  budoucnosti. Děkuji za odvahu 
„zakladatelek“, že měly chuť jít do 
něčeho nového a  netradičního, 
a  jsem hrdá také na všechny pro-
gramové lektorky i  dobrovolnice 
z řad maminek, které nám například 
i  v  rámci mimořádných akcí pomá-
haly. Jednou jsme si dělali anketu 
o tom, jaká povolání měly ženy, kte-
ré v  Kuřátku dobrovolnicky pracují, 
před tím, než nastoupily s  dítětem 
na rodičovskou. Učitelky, proda-
vačky, lektorky, bankovní úřednice, 
manažerky, účetní, podnikatelky, 
kadeřnice, asistentky, zdravotní se-
stry a další. Je zřejmé, že není důle-
žité vaše předchozí zaměstnání, ale 
to, zda máte chuť dělat i během ro-
dičovské něco sama pro sebe. Obo-
hatit se o nové zkušenosti, získat in-
formace v  oboru, který se neučí na 

žádných univerzitách. Dělat něco 
proto, že vás to baví. Máte prostor 
a  možnost si bezplatně vyzkoušet 
práci, která přináší potěšení vám 
i dítěti a přinese vám cenné zkuše-
nosti do dalšího pracovního a rodin-
ného života. 

Srovnáte-li Kuřátko s obdobný-
mi institucemi – čím se odlišuje?

Myslím, že rodinné centrum je je-
dinečné ve svém konceptu i  funkci. 
Většinou vzniká z iniciativy místních 
občanů, maminek s dětmi, a teprve 
postupně se takováto organizace 
profesionalizuje. Centrum časem 
může získat formu určité instituce, 
podstata fungování ovšem zůstává 
stejná. Díky tomu, že vycházelo pri-
márně z občanské potřeby, je schop-
no se také novým potřebám rodin 
uzpůsobit. Pokud má ovšem dosta-
tek aktivních lidí. Rodinné centrum 
v sobě kumuluje řadu funkcí − čás-
tečně slouží jako prostor pro spolko-
vou činnost, největší nabídku služeb 
poskytuje v oblasti tvorby programů 
pro děti (obdobu nabídky domů dětí 
a mládeže), podporuje rozvoj a udr-
žení místních tradičních akcí.

ROZHOVOR

ROVNOVÁHU VIDÍM V TOM NAPLNO PROŽÍVAT KAŽDÝ DEN
Kateřina tomešová osmým rokem vede Mateřské centrum Kuřát-
ko. Vystudovala na vysoké škole pedagogiku, sociologii a me- 
diální studia. je vdaná, spokojená a má tři děti. Pracovně půso-
bila například jako manažerka ekonomického týmu. Ráda pracu-
je s lidmi, které baví jejich práce.
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Jak vidíte obecně význam ma-
teřských center?

Boom, který mateřská centra zaží-
vala v  letech 2000–2007, je dle mého 
nyní na vrcholu. V současné době pů-
sobí v  České republice bezmála 500 
organizací tohoto typu. V  posled-
ních letech ale zanikají některá malá 
rodinná centra zejména v  menších 
obcích, především tam, kde centrum 
nenašlo další aktivní dobrovolnice, 
které by chtěly pokračovat poté, co 
se zakladatelky vrátily do svého pů-
vodního zaměstnání, nebo tam, kde 
se výrazně změnily lokální podmín-
ky pro působení mateřského centra 
(např. finační situace). V  posledních 
letech se také změnila politika pod-
pory těchto zařízení ze strany stá-
tu. Mnoho rodičů, kteří dosud měli 
možnost být při rodinném centru za-
městnáni na částečný úvazek, si tak 
muselo hledat nové pracovní místo. 
Jindy centra musela rozšířit nabídku 
svých služeb na oblasti, které jsou 
ještě státními či evropskými dotační-
mi tituly podporovány a jsou v soula-
du s posláním rodinných cenetr. Do-
mnívám se proto, že mateřská centra, 
která postupně živelně vznikala, buď 
opět postupně zaniknou, či se trans-
formují na poskytování jiných služeb. 
Nejprve se soustředila převážně na 
věkovou skupinu rodičů s dětmi 0−3 
roky, nyní již více na poskytování do-
plňkových služeb pro rodiče s dětmi 
3−6 let (jako jsou přidružené miniš-
kolky tam, kde se děti nedostaly do 
státní MŠ) nebo na kroužky pro děti 
školou povinné. Služby rodinných 
center tak v mnoha místech kopírují 
trend nedostatku nabídky veřejných 
služeb, zejména sociálních, pro ro-
diny, kterým se narodily děti v    po-
sledních 10−15 letech. Domnívám se 
tedy, že do budoucna budou vybra-
ná centra, zejména ve větších měs-
tech, nabízet rodinám, které využíva-
ly jejich služeb kontinuálně od věku 
dětí 0−3, také například podporu 
v oblasti péče o seniory (tj. současné 
prarodiče).

Plánujete v Kuřátku prohlu-
bování mezigeneračních kon-
taktů, spolupráci s místními 
seniory?

Byli bychom samozřejmě rádi, 
pokud by k nějakému navázání spo-
lupráce v  budoucnosti došlo. Dlou-
hodobě je ale aktivních dobrovol-
nic centra Kuřátko většinou právě 
tolik, abychom byli schopni zajistit 
nastavenou kvalitu služeb a zázemí 
pro pobyt rodičů s  dětmi. Přestože 
jsme o  tomto tématu již několikrát 
během posledních let diskutovali, 
aktuálně nemáme personální ka-
pacity ani konkrétní zajímavý návrh 

společných aktivit, abychom dlou-
hodobější a smysluplnou spolupráci 
mohli navázat.

Zúčastňují se programů či pro-
jektů v Kuřátku nejen maminky 
s dětmi, ale i tátové nebo pra-
rodiče?

Tátové a  prarodiče se většinou 
účastní pouze tzv. sezónních, jedno-
rázových akcí, které jsou primárně 
koncipovány jako akce pro celé rodi-
ny. Nejčastějšími návštěvnicemi cen-
tra jsou maminky s  dětmi do 3 let, 
v mnohem menší míře pak prarodi-
če a minoritní skupinou, která přijde 
do centra, jsou právě tátové. Zkuše-
nosti, které si vyměňujeme s kolegy-
němi, vedoucími dalších rodinných 
center v Praze i z celé republiky, jsou 
v tomto ohledu obdobné.

Který váš program je nejoblí-
benější?

Největší oblibu si dlouhodobě zís-
kaly právě mimořádné jednorázové 
akce pro rodiny s dětmi. Z pohledu 
denních aktivit je oblíbený program 
hudební rytmiky a  výtvarné dílny, 
nově pak také Montessori herna.

Proč se líbí právě toto?
Při rozvoji hudebních a  pohybo-

vých aktivit je možno přirozeně vy-
užívat tzv. skupinové dynamiky. Pří-
tomnost více dětí a  více dospělých 
v kruhu při hudbě a tanci se líbí jak 
rodičům, tak dětem. Jsou to zážit-
ky, které doma pro své dítě ani při 
sebelepší vůli nevytvoříte, protože 
nemáte dostatečný počet osob. Vý-
tvarné aktivity jsou založené na tom, 
že prostředí centra i  materiál jsou 
připravené, uklidíte jednou, společ-
ně, nemusíte vše složitě připravovat 
doma. Skloubíte mnoho užitečných 
a  příjemných věcí dohromady. Vý-
chovně vzdělávací přístup vyžívaný 
v  Montessori herně ukazuje rodi-
čům možnosti, jak respektujícím 
a  láskyplným přístupem naplňovat 
a  rozvíjet přirozené potřeby dítěte: 
je spokojené, při práci s  pomůcka-
mi rozvíjí své motorické schopnosti, 
významně posiluje svoji emoční in-
teligenci a  sebevědomí, zlepšuje si 
schopnost koncentrace, logického 
myšlení a manuální zručnosti.

Jaké jsou vazby Kuřátka na pe-
dagogický program Montesso-
ri, který má významné zázemí 
v ZŠ Meteorologická?

Zástupci Společnosti Montessori, 
o. s., která sídlí v ZŠ Meteorologická, 
mne jako předsedkyni Kuřátka oslo-
vili na jaře roku 2008 s  dotazem na 
možnost zřízení vlastního programu 
v prostorech mateřského centra. Od 

podzimu roku 2008, resp. od jara 
roku 2009, pak byla zřízena a vyba-
vena samostatná Montessori herna, 
ve které lektorují rodiče, kteří mají 
s  Montessori pedagogikou zkuše-
nosti, praxi a  odpovídající vzdělání. 
Společnost Montessori také v  prv-
ním roce přispěla na vybavení didak-
tickými pomůckami, které jsou samy 
o  sobě velice drahé. Naším cílem 
bylo zejména zpřístupnit rodičům 
z Prahy-Libuše a okolí tuto pedago-
giku a  její přínos proto, že Montes-
sori přístup se uplatňuje právě v jed-
né z  mateřských a  základních škol 
na území naší městské části. V  roce 
2013 plánujeme další rozvoj spolu-
práce, např. vytvoření bloku semi-
nářů pro rodiče, které je s touto pe-
dagogikou a jejími principy seznámí.

Jak staré jsou první děti, které 
Kuřátkem prošly?

Dětem prvních zakladatelek Ku-
řátka bylo v roce 2001 něco mezi 0 
a 3 roky, letos jim bude mezi 13 a 16.

Vracejí se někdy?
Děti samy ne, ale do centra se často 

vracejí rodiče, kteří jím prošli s prvním 
dítětem. Po letech jsou opět na rodi-
čovské a  začnou docházet i  s  mlad-
ším. To jsou návraty, které potěší.

Jste spokojeni se spoluprací 
s MČ Praha-Libuš?

Domnívám se, že velmi dobré 
dlouholeté vzájemné vztahy s  obcí 
byly základem dobré práce, kterou 
sdružení Kuřátko během let pro ro-
diny z Libuše, Písnice a okolí udělalo. 
Ráda bych, pokud mohu, poděkova-
la za podporu voleným zástupcům 
i  pracovníkům Úřadu městské části 
Praha-Libuš, bez jejichž dlouhodobé 
podpory by činnost MC Kuřátko ne-
byla zde, v okrajové části Prahy, mož-
ná v takové podobě, v jaké ji známe 
dnes. Drobné neshody ve vzájem-
né  komunikaci doposud nikdy neza-
bránily tomu, aby se skvělá myšlenka 
v podobě provozu rodinného centra 
v naší obci nemohla realizovat dále. 
Osobně tedy doufám, že podpora 
činností, které rodinám s dětmi cen-
trum Kuřátko přináší, bude ze strany 
obce zachována i v dalších letech.

Kam Kuřátko směřuje do bu-
doucna?

Tak to by mne taky zajímalo. 
(Smích.) Ale vážně, děkuji za tuto 
otázku. Z  dlouhodobého pohledu 
neřeším ve vztahu ke Kuřátku vý-
znamnější otázku, než je právě jeho 
budoucnost. Po letech stojí tato or-
ganizace na své další existenční kři-
žovatce. Bude muset změnit svoji 
právní formu, vybrat si cestu, kudy 

dál. Ovšem bez lidí, kteří projeví 
o  práci v  centru zájem, je sebelepší 
právní postavení centra na nic. Stej-
ně jako každá „zisková firma“ jsou 
i neziskové organizace (jako je i Ku-
řátko) závislé na tom, jakou cestou 
ho povede ten, kdo si ho jednou vez-
me pod svá křídla.

Co by centrum potřebovalo a co 
může nabídnout?

Rodinné centrum potřebuje prů-
běžně zejména aktivní rodiče, kteří 
jsou připraveni dát svůj osobní čas 
na podporu dobré věci. Kuřátko po-
třebuje zájem a lásku těch, kteří o něj 
pečují, i  zájem o  pozornost rodičů, 
kteří do něj se svými dětmi chodí. 
Centrum nabízí dospělým prostor 
pro vlastní seberealizaci. Dozvíte se 
v něm více sami o sobě i o svých dě-
tech, protože máte čas je pozorovat, 
hrát si s nimi v klidu, bez stresu a vě-
domí, že doma ještě potřebujete vy-
třít podlahu či vyžehlit. Vaše dítě vás 
vidí také v jiné roli než jen v roli rodi-
če a pečovatele. Máte možnost se za-
pojit do místního občanského života, 
poznat mnoho dalších zajímavých 
lidí. Když jste aktivní v Kuřátku, máte 
čas pracovat sama na sobě a  máte 
čas i na své dítě. Co víc si může žena 
na rodičovské přát. (Smích.)

V soutěži Rozjezdy 2012 loni 
zvítězil v Praze projekt Baby 
Office, který MC Kuřátko pod-
porovalo. Proč?

Nové projekty a  nápady často 
vznikají jako velká náhoda. Vloni na 
jaře jsem se zúčastnila kurzu Cesty 
k  podnikání určeného na podporu 
vzdělávání rodičů na mateřské a ro-
dičovské dovolené. Potkala jsem 
tam dvě milé ženy z Kunratic a z Li-
buše. Jelikož obě úžasné dámy jsou 
také aktivní dobrovolnice, které při 
rodičovské pracují, společně jsme 
hovořily o tom, jak by bylo fajn mít 
nějaký prostor, kde bychom mohly 
řešit pracovní záležitosti, abychom 
nemusely pracovat pouze po nocích 
a víkendech. Prostor, kde bychom se 
mohly koncentrovat na práci a naše 
malé dítě by mohlo pobývat s  dal-
šími dětmi. Shodou náhod potom 
další maminka (z  podnikatelského 
sektoru) přišla s nápadem na otevře-
ní takovéhoto typu zařízení. Společ-
ně jsme se pak přihlásili do soutěže 
Rozjezdy roku a vypracovali granto-
vou žádost, do které se MC Kuřátko 
zapojilo jako partner.

V čem projekt spočívá?
Baby Office je prostor, který rodi-

čům s malými dětmi od 1,5 do 6 let 
nabízí sdílené kancelářské zázemí 
pro práci (tzv. coworking) spojené 
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se službami miniškolky. Centrum Baby 
Office bude zároveň poskytovat další 
služby a  vzdělávání pracujícím rodičům 
s  dětmi, např. pro ženy-podnikatelky či 
rodiče na rodičovské dovolené. Na pře-
lomu tohoto roku se nám po půlroce in-
tenzivního hledání podařilo najít vhodný 
prostor v blízkosti stanice metra Kačerov 
v  rodinném domku se zahradou. Slav-
nostně otevíráme 4. února 2013. Ráda 
bych všechny rodiče pozvala na webo-
vou stránku www.babyoffice.cz, kde se 
dozví více o projektu a nových službách.

Co se vám líbí v Libuši a Písnici?
Městské části každého většího města 

vám nabízí svobodný prostor pro to, jak 
vnímat místo, ve kterém žijete. Pokud 
chcete, můžete přijmout skutečnost, že 
žijete ve velkoměstě a není pro vás pro-
blém jezdit za prací či vozit děti na deset 
kroužků po celé Praze, protože jej chápe-
te jako místo, kde žijete a které je pro vás 
„dopravně dostupné“ autem, metrem 
nebo autobusem. Pro mne je toto poje-
tí příliš široké, příliš anonymní. Možnost 
optimálního skloubení práce a péče o ro-
dinu s  tím, že máte zaměstnání na dru-
hém konci Prahy, máte pracovat na plný 
úvazek, nebydlí s vámi prarodiče a man-
žel nemá možnost přijít domů dřív jak v 6 
hodin, je pro mnoho rodičů v Praze reali-
tou. Pro mne noční můrou. Pro poklidný 
život potřebuji chápat místo a  prostor, 
kde žiji, jen tak velký, abych během ně-
kolika hodin mohla přejít „z  jednoho 
konce na druhý“. Libuš a  Písnice je pro 
mne takovouto vesnicí ve městě, která 
má své hranice a  svoji historii. Měla by 
tedy dle mého mít na svém území vše, 
co místní obyvatelé potřebují ke svému 
poklidnému životu, aby nemuseli za oby-
čejnými věcmi dojíždět.

Co je pro vás osobně důležité, řek-
něme jako krédo?

Upřímný zájem o jedinečnost každého 
nápadu, každého tématu, každého člo-
věka. Respekt a úcta k hodnotám.

Nač se právě nejvíc těšíte?
Stále ráda něco objevuji a studuji. To, že 

stále přichází nové podněty, další a další 
práce, mne zároveň velice dobíjí, ale také 
energeticky vyčerpává. Často se těším na 
chvilky, kdy jsem se svými dětmi, rodinou 
a  přáteli a  hned vzápětí zase na chvilky, 
kdy budu jen sama se sebou. Někomu 
to zní jako protimluv, ale já v tom vidím 
rovnováhu, která člověku umožňuje pro-
žívat naplno každý další den. Ve vztahu ke 
Kuřátku se pak těším na den, kdy se jed-
nou ve dveřích objeví maminka a řekne: 
„Dobrý den, četla jsem, že potřebujete 
pomoct, tak jsem tady.“ A vezme si Kuřát-
ko pod svá křídla… a zůstane deset let.

Ptala se Hana Kolářová
Foto: Jan Tomeš

PoZoR – nePŘeHLÉDnĚte!
Z důvodu nízkého počtu aktivních rodičů bude vol-

ná herna postupně na přelomu března a dubna 2013 
transformována na KRouŽKY. Informace v MC Kuřát-
ko a na našem webu.

ÚnoR 2013 (VÝbĚR Z PRogRaMu)
 4. 2. PO | Rytmika a  zpívání – zatančíme si 

a zazpíváme
 5. 2. ÚT | Vyrábění z  papíru – papír natrhá-

me, pomačkáme a nalepíme
 6. 2. ST | sportovně-hudební dopoledne 

děti i maminky (jak děti dovolí) s Janou
 7. 2. ČT | Výtvarná dílnička pro malé tvořílky

V době jarních prázdnin 11.–15. 2. bude Mc Ku-
řátko ZaVŘeno.
 19. 2. ÚT | buRZa jaRníHo obLečení – 

9.30–12.00! Příspěvek: prodávající 50 Kč, kupující – 
zdarma. Každá maminka nabízí a  prodává své zboží 
sama. Registrace prodejců nutná (do 15. 2.), počet 
míst omezen.
 20. 2. ST | Přednáška na téma Logopedie 

s Mgr. j. Maršálkovou z Logo, o. s. Přednáška je za-
měřena na poruchy řeči ve vývoji dítěte a rodiče se v ní 

mohou dozvědět nejen základní poznatky o správném 
vývoji řeči jejich dětí, ale také o možnostech, jakými lze 
u nich tyto řečové schopnosti správně rozvíjet a stimu-
lovat. Začátek v 16.30!
 21. 2. ČT | Výtvarné dopoledne pro děti 

i rodiče
 25. 2. PO | tanečky a písničky pro kluky i hol-

čičky s Hankou
 26. 2. ÚT | Malování prstovými barvami – 

pojďte si zařádit s barvičkami a Luckou

ZaPište si Do KaLenDáŘe!
Tradiční masopustní KARNEVALOVÁ PARTY pro (pra)

rodiče a  děti každého věku se bude konat v  sobotu 
2. 3. 2013! Čekají vás disco, písničky a hrátky, soutěže 
a odměny. Kostýmy-masky vítány! 

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, služeb a  aktivit na-

leznete 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 Hana Kendíková

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
aDResa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KontaKt: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
oteVíRací Doba: pondělí až čtvrtek 9.30−12.00 h., Montessori herna: čtvrtek 10−12 h.
ZáKLaDní PRogRaM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá burza, knihovnička pro rodiče): 
PO – hudební rytmika, ÚT a ČT − výtvarná dílnička, ST − sportování pro nejmenší
PobYtnÉ a systém předplatného: Jednorázové: 50 Kč za rodinu a dopoledne (včetně programu), 
permanentka 10 vstupů − 400 Kč. Montessori herna: jednorázové 100 Kč/rodinu, předplatné: 10 
vstupů za 600 Kč.

ZVEME

VoLnočasoVÝ 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 klu-
bu je stolní fotbálek, ping-pongový stůl, spousta spo-
lečenských her, internet a mnoho dalšího.
Kde nás najdete: Smolkova 565, vstup společný se 
soukr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Kontaktní informace: info@lache-chave.cz, 
+420 723 293 601
Webová stránka: www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, nemusíš říkat ani 
svoje jméno, pro oslovování si můžeš zvolit přezdív-
ku. 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 pomo-
ci se školou, s problémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.
Program na únorové čtvrtky:
7. 2. | Cvičíme jinak − povídání o józe
14. 2. | Film na přání
21. 2. | Jak se vidím za 10 let − workshop
28. 2. | Vyrob si svůj stojánek na tužky

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.lache-chave.cz 

nebo na FB profilu NZDM Rozhledna. Těšíme se na vás.
Jana, Alina, Pavla a Markéta

KLub DoMino  
– sLuŽba PRo RoDinY s DĚtMi

Klub Domino je určen pro rodiče s dětmi ve věku 1 
měsíc až 7 let. V klubu pracuje sociální pracovník a tlu-
močnice. Služby jsou poskytovány zdarma, projekt je 
financován Ministerstvem práce a sociálních věci.
adresa: Libušská 319/126, Praha-Libuš, 6. patro 
hlavní budovy SAPA
otevírací doba: středa 9−13 h

návštěvu mimo otevírací dobu je nutno pře-
dem domluvit či objednat.

Telefon: +420 774 344 321
Webová stránka: http://www.lache-chave.cz
E-mail: info@lache-chave.cz

Program na měsíc únor:
6. 2. | Oslava Lunárního Nového roku
13. 2. | Výlet do MC Kuřátko
20. 2. | Cvičení pro děti a maminky, program zamě-
řený na správný psychomotorický vývoj, doprovázený 
říkankami
27. 2. | Mini lidičky z celého světa − poznáváme svět

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Veronika, Van Anh, Markéta

LAČHE ČHAVE
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NOVÝ FORD B-MAX

1,5 m

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.

NOVÝ FORD B-MAX
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

B-max_210x148_T3.indd   1 26.10.12   16:04

Výkup protiúčtem

Výsledky volby prezidenta republiky v led-
nu 2013 v Praze-Libuši a srovnání s výsled-
ky v Praze a celé české republice.

Volební účast v prvním kole v Praze-Libuši byla 
65,99  %, v  Praze 65,10  %, v  celé České republice 
61,31 %.

Volební účast ve druhém kole v Praze-Libuši byla 
64,48 %, v  Praze 63,64 %, v  celé České republice 
59,11 %.

Pořadí kandidátů po první kole v  Praze-Libuši: 
1. Karel Schwarzenberg (42,05 %), 2. Miloš Zeman 
(17,32 %), 3. Jan Fischer (11,41 %), 4. Jiří Dienstbier 
(11,21  %), 5. Vladimír Franz (6,49  %), 6. Zuzana 
Roithová (4,71  %), 7. Taťana Fischerová (2,98  %), 
8. Přemysl Sobotka (2,49  %), 9. Jana Bobošíková 
(1,30 %).

Pořadí kandidátů po prvním kole v Praze: 1. Karel 
Schwarzenberg (43,20 %), 2. Miloš Zeman (17,09 %), 
3. Jiří Dienstbier (11,98 %), 4. Jan Fischer (10, 41 %), 
5. Vladimír Franz (6,07 %), 6. Taťana Fischerová 
(3,58 %), 7. Zuzana Roithová (3,47 %), 8. Přemysl So-
botka (2,93 %), 9. Jana Bobošíková (1,22 %).

Výsledek po prvním kole celé v  České republice: 
1. Miloš Zeman (24,21  %), 2. Karel Schwarzenberg 
(23,40 %), 3. Jan Fischer (16, 35 %), 4. Jiří Dienstbier 
(16,12 %), 5. Vladimír Franz (6,84 %), 6. Zuzana Roitho-
vá (4,95 %), 7. Taťana Fischerová (3,23 %), 8. Přemysl 
Sobotka (2,46 %), 9. Jana Bobošíková (2,39 %).

Vítězem druhého kola v Praze-Libuši se stal Karel 
Schwarzenberg (66,63 %), v Praze Karel Schwarzen-
berg (66,00 %). 

Prezidentem České republiky byl zvolen Miloš 
Zeman 54,80 % hlasů.

red,  zdroj: www.volby.cz

JAK JSME VOLILI PREZIDENTA V PRAZE-LIBUŠI
PŘeHLeD VoLbY PReZiDenta RePubLiKY V PRaZe-Libuši

 souhrnné informace

okrsky
Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% 
platných 

hlasůpočet zprac. v %

1. kolo 6 6 100,00 6 790 4 481 65,99 4 479 4 451 99,37

2. kolo 6 6 100,00 6 748 4 351 64,48 4 344 4 316 99,36

 Výsledky hlasování v Praze-Libuši

Kandidát navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 210 4,71 X X

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 508 11,41 X X

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 58 1,30 X X

4 Fischerová Taťana Občan KH 133 2,98 X X

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 111 2,49 X X

•6 Zeman Miloš ing. občan sPoZ 771 17,32 1440 33,36

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 289 6,49 X X

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 499 11,21 X X

+9 schwarzenberg Karel Poslanci toP 09 1 872 42,05 2876 66,63

+) postupující kandidát
•) zvolený kandidát
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


