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DELFÍNI NA LIBUŠI?
SENIOŘI ZAVÍTALI DO SENÁTU
OTEVŘÍT, NEBO NEOTEVŘÍT
NÁJEZD NA SILNIČNÍ OKRUH?
ROZHOVOR O ZDRAVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
BUDE JARMARK A DĚTSKÝ DEN

6

1 Na Veřejném fóru 2013 zvažovali obyvatelé Libuše a Písnice
aktuální místní problémy.
2 Od dubna je na Libuši v provozu hřiště Klokotská, částečně i s programem.
3 Radnice MČ Praha-Libuš nabídla seniorům počítačový kurz.
4 Hra na školu – komplexní příprava pro předškoláky v písnické škole.
5 Úspěšná výstava Jarní ptáčci v MŠ Lojovická.
6 Vítání občánků se obohacuje o sázení stromů v parku K Jezírku.
Foto: Kryštof Štafl, Matěj Kadlec, Jana Martínková, Marie Štaflová, Ivana Sýkorová.
archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš
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inzerce 

auto brejla pro vás
v květnu otevírá novou
autorizovanou prodejnu
a servis citroën
na vídeňské ulici v Kunraticích

Kontrola geometrie na všechny vozy zdarma
aKční nabídKa vozů šKoda
Fabia Fresh – již od 189 900 Kč + slevu na dovolenou od CK Fischer v hodnotě 5000 Kč
rapid Fresh – již od 269 000 Kč + akční balík výhod od Auto Brejla v hodnotě 22000 Kč
yeti Fresh
– již od 349 900 Kč + slevu na dovolenou od CK Fischer v hodnotě 10000 Kč

aKční nabídKa ostatních modelů šKoda
citigo
– již od 181 900 Kč + slevu na dovolenou od CK Fischer v hodnotě 5000 Kč
nová octavia – již od 334 900 Kč + akční balík výhod od Auto Brejla v hodnotě 22000 Kč (40 vozů skladem)
superb drive – již od 549 900 Kč + akční balík výhod od Auto Brejla v hodnotě 22000 Kč
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SLOVO STAROSTY

V

ážení občané Libuše a Písnice,
delfíni na Libuši – tento kontroverzní projekt jste
pravděpodobně v médiích zaznamenali všichni. Již od první březnové dekády jsme i díky pozornosti
mnohých z vás na pozemku u ulice
Novodvorské proti Albertu Obzor
zaregistrovali pohyb stavebních
strojů, stavbu stanu a nové oplocení tohoto rozsáhlého prostranství.
Jelikož jsme neměli žádné informace o tom, co se na místě děje, požádal jsem odbor výstavby Prahy
12, aby činnost na tomto pozemku
zkontroloval. Jeho pracovníci nebyli na pozemek opakovaně vpuštěni,
a tak v souladu se zákonem vyzvali
majitele (šest fyzických osob) o zpřístupnění místa. Týden před naplánovanou kontrolou jsem obdržel
informaci, že se údajně na tomto
pozemku chystá výstavba dočasného delfinária s tím, že oficiálně projekt bude oznámen na tiskové konferenci 8. dubna. Tak se skutečně
stalo a ještě téhož odpoledne jsme
spolu se starostou Prahy 12 Petrem
Prchalem vydali společné prohlášení, ve kterém jsme prostřednictvím
médií upozornili širokou veřejnost,
že tento záměr není projednán
v orgánech MČ Praha-Libuš ani
v dotčených orgánech státní správy
na Praze 12. Vyjádřili jsme nesouhlas
s názorem organizátora, že na daný
projekt nepotřebuje stavební povolení, jak na tiskové konferenci tvrdil.
V pátek 12. dubna se uskutečnila
obhlídka pozemku. Vedoucí odboru

výstavby Prahy 12 Ing. Vladimír Cupal na ni přizval zástupce odboru
dopravy a životního prostředí, neboť nikdo neměl informace o přístupových cestách ani o tom, jak
organizátor hodlá po skončení akce
naložit s obrovským množstvím slané vody. Kontrolní obhlídce jsem byl
přítomen, a tak jsem měl možnost
nahlédnout do provizorního stanu.
Zde parta dělníků natírala kovovou
konstrukci. Na zemi byla patrná zasypaná jáma o velikosti cca 8 x 8
metrů. Potvrdily se tak informace
občanů, kteří poukazovali na hloubení pozemku ve stanu. Vzhledem
k tomu, že v den konání prohlídky
byl povrch urovnán, bylo konstatováno, že v dané chvíli neprobíhají
stavební práce, které by podléhaly
stavebnímu zákonu. Organizátor
akce na místě představil budoucí umístění stanu pro delfinárium
s kapacitou 1 900 osob, příjezdovou
cestu z Novodvorské ulice, místo pro
parkoviště pro 250 aut. Akce se má
konat po dobu tří měsíců, celkem 14
představení týdně. Už z těchto čísel
vyplývá, že dojde k velkému zatížení bezprostředního okolí. Hned
na místě jsem organizátorovi vytkl
malý počet uvažovaných parkovacích míst na předpokládaný počet
návštěvníků s ohledem na to, že se
nebude jednat o lokální záležitost,
ale budou se sem sjíždět lidé z celé
republiky. Současně byl organizátor
vyzván k předložení projektové dokumentace, aby příslušné správní
odbory na Praze 12 mohly posoudit,

Z Veřejného fóra 2013. Foto: Kryštof Štafl

zda na připravovaný záměr skutečně nepotřebuje stavební či jiná povolení. Již následující pondělí přinesl organizátor projekt, ve kterém
počítá už s 420 parkovacími místy.
Plánek příjezdové cesty, vstupů pro
pěší a parkovacích míst je zpřístupněn na webových stránkách městské části www.praha-libus.cz, kde
v samostatné sekci budeme průběžně uveřejňovat veškeré informace,
včetně stanoviska oboru výstavby
a dalších orgánů. I přes sebevědomý
postoj organizátora v médiích stále
není zřejmé, zda připravovaný
projekt nepodléhá stavebnímu
povolení. Podle stavebního zákona je třeba povolení na bazén o rozměrech větších než 40 metrů, organizátor předpokládá komplex tří
bazénů o rozloze více než desetkrát
větší, ovšem nikoliv jejich zakotvení
v zemi. Proti akci organizátora se na
sociálních sítích a internetu zvedla
vlna odporu a několik petic. Odpůrci upozorňují na pravděpodobné
porušení zákona na ochranu zvířat

proti týrání, které zakazuje chov
a drezuru delfínovitých v mobilních
zařízeních, za které tento bazén bez
pevného spojení se zemí považují.
Organizátor to popírá. Lze tak očekávat pokračování mediálních přestřelek a případně i žalob. Ty, které
zajímá etická rovina případu
a chtějí vědět, jak delfinária fungují
v Německu či v USA a porovnat s připravovaným „českým“ projektem,
odkazuji na reportáže Kláry Stejskalové a Víta Pohanky na portále Českého rozhlasu www.rozhlas.cz z 12.
dubna či prohlášení ředitelů pěti
českých zoo dřívějšího data, které je
k dispozici na internetu.
Záležitosti budu věnovat i nadále
zvýšenou pozornost tak, abychom
v případě konání akce minimalizovali dopad na bezprostřední okolí.

stupku („parkovací lístek“). Doposud bylo nutné tyto přestupky řešit v Modřanech, nyní se tak bude
dít u nás, na Libuši. I tak vám přeji,

abyste tuto nabídku nemuseli nikdy využít.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

ZMĚNY U MĚSTSKÉ POLICIE
V listopadu loňského roku byl
Zastupitelstvem hlavního města Prahy zvolen nový ředitel
pražské městské policie. Stal se
jím major Eduard Šuster, který na jaře navštívil i Prahu 12
a spolu se starosty MČ Praha-Libuš a Praha 12 se setkal s většinou strážníku tohoto obvodu.
Dílčí personální změny se odehrály v uplynulých týdnech i na
obvodním ředitelství městské policie Praha 12, kam přináleží našich
sedm strážníků. Do důchodu odchází ke konci května dosavadní
ředitel JUDr. Karel Radík, pracovní
poměr ukončil jeho dosavadní zástupce Ing. Rudolf Piršel. Na funkci ředitele je vyhlášeno výběrové
řízení. K dosavadní zástupkyni ře-

ditele Mgr. Lucii Musílkové byla na
uvolněné místo druhé zástupkyně
jmenována Michaela Roháčková.
Současně od měsíce května dochází ke dvěma změnám spojeným se
služebnou v Zahrádecké ulici na
Libuši. Sníží se počet úředních pracovních dní na služebně na pondělí
a středu na dobu mezi 16. a 18. hodinou. Strážníci tak mohou trávit
více času na ulici než v kanceláři.
Nově zde bude také možné řešit
v těchto dnech a uvedených hodinách přestupky v dopravě – výzvu
pro nepřítomného pachatele pře-

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

→ Nový šéf pražských strážníků
Eduard Šuster, starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, zástupkyně obvodního
ředitelství městské policie Praha 12
Lucie Musílková. Foto: Eva Burianová
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JAKÉ BYLO VEŘEJNÉ FÓRUM 2O13?

Náměty z veřejného
fóra známe, teď je
řada na vás –

Živá diskuze a hlavně spousta námětů − to je stručné shrnutí veřejného fóra konaného 16. dubna v tělocvičně Klubu Junior.
Šedesátka přítomných se shodla
na patnácti nejdůležitějších problémech. Nanaleznete je na anketním
lístku vložené v tomto čísle časopisu
U nás. Zhodnoťte je také vy! Které
jsou pro vás stěžejní?
Dejte hlas těm, kterým by se podle vás měla místní veřejná správa
věnovat přednostně.
Hlasovat můžete v anketě buď na
webových stránkách www.praha-li-

bus.cz, nebo vhoďte vyplněný anketní lístek do sběrných boxů v následujících sběrných místech:
Libuš: ÚMČ Libušská 35 – kancelář starosty, ÚMČ K Lukám 664 – odbor správní a školství, MŠ K Lukám,
MŠ Lojovická, ZŠ Meteorologická,
Klub Senior, T. J. Sokol Libuš
Písnice: MŠ Ke Kašně, MŠ Mezi
Domy, ZŠ L. Coňka, sídliště Písnice
Klub Junior, mateřské centrum Ku-

řátko, prodejna Albert - sídliště Písnice Pro více informací kontaktujte:
Jana Martínková,
ÚMČ Praha-Libuš,
e-mail: martinkova@praha-libus.cz
koordinátorka projektu Zdravé město
a místní Agenda 21
tel. 244 021 429, 732 643 920
Foto: Kryštof Štafl

Rozvoj městské
části, bezpečnost, veřejná
správa.

V první části Veřejného fóra 2013 se bilancovalo. Starosta Jiří Koubek shrnul, co se
podařilo či nepodařilo u jednotlivých problémů vybraných na loňském fóru a v následné
anketě.

Občanská vybavenost, podnikání,
služby.

Zdravý životní
styl, sociální
oblast.
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HLASUJTE V ANKETĚ.

Školství, volný čas, sport,
kulturní a společenský život.

Anketní lístek je
přiložen v tomto
čísle časopisu U nás.
Hlasovat můžete i na:
www.praha-libus.cz.
Anketa je otevřená
pro hlasování
do 6. června 2013.

U jednotlivých tematických
stolů se pak diskutovalo a sepisovaly se aktuální problémy,
které libušští a písničtí obyvatelé
vnímají v následujících šesti
oblastech.

Životní prostředí, péče o vzhled
městské části.

Kronika
Samostatnou skupinu vytvořili
studenti.

Problémy se přehledně zapisovaly
a znovu se o nich hovořilo.
Ze všech shromážděných námětů se pak při společné diskusi
vybíraly ty nejdůležitější – zde za
oblast dopravy.
Během fóra bylo možné ochutnat fair trade kávu nebo koupit
některé produkty ze systému
spravedlivého obchodu.
V poslední fázi účastníci hlasovali a zvolili
deset problémů.
Závěr veřejného fóra osvěžilo losování tomboly.

Výsledné náměty k řešení projdou
ještě jedním kolem hlasování – pomocí anketních lístků v tomto čísle
časopisu nebo na internetových
stránkách městské části Praha-Libuš.

SENIOŘI SE UČÍ NA POČÍTAČÍCH
Výhradně seniorům patřila zasedací místnost místního úřadu
na Libušské ulici ve čtvrteční dopoledne 11. dubna. Konala se tu
úvodní hodina počítačového kurzu.
Zájem našich starších spoluobčanů byl velký. Sešla se jich téměř čtyřicítka. Během dvouhodinového semináře je lektorky z občanského sdružení Lačhe Čhave seznámily se způsobem výuky a zároveň rozdělily podle různých hledisek do skupin. Díky
individuálnímu rozhovoru s každým zájemcem bylo možno dobře
vyhodnotit stávající úroveň znalostí seniorů a zároveň zjistit, jaké mají
očekávání a v čem by rádi své dovednosti zdokonalili.
Podpořit účastníky kurzu přišel
i starosta Jiří Koubek a zástupkyně
starosty Lenka Koudelková. Zájem
seniorů nás velmi těší a všem držíme palce, aby v kurzu našli nové

informace a aby jim pomohl orientovat se a komunikovat prostřednictvím počítače v každodenním
životě.
Jana Martínková, koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Jana Martínková
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HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ OTEVŘENO
S nadcházejícím jarem otevřela městská část Praha-Libuš k užívání hřiště v ulici Klokotská, a to ve spolupráci s občanským
sdružením Lačhe Čhave, které na Libuši a v Písnici již delší dobu
působí v různých sociálních a výchovných aktivitách.
Přestože 3. dubna počasí nepřipomínalo jaro ani vzdáleně, uskutečnilo se na hřišti jeho slavnostní
otevření. Původně plánovaný fotbalový turnaj byl sice kvůli nevyhovujícímu počasí přesunut na 2. května,
ale i tak se na hřišti sešlo asi 80 dětí
ze čtyř okolních základních škol.
Děti se po příchodu doslova vrhly
na nově zrekonstruovaný umělý povrch, aby ho otestovaly v plné zátěži.
Hřiště rozděleno na dvě části. Jedna

strana je určená pro fotbal nebo
basketbal a druhou lze využívat zejména pro volejbal, nohejbal či tenis. Některé děti si tedy hned první
den vyzkoušely fotbal a další využily
připravené sítě k přehazované.
Herní zápal později přerušil hvizd
oznamující hlavní událost otevíracího programu. Tou bylo pochopitelně
slavností přestřižení pásky panem
starostou Jiřím Koubkem společně
s předsedkyní sdružení Lačhe Čhave

Markétou Foltýnkovou. Pan starosta
také všechny děti pozval, aby se nebály a hřiště v dalších dnech směle
využívaly. Všichni se mohli zahřát
nachystaným teplým čajem a také
zakousnout něco z připraveného
občerstvení. Navzdory chladnému
počasí vládla velmi přátelská atmosféra a celkově se zahájení vydařilo.
Nezbývá než si přát, aby tento
prostor dobře sloužil zamýšlenému účelu − aby poskytoval dětem
a mladým lidem smysluplné využití volného času a podporoval jejich
pozitivní sociální rozvoj. Zveme tedy
všechny děti a mladé lidi k návštěvě

hřiště, kde je vždy zajištěn dohled
buď správce, nebo přímo volnočasových pracovníků. Kromě využití pro
běžné sportovní aktivity zde bude
i speciální program, jako jsou tréninky konkrétních sportů nebo také
zábavné a zajímavé aktivity a hry zejména pro mladší. Program na každý
měsíc najdete vždy v časopise U nás,
nebo na webových stránkách Lačhe
Čhave i MČ Praha-Libuš. Těšíme se
na vás.
Lukáš Matys, vedoucí hřiště, pracovník
Lačhe Čhave, o. s.
Foto: Matěj Kadlec

GLOBAL VILLAGE − MEZINÁRODNÍ VESNIČKA
Nedávno, 18. března 2013, přišla do nízkoprahového klubu
Rozhledna skupina mladých lidí, kteří byli zajímavě oblečeni,
ale jinak, než je u nás zvykem, a hovořili různými jazyky. Hned
poté, co vstoupili do klubovny, otevřeli tašky, které měli s sebou.
Klubovní stůl se začal plnit krásnými suvenýry a vzduch ovládly
vůně lákavých exotických jídel.
Naši návštěvníci byli z devíti
zemí – Ázerbájdžánu, Číny, Indonésie, Japonska, Kambodže, Kazachstánu, Peru, Ruska, Ugandy. Přišli
nám povědět o své vlasti – zemi,
v níž se narodili, o životě své rodiny, o místních zvycích a národních
tradicích. Dětem v klubu přinesli
charakteristické dárky a pozvali je
k ochutnávce nejrůznějších domácích pokrmů. Někteří předvedli
i tradiční lidové zvyky.
Členové Asociace ázerbájdžánských studentů v Praze, ASAP, o. s.,
přinesli dětem hračky a vystoupili
s dramatizací národní pohádky. Také
promítli videozáznam z cesty Ázerbájdžánem a krojovaná dívka zatančila lidový tanec. Moc se nám líbil
a chtěli jsme se tanec naučit. Tanečnice s námi měla velkou trpělivost,
ale napoprvé se nám příliš nedařilo.
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Tak jsme si řekli, že bychom měli začít trénovat; určitě by to stálo za to.
S lidmi z organizace AIESEC přišli i naši kluboví dobrovolníci, kteří
k nám chodili v březnu.
Dívky z Ruska vyprávěly o svátku, kterému říkají Maslenica, a který
je podobný jako u nás pálení čarodějnic třicátého dubna. Na ochutnání nám přinesly bliny s ruskou
zakysanou smetanou. Bliny mají
těsto podobné našim lívanečkům,
ale jsou velké jako talíř; se smetanou to byla jedna báseň, náramně
jsme si pochutnali.
Líbil se nám Azat z Kazachstánu,
který nás učil tradiční kazachstánské
hry a hrál je s námi. Přinesl nám také
vynikající kazachstánskou čokoládu,
která má přímo kouzelnou chuť.
Díky zástupcům Kambodže jsme
poznali, jak chutná palmový cukr. Po-

dává se po kouscích, které se nechávají rozplynout v ústech jako bonbon.
Jako poslední vystoupil náš dobrovolník Tonny z Ugandy. Na setkání nám
ukázal, jak se tančí v jeho vlasti, a jeden
tanec jsme si s ním hned také zkusili.
Všem lidem ze zahraničí, kteří za
námi v březnu přišli, velice děkujeme.
Pro nás to bylo moc hezké odpoledne
a těšíme se na další podobná setkání.

Za multikulturním zážitkem můžete přijít do klubu Rozhledna. Sledujte naše oznámení zde, v časopise
U nás, nebo na webových stránkách
www.lache-chave.cz.
Alina Khairulina, pracovnice v sociálních
službách, Lačhe Čhave, o. s.
Foto: archiv Lačhe Čhave
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ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK
Městská část Praha-Libuš získala poukázku na bezplatné ošetření stromu z projektu Zdravé stromy pro zítřek. Ošetření stromu
umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy univerzity v Brně.
Do projektu Zdravé stromy pro zítřek byla vybrána lípa malolistá před
hlavní budovou Úřadu městské části
Praha-Libuš. Strom společně s další
vhodnou výsadbou odděluje budovu
od křižovatky Libušské a Dobronické
ulice a parkoviště, které slouží pro potřeby úřadu a vedlejší pošty. Dnes je
zde rušné dopravní rozcestí vybavené
světelnou signalizací, ovšem v minulosti bylo toto místo centrem obce
a nahrazovalo obyvatelům náměstí,
říkalo se mu někdy též libušská náves.
Vybraná lípa je oddělená chodníčkem vedoucím k úřadu od dalších
dvou lip, které byly vysazeny přibližně
ve stejnou dobu. Po domluvě s Nadací Partnerství a s arboristy byly nakonec ošetřeny všechny tři lípy. První
známá podoba tohoto místa pochází z mapy stabilního katastru z let
1817−1843. Vzrostlé lípy v prostoru
před úřadem v této mapě zakresleny
ještě nejsou, neboť jeho současná budova č. 35 v té době neexistovala a na
místě stromů stál dům č. 19.
Teprve po první světové válce se
tento prostor stal skutečným centrem obce. Z velké míry to způsobila existence hostince U Novotných,
kde se hrály divadelní hry místních
spolků, cvičili zde členové Sokola
a libušští fotbalisté se sem chodili
převlékat. Také zástupci obce, mezi
které hostinský patřil, měli úřadovnu v domě čp. 1, kde je v současnosti pošta, zasedací místnost úřadu
městské části a další provozy.

MŠ LOJOVICKÁ

DEN ZEMĚ S KAŠTÁNKEM
V Mateřské škole Lojovická se již stalo tradicí, že ke Dni
Země sázíme na školní zahradě strom. Letos padla volba na
kaštanovník jedlý.
Děti se již od rána těšily až ten
„náš“ strom dorazí. A když už tu
konečně byl pan zahradník, se
zájmem poslouchaly jeho vyprávění s lopatkami a konvičkami
připravenými k práci. Každý chtěl
přiložit ruku k dílu, a tak doufej-

Naše stromy ošetřili sponzorsky
arboristé pan Ondřej Mourek a pan
Šimon Mareš, odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree
Worker. Ošetření stromů se zúčastnili také žáci ze Základní školy Meteorologická. Arboristé vysvětlili
žákům, jak se správně ošetřují stromy a jaké řezy se provádějí. Žáci si
mohli vyzkoušet pomůcky, které se
používají k ošetřování stromů lezeckou technikou.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy
univerzity v Brně, za přidělení bezplatného ošetření vybraných stromů.
Michal Paučík, odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Michal Paučík

me, že se kaštánku u nás bude
dařit dobře.
Děkujeme městské části, paní
Rusiňákové a paní Martínkové, za
podporu.
Kateřina Černá, učitelka MŠ Lojovická

ZŠ METEOROLOGICKÁ
SETKÁNÍ V ITÁLII

Mezinárodního setkání
studentů v Itálii s tematickým zaměřením na Evropský rok aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity se na počátku dubna
zúčastnili i žáci 7. třídy ZŠ
Meteorologická. Setkání
studentů partnerských
měst se konalo v italském
městě Vigarano Mainarda
v blízkosti Ferrary. Přijeli
na něj též studenti z Itálie,
Německa, Francie a Maďarska.
Zpočátku
panovala
mezi účastníky poněkud
nervózní atmosféra. Nevěděli jsme, co čekat. Jestli
dokážeme v anglickém jazyce komunikovat s ostatními dětmi, jak
zvládneme tematickou prezentaci
a jak se bude vyjímat naše vystoupení vedle ostatních škol. Nakonec
se ale všechny obavy ukázaly jako
zbytečné. Prezentace se vydařila, kvalitou spíše vynikla. A mohu
s potěšením konstatovat, že pokud někdy zafungovala jazyková
bariéra, většinou byl problém na
straně žáků ostatních škol či italských prodavaček a hotelových
recepčních, nikoli na straně našich
žáků.
Organizátoři pro nás připravili
pestrý program: výlet do Benátek
s projížďkou lodí, cyklovýlet okolo hradeb města Ferrara, volejbalový zápas, eurotest, ochutnávku
tradičních jídel ze všech zúčastněných zemí, závěrečný večer
s představeními žáků a pro naši
skupinu i víkend v Boloně.

Teď už dám ale slovo našim
dětem − prostřednictvím našeho
cestovního deníku (přezdívaného
„lodní“), do kterého jsme každý
večer poctivě zapisovali naše pocity a důležité události.
„Lodní deník“
− výběr z příspěvků
1. den
David: „Dnešní den měl být věnován Benátkám a taky byl. Na toto
místo budu dlouho vzpomínat. P.S.
Konečně jsme v hotelu: ).“
2. den
Hynek: „Prezentace i uvítací řeč
proběhly podle mne výborně.
Možná jsme to měli nejlepší. Vyjížďka na kole byla výborná i přes
to, že paní průvodkyně mluvila
většinou italsky.“
3. den
Nikola: „Vše bylo super a dostaly
jsme spoustu dárků. V Eurotestu
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a sportovním utkání vyhrála naše
skupina.“
4. den
Hynek: „Dnes jsme se přestěhovali do pensionu Marconi, do centra
Boloně. Náš denní výlet jsme započali obědem na překrásném náměstí a následně jsme se pokochali
překrásným výhledem z nejvyšší
věže v Boloni. Zvolil jsem si ,pozici’
navigátora a prošli jsme skoro celé
centrum. Tento výlet jsme si určitě všichni užili a večeře v restauraci
byla jedna z nejlepších, co jsem zde
v Itálii jedl.“
5. den
Marek: „Dnešek byl super, kupování
snídaně, procházka v Boloni, oběd
v restauraci, zmrzlina na náměstí
a nyní sranda v autobuse.“

Tolik tedy stručné nahlédnutí do
našich obsáhlých zápisků z cest. Už
jsme doma a můžeme jen vzpomínat... S tak báječnými dětmi, jaké
se pobytu v Itálii účastnily, to pro
nás, učitelky, bylo skoro jako dovolená. Všechny ostatní učitelky nám
naše děti ne tiše, ale nahlas záviděly a neustále někdo vychvaloval jejich znalosti i chování. Mohu
tedy s čistým svědomím říci, že se
nám podařilo dobře reprezentovat
Českou republiku, Základní školu
Meteorologická i městskou část
Praha-Libuš.
Zuzana Špalová,
učitelka ZŠ Meteorologická
Foto: Zuzana Špalová

MATEMATICKÝ KLOKAN

Soutěže Matematický klokan se
každý rok na ZŠ Meteorologická
účastní žáci od 2. do 9. ročníku. Letos proběhla 22. března. Soutěžící
byli rozděleni do jednotlivých kategorií a řešili zajímavé úlohy. A kdo
jsou nejlepší matematici? V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) to byla Lenka Sixtová, která získala plný počet
bodů. V kategorii Klokánek (4. a 5.
ročník) skončil na prvním místě Michal Provazník. V kategorii Benjamín
(6. a 7. ročník) byl nejlepší Martin Vániš a v kategorii Kadet (8. a 9. ročník)
Kateřina Obrazová.
Eva Hájková

ZEMĚPISNÉ KLÁNÍ

Třetí místo v obvodním kole zeměpisné olympiády za Prahu 4 vyneslo Hynka Tomáška ze 7.A ZŠ Meteorologická do účasti v krajském
kole 10. dubna. Výsledky zatím neznáme, ale už sám postup do tohoto
kola je obrovský úspěch.
Monika Exnerová

EUROREBUS

Vážení obyvatelé Libuše a Písnice, bývalí žáci školy
a všichni ostatní, zveme vás na oslavu

80. výročí otevření
Základní školy Meteorologická
Oslava se uskuteční

ve středu 15. května 2013
od 15 hodin v areálu školy.

Program:
15.00 zahájení
15.15 kulturní program – vystoupení žáků školy
a zájmových kroužků
17.00 vystoupení pozvaných hostů –
ZŠ L. Coňka, komorní sbor Sokola Libuš,
Nashira, ZUŠ Praha 12
18.00 ukončení akce
Součástí programu bude také prohlídka budov
a výstava o historii školy, možnost občerstvení
a neformálního setkání.
Akce bude probíhat v prostorách školy
(v tělocvičnách, jídelně, ...)
Žáci a zaměstnanci
Základní školy Meteorologická
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Krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus jsme se zúčastnili již
po deváté. V kategorii Junior jsme
obsadili 2. místo a postupujeme,
stejně jako loni, do celostátního
kola, které se koná 14. června v Praze. Radost nám i sobě udělali také ti
nejstarší, kteří obsadili 10. místo.
Monika Exnerová, učitelka

Eurorebusu jsme se zúčastnili 3.
dubna. Jako první šli soutěži junioři a jednotlivci, ostatní mohli odpočívat v modré zóně. Poté, co první
soutěžící dopsali svůj test, nastoupili na řadu ZŠ 01 a ZŠ 02. Třesoucíma rukama jsme roztrhli obálku
s testem. Měli jsme na něj pouhých
30 minut. Když jsme test dokončili, všichni se sešli ve velkém sále na
druhou část soutěže. Následovalo
vyhlašování výsledků. Naši junioři se
umístili na 2. místě ve své kategorii.

Bohužel, my ostatní jsme se neumístili na žádném postupovém místě,
ale byl to moc pěkný den.
L. Sixtová, V. Švelblová, B. Koubková, 7.A
Foto: Monika Exnerová

ČESKO-ŠPANĚLSKÝ
VELIKONOČNÍ PROJEKT

Skupina žáků z deváté a osmé třídy dokončila úspěšně již druhý česko-španělský projekt v rámci programu eTwinning, který se tentokrát
věnoval tématu Velikonoc.
Naši žáci spolupracovali v anglickém jazyce s žáky z madridského gymnázia Colegio Balder pomocí různých nástrojů informační
technologie. Vyzkoušeli si tvorbu
vlastních mluvících postaviček, videokonferenci, chat, elektronický
dotazník a přispívání do blogu. K Velikonocům si žáci vytvořili a poslali
elektronická interaktivní přání.
Výsledky této spolupráce se zajímavostmi o velikonočních tradicích
v obou zemích si můžete prohlédnout na stránkách našeho blogu:
http://easterproject.weebly.com/.
Těšíme se na další společný projekt.
Mgr. Veronika Kočová,
učitelka anglického jazyka

SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ

Ve středu 13. března jsme se zúčastnili soutěže v anglickém jazyce
na ZŠ Bronzová. Každý si mohl vyzkoušet, jak je na tom s angličtinou.
Bylo tam asi 152 dětí z různých škol.
Rozdělili jsme se na 6 skupin podle
barev a prošli jsme 7 různých stanovišť, kde byly různé hádanky, doplňovačky a křížovky. Sice jsme nevyhráli nejlepší místo, ale jsme rádi, že
jsme tam byli.
Anna Le, 5.A

HURÁ NA HRAD!

Jako pokaždé, když probíráme ve
vlastivědě učivo o našich nejstarších
přemyslovských panovnících, i letos
jsme se vypravili na Pražský hrad.
Na třetím hradním nádvoří jsme si

Kronika
vyzvedli paní průvodkyni, která
nám více než hodinu odborně,
a při tom zajímavě pro děti ze 4.
třídy, povídala o historii Hradu.
Děti druhý den o exkurzi napsaly:
„Viděli jsme hrobku Karla IV. Potom jsme šli do Vladislavského sálu
a pokojů bývalých králů a knížat.
Když jsme se vrátili, řekla jsem si, že
to byl krásný výlet.“ (Kačenka)
„Pod katedrálou byly hrobky
králů. …Hrad i katedrála se mi moc
líbily a jela bych tam znovu.“ (Míša)
„Viděli jsme dveře ve Svatováclavské kaple, které byly zamknuty na sedm západů − to protože
jsou za nimi korunovační klenoty.“
(Fanda)

HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ

Děti z naší družiny se 3. dubna
zúčastnily slavnostního otevření
nového multifunkčního hřiště. Byl
tam pan starosta Jiří Koubek, který přestřihl s dalšími zástupci vedení radnice stužku. Potom jsme
mohli hrát s dětmi z družin okolních škol fotbal, volejbal a přehazovanou. Byl tam pro nás připravený horký čaj, koláčky a výborné
mazance. Odpoledne bylo chladné, ale nám to nevadilo, zahřáli
jsme se čajem a hrou. Děkujeme.
Děti ze ŠD Meteorologická

JAK SE
PROŘEZÁVAJÍ STROMY

My, kluci ze 6. třídy, jsme se
8. dubna vydali k budově úřadu v Libuši, kde jsme se dívali,
jak se prořezávají stromy. Jeden
pán nám podrobně vysvětloval,
jak se mají správně prořezávat.
Práci vykonával se speciálními
pilkami z Japonska, které byly
hodně ostré. Měli jsme možnost
si vyzkoušet i postroj na slézání
stromů. Všem klukům se ukázka
jarní úpravy stromů líbila.
Akce proběhla pod patronací
městské části, v rámci projektu
Zdravé stromy pro zítřek. Ošetření umožnila Nadace Partnerství
a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou
Mendelovy univerzity v Brně.
Jan Gála, 6.A, a Monika Exnerová

SKOK VYSOKÝ

Světový rekord ve skoku vysokém jsme sice 26. března na ZŠ
Meteorologická nepřekonali, ale
soutěž se přesto vydařila. Skákali jak chlapci, tak dívky z 6. až 9.
třídy. Nejlepší výkon v napjaté atmosféře tělocvičny předvedl žák
Václav Bouška z 9.A skokem 160
cm a žákyně Katka Obrazová také

ZŠ PÍSNICE
VELIKONOČNÍ JARMARK

z 9.A skokem 125 cm. Celkem se
soutěže zúčastnilo 30 dětí. Tak
zase příští rok!
Alena Čermáková a žáci 8.A

SVÍČKÁRNA

Vydali jsme se 8. dubna spolu
se třídou 3.A a Montessori na výlet do svíčkárny v Šestajovicích,
asi hodinu jízdy od školy. Nejdříve
jsme vešli do veliké místnosti, kde
jsme si našli místo k sezení a kde
nám pustili film − úvod k exkurzi. Potom nás odvedli do továrny,
kde se vyrábějí voskovky a tam
jsme si jednu vyrobili.
Martin Houser, 3.B

Paní ve svíčkárně nám vysvětlovala, jak se svíčky vyrábí. Mohli
jsme si nabarvit svíčky a udělat si
voskovku. Pak jsme viděli zvířátka, jako např. krávu, ovce, sovu,
prase nebo kozu. Viděli jsme také
kozu, která porodila dvě kůzlátka.
Potom jsme si mohli koupit svíčky. Nakonec jsme jeli autobusem
zpátky do školy. Bylo to krásné!
Evička Nguyen, 3.B
Foto:

PŘÍPRAVY PRVŇÁČKŮ
NA VÝROČÍ ŠKOLY

K nadcházejícímu 80. výročí
Základní školy Meteorologická si
žáci prvních tříd připravili různá
vystoupení, která předvedou návštěvníkům oslavy výročí školy.
Třída 1.A nacvičuje veršované pásmo o zvířátkách. Prvňáci z béčka
předvedou taneční vystoupení na
píseň Čokoláda od Dády Patrasové. V 1.C se už několik týdnů také
pilně trénuje, děti si připravují taneční vystoupení na motivy písně z filmu Ať žijí duchové. Zveme
všechny rodiče a přátelé školy,
aby se na naše žáčky přišli podívat a oslavili s námi výročí školy.
Oslava se uskuteční ve středu 15.
května od 15 hodin v areálu školy.

Před velikonočními prázdninami, 27. dubna, se v Základní škole
Ladislava Coňka v Písnici uskutečnil
velikonoční jarmark. Jarmarky se
zde staly téměř tradicí, protože tato
akce se pořádá již několikátý rok nejen u příležitosti Velikonoc, ale také
v období Vánoc.
Školní kavárna
Na jarmarku mají děti možnost
nabízet vlastní výrobky, které dělaly v rámci výtvarné výchovy ve škole
nebo doma – samy nebo s rodiči. Některé maminky navíc napekly perníčky, děti přinesly také své keramické
výrobky, nabarvená vajíčka, vlastnoručně upletené pomlázky i větvičky
kočiček. Ve škole je tento den zkrátka
živo a rušno. Panuje tu příjemná atmosféra – ze školní jídelny se na jedno
odpoledne stává kavárna. Kuchařky ve
škole napekly malé i větší velikonoční beránky, mazance i dorty. A je o ně
velký zájem – pečivo se prodává ještě
teplé a narychlo se zamlouvají mazance z další várky. V kavárně můžete také
posedět, dát si kávu či čaj a popovídat
si – se svými známými a pedagogy.
Drobné radosti
Velikonoční jarmark je takovým
malým pozastavením v čase – ně-

kteří z nás těžko hledají chvíli na
pečení a barvení vajíček, a tak je
dobré, že naše ratolesti mohou něco
vyrobit a využít své tvůrčí schopnosti. Něco si také mohou koupit od
svých kamarádů a děti z každé třídy
se svou paní učitelkou pak vymyslí,
co s výdělkem podniknou − zda půjdou do kina, do cukrárny, či něco jiného. V rámci jarmarku se také pořádá tombola, kterou organizují paní
učitelky z družiny. S dětmi připravují
pro tombolu vlastní výrobky – letos
to byly například roztomilí ptáčci
ušití z různobarevných látek.
Základní škola L. Coňka se stává
při jarmarku místem plných barev
a drobných radostí.
I rodiče, kteří nepříliš rádi něco
tvoří či pečou, jsou spokojeni, že jarmark se vydařil. Je příjemným zpestřením školního dění a možností, jak
se potěšit z inspirace a fantazie dětí
− a pro ně je jarmark obveselením
a zábavou.
Lucie Dercsényová

O NEJHEZČÍ
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO

Všichni žáci naší školy měli možnost se zapojit do soutěže O nejhezčí
velikonoční vajíčko. Z každé třídy byli
vybráni nejlepší dekoratéři a ti zdobili
perníková vejce bílou polevou. Na výstavě perníkových vajec dal každý žák
hlas svému favoritu. Blahopřejeme
všem malým umělcům, zejména Natálii Stamenovové za 1. místo, Kateřině Mackové za 2. místo a Nguen Anh
Thu za 3. místo. Na soutěž, která se vydařila, navázal tradiční jarmark, jehož
součástí byl i prodej těchto vajíček.
Jana Daňhelková
Foto: archiv ZŠ L. Coňka

HRA NA ŠKOLU

Základní škola v Písnici pořádá
i v letošním roce komplexní přípravu pro předškoláky, nazvanou Hra

Za žáky Alena Kučerová, učitelka 1.C
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na školu. Cílem této předškolní výchovy je posílení samostatnosti dítěte a jeho sebevědomí.
Do her s dětmi zařazujeme úkoly
zaměřené na tvořivost, samostatné
myšlení, zlepšení fyzické zdatnosti,
rozvíjení logického myšlení apod.
Poněvadž děti jsou tvořivé, rády
přemýšlí a chtějí se přiučit novému, tak máme za to, že se i jim
naše společně strávená odpoledne
líbí. Mimo to poznají nové kamarády, své budoucí spolužáky, vznikají
nová přátelství.
Díky za každé setkání s vámi, milí
budoucí prvňáčkové. Těšíme se na
vás!
Věra Brigantová
Foto: Marie Štaflová

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
LIPOVÝ KVĚT

V rámci měsíce knihy proběhla
v březnu na naší škole soutěž v recitaci nazvaná Lipový květ. S výběrem básně mohla žákům pomoci
malá výstavka publikací českých
autorů dětské poezie. Důležitými poradci byli jistě rodiče. Děti si
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vybíraly většinou vtipné současné
verše, ale i klasické, od autorů z minulých století.
První část soutěže proběhla
v jednotlivých třídách. Odtud poslaly třídní učitelky tři nejzdatnější
recitátory do školního finále. Před
publikem a porotou z učitelského
sboru přednášeli nejprve žáci první,
druhé a třetí třídy. Spolužáci soustředěně poslouchali vystoupení
kamarádů a většinu z nich odměnili
potleskem.
Porota nejvíce hodnotila výraz
recitátora a to, že si své vystoupení
opravdu užil. Ve skupině mladších
zvítězila Tamara Novotná před Jonášem Střelcem. Třetí místo obsadil
Dominik Ernst.
V soutěži starších školáků se porotě nejvíce líbil přednes Matěje
Crnčeviče, druhé místo získal Jonáš
Střelec a jako třetí se umístila Nikola
Hrušecká.
Rádi bychom vytvořili z březnové
soutěže tradici a podpořili tím zájem
školáků o poezii a čtení.
Jitka Jandová
Foto: archiv ZŠ L. Coňka

DRUM CIRCLE
aneb JAK JSME SI
ZABUBNOVALI

hrát. Sám pomalu začal rytmizovat,
ukazovat na děti, které pod jeho
vedením spustily, a pak už se celou školou rozvířily úžasné rytmy
každou chvíli vycházející jakoby
z jiných končin světa. Děti si zažily
bubnování tak blízce připomínající africká bonga na vyschlých savanách, magické rytmy sibiřských
šamanů v temných kožených chýších, tajemné rytmy bubnů horkých jihoamerických džunglí nebo
indiánské bubnování doprovázené
procítěným zpěvem pana bubeníka. Děti sedící v několika kruzích
okolo hlavního bubeníka prožívaly divoké a vzájemně spolu ladící
bubnování a skvěle znějící a podle
pokynů dobře fungující hudební
těleso.
Bubnování je nejen zábava používaná téměř ve všech kulturách
světa. Je to i představení, které si
pod vedením koordinátora sami vytvoříte a propojí vás s lidmi kolem.

různější perkusní nástroje k užití:
chřestidla, ozvučná dřívka, bubny,
bubínky, tamburíny, zvonce a ukázal, jakým způsobem a kdy na ně
hrát. Velmi trpělivě nechal každé
dítě na nástroj zachřestit, zabubnovat, zazvonit, protože, na rovinu, mít v ruce buben potažený kůží
a paličku nebo chřestítko vyrobené
z kalebasové dýně a plněné suchými semeny, to vás prostě nenechá
jen tak ho držet. To vás prostě neodbytně nutí k tomu být použito,
zabubnovat, zachřestit, jakkoliv se
projevit ve své zvukové podstatě.
Když úplně všechny děti dostaly
nějaký nástroj, pan bubeník vysvětlil a ukázal, jak vypadá kolektivní hraní. Rozdělil děti do několika skupin podle rytmu, který měly

Je zároveň využíváno i jako terapie,
která pomáhá např. v práci s dětmi
a mládeží v preventivních programech, také jako teambuildingová
aktivita a rovněž v nejrůznějších
zdravotních aspektech, kdy jej lze
použít např. k léčení neurologické
poruchy ADHD, kterou děti často
v nějaké formě trpívají.
Děti si v naší družině každopádně březnové bubnování užily jako
skvělou zábavu, kterou pomohly
samy vytvořit. Z akce pak odcházely
nadšené, nabité energií a s dobrou
náladou. Už se těšíme na další družinové akce, které nám zase ukážou
něco nového.

Děti ve školní družině při ZŠ Ladislava Coňka v Písnici zažívají každý
měsíc nějakou zajímavou akci. Družinová akce je vždy směřována tak,
aby dětem ukázala něco nového, co
ještě všechny neznají, něco, co rozvine jejich obzory, co jim připraví
nové zážitky a co je obohatí.
V březnu jsme se rozhodli dětem ukázat magickou moc rytmu.
Pozvali jsme si skvělého bubeníka,
pana Petra Šušora, který se bubnování věnuje na profesionální a terapeutické úrovni. Bubnování je pro
něj stylem života, způsobem, jak
poznat sama sebe, cestou, jak skrz
své emoce, vyvolané bubnováním,
navázat kontakt s ostatními.
V pátek 15. března jsme se sešli
v hojném počtu skoro všech družinových dětí v jedné z našich tříd.
Pan bubeník dětem přinesl nej-

Markéta Bezoušková
Foto: Markéta Bezoušková
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KLUB SENIOR
VLAŠIMSKÝ ZÁMEK
A OBSERVATOŘ

V úterý 26. března jsme navštívili
město Vlašim se zámkem, obědem
v zámecké restauraci a nedalekou
Vlašimskou astronomickou společnost. Věnoval se nám pan Urban,
který nám objasnil některé úkazy při
pozorování a další pozoruhodnosti. Vydrželi jsme naslouchat více než
dvě hodiny. Hodně jsme se dověděli a byli jsme také udiveni, co naši
senioři vědí a o čem přemýšlejí. Pan
Urban vždy odborně odpověděl, šlo-li o banalitu, odhalil souvislosti. Výlet
na vlašimský zámek a observatoř je
výjimečným zážitkem i pro děti.
Zámek Vlašim byl založen na
místě gotického hradu z roku 1303
a i díky Janu Očkovi z Vlašimi, druhému pražskému arcibiskupovi, se
stal reprezentativním sídlem. V 15.
století za pánů Trčků z Lípy byl zámek přestavěn na renesanční. V 19.
století zde sídlila knížata z Auerspergu, a to do roku 1945 kdy byl zámek
změněn do dnešní podoby. Dnes se
na zámku nachází muzeum Podbla-

nicka s výstavou z historie zámku
a parku. Návštěvníci mohou navštívit také zámecké sklepení, kapli založenou Marií Josefou z Auerspergu
a zámeckou věž, již lze využít jako
rozhledny. V zámku je ke svatebním
obřadům a koncertům využívána
obřadní síň. Vše jsme si prohlédli a byli jsme za výbor klubu velmi
rádi, že jsme pro naše členy tuto mimořádnou návštěvu města Vlašim
uspořádali.
Foto: p. Kudrna

ZA HISTORIÍ DO DOUDLEB,
ZA KULTUROU DO MALÝCH
SVATOŇOVIC

Ve společnosti stálých výletníků
jsme od 5. do 7. dubna odjeli na první výlet v tomto roce, a to za historií

na zámek Doudleby, do muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích.
Druhý den jsme zamířili do Polska, kde vždy dobře nakoupíme, za
poloviční ceny. Po příjezdu a odpočinku si večer po večeři veškeré zážitky sdělujeme. Dále se při večerním posezení koná módní přehlídka
těch odvážnějších. Smíchu a veselí
není nikdy málo.
Historie nás vždy přesvědčí, že
naši předkové byli pracovití, skromní, šikovní a že máme co obdivovat.
Letos nás zaujal zámek Doudleby
nad Orlicí, kde byla přítomna 84letá
paní majitelka Eleonora se synem
Petrem, který nás provázel. Společně jsme při kávičce hovořili i s jeho
sestrou Monikou. Bylo to hezké posezení s občerstvením v místní kavárně pro nás krásně vyhřáté. Zaujalo nás skromné vystupování majitelů zámku. Jako by se zde čas zastavil.
Závěrečný den začal pozdním
vstáváním. V nedalekých Malých Svatoňovicích byla domluvená návštěva
s paní starostkou, aby otevřela muzeum čistě pro nás. Bylo skoro velkole-

pé. Takových informací a tak pěkně
nám pověděla paní starostka, archivářka a zakladatelka muzea v tomto
malém městečku, kde starostuje již
šesté volebních období. A ve dvoupodlažním muzeu bylo co prohlížet.
Po prohlídce jsme si mohli prohlédnout náměstíčko s kostelem, nebo
navštívit právě probíhající mši. Kostel byl zcela zaplněn. Potom hajdy
na oběd do naší oblíbené restaurace
Barunka a již v 17.00 hodin nás vítala
Praha. Vzpomínky na výlet zůstanou.

paní Hánové a s průvodkyní.
Valdštejnský palác v Praze na Malé
Straně, jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka, je v současné době sídlem Senátu a Parlamentu České republiky. Součást
komplexu tvoří také Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna. Senát
spravuje dále sousední Kolovratský
palác a Malý Fürstenberský palác.
Na exkurzi do Senátu se přihlásilo
celkem 37 osob, které zajímá historie. Průvodkyně nás provedla všemi
místnostmi kromě jednací a prezidentské kanceláře, seznámila nás
se zajímavostmi stavby a také s osobouAlbrechta z Valdštejna.
Evropská unie udělila Kanceláři
Senátu v roce 2003 ocenění Europa
Nostra za citlivé restaurování a rekonstrukci Valdštejnského paláce.
Podařilo se architektonicky obnovit historický ráz paláce, zahrady
s dominantní Salou terrenou a výstavním prostorem ve Valdštejnské
jízdárně. V místech koníren je v současnosti Jednací sál Senátu. Valdštejnský palác je zdarma přístupný
pro veřejnost o víkendech od 10
do 16 hodin. Valdštejnská zahrada
je volně přístupná od dubna do října od 10 do 18 hodin. V době státních svátků je slavnostně osvětlena
a otevřena až do 22 hodin.
Na závěr exkurze se nám věnoval
pan senátor Tomáš Grulich. Vzniklá

debata byla zajímavá a vše zakončilo pozvání na malé občerstvení.
Poděkování bylo na místě a my se
budeme těšit, že pana senátora pozveme do našeho klubu seniorů,
tentokráte s dotazy o důchodovém
zabezpečení a jiných záležitostech,
které se naši senioři rádi dozvědí.
Všem, kdo se zasloužili o tuto exkurzi, patří velká pochvala, že jsme
vše viděli, slyšeli a doplnili procházkou po zahradě při krásném sluníčku. Naše historička paní prof. Randová pak dokonale shrnula hlavní
informace a bylo nám vlastně líto, že
procházku musila již brzy ukončit.
Na příště, 19. června, plánujeme
zahrady pod Hradem. Informace najdete v časopise U nás.
Zdena Prchlíková
Foto: p. Kudrna

Foto: Zdena Prchlíková

NÁVŠTĚVA SENÁTU
Na předchozí pozvání jsme na 9.
dubna objednali návštěvu Senátu za
přítomnosti pana senátora Tomáše
Grulicha, za spolupráce sekretářky
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NOVÍ OBČÁNCI BUDOU MÍT SVÉ STROMY
Noví občánci Libuše a Písnice mají právo na více zeleně v místě,
kde žijí a vyrůstají.
Výsadbou stromů v parčíku K Jezírku na Libuši zahájila městská část
Praha-Libuš 11. dubna 2013 projekt,
jehož smyslem je upevnit vztah občanů k místnímu prostředí. Projektem chceme oslovit především rodiče nově narozených dětí.
U příležitosti slavnostního uvítání nových občánků starostou Jiřím
Koubkem 20. března tohoto roku
účastníci vysadili v parčíku dub letní a dub uherský. Kromě pracovníků
zahradnické firmy se do výsadby zapojili samozřejmě rodiče a prarodiče
dětí. Ale jak je vidět z fotografií, ruku
k dílu přiložili hlavně sourozenci nových občánků, na jejichž počest se
stromy vysazovaly. Stromy zasypávali zeminou a poctivě je zalévali.
Zastupitel pan František Herc akci
zpestřil vypuštěním holubů pro každé z narozených dětí. Jistojistě odnesli do výšin přání všech přihlížejících.
Se zajištěním této příjemné akce
pomohli i libušští hasiči. V místě vysazování stromů postavili stan, kde
všichni přítomní mohli zhlédnout videa z akcí městské části Praha-Libuš
a občerstvit se.
Ti, kteří se nemohli této milé akce
zúčastnit a rádi by se na vysazené
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stromy podívali, je poznají podle
destiček s jejich názvem a jmény
dětí, umístěných na žulových podstavcích. Mosazné cedulky jsou dílem akademického sochaře Petra
Poláka z Písnice.
Rodiče nově narozených dětí se
mohou k projektu připojit u příležitosti každého slavnostního aktu
uvítání občánků do obce. Budou písemnou formou dotázáni odborem
správním a školství Úřadu MČ Praha-Libuš, zda mají zájem se zúčastnit.
Symbolika je vyjádřena možností
zasypat kořeny stromu připravenou
zeminou, zalít či pomoci strom ukotvit. Další společné sázení by mělo
následovat na podzim letošního
roku. O termínu výsadby vás budeme včas informovat.
Údržbu všech stromů vysazených
v tomto projektu bude zajišťovat
městská část. Děkujeme všem za
účast, pomoc při sázení a již se těšíme na další akci.
Anna Rusiňáková,
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš
Foto: Tomáš Polák, Jana Martínková,
Michal Paučík a Anna Rusiňáková

radnice

ANKETA MEZI ZASTUPITELI

OTEVŘÍT, ČI NEOTEVŘÍT NÁJEZD NA SILNIČNÍ OKRUH?
Redakce časopisu U nás požádala všechny zastupitele městské
části Praha-Libuš, zda by odpověděli na anketní otázku:
Má městská část Praha-Libuš trvat na tom, aby nájezd na pražský
silniční okruh mezi Písnicí a Dolními Břežany zůstal mimo provoz
podle podmínek stavebního povolení? Proč?
Názory těch zastupitelů, kteří odpověděli, otiskujeme v pořadí,
jak redakci došly.
Radek Řezanka: Ano, rozhodně
na tom podle mého názoru máme
trvat. Domnívám se, že veškeré podmínky, které byly vyspecifikovány
v průběhu stavebního řízení, mají
sloužit k ochraně obyvatel Písnice
a Libuše před nadměrnou dopravou, a nevidím důvod, proč se vzdávat možnosti, jak tento hrozící problém eliminovat − obchvat Písnice
přece byl slibován právě jako řešení
nadměrné dopravy.
Jiří Koubek: Musíme na podmínce trvat, nelze ani jinak. Tato moudrá podmínka mých předchůdců
v územním i stavebním rozhodnutí
slouží k ochraně před nadměrnou
dopravou. Důvody této ochrany nepominuly, naopak. Dočkali bychom
se výrazného nárůstu dopravy, ubylo by sice aut ze středočeských obcí
(které i tak mají nájezd na pražský
okruh v jiných místech), ale výrazně
by přibylo aut ze sídlištních pražských
městských částí Modřany, Lhotka,
Krč. Stali bychom se tranzitní cestou
na první nájezd na pražský okruh na
pravém břehu Vltavy. Nelze rušit či
obcházet podmínky v platných rozhodnutích jen proto, že se někomu
nehodí nebo že na její splnění (vybudování obchvatu) nejsou nyní peníze
a dlouho nebudou. Dočkali bychom
se situace, kdy nám příště v územním
řízení budou naslibovány například
protihlukové stěny, ale nebudou následně realizovány, protože se nebudou stavět jen proto, že jsou drahé a na již zrealizovanou část stavby
běží záruční doba. Proti rozhodnutí
o otevření křižovatky jsme se odvolali
a využijeme všech možností k ochraně našich oprávněných zájmů. Požadavek na referendum vyřčený některými místními zastupiteli před více
než rokem na zastupitelstvu považuji
přímo za hloupý. Je třeba hledat cesty, jak podmínku naplnit, nikoliv jak
ji obejít.
Václav Kuthan: Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych se s vámi
podělil o své stanovisko ohledně
spuštění mimoúrovňové křižovatky

(MÚK) Dolní Břežany. Předchozí vedení radnice ve spolupráci s občanskými iniciativami a občany dosáhlo
toho, že podmínkou pro spuštění
MÚK mělo být vybudování východního obchvatu Písnice.
Vybudování obchvatu je však
v nedohlednu. Finanční prostředky,
přidělené magistrátem do rozpočtu
naší městské části, výrazně klesly.
Ruku v ruce s tím klesají i naděje na
opravu komunikací ve správě naší
městské části. Skutečnost, že okrajové části metropole jsou dlouhodobě na okraji zájmu magistrátu, nelze
přehlédnout.
Osobně dlouhodobě vystupuji
proti tomu, aby byla zprovozněna
MÚK dřív, než bude vybudován východní obchvat Písnice. To bylo jedním z našich předvolebních témat
a zůstává to pro mne prioritou i po
volbách.
Z vlastní zkušenosti dobře znám
provoz na Libušské ulici. Přejít na
druhou stranu silnice, pokud v dosahu nejsou semafory, je pro chodce
téměř nemožné. Bezpečnost silničního provozu se často stává spíš iluzí, což si uvědomím vždy o to víc ve
chvíli, kdy zde vedu za ruku své malé
dítě. Nelze nevidět, že zprovozněním sjezdu v Písnici se situace na
Libušské stane neudržitelnou. Navýšením dopravy budou logicky postižena i další místa v naší městské
části (řidiči, kteří použijí tento sjezd,
budou značnou měrou využívat při
cestě do Kunratic Dobronickou ulici
a při cestě do Modřan Meteorologickou ulici).
Pádným argumentem proti zprovoznění MÚK je též stávající katastrofální stav komunikace Libušská
v Písnici. Magistrát zatím ani nezačal s její opravou. Pokud v těchto
místech dojde k dopravní nehodě
či k havárii infrastruktury, stanou se
přilehlé uličky okamžitě objízdnou
trasou.
Dnes a denně vedu diskusi s občany, kteří si stěžují, že situace na
hlavní dopravní tepně naší měst-

ské části je pro ně nepřijatelná. Tyto
hlasy vnímám a vím, že je třeba být
s nimi solidární. Bez ohledu na to,
že při cestě jižním směrem může
být i pro mne pohodlné využít sjezd
plánovaný v Písnici.
Pavel Macháček: Historie mimoúrovňové křižovatky Břežany pro
mě začala v r. 2002, kdy naše MČ
připomínkovala projekt pro územní řízení Pražského okruhu. Naším
požadavkem bylo nezřizovat tuto
křižovatku. Důvody: předpokládané dvojnásobné zvýšení intenzity
dopravy v Libušské (jedná se o 1.
sjezd z okruhu na našem břehu Vltavy), nevyhovující stavebně technický stav Libušské, podnormová
vzdálenost (čili blízkost) křižovatek
Břežany a Vestec (v projektu nazývaná Písnice), žádosti mnoha obyvatel
tzv. staré Písnice.
Současně jsme investorovi Pražského okruhu, tj. Ředitelství silnic
a dálnic ČR, navrhli několik alternativních návrhů, které nám poté posoudil odborník z Dopravní fakulty
ČVUT.
Z dikce zákona však o těchto návrzích nemohlo ŘSD jednat. Muselo
postupovat v souladu s územním
plánem hl. m. Prahy schváleným
v r. 1999. Po mnohaměsíčních jednáních došlo ke kompromisu. MÚK
Břežany bude realizován, ale zprovozněn bude současně s východním

obchvatem Písnice (ŘSD dalo tomu
návrhu přednost před variantou
MÚK realizovat dodatečně − současně s obchvatem Písnice). Tak bylo
stanoveno územním rozhodnutím
a stavebním povolením. Tak bylo realizováno. Takový je současný stav.
Co se od r. 2002 změnilo? V Libušské ulici je zákaz nákladní automobilové dopravy (ten v r. 2002 nebyl).
Její stavebně technický stav se zhoršil. Proto nevidím důvod měnit stanovisko.
Od zprovoznění Pražského okruhu jsem vzniklý stav často vysvětloval. Chápu, že je pro nepísnické nepochopitelný a nenormální. Již jsem
vyslechl i několik urážek.
V tomto případě považuji za svou
povinnost hájit zájem menšiny, tj.
zejména občany Písnice. Proto jsem
odmítl návrh některých kolegů zastupitelů uspořádat na dané téma
místní referendum. Mám bezpečně
zjištěno, že odpor proti zprovoznění
křižovatky Břežany klesá se čtvercem vzdálenosti od Písnice.
Na závěr mohu zopakovat to, co
jsem konstatoval bezprostředně
po zprovoznění Pražského okruhu:
Situace je to skutečně nenormální,
leč za dané konstelace považuji za
menší zlo nechat křižovatku Břežany
zavřenou.
10. 4. 2013
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radnice

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne
27. 3 2013 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná
na www.praha-libus.cz).
č. 10/2013: Zastupitelstvo
MČ Praha-Libuš:
Schvaluje smlouvu a uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu pozemků parc. č. 912/9
v k. ú. Libuš, obec Praha, o výměře
60 m2, ve vlastnictví 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. Pověřuje starostu
MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka
podepsáním smlouvy o smlouvě
budoucí směnné, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 11/2013: ZMČ Praha-Libuš
bere na vědomí zprávu o činnosti
rady městské části za období od 18.
2. 2013 do 11. 3. 2013.
č. 12/2013: ZMČ Praha-Libuš
bere na vědomí Zprávu o činnosti
kontrolního výboru Zastupitelstva
MČ Praha-Libuš za rok 2012.
č. 13/2013: ZMČ Praha-Libuš

bere na vědomí, že počet obyvatel
MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2013 je dle zveřejněné informace ČSÚ Praha 9 724.
č. 14/2012: ZMČ Praha-Libuš
zmocňuje Radu MČ Praha-Libuš na
základě ust. § 89 odst. 2 písm. d), ve
spojení s ust. §17 odst. 1 písm. h) a
ust. § 19 odst. 4 zákona č. 131/2000
Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, k podání návrhu majetkového převodu − svěření pozemku parc. číslo 428/1 (orná
půda) o výměře 61 012 m2, k. ú. Libuš, v majetku obce, tj. hl. m. Prahy,
do správy MČ Praha-Libuš.
K tisku připravily
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ

19. června 2013
11. září 2013
4. prosince 2013
Jednání probíhají v zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) od
18.00 hodin.
Změna termínu vyhrazena
– sledujte úřední desku na
www.praha-libus.cz.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od
12. 3. do 8. 4. 2013. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské
části Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu
zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
Rada MČ Praha-Libuš:
Souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin čp. 1031 na
pozemku v k. ú. Libuš do pozemku ve
vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě MČ
Praha-Libuš, parc. č. 1134, dle projektové dokumentace vypracované Ing.
Václavem Čuřínem, autorizovaným
technikem ČKAIT 0008835, z 02/2013
za splnění následujících podmínek:
Bude vydáno kladné stanovisko správce komunikace, tj. Technické správy
komunikaci hl. m. Prahy. Pro uložení
přípojek do pozemků ve vlastnictví
hl. m. Prahy, ve správě MČ Praha Libuš
parc. č. 1134 v k. ú. Libuš, bude před
zahájením stavby uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen v souladu se
schválenými „Zásadami pro zřizování
věcných břemen a stanovení náhrad
za jejich zřízení“. Bude zachován průchod na chodníku v komunikaci v ulici
Libušská. Po dokončení stavby budou
stavbou dotčené konstrukce a pozemky uvedeny do původního stavu. Tento
souhlas se vydává za správce pozemků
parc. č. 1134 v k. ú. Libuš a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím
a neřeší zábor veřejného prostranství.
Souhlasí s umístěním stavby STL
plynovodu PE 63 o délce 70 m a plynovodních přípojek STL PE 40 do pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve
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správě MČ Praha-Libuš parc. č. 439/3
a 429/15, oba v k. ú. Libuš, pro bytové domy čp. 720-721, čp. 722-723,
724-725 v ulici V Rohu dle projektové dokumentace vypracované Ing.
Zdeňkem Novosádem, IČ:16255399
ČKAIT ev.č. 0004560, pod č. 016/2012
z 01/2013 za splnění následujících
podmínek: pro uložení STL plynovodu
a STL přípojek do pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš parc. č. 439/3 a 429/15 v k.
ú. Libuš, bude před zahájením stavby
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen
v souladu se schválenými „Zásadami
pro zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení“. Bude
zachován trvalý průjezd komunikací
V koutě a V Rohu a průchod na chodníku a do všech nemovitostí v ulici
V Rohu. Po dokončení stavby budou
stavbou dotčené konstrukce a pozemky uvedeny do původního stavu. Tento
souhlas se vydává za správce pozemků
parc. č. 439/3 a 429/15, oba v k. ú. Libuš, a nenahrazuje vyjádření vlastníků
sítí infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného
prostranství.
Schvaluje zveřejnění Výzvy na
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky
č.148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších

předpisů, na objekty ve vlastnictví hl.
m. Prahy, svěřené MČ Praha-Libuš. Seznam budov je přílohou č. 1 této Výzvy.
Pověřuje starostu Jiřího Koubka podpisem této výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Ukládá odboru
správy majetku a investic ÚMČ administrativně zajistit výběrové řízení.
Schvaluje vypsání Výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na zajištění výměny 344 ks osvětlovacích těles v budovách ZŠ Meteorologická dle seznamu, který je přílohou
č. 1 této výzvy. Schvaluje text Výzvy
k veřejné zakázce malého rozsahu
„ZŠ Meteorologická – výměna 344 ks.
osvětlovacích těles“, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Schvaluje vypsání Výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na zajištění havarijní opravy podlahy
zásobovací chodby školní kuchyně, vč.
výměny vstupních venkovních dveří,
v budově ZŠ Meteorologická. Schvaluje text výzvy k této veřejné zakázce
„ZŠ Meteorologická – havarijní oprava
podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří“, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře
47,94 m2, v MŠ Lojovická panu Štěpánu Krupičkovi s účinností od 1. května
2013, na dobu určitou jednoho roku
s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 5 550 Kč, bez služeb
spojených s užíváním bytu. Nájemné
bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu 1. 4. 2014 podle
oficiálního inflačního indexu vydaného Českým statistickým úřadem za
předcházející rok. Schvaluje smlouvu

a uzavření nájemní smlouvy na tento
služební byt.
Souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 3+1, o výměře
79,05 m2, v ZŠ Meteorologická panu
Emilu Vintrovi s účinností od 1. května
2013, na dobu určitou jednoho roku
s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 7 400 Kč, bez služeb
spojených s užíváním bytu. Nájemné
bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu 1. 4. 2014 podle
oficiálního inflačního indexu vydaného ČSÚ za předcházející rok. Schvaluje
smlouvu a uzavření nájemní smlouvy
na tento služební byt.
Souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 3+1, o výměře 72,8
m2, a zahrady v MŠ Ke Kašně 334 panu
Zdeňkovi Běleckému od 3. dubna
2013, na dobu určitou jednoho roku
s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 8 000 Kč, bez služeb
spojených s užíváním bytu. Nájemné
bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu 1. 4. 2014 podle
oficiálního inflačního indexu vydaného ČSÚ za předcházející rok. Schvaluje
smlouvu a uzavření nájemní smlouvy
na tento služební byt.
Schvaluje znění textu Dohody
o uznání a narovnání vlastnického
práva k nemovitosti, pozemku parc.
č. 210/2 v k. ú. Písnice, obec Praha,
zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1296 pro k. ú. Písnice, obec
Praha, mezi účastníky MČ Praha-Libuš
a paní Miladou Coňkovou. Dohoda je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Postupuje předložení dohody do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení.
Bere na vědomí schválení Do-

radnice
datku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR, Karlovo
náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, ze
dne 29. 11. 2012, který je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
u veřejné zakázky malého rozsahu
„Údržba zeleně v MČ Praha-Libuš“,
a to v souladu se Zprávou o posouzení
a hodnocení nabídek. Schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné zakázky.
Schvaluje plné moci pro zastupování
MČ ve věcech technických, vystavené
k mandátní smlouvě s dodavatelem
služeb „Údržba zeleně v MČ Praha-Libuš“, firmou MK3, a. s., se sídlem
Krupská 10/15, 415 01 Teplice, pro
Ing. Annu Rusiňákovou a Ing. Michala
Paučíka, které jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení. Schvaluje smlouvu
a uzavření mandátní smlouvy se společností MK3, a. s., se sídlem Krupská
10/15, 415 01 Teplice, IČ: 25043706, za
celkovou cenu 711 703 Kč včetně DPH.
Schvaluje text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
programového vybavení Datacentrum pro Windows (DC1-MZDY) a jeho
servisu se společností Datacentrum
systems & consulting, a. s., Písnická
30/13,142 00 Praha 4 – Kamýk.
Schvaluje výši osobního příplatku paní Mgr. Blance Chýlové, pověřené
řízením ZŠ L. Coňka, s účinností od 1.
5. 2013. Platový výměr je neveřejnou
přílohou tohoto usnesení.
Schvaluje příspěvkové organizaci MŠ Lojovická převedení finančních
prostředků ve výši 40 000 Kč z rezervního fondu do fondu odměn na posílení mzdových prostředků pro rok 2013.
Jmenuje konkurzní komisi pro
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové
organizace zřizované MČ Praha-Libuš
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků L. Coňka ve složení: předseda komise: Ing. Lenka Koudelková (zástupce
zřizovatele); členové komise: PaedDr.
Jaroslava Adámková (zástupce zřizovatele), Mgr. Darina Medová (zástupce
krajského úřadu), Mgr. Jana Vinterová
(zástupce ČŠI), Mgr. Zdeněk Bělecký (odborník v oblasti státní správy),
Mgr. Jana Daňhelková (zástupce pedagogických pracovníků školy), Lenka
Suchopárová (zástupce školské rady).
Jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou,
vedoucí odboru správního a školství
Úřadu MČ. Souhlasí, aby pan starosta
Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise.
Jmenuje konkurzní komisi pro
konkurz na obsazení vedoucího pra-

covního místa ředitele/ky příspěvkové
organizace zřizované MČ Praha-Libuš
MŠ K Lukám ve složení: předseda komise: Ing. Lenka Koudelková (zástupce
zřizovatele); členové komise: PaedDr.
Jaroslava Adámková (zástupce zřizovatele), Mgr. Darina Medová (zástupce
krajského úřadu), Mgr. Jana Vinterová
(zástupce ČŠI), Mgr. Zuzana Soukopová (odborník v oblasti státní správy),
PaedDr. Jarmila Kadeřábková (zástupce pedagogických pracovníků školy).
Jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou,
vedoucí odboru správního a školství
Úřadu MČ. Souhlasí, aby pan starosta
Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise.
Jmenuje konkurzní komisi pro
konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové
organizace zřizované MČ Praha-Libuš
MŠ Mezi Domy ve složení: předseda
komise: Ing. Lenka Koudelková (zástupce zřizovatele); členové komise:
PaedDr. Jaroslava Adámková (zástupce zřizovatele), Mgr. Darina Medová
(zástupce krajského úřadu), Mgr. Jana
Vinterová (zástupce ČŠI), Mgr. Zuzana
Soukopová (odborník v oblasti státní
správy), Mgr. Markéta Kecová (zástupce pedagogických pracovníků školy).
Jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou,
vedoucí odboru správního a školství
Úřadu MČ. Souhlasí, aby pan starosta
Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise.
Schvaluje smlouvu a uzavření
darovací smlouvy se společností DDD
servis, s. r. o., Libušská 104/313, 142 00
Praha 4, na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2013.
Bere na vědomí „Důvodovou
zprávu“ k návrhu majetkového převodu MČ Praha-Libuš − svěření pozemku, jehož parcelní číslo a výměra
jsou uvedeny dále v tomto usnesení
a který je v majetku obce, tj. hl. m.
Prahy, do správy MČ Praha-Libuš.
Schvaluje dle usnesení o zmocnění
Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš č. 14/2013 ze dne 27. 3. 2013
na základě ustanovení § 89 odst. 2
písm. d), ve spojení s ustanovením
§17 odst. 1 písm. h) a ustanovením
§ 19 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších
předpisů, návrh majetkového převodu MČ Praha-Libuš − svěření pozemku parc. č. 428/1 (orná půda) o výměře 61 012 m2, k. ú. Libuš, v majetku
obce, tj. hl. m. Prahy, do správy MČ
Praha-Libuš, s návrhem na využití,
který je neveřejnou přílohou tohoto
usnesení.
Schvaluje text písemné Výzvy
k podání nabídky a prokázání splně-

ní kvalifikace ve veřejné zakázce na
stavební práce – „Snižování spotřeby
energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“ − jako zakázky malého rozsahu,
a to v rámci: projektu financovaného
z OPŽP „Snižování spotřeby energie
v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš“, reg. č.
CZ.1.02/3.1.00/11.12649, a z prostředků akce Rekonstrukce areálu MŠ Ke
Kašně (havarijní stav), akce č. 41507,
kterou obdržela MČ Praha-Libuš
schválením usnesení Zastupitelstva
hl. m. Prahy 7/50 ze dne 2. 6. 2011 jako
uvolnění rezervy pro městské části hl.
m. Prahy vytvořené v kap. 1016 rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011 bude
projekt spolufinancován.
Schvaluje text písemné Výzvy
k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce na
zpracovatele: prováděcí projektové
dokumentace (část A), energetického
auditu (část B) a žádosti o dotaci OPŽP
(část C) jako zakázky malého rozsahu
vyhlášené po částech, a to v rámci
nového projektu „Snižování spotřeby
energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš“ s cílem podat žádost o dotaci do
Operačního programu Životní prostředí „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke
Kašně MČ Praha-Libuš“.
Nesouhlasí s vydaným rozhodnutím odboru výstavby ÚMČ
Praha 12 ze dne 28. 3. 2013 zn.
VYST/28597/2011/Sa o povolení změny užívání Unimo objektu − ubytovna
typu E v ul. V Lužích v Praze-Libuši
situované na pozemku parc. č. 675/3
v k. ú. Libuš – spočívající v prodloužení lhůty dočasnosti do 31. 12. 2015
a odvolává se proti tomuto vydanému rozhodnutí z těchto důvodů:
Budova byla postavena jako zařízení
staveniště a její povolení k užívání
skončilo dne 31. 12. 2008. Stavba je
od 1. 1. 2009 užívána bez právního
titulu nebo v rozporu s příslušnými
právními předpisy. Objekt nesplňuje
v současné době normativy staveb
pro ubytování dle platné vyhlášky č.
26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu, je ve špatném
technickém stavu a není v souladu
s platnými právními předpisy a veřejnými zájmy chráněnými stavebním zákonem a zvláštními předpisy.
Dle ÚP se stavba nachází na rozhraní
ploch s funkčním využití SVM − smíšené městského typu, VN − služby
a nerušící výroba, IZ − izolační zeleň.
Stavba − ubytovací zařízení je v souladu s ÚP pouze na ploše s funkčním využitím SVM. V části ploch s funkčním
využitím VN − služby a nerušící výroba umožňuje umístění stavby typu
malé ubytovací zařízení jako výjimečně přípustné funkční využití, o které
je třeba žádat příslušný stavební úřad
se stanoviskem Útvaru rozvoje města

a MČ Praha-Libuš. Původní povolení na výše uvedený objekt bylo způsobeno absencí územního plánu na
dané území. V současné době jsou zastavovány okolní plochy v souladu se
schváleným územním plánem a tím
celá lokalita naplňuje architektonické
záměry jako celku. Ubytovna je dlouhodobě zdrojem problémů, počínaje
sociální oblastí až po trestnou. Řízení
pod zn. VYST/28597/2011/Sa bylo vedeno jako změna užívání spočívající
v prodloužení lhůty dočasnosti do 31.
12. 2013. Oznámením číslo II o zahájení řízení ze dne 30. 1. 2013, které nebylo MČ doručeno v intencích stavebního zákona, ale až při ústním jednání
dne 11. 3. 2013, byla změněna lhůta
dočasnosti do 31. 12. 2015.
Bere na vědomí oznámení pořizovatele o projednání návrhu Územního plánu hlavního města Prahy
(Metropolitního plánu) čj. S-MHMP
172101/201 ze dne 12. 3. 2013 s termínem pro uplatnění připomínek městských částí do 12. 4. 2013. Uplatňuje
následující připomínky k návrhu zadání Územního plánu hlavního města
Prahy (Metropolitního plánu):
Městská část žádá prostřednictvím pořizovatele Zastupitelstvo hl. m. Prahy,
aby dořešilo soulad platné legislativy
na úseku územního plánování hl. m.
Prahy.
MČ by uvítala, aby hl. m. Praha jednoznačně stanovilo úlohu a svěřené pravomoci městských částí v územním
plánování hl. m. Prahy.
V zadání nejsou specifikované předpokládané kapacity (počet obyvatel,
počet pracovních míst, objem individuální a hromadné dopravy atd.).
Není jasně specifikovaná koncepce
pořízení dvojúrovňového územního
plánu s ohledem na nižší úroveň pro
vybraná území, jejich smysluplnost
v časové ose.
MČ požaduje jasnou specifikaci priorit
územního rozvoje a problémů hlavního města i městských částí.
Chybí jasná definice uvažovaných čtyř
způsobů využití území. Dále není stanoveno, jak bude zajištěno skutečné
fungování městské zeleně a ÚSES.
MČ požaduje stanovení priorit ochrany rozvojových území, související infrastruktury a dopravní obslužnosti
těchto území.
MČ požaduje stanovení ochrany stávajících zastavěných území z pohledu
dopadů dopravy a ochrany stávajících
ploch zeleně.
Ukládá panu starostovi předat toto
stanovisko městské části odboru
územního plánování Magistrátu hl. m.
Prahy – termín do 12. dubna 2013.
K tisku připravily
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

U nás | 5/2O13 | 15

radnice

K PLÁNOVANÉMU BYTOVÉMU DOMU NA SÍDLIŠTI PÍSNICE
V průběhu měsíce dubna obdržel Úřad MČ Praha-Libuš projektovou dokumentaci k plánovanému „Bytovému domu Písnice“, který chce investor Tadainvest, s. r. o., umístit při ulicích Ke Kurtům
a U Bazénu na pozemky parc. č. 910/66 a 910/86, k. ú. Písnice.
Když jsem tuto informaci poprvé před několika týdny zaslechl,
nechtělo se mi věřit, že na tak relativně malý pozemek v zastavěné
lokalitě lze umístit osmipatrový
bytový objekt. Nyní máme v ruce
projektovou dokumentaci, ke které si necháme investorem předlo-

žit doplňující posudky a informace.
Za nezbytné považuji vypracování
oponentských studií na oslunění
okolních objektů a dopravu v klidu – parkovací místa. Důležité pro
naše stanovisko budou odstupové
vzdálenosti od současných objektů, podle vyjádření odboru výstav-

by Úřadu městské části Praha 12
navržený objekt v tomto ohledu
nevyhovuje. Z projektové dokumentace není zřejmé, jak bude řešena celková organizace dopravy
a parkování během výstavby, kolik
parkovacích míst a kde bude třeba
nahradit, jaký bude vliv stavby na
stávající příjezdové komunikace,
včetně přilehlého chodníku, či zda
budou stavbou dotčena stávající
kontejnerová stání. V červnu nebo
v září svolám veřejné setkání inves-

tora, architekta a občanů v dotčené lokalitě tak, abychom se mohli
všichni detailně seznámit s projektem a občané měli prostor pro vyjádření k tomuto záměru. Informace
k veřejnému setkání najdete v časopise U nás, dále v sekci aktuality
na webových stránkách www.praha-libus.cz a budou zaslány infoservisem, k jehož odběru se můžete
tamtéž přihlásit.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

VÝZKUMNÉ STUDIE VIETNAMSKÉ KOMUNITY
Před více než rokem jsem navázal spolupráci s katedrou sociální
geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se za přispění grantu z Ministerstva pro
místní rozvoj vyhotovila pod vedením doc. Luď ka Sýkory studii
sídelní segregace vietnamské komunity v naší městské části.
S touto studií je spojena i další výzkumná práce „Vnitřní diferenciace

Vietnamců pro potřeby analýzy segregace cizinců třetích zemí“ vypraco-

vaná kolektivem pod vedením Terezy
Kušnirákové. Obě studie jsou uveřejněny na webových stránkách www.
praha-libus.cz v sekci Integrace.
S řešiteli obou studií jsem dohodl představení těchto výzkumů širší veřejnosti, na které zvu všechny
obyvatele městské části. Setkání se

uskuteční v úterý 11. června v podvečer v tělocvičně Klubu Junior.
Řešitelé budou vděčni za zpětnou
odezvu vás občanů. Pozvánka s konkrétní hodinou a seznamem řečníků
bude uveřejněna v červnovém čísle
časopisu U nás.
Jiří Koubek, starosta

HLUK Z LETADEL V LÉTĚ 2O13 PRO MAJITELE PSŮ
Letiště Václava Havla Praha připravilo na termín od 15. května do
30. září 2013 generální opravu hlavní dráhy, která bude pro obyvatele městské části Praha-Libuš dočasně znamenat zvýšený hluk.
Provozovatel Letiště Praha, a. s.,
přistoupil ke generální opravě hlavní dráhy, která je v nepřetržitém provozu od roku 1963, z následujících
důvodů. Dosud se veškeré opravy
této dráhy realizovaly pravidelně
na jaře a na podzim během dvou
až třítýdenních uzávěr. Tyto opravy
však již nedostačují a jejich délka se
s ohledem na stav dráhy postupně
prodlužuje. Stav dráhy byl vyhodnocen jako dlouhodobě nevyhovující,
provozovatel tedy přistoupil ke generální opravě. Její první etapa probíhala tři měsíce v roce 2012. Druhá
etapa byla plánována na rok 2013
a třetí, závěrečná, na 2014. S ohledem na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu a obyvatele
dotčených obcí a požadavky okolních municipalit, vedení společnosti
rozhodlo obě etapy sloučit do jedné,
realizované v termínu od 15. května
do 30. září 2013.
Provozovatel letiště oznámil, že
usiluje ve spolupráci s Řízením letového provozu, s. p., a leteckými společnostmi o to, aby letecký provoz
byl organizován co nejohleduplněji
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k obyvatelům dotčených sídel a zároveň byla dodržena pravidla bezpečnosti leteckého provozu. V době
letošní opravy bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu. Provoz
byl nastaven tak, aby pro přistání
letadel byl převážně využit směr
přes Prahu (a tedy mj. přes Libuš
a Písnici) a pro starty směr na Kladno. Byla nastavena přísnější pravidla
pro noční lety. V době od půlnoci
do páté hodiny ranní nejsou žádné
lety plánovány. Letiště umožní pouze přistání a starty zpožděných letů.
Hluk z leteckého provozu bude po
celou dobu generální opravy měřen
v souladu s platnou legislativou.
Zásadním přínosem generální
opravy hlavní dráhy je zvýšení provozní bezpečnosti a dále fakt, že po
jejím ukončení už nebudou pravidelné jarní a podzimní údržby trvat
dva až tři týdny, ale bude stačit tři až
pět dní.
Zdroj: Letiště Praha, a. s.
Podrobnější informace najdete
v Infoservisu MČ Praha-Libuš na
www.praha-libus.cz

POPLATKY ZA PSY
Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za psy za 1. pololetí 2013 uplynul 31. března.
Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné urychleně platbu
provést a vyhnout se tak vymáhání a případným sankcím (budou
aplikovány na dlužníky od konce května).
Možnosti úhrady:
– přímou platbou v pokladně (ekonomický odbor) v úředních
hodinách na ÚMČ Praha-Libuš, při platbě je nutné sdělit variabilní symbol a částku ze složenky;
– úhradou složenky na poště, bankovním převodem na účet
ÚMČ Praha-Libuš (č. ú. 19-2000691349/0800, variabilní symbol
ze složenky).
Informace na tel. 244 090 101 nebo ekonom@praha-libus.cz.
M. Vodvářková, ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ekonomický odbor Úřadu městské části Praha-Libuš upozorňuje
majitele psů, že dne 15. května 2013 proběhne očkování psů, a to
v době:
15.00−16.30 před Úřadem MČ Praha-Libuš,
Libušská 35, Praha-Libuš;
17.00−18.00 před prodejnou Zoo Haus,
Libušská 313, Praha-Písnice.
M. Vodvářková, ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš

téma

rozhovor

KUPUJEME SI RŮZNĚ DRAHÁ AUTA,
ALE VE ZDRAVOTNICTVÍ CHCEME ROVNOSTÁŘSTVÍ
Na otázky časopisu U nás odpovídá dětská lékařka MUDr. Hana
Cabrnochová.
Provozujete na Libuši soukromé
zdravotní středisko a vlastní
praxi dětské lékařky, jste členkou předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně a různých odborných
skupin, přednášíte, publikujete.
A máte čtyři děti. Jak to všechno
dokážete zvládnout?
Domnívám se, že je to vše hlavně
o organizaci celého dne, vše musí
být naplánované a nesmí vás rozhodit, když nakonec je vše jinak, než
mělo být ráno. S malými dětmi je
to velmi časté. Nyní ale pomáhá už
i nejstarší dcera, mám kolem sebe
hodně lidí. Pochopitelně za některou
práci i v domácnosti je nutné zaplatit, podmínkou je, že vydělávám tolik, abych si to mohla dovolit, a když
se mi nedaří, je to jen moje chyba,
jako podnikatel si nemám komu stěžovat. Tento pocit vás naučí zvládat
i těžkosti, na druhou stranu podmínkou všeho je zdraví mých blízkých.
Je psychicky náročnější pečovat
jako lékařka o vlastní děti?
Určitě, jestliže se rodiče bojí
o svoje děti, znají jen zlomek toho,
co ví a zná lékař, který obvykle vidí
i to, s čím se setkal jednou za život.
Určitý nadhled a to, že nejste do léčby pacientů vtažen vlastními emocemi, napomáhá tomu, aby se léčilo
opravdu racionálně, odběry krve dělaly jen tehdy, je-li to důležité, a léky
nepodávaly zbytečně.
Od roku 2001 jste předsedkyní
Odborné společnosti praktických dětských lékařů a místopředsedkyní Vakcinologické
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Čemu se
společnost a tyto její odborné
skupiny věnují?
V Odborné společnosti praktických dětských lékařů, jsem se věnovala především oblasti vzdělávání
lékařů, naše společnost měla kolem
1200 členů. Dnes působím dále ve
vedení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která
sdružuje kolem 100 společností. Odborné společnosti by měly být zárukou kvality poskytované zdravotní
péče, vydávají odborná doporuče-

ní, čelní představitelé společností
přednáší a publikují v časopisech.
Ve Vakcinologické společnosti se
věnujeme doporučením pro oblast
očkování, právě s tím souvisí i výkon
funkce člena Národní imunizační
komise České republiky, kde se připravují i odborné podklady pro rozhodování o tom kdy, v jakých intervalech, jakou očkovací látkou máme
v ČR očkovat. Největší radost mám
z kontaktu se studenty lékařské fakulty, s lékaři před atestační zkouškou z našeho oboru, pomáhám vychovávat další generaci pediatrů.
Co vám tato práce přináší pro
vaši praxi dětské lékařky?
Moje práce je současně i mým
koníčkem, mám pocit, že mi ostatní
aktivity pomáhají vidět věci v širších
souvislostech, naučit se rozlišovat
podstatné od nevýznamného. Jsem
účastna mnoha rozhodnutí, po kterých zůstávají hmatatelné výsledky
a to mě opravdu těší a dodává energii. Podílela jsem se na nové podobě
zdravotního a očkovacího průkazu,
který dostávají všechny děti v ČR
zdarma již několik let. Podařilo se
nám definovat náplň našeho oboru a připravit nové vzdělávací programy pro lékaře, zastupuji ČLS JEP
v komisi, kde se rozhoduje o tom,
jaké nové výkony zdravotní péče
budou hrazeny ze zdravotního pojištění. Byla jsem účastna diskusí před
zavedením úhrady některých velmi
důležitých očkování, pracuji v komisi, kde se diskutuje systém porodnictví v ČR a péči o novorozence. Zažila
jsem již několik ministrů zdravotnictví, kteří se stále střídají, ale zástupci společností a rozhodující partneři
pro jednání se tolik nemění. Bohužel
se ale stále opakuje podobný scénář,
místo abychom věci měnili k lepšímu, více energie vydáváme na záchranu toho, co fungovalo a co by
chtěl někdo zničit.
Nejvíce mě ale těší a radost přináší úspěšně vyléčené děti, to je prakticky každodenní náboj. Situace, kdy
medicína nedokáže pomoci, musí
vést každého z nás k veliké pokoře
a snaze se celoživotně vzdělávat tak,
abychom vždy dokázali pomoci.

Jak se díváte na často diskutované poplatky za návštěvu u lékaře a požadavek souhlasu obou
rodičů s ošetřením dítěte?
Pediatr je bohužel navštěvován
někdy i bezdůvodně. Nezlobíme
se za nezkušenost rodičů, ale setkávám se i se situací, kdy si rodiče
nechávají děti vyšetřit i tzv. pro jistotu třeba před cestou do zahraničí
nebo že jdou náhodou kolem ordinace, mají pocit, že je to zadarmo.
Ono to ale tak není, každá minuta
naší práce stojí peníze, o tento čas
pak musíme zkrátit dobu, kdy se
máme věnovat opravdu důležitým
věcem a vážně nemocným pacientům. Každý kontakt s pacientem
musí být zaznamenán do zdravotní
dokumentace, i když se jedná o relativně drobnou konzultaci. Tyto
situace poplatky u dětí částečně
eliminovaly, najednou tady bylo
povědomí, že to není zadarmo. Jinou otázkou je technický aspekt
výběru drobných 30 korun, po

tom se nám tolik nestýská, museli
jsme být připraveni peníze rozměnit a přibyla administrativní práce.
Tyto peníze nám ale v rozpočtu
chybějí a pediatrům je nikdo nenahradil. Možná se neví, že při zavedení poplatků se s tímto příjmem
počítalo a od té doby nám nikdo
výrazně za úhradu zdravotní péče
nepřidal. To vede u mnohých kolegů k rozčarování, práce je málo
těší, vidí kolem sebe, kolik peněz
utratí lidé v lékárnách za většinou
nesmyslné potravinové doplňky,
kolik platí za svoje mazlíčky u veterináře. Je ale pravdou, že chybný je i systém, který neumožňuje
zvolit si výši zdravotního pojištění
a vyžadovat pak patřičnou kvalitu.
Kupujeme si různě drahá auta, ale
ve zdravotnictví chceme rovnostářství, to nemůže dlouhodobě
fungovat. Pozná to každý v situaci,
kdy se dostane do vážného stavu
a nemá nablízku někoho, kdo mu
pomáhá skutečnou kvalitu zajistit.
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Vaše rodina má kořeny na Libuši. Bydlíte tady?
Na Libuši bydlí můj otec, já sama
žiji od narození v Praze 4 − Krči
v domě, který postavil také můj
předek a kde jsem se narodila. Na
budovu zdravotního střediska Libuš si pamatuji jako na dům, kde se
narodil můj otec, a který byl dědečkovi a celé naší rodině v 50. letech
zabaven spolu s objektem bývalých
drůbežářských závodů. Máme mnoho archivních materiálů, můj otec
poskytl některé do knihy o historii
naší městské části. Jako dítě jsem
tomu vůbec nerozuměla, postupem času jsem začínala chápat, ale
teprve nyní dokážu rozumět tomu,
jako bolestivé muselo být pro celou
rodinu vystěhování z domova. Divím se tomu, že se můj dědeček pak
ještě někdy dokázal alespoň trochu
radovat ze života a být takový, jakého si ho pamatuji. Asi každému se
zdá nespravedlivé, že by vám někdo vzal něco, co vám patří, poslal
vás bezdůvodně do vězení. Přesto
ale byli takoví, kteří z toho měli radost, kdo cítili, že je to „spravedlivé“.
Lidská závist a radost z neštěstí druhých je něco, čeho jsme se nedokázali ani po letech zbavit. O to více si
vážím lidí, kteří smýšlejí jinak.
Jak jste se dostala k provozování
zdravotního střediska Libuš?
V době probíhajících restitucí
byl naší rodině vrácen dům na Libuši, kde stát provozoval spádové
zdravotnické zařízení. V té době
jsem měla kde bydlet a náhodou
byla lékařkou. Pracovala jsem ale
v nemocnici a rozhodování bylo
těžké. Volba byla mezi úplným zánikem zdravotnictví na Libuši, pro-

dejem budovy, anebo pokračováním v provozování. Rozhodla jsem
se dům neprodat, odkoupila jsem
od svého strýce polovinu nemovitosti a zahájila provozování zdravotnického zařízení převedením
movitého majetku a zaměstnanců
na nově vzniklý právnický subjekt.
Budovu jsem přebírala v zoufalém
stavu, archivní fotografie mám dodnes uchované, v budově byl pouze
praktický lékař, pediatr a zubař. Rozšířili jsme profese, zaměstnali nové
lékaře, zrekonstruovali budovu. Po
několika letech jsem se ale nejvíce chtěla věnovat vlastní ordinaci,
přenechala jsem tedy původní ordinace svým kolegům do pronájmu
a sama se vystěhovala do sousední
budovy, kterou jsem opět z vlastních zdrojů zrekonstruovala. Tady
musím pronájem platit zase já. Důvodem byla snaha majitele sousední budovy pronajmout objekt k provozování herny, a to hned vedle
zdravotního střediska. Nezbylo mi
tedy, než objekt sama pronajmout
a zabránit tomu.
Je složité udržet v současné
době středisko v malé pražské
městské části?
Samotná ordinace je nákladná
především z důvodu rostoucího nájmu. Sama v sousední budově kolegům nájemné za metry nezvedám,
zůstalo od převedení nájemních
smluv nezměněné, rostou pouze
náklady na energie. Chci zde uchovat zdravotnictví, stále mám pocit
určité zodpovědnosti. Stoupající výdaje musí i lékaři kompenzovat tím,
že nemohou přidat svým zaměstnancům, musí ubrat v nákladech,
kde je to možné, protože rozšíření

nabídky tzv. nadstandardů u nás
stále pokulhává. Na rozdíl od jiných
oblastí nemůžeme legálně zvyšovat
nabídku, zdravotní pojišťovny by jí
nezaplatily a lidé si přejí mít většinou vše zadarmo. Máme tedy jedinou výhodu, že zdravotní pojišťovny
nám za práci zaplatí, bohužel někdy
se zpožděním.
Spolupracujete nějak s úřadem
naší městské části?
Podílela jsem se aktivně na práci
v komisi pro udržitelný rozvoj MČ
Libuš, na přípravě strategického
plánu, držím palce všem, kdo rozvíjejí projekt Zdravá Libuš a Písnice.
Našemu panu starostovi držím palce a velmi sleduji jednotlivé kroky
našeho zastupitelstva, pokud mi to
čas dovolí. Nabídla jsem své zkušenosti v diskusi na téma zdravotnictví
v naší městské části.
Jak vnímáte celkově situaci ve
zdravotnických službách v Praze-Libuši?
Znám se se všemi poskytovateli,
domnívám se, že zde máme mnoho zkušených a opravdu kvalitních
odborníků. Na rozdíl od oblastí, kde
se řeší nedostatek praktických lékařů, stárnoucí populace stomatologů
a pediatrů, máme myslím docela
štěstí. Důležité bude, abychom si
všichni mohli vychovat kvalitní nástupce, aby i do budoucna byl o náš
obor zájem. Bohužel, mnoho mladých kolegů odchází za lepším výdělkem do zahraničí.
Přijímáte nové pacienty?
V naší dětské ordinaci zájem
vyvolal potřebu rozšířit ordinační
dobu, zaměstnávám další dvě dětské lékařky a dnes již tři zdravotní
sestry. Nové pacienty tedy stále
můžeme přijímat. Mám velkou radost, že se na Libuši rodí malé děti,
že tato městská část nestárne tak
rychle, jako jiné oblasti. Mají-li rodiče jistotu dostupné a kvalitní zdravotní péče, je rozhodování o tom
mít více dětí podstatně jednodušší. Samozřejmě to ale také souvisí
s tím, jak spokojení jsou se svým životem na Libuši i z dalších stránek.
Jako důležité vnímám potřebu rozvoje mimoškolní aktivity dětí, aby si
mohly hrát venku, jezdily bezpečně
na kole, měly dostatek dětských
hřišť, tělocvičnu, zájmové a sportovní kroužky a neseděly doma
u počítače.
Vnímáte jako dětská lékařka
s širší znalostí situace v oboru
nějaké zvláštnosti v praxi na
Libuši?
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Samozřejmě, oproti jiným oblastem naší praxi navštěvují také děti
vietnamské a čínské národnosti,
samozřejmě i cizinci z jiných zemí,
ačkoliv jsem se na oblast péče o cizince nikdy nespecializovala. Zajímavé je, že se setkávám s tím, že
si kvalitní péče velmi váží, koncem
roku v období Vánoc nám chodí děkovat, jejich děti plynně hovoří česky a svým rodičům tlumočí. České
ženy pečují o vietnamské děti a dochází s nimi do našich ordinací, protože to dostaly od rodičů za úkol.
Není to o tom, že se svým dětem
jejich rodiče nevěnují, ale práce
a zajištění zdroje obživy pro celou
rodinu, peníze na kvalitní školy, to
vše je na prvním místě.
Mění se za dobu vaší lékařské
praxe nějak tendence ve zdravotním stavu dětí a výskytu nemocí?
Velmi mě trápí vzestup alergických onemocnění, nově se setkáváme s dušností i u úplně malých
dětí v prvním roce života. Maminky
na mateřské dovolené dávají starší
děti do školky a nosí si tak domů
infekce v době, kdy imunita jejich
druhorozených dětí je nejzranitelněji. Snažím se porozumět všem
životním situacím, chápu rodiče,
kteří se potřebují vrátit do zaměstnání, a dítě jim stále stůně. To vše
jsou důsledky naší úspěšné civilizace, nárůst obezity, civilizačních nemocí, alergií s onkologických onemocnění.
Vyhledávají vaše ordinace i rodiče s dětmi ze vzdálenějších
bydlišť?
Snad jeden příklad za všechny.
Mám ve své praxi dnes již 17letého
chlapce, o kterého jsem se starala
v nemocnici, když se narodil. Jeho
stav byl tehdy velmi vážný, měl zánět mozkových blan a jako následek
mu zůstala jednostranná porucha
sluchu. Minulý měsíc při prohlídce se mi svěřil, že si přeje stát se
lékařem. To mi udělalo velkou radost, jeho rodiče mají profese zcela
odlišné. Dodnes ke mně dojíždějí
s chlapcem, ačkoliv všichni bydlí poblíž Mladé Boleslavi.
Na co se teď právě těšíte?
Konečně přišlo jaro a klesá nemocnost, není nic radostnějšího, než když
se můžeme svým pacientům opravdu v klidu věnovat a těch akutně nemocných dětí je o trochu méně. To
jaro je cítit na každém kroku.
Připravila Hana Kolářová,
spolupráce Matěj Kadlec
Foto: www.cabrnochova.cz
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ZDRAVÍ

BEZ VITAMÍNŮ NENÍ ŽIVOTA
Vitamíny pro prevenci i léčbu.
Dnes nám připadá samozřejmé,
že si zajdeme do lékárny a koupíme
nějaký vitamínový preparát, buď samostatný vitamín, nebo jejich soubor, a že něco pro svůj organismus
uděláme. Historie poznávání těchto
životu nezbytných látek je však relativně krátká, zhruba stoletá.

Objevení vitamínů

V roce 1911 izoloval švýcarský
badatel polského původu Kazimír
Funk látku ze slupek rýže, jejíž nedostatek působil na Dálném východě
zhoubné onemocnění zvané beri-beri (tj. v sinhálštině „já nemůžu, já
nemůžu“). Z chemického hlediska to
byl takzvaný „amin“, a protože byl životu nezbytný, nazval látku Vitamin
– od latinského vita = život. Tak se
zjistilo, že dané onemocnění nemá
na svědomí nějaká infekce, ale určitá látka. Dnes víme, že to byl tehdy
vitamín B1 a Funk správně předpověděl, že takových látek bude více.
A skutečně, na objevu dalších vitamínů se postupně podílela řada
vědců, z nichž každý přispěl dílčím
pozorováním, pokusem, odhalením
principu, chemickým složením, studiem účinku atd. I když další vitamíny nebyly již z chemického hlediska
„aminy“, název vitamíny jim zůstal
dodnes a používá se v celém světě.
Během historie poznávání vitamínů došlo i na zasloužené Nobelovy

ceny. Vždyť do jejich objevu trpělo
mnoho nemocných nedostatkem
nebo i úplným chyběním vitamínů,
které může vést až k smrti. Ono stačí
u některých snížené množství, aby
funkce organismu byla vážně ohrožena. Kdysi hynula nedostatkem
např. C vitamínu vojska Caesarova,
Napoleonova, mnoho uhynulo lidí
ve válce Severu proti Jihu atd., ovšem netýkalo se to jenom vojsk. Bystří pozorovatelé v případě vitamínu
C už ve starověku usoudili, že je třeba na kurděje dávat citronovou šťávu, Vikingové s sebou měli na svých
výbojích kysané zelí obsahující také
stabilizovaný vitamín C.
A tak vědci přicházeli na další látky z oblasti vitamínů, což trvalo celá
desetiletí, vlastně až do padesátých
let minulého století. Dnes známe 13
vitamínů, každý z nich je životně důležitý jiným způsobem a náš organizmus si je nedovede, až na malé
výjimky, vyrobit, a pokud některé
z nich ano, tak v nedostatečném
množství. Také již víme, že se lze
s některými vitamíny předávkovat,
pakliže je užíváme jako farmaceutický preparát, nikoliv v přirozené
potravě.

Vitamíny
ve stravě a v těle

Při běžné pestré stravě netrpíme
zpravidla jejich nedostatkem, rela-

tivně častěji jen na jaře u vitamínu C.
Každý z vitamínů má v organismu
svou specifickou, určenou úlohu čili
funkci. Nedodávají nám energii, ale
mají klíčové postavení při přeměně
stravy na energii, podílejí se na řadě
složitých biochemických reakcí na
různých stupních látkové přeměny,
jsou důležité pro výstavbu nových
tkání i pro udržení řady tělesných
funkcí. Přijímáme je v mikrokvantech, tj. nepatrných a ještě menších
množstvích, mají vysokou biologickou aktivitu a nemohou být ničím
jiným nahrazeny, jsou specifické.
Už z této charakteristiky vyplývá,
že i s vitamíny, pokud jsou ve formě
farmaceutického preparátu, je třeba
zacházet uměřeně a rozumně, případně se poradit se svým ošetřujícím lékařem. Může se totiž stát, že
už užíváte nějaký tzv. potravinový
doplněk, kde jsou již některé z vitamímů zabudovány. A všeho moc

MUDr. Brigita Mastná
(stojící uprostřed).

škodí, nikoliv ovšem vitamíny v přirozené denní potravě.
Vitamíny jsou úžasným objevem,
pomáhají nám udržovat organismus
v dobrém a výkonném stavu, pomáhají k léčení některých chorob, nebo
je vyložené léčí.
I pro příjem vitamínů, které se
v současné době často užívají až
živelně, v naději, že budeme zdraví
a radostní, platí ono Hippokratovo
„Žádná lampa nesvítí jasněji, naleje-li se jí více oleje“. Všeho tedy s mírou, k dobru a užitku.
Jako jednu ze svých pravidelných
zdravotních přednášek uspořádala,
sepsala a ostatním občanům nabízí
k nahlédnutí a k zamyšlení paní:
MUDr. Brigita Mastná,
členka Klubu Senior
Foto: archiv Klubu Senior

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (13)
Pozor! Další soutěžní fotohádanka pro školáky i pamětníky! Co
je na obrázku tentokrát?

Pokud minulá fotohádanka představovala
místo, které dnes vypadá zcela jinak, pak se v tomto případě jedná o pravý opak. Každý z nás dnes
může vidět toto místo v podobě, které zobrazuje
přiložená fotografie. Jistě není těžké uhodnout,
po které ulici je nutné se projít a rozhlédnout,
těžší bude tento výjev jako vystřižený z minulosti skutečně nalézt. Odměna však čeká… Vítězem
se stane autor nejrychlejší správné odpovědi,
popřípadě ten, který se jí nejvíce přiblíží. Ve hře
jsou ale i všechny další reakce, neboť oceněn bude
také pisatel, který odpoví nejobsáhleji a přitom
fakticky správně.
Odkud a kdy byl tedy tento snímek pořízen?
Své tipy zasílejte nejlépe na e-mailovou adresu:
kadlec.m@seznam.cz (do předmětu uveďte: fotohádanka 13) nebo prostřednictvím sms na tel.:
604 266 025 (zprávu začněte slovem: fotohádanka
13). Uzávěrka soutěže je již ve středu 15. května.
Tak neváhejte a hádejte!
Matěj Kadlec
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LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (84)

KDYŽ UŽ JSEM TO SLÍBIL…
…tak se tentokrát pustíme do těch detektivek. A protože i v Čechách
máme vcelku obstojnou detektivkářskou tradici (Eduard Fiker, Václav Erben či Josef Škvorecký), budu se dnes věnovat výrazně domácím luhům.
Aby přechod od jednoho typu literatury k druhému nebyl tentokrát tak
střemhlavý, jako „oslího můstku“ použiju výběr z díla autora, který už
dávno není mezi námi, kterému by se slušelo říkat „záhadolog“, a který
asi proto dokázal propojit žánr scifi s žánrem detektivním. Jeho díla stále
vycházejí, ale nejsem si jist, zda ta dvě, o kterých se zmíním, se dají dnes
koupit v knihkupectví (uvedená ISBN se týkají posledních vydání dotyčného titulu). Ale máme, vážení čtenáři, ještě antikvariáty a knihovny.

Ludvík Souček (1926–1978),
jeden z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších českých spisovatelů
sci-fi 20. století; několikrát zvítězil
ve čtenářských anketách o nejoblí-

benějšího sci-fi autora. Psal ovšem
knihy a povídky i z jiných oblastí, nejstarší povídky dobrodružného ražení
publikoval pod pseudonymy (Ludvík
Hynek, Ludvík Dvořák a Ludvík Knot)
v časopisu Vpřed. Jediným jeho překladem jsou takřka kultovní Vzpomínky na budoucnost Ericha von
Dänikena, které opatřil fundovaným
pomocným aparátem. Patřil k propagátorům fotografie, publikoval několik monografií o slavných fotografech (Brassai, Jaromír Funke aj.). Sám
fotografoval a ve víkendové příloze
deníku Mladá fronta vedl fotografickou rubriku. Po roce 1989 postupně
vydávala výbory z jeho díla nakladatelství Ivo Železný, Baronet a Akcent.
Spojení mezi vědecko-fantastickou a detektivní literaturou myslím
dostatečně ilustruje titul Nebeské
detektivky, senzace a záhady
(ISBN: 80-7116-014-8). Zasvěcený

komentátor Dänikenových Vzpomínek na budoucnost řeší v této knize
historické a kulturní hádanky. Pátrá
po správném datu Kristova narození
i smrti, věnuje se problematice letopočtů a kalendáře vůbec, řeší orientaci na moři u starých mořeplaveckých národů, líčí osudy meteoritů,
věnuje pozornost scestné Hitlerově
víře, že Země je kulovou dutinou
v kamenném vesmíru a pátrá po
tom, k čemu sloužily pyramidy.
Titul Případ Jantarové komnaty (ISBN: 978-80-7268-534-9)
je už jedna z autorových působivých detektivních fikcí. Setkáváme
se v ní se Součkovým detektivem
Martinem Andělem a dalšími hrdiny autorových detektivek. Hrdinům
pomáhá u Součka řada náhodných
okolností, několik nečekaných přátel a hlavně osobitá, vzdělaná i krásná blondýna doktorka Medunová.
Všichni tu pátrají po ztracené Jantarové komnatě, kterou německá
okupační vojska nejprve uloupila v
carském paláci a potom tato neocenitelná kulturní památka úplně zmizela! Pátrání hrdiny zavede na stopu
uprchlíků z řad nacistické elity, která
je přivede až do Grónska...

Jan Rybář: Čtvrtá kostka
(ISBN: 978-80-242-2824-2)
Tahle historická detektivka
zase má vztah
k záhadám čekajícím na vyřešení v současnosti, posuďte
sami: Jednoho
podzimního dne
roku 1601 je rytíř Jan Víta ze Rzavé
těsně před branami Prahy unesen
a poté vtažen do soukolí dramatických událostí, které započnou
podivnou vraždou významného
českého aristokrata a vyvrcholí neméně záhadnou smrtí Tychona Braheho, dvorního astrologa Rudolfa II.
Víta se díky různým indiciím (mapy
Čech mizící z pražských šlechtických
knihoven, křišťálové kostky pohozené na místech spojených se zločiny)
octne na stopě spiknutí… Napínavá
detektivka z rudolfínské Prahy vychází v době, kdy je naplánováno
nové prozkoumání ostatků Tychona
Braheho. To pravděpodobně definitivně odpoví na otázku, jak tento
dánský astrolog, astronom a alchymista skutečně zemřel.

Klasik české sci-fi se ve své detektivce obrací jako záhadolog do minulosti, která má své faktické i etické vazby na přítomnost a možná
i na budoucnost. Současný český
autor detektivního příběhu se vrací
do minulosti ještě vzdálenější.

Doufám, že jsem vás svým výběrem detektivní literatury moc
nezklamal, a slibuji, že příště se vrátíme do literární současnosti – tentokrát k letošním cenám Magnesia
litera.

NOCOVALI JSME S ANDERSENEM
Již po druhé se Základní škola Meteorologická zapojila do
mezinárodní akce nočního čtení Noc s Andersenem.
V pátek 5. dubna se sešlo 126
přihlášených žáků. Ubytovali se
v tělocvičnách a do jídelny přinášeli knížky, které ilustrovala
Helena Zmatlíková, jíž jsme
letošní ročník věnovali. Knih
ilustrovaných oblíbenou malířkou se sešlo celkem 106 kusů.
Nejvíce byly zastoupeny Děti
z Bullerbynu, Honzíkova cesta,
O letadélku Káněti a Deník kocoura Modroočka. Děti i učitelé
přinesli 44 titulů s obrázky od
paní Zmatlíkové.
Po čtení dospělých a promítání obrázků ke knize Bylo nás
pět se děti rozdělily do skupin.
Se svými patrony, učiteli, pak
chodily po jednotlivých třídách,
kde ti nejstarší připravili mladším žákům různé soutěže s lite-
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rární tematikou. Vítězové vždy
dostali malou sladkou odměnu.
Po štafetovém čtení knihy Z deníku kocoura Modroočka se
děti postupně zachumlávaly do
spacáků. Ti vytrvalí si ještě četli
ve spacáku s baterkou.
Ráno se děti pomalu vysoukávaly, deváťáci a osmáci pomáhali mladším sbalit spacáky
a deky. Protože se po opuštění
tělocvičen našel jen jeden zubní
kartáček, jedna ponožka a jedny tepláky, děti si domů kromě
zážitku z nocování ve škole odnesly takřka všechny své věci.
A mnohé děti se už těší na příští
ročník.
Bronislava Skopalová
a žáci ZŠ Meteorologická
Foto: Monika Exnerová

Jiří Brixi

salon

NOVÁ SCÉNA NÁRODNÍHO DIVADLA

VIDÍM NEVIDÍM
Už vás někdy pokousala poštovní schránka? Chytil vás strom
nebo chobotnice za vlasy? Poznáte tatínka podle nosu a maminku podle vlasů nebo vůně? Jak by asi vypadaly obyčejné věci,
kdybyste je nikdy neviděli, tak jako malá Agátka?
V tomto duchu jsme měly možnost s dětmi z Mateřské školy Mezi
Domy zhlédnout velmi zajímavé
a neobvyklé představení na Nové
scéně Národního divadla. Inscenace Laterny magiky nám pomocí
kombinace animovaného filmu,
černého divadla, baletu a živých
herců přiblížila příběh malé holčičky Agátky. Když se narodila mamince a tatínkovi, všichni se radovali, jenom pan doktor se strachoval, protože její oči nejsou úplně
v pořádku. A nebyly, Agátka neviděla. Musela si svět osahat, aby ho
uviděla. Bylo to trochu, jako by pořád hrála hru na slepou bábu. Ale
pak přišel den, kdy jí pan doktor
oči vyléčil...

Emotivní příběh na nás velmi zapůsobil nejenom svým námětem,

ale i celkovým provedením, se kterým se děti ještě nesetkaly. Aby se
třeba něco na nás z plátna vykutálelo nebo vyplavalo, dešťové kapky tančily nebo obrovská schránka
cenila zuby… I ty nejneposednější
sledovaly s úžasem vše, co se na scé-

ně divadla odehrává. Můžeme všem
dětem i jejich rodičům doporučit!

výrobky svých dětí, jsou jistě pyšní také, a nejen na své děti, ale i na
sebe. Vždyť ruku na srdce, kdo z nás
dospělých má možnost vystavovat
svá umělecká díla?

Přijďte se podívat a uvidíte sami.
Možnost máte do konce května.

Irena Procházková,
ředitelka MŠ Mezi Domy
Foto: www.novascena.cz
a Irena Procházková

VÝSTAVA: JARNÍ PTÁČCI
Zima nám už byla dlouhá, a tak jsme volali jaro, jak jsme uměli.
Písničkami, básničkami, tanečky, zkrátka tak, jak se to v každé
mateřské školce dělá. Ale nějak to stále bylo málo a jaro ne a ne
začít. Uspořádali jsme tedy výstavu na téma: Jarní ptáčci.
Zadání bylo těžké nejen pro děti,
ale i pro jejich rodiče. Ti se na naší
výstavě podíleli stejným dílem jako
děti. V každé třídě ve školce jsme
tvořili s dětmi různá výtvarná díla na
dané téma, doma zase jejich rodiče
nebo sourozenci, prarodiče, zkrátka
kdo chtěl, kreslil, maloval, vytvářel z papíru, z přírodního materiálu
nebo z perníku svou představu jarního ptáčka.
Na chodbě naší mateřské školy

jsme pak všechny výtvarné práce
vystavili. Bylo jich opravdu hodně
a byly překrásné. Všechny.
V pátek 22. března jsme uspořádali vernisáž a výstavu slavnostně
otevřeli. Zúčastnili se i někteří rodiče a všichni společně jsme žasli nad
tím, kolik nápadů a technik rodiče
vymysleli na zadané téma. Co obrázek, to originál. To byste koukali, jak
jsou děti pyšné na obrázky svých rodičů. A když si rodiče prohlíží zdařilé

Marie Holerová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V BŘEZNU 2O13
Pan starosta Jiří Koubek slavnostně přivítal 20. března
do naší městské části Praha-Libuš 20 nových občánků.
Děti z Mateřské školy Ke Kašně s paní učitelkou si připravily
milý program pro své budoucí kamarády.
Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí pamětní list,
zlatý přívěsek, hračku, pamětní knížku a maminky květiny.
O fotografickou dokumentaci se postarala paní Findejsová
z Prahy 12. Přejeme dětem a jejich rodičům hodně šťastných
chvilek, které budou společně prožívat.
Renáta Sobíšková, odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Hana Findejsová
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debata
Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele.
Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.

JE LIBO
DELFÍNA
NAČERNO?
10. 4. 2013, Praha-Libuš – Organizátor delfíního cirkusu Artur Kaiser
slibuje Praze dlouho nevídané představení. Obyvatelé městské části
Praha-Libuš si ale jeho zábavnou
show užívají už nyní – před očima
jim vzniká celý komplex atrakce. Bez
povolení.
Delfíni mají platícím zákazníkům předvádět triky až od června, bazény pro ně však
vznikají již v těchto dnech. Tedy bazény…
pořadatel tvrdí, že žádné bazény nestaví.
Připravuje totiž tzv. „vodní scénu“, na kterou údajně žádné povolení nepotřebuje. Je
to argument stejně úsměvný jako tvrzení
narkomana, který před policistou prezentuje drogu jako pouhý bílý prášek s podivuhodnými účinky. Zoufalý pokus obejít
české zákony slovíčkařením naráží na vyhlášku o chovu delfínů – ti mohou být drženi pouze v bazénech. Artur Kaiser se tedy
musí rozhodnout. Buď staví „vodní scénu“,
do které ale nemůže umístit delfíny, nebo
bazény. A pro ty potřebuje povolení. Celou
řadu povolení, o která dosud ani nepožádal.
Starostové městských částí Praha 12
a Praha-Libuš otevřeně hovoří o naprostém
ignorování standardních postupů a o zahájení černé stavby. Uprostřed obydlené zástavby totiž již nyní vyrůstá cirkusový stan,
aniž by byl projekt schválen dotčenými úřady. Pořadatel přitom veřejně prohlašuje, že
o povolení ani žádat nemusí. Platí snad pro
Artura Kaisera a jeho show jiná pravidla než
pro občany České republiky? Vybuduje celou stavbu načerno a bude se snažit získat
potřebná razítka zpětně − tlakem na úředníky, jak to rádi dělají čeští kmotři?
Stan s „vodní scénou“ pojme údajně až
1 900 platících diváků, přičemž organizátor
slibuje zajistit pouze asi 250 parkovacích
míst. Obyvatelé, kteří bydlí blízko plánovaného cirkusu, budou mít po návratu z práce
štěstí, pokud najdou místo pro vlastní parkování. Měsíce se budou potýkat s rušnou
dopravou a možným hlukem.
Jedno je jisté: Kaiserův slib o nevídaném
představení se plní už teď. Protože takovou
zjevnou ignoraci českých zákonů Praha již
dlouho nezažila.
Tereza Holá, Iniciativa Delfín patří do moře
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KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz
kjunior@centrum.cz
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968
NAŠI VÝTVARNÍCI V SOUTĚŽI ČESKÉHO ROZHLASU:
NEBOJME SE STRAŠIDEL
Děti z výtvarných kroužků
Klubu Junior se účastní letošního ročníku soutěže Českého rozhlasu Malujeme po síti,
tentokrát na téma Nebojme se
strašidel. Soutěžní práce projdou dvěma koly hodnocení.

V prvním kole vyberou nejlepší
dílka pracovníci Českého rozhlasu, zástupci Akademie výtvarných umění, výtvarníci a zástupci sponzorů. Ve druhém kole
budou soutěžní díla hodnotit
významné osobnosti kulturního
života ČR − pan Adolf Born, Václav Hradecký a další. Také veřejnost bude mít možnost vybrat

z nejlepších finálových prací
svého favorita!
Hlasování najdete již nyní
v květnu na:
www.radiojunior.cz
www.malujeme.rozhlas.cz
Finálové práce budou vydraženy v dobročinné internetové
aukci.		
LK

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
ADRESA: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš,
WEB: www.kuratko.mistecko.cz
KONTAKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí až čtvrtek 9.30−12.00. Montessori herna: čtvrtek 10−12 hod.
ZÁKLADNÍ PROGRAM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT a ČT − výtvarná dílnička, ST − sportování pro nejmenší
POBYTNÉ a systém předplatného: I nadále pomáháme naplňovat a vytvářet kvalitní program pro
vás i vaše děti za rozumnou cenu. Zachováváme filozofii poskytovat zázemí a kvalitní program pro pohodové prožití dopoledního času za méně než 25 Kč za hodinu a rodinu. Z
důvodu navýšení běžných provozních nákladů mateřského centra (dle nákladů roku 2012 a výhledu na
rok 2013) jsme ovšem nuceni zvýšit s platností od ZÁŘÍ 2013 pobytné o 10 Kč na program, a to
následovně: jednorázový vstup 60 Kč, permanentka na 10 vstupů na program MC ze 400 Kč na
500 Kč, Montessori herna: jednorázové 110 Kč, předplatné na 10 vstupů 700 Kč. Až do konce června
máte možnost zakoupit PERMANENTKY ZA SOUČASNÉ CENY (s platností 6 měsíců provozu
centra, tj. nejsou započítány prázdniny, kdy je centrum uzavřeno).

KVĚTEN 2013
(výběr z programu)

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE

1. 5. a 8. 5. jsou statní svátky a MC Kuřátko zůstane
ZAVŘENO
2. 5. | ČT | Motýlek na špejli
7. 5. | ÚT | Tvoření z písku trochu jinak než na
pískovišti
9. 5. | ČT | Srdíčko pro maminku ke Dni matek
14. 5. | ÚT | Malování na velké čtvrtky
15. 5. | ST | Sportování pro děti i maminky
s Janou
16. 5. | ČT | Trendy líčení před létem a na
léto s kosmetickou poradkyní Nikolou Babkovou.
Součástí setkání bude ukázka minikurzu líčení
a péče o pleť. Začátek v 10.00 hod.
18. 5. | SO | Libušsko-písnický jarmark – na
této tradiční akci MČ Praha-Libuš opět naleznete
stánek MC Kuřátko s výtvarnou aktivitou pro děti
a drobným rukodělným zbožím
21. 5. | ÚT | Zvířátka z kamínků
23. 5. | ČT | Stojánek na fotku
27. 5. | PO | S Kuřátkem za zvířátky do zoo
– tradiční výlet parníkem do Tróje. Loď vyplouvá
z Rašínova nábřeží v 9.00, sraz v 8.30. Účast
nutno nahlásit dopředu.
28. 5. | ÚT | Tvoříme kytky a stromy
30. 5. | ČT | Skládačky z papíru – jednoduché skládání pro děti

V sobotu 1. 6. 2013 proběhne na fotbalovém
hřišti v Písnici tradiční akce MČ Praha-Libuš Den
dětí – naleznete zde i stánek MC Kuřátko.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, služeb a aktivit
naleznete na adrese: www.kuratko.mistecko.cz.
Případné změny a detaily k vybraným programům naleznete taktéž na webu MC či na nástěnce
v centru Kuřátko.
Za MC Kuřátko Hana Kendíková
Foto: archiv MC Kuřátko
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LAČHE ČHAVE
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 klubu je stolní fotbálek, ping-pongový stůl, spousta
společenských her, internet a mnoho dalšího.
Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný
se soukr. SOU obchodu a služeb,
Praha 12
Kontaktní informace:
info@lache-chave.cz,
+420 723 293 601
Webová stránka:
www.lache-chave.cz
Za návštěvu klubu se nic neplatí,
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro
oslovování můžeš zvolit přezdívku.
Klub je otevřen v pondělí, středu
a čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00
hodin. Na základě domluvy je možnost vytvořit si svůj osobní plán, například ohledně pomoci se školou,
s problémy ve vztazích aj. Pro doučování máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.
Program na měsíc květen:
1. 5. (středa) | Státní svátek – klub
je zavřený
2. 5. (čtvrtek) | „2. máj, lásky čas“ –
výroba přáníček pro zamilované
8. 5. (středa) | Pohádkový les –
10.00−15.00. Značená cesta Modřanskou roklí vás zavede do pohádky, ve které hlavní roli hrají kočka
a myš. Na cestě si děti zasoutěží
u jednotlivých stanovišť. Start i cíl je
ve dvoře Kulturního centra „12“, Pertoldova 3346, Praha 4 – Modřany.
Každý, kdo přijde v masce, dostane
malou odměnu!
9. 5. (čtvrtek) | Povídání o Dni matek
16. 5. (čtvrtek) | „Slyšíš, kam se
věci schovaly?“ − soutěž
23. 5. (čtvrtek) | Koláže z knoflíků
30. 5. (čtvrtek) | Oslava Dne dětí
Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.
lache-chave.cz nebo na FB profilu
NZDM Rozhledna.
Těší se na vás:
Jana a Alina

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 pracovnice.
Služby jsou poskytovány zdarma,
projekt je financován Ministerstvem
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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 předem domluvit či
objednat.
Telefon: +420 774 344 321
Webová stránka: http://www.
lache-chave.cz
E-mail: info@lache-chave.cz
Program na měsíc květen:
1. 5. | Státní svátek – klub je zavřený
8.
5. | Pohádkový
les
–
10.00−15.00. Značená cesta Modřanskou roklí vás zavede do pohádky, ve které hlavní roli hrají kočka
a myš. Na cestě si děti zasoutěží
u jednotlivých stanovišť. Start i cíl je
ve dvoře Kulturního centra „12“, Pertoldova 3346, Praha 4 – Modřany.
Každý, kdo přijde v masce, dostane
malou odměnu!
15. 5. | Co by dítě mělo umět ve
věku od 3 do 6 let (povídání a aktivity pro děti)
22. 5. | Mini lidičky z celého světa
− povídání o Africe
29. 5. | Skládání z papíru pro malé
i velké
5. 6. | Návštěva nově otevřeného
hřiště Klokotská (připravené sportovní aktivity pro děti)
Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.
lache-chave.cz.
Těší se na vás:
Veronika a Pavla

HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ

Občanské sdružení Lačhe Čhave,
ve spolupráci s MČ Praha-Libuš, se
od dubna letošního roku podílí na
provozu nově otevřeného víceúčelového hřiště v ulici Klokotská.
Hřiště je určeno pro širokou veřejnost.
Program na hřišti organizujeme vždy ve středu, pátek a neděli
v době od 10.00 do 18.00 hodin (na
nedělní program je nutno odevzdat
vyplněnou přihlášku alespoň 48 hodin před konáním akce). Jedná se
o sportovní kroužky, turnaje a výlety
do okolí. Detailní program naleznete rovněž na nástěnce před hřištěm.
Program na měsíc květen:
1. 5. (středa) | Trénink − americký
fotbal / basket (vede Stacy)
3. 5. (pátek) | „Kreatúry“ (tvořivé
aktivity pro děti) / fotbal, basket

5. 5. (neděle) | Den plný her
8. 5. (středa) | Trénink − americký
fotbal / basket (vede Stacy)
10. 5. (pátek) | „Kreatúry“ (tvořivé
aktivity pro děti) / nohejbal, soutěž
střelců
12. 5. (neděle) | VÝLET
15. 5. (středa) | Trénink − americký fotbal / basket (vede Stacy – poslední trénink)
17. 5. (pátek) | „Kreatúry“ (tvořivé
aktivity pro děti) / fotbal
19. 5. (neděle) | Den plný her

22. 5. (středa) | Trénink − volejbal
24. 5. (pátek) | „Kreatúry“ (tvořivé
aktivity pro děti) / nohejbal
26. 5. (neděle) | VÝLET
29. 5. (středa) | Florbal
31. 5. (pátek) | „Kreatúry“ (tvořivé
aktivity pro děti) / fotbal
Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.
lache-chave.cz.
Těší se na vás:
Lukáš a Anna
Foto: archiv Lačhe Čhave

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Charitativní akci Zahradní
slavnost v prostorách Modrého klíče, Smolkova 567/2, dne
31. května 2013 od 17.00 hodin pořádá Střední škola
G. A. P. education, s. r. o., ve spolupráci se školou SPMP Modrý
klíč a Střední školou gastronomickou a hotelovou, s. r. o.
V rámci programu Zahradní slavnosti proběhne dražba děl studentů, jejíž výtěžek bude stejně jako

v předchozích letech věnován na
podporu života lidí s mentálním
a kombinovaným postižením. Doufáme, že i letos bude výtěžek stejně
štědrý a pomůžeme spolu s vámi
dobré věci. Od 31. 5. do 20. 6. 2013
můžete v prostorách Modrého klíče
také shlédnout výstavu žákovských
prací studentů G. A. P. education.
Jste srdečně zváni.
Jitka Vočková,
vedoucí sekretariátu
střední školy G. A. P. education, s.r.o.

NORDIC WALKING
Městská část Praha-Libuš opět
pořádá pro seniory naší městské části další lekce nordic
walking.
První hodina nordic walking se
uskuteční ve středu 22. května
2013 od 14 do 15 hodin. Další pak
29. května 2013 a 5. června 2013,
vždy od 14 do 15.30 hodin. Lekce povede zkušená lektorka ze společnosti
Senior Help a trasa bude přizpůsobena možnostem účastníků. Kdo nemá

své hůlky, může si je vypůjčit u lektorky. Lekce je pro seniory MČ Praha-Libuš zdarma. Sraz je jako obvykle před
prodejnou Cykloemap – stanice autobusu 113, zastávka Ke Březině.
Zájemci se mohou hlásit do 20.
května 2013 na odboru správním
a školství ÚMČ, K Lukám 664/1
osobně nebo telefonicky na čísle
244 021 421 a 244 021 423.
Eva Cochová, odbor správní a školství
ÚMČ Praha-Libuš

zveme

VYBÍRÁME LOGO ZDRAVÉ LIBUŠE A PÍSNICE, HLASUJTE I VY
V loňském roce městská část Praha-Libuš ve spolupráci se střední školou G.A.P. Praha, která vzdělává studenty v oborech grafických, animačních a produkčních, vyhlásila soutěž pro studenty
této školy o grafické zpracování loga Zdravé Libuše a Písnice.
Studenti dostali zadání a zpracovali dvacítku vlastních návrhů.
Z nich byly vybrány právě tyto tři,
a postoupily tím do veřejného hlasování. Co má logo Zdravé Libuše
a Písnice symbolizovat? Má vycházet z oficiálního znaku městské čás-

ti, naznačovat otevřenost, tradici
a historii, optimismus a komunikativnost. Věříme, že některé z těchto
vlastností v návrzích naleznete.
Městská část Praha-Libuš je již
osm let členem Národní sítě Zdravých měst a snaží se poskytovat

1

2
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18. 5. 2013
od 14 do 18 hodin

...již 6. roèník...

Na volném prostranství pøed
nákupním støediskem ALBERT
na sídlišti Písnice

Kulturní program zajištìn
? Øemesla ?
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

kvìtináøství
palièkování
korálky
èaj, medovina, perníèky
proutìné zboží
papírnictví, hraèky
dílny MC Kuøátko

_ Obèerstvení _
_ Doprovodné programy _
Soutìže pro dìti a dospìlé,
losování o ceny

```````````````````````````````````````

O - PÍSNICK
K
S
Š
U
Ý
LIB JARMARK

Pokud byste měli zájem zaslat
nám své připomínky k návrhům,
učiňte tak na e-mailovou adresu:
martinkova@praha-libus.cz.
Hlasování bude ukončeno
31. května 2013. Vítězné logo
představíme v časopise U nás a na
webových stránkách městské části.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

3
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Mìstská èást Praha-Libuš zve na

obyvatelům dobré podmínky pro
spokojený život, komunikovat
s nimi a po dohodě s místními občany utvářet městskou část jako příjemné místo pro život.
Hlasujte tedy pro logo na webových stránkách www.praha-libus.cz
a vyberte si mezi třemi návrhy. Na
těchto internetových stránkách naleznete banner „Logo Zdravého města – hlasování“, po kliknutí na něj jste
na stránce s logy a můžete vybírat.

MÈ Praha - Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH Libuš, MC Kuøátko,
poøádá

DÌTSKÝ D EN
1. 6. 2013

od 14 do 18 hodin
V prostorách fotbalového høištì
ul. Švihovská v Písnici

Pro dìti jsou pøipraveny soutìže,
hry,drobné dárky.
Pøijede Mìstská policie,
pøiveze i dopravní høištì
- kolo zapùjèí,
ale helmu s sebou!

Obèerstvení je pro dìti zajištìno
zdarma - pití, buøt.

Pojïme prožít s dìtmi pøíjemné odpoledne
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zveme

KLUB SENIOR
PROGRAM NA
KVĚTEN 2013

Zveme srdečně všechny seniory
z Libuše a Písnice do klubu na následující připravený program.
7. 5. | Pásmo ke svátku matek pro
nás připravila paní prof. Kaněrová,
samozřejmě i s písničkou.
14. 5. | Volná zábava, popovídání, organizování výletů a podobně.
A možná i něco navíc…
15. 5. | Obecní dům, prohlídka plakátů Alfonse Muchy, sraz ve
13.00 na Kačerově.
21. 5. | Výlet do Průhonic. Účast
přislíbil pan Ing. Lehovec, který nám
mnoho poví, vždyť v Průhonicích
hodně let pracoval a je odborník
na slovo vzatý. Výlet autobusem do
dendrologické zahrady, plánovaný
čas na oběd, na závěr Průhonický
park – prohlídka s posezením. Odjezd v 10 hodin od stanice u Eimů.
Přihlášky v klubu.

25.−26. 5. | Dvoudenní „zahrádkářský výlet“, směr Bečov nad Teplou, odjezd v 7.00 hod. od Eimů.
28. 5. | Na toto odpoledne je připraven dvojí program: a) Čtení a zážitky z výletu do Průhonic; b) Zájemci o divadelní představení „To byla
naše písnička“ ve Vinohradském divadle dle nabídky v klubu, koná se
od 19.00 hodin.
4. 6. | Volná zábava pro plánování
různých akcí do konce sezóny před
prázdninami, například zájezd do
Františkových Lázní s možností se
ještě přihlásit! Termín pobytu od
13. do 16. 6., doporučujeme! Volejte
ihned na tel. č.: 608 511 980.

KNIHOVNA

Pro milovníky četby připomínáme, že naše knihovna je k dispozici
každé úterý od 14 do 18 hodin.
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

SBOR NASHIRA
PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENKY
Ženský pěvecký sbor Nashira,
je známý z řady vystoupení na
zdejších akcích a dal vzniknout
festivalu Libušsko-písnická
nota.
Sbor se schází každé pondělí na
základní škole U Krčského lesa od 18
do 20 hodin. Vítána je každá nová
členka, ať už má za sebou působení v jiném sboru, nebo chce naopak
rozvinout hudební talent, který se
zatím projevoval jen ve sprše. Posílit potřebujeme v každém hlasu,
protože víc hlav nejen víc ví, ale doinzerce 

inzerce 

hromady přináší notnou dávku inspirace, bez které v hudbě nelze být.
Seskupení vede zkušená sbormistryně Ema Máchová, pod jejíž rukou
Nashira kvete už více jak sedm let.
Repeortár tvoří klasika, lidové písně,
pár kousků z populární hudby, ale
výjimečnou dělají Nashiru hlavně
nastudované hebrejské písně.
V případě jakýchkoliv dotazů napište na e-mail: nashira-sbor@centrum.cz, nebo kontaktujte pí Máchovou na čísle: 603 969 678.
Ema Máchová
inzerce 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A SEDAČEK

KADEŘNICKÉ
STUDIO DŠ

MYTÍ OKEN
A DROBNÉ
ÚDRŽBÁŘSKÉ
PRÁCE

přístrojová lymfodrenáž 45
minut ZA AKČNÍ CENU 99 Kč
nehtová modeláž − doplnění
od 350 Kč, Shellac
kadeřnické služby
Libušská 151, Praha 4 – Libuš
mobil 777 614 028

mobil 725 523 934
www.koberce-cisteni.cz

www.kadernickestudiods.
webnode.cz

včetně kůže

26 | U nás | 5/2O13

písnice
K NÁKUPU JÍZDNÍHO KOLA 2013
SI MŮŽETE VYBRAT DOPLŇKY
V HODNOTĚ 500 Kč
Akce platí do 31. 5. 2013 (neplatí pro dětská)

VÝPRODEJ loňských modelů kol,
oblečení, přileb atd.
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 | e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevírací doba: Po, Út, St 10–18, Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14
od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

zveme

Úřad městské části Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš
a Písnice a MA21 vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

inzerce 

CHCETE PRODAT
CHCETE KOUPIT

Fotosoutěž probíhá od 1. května do 30. září 2013
a je rozdělena do kategorií:

1

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

Rozkvetlá Libuš a Písnice 2013

Ing. Lucie Staňková - 775 180 875

Již tradiční soutěž, která má tyto dílčí kategorie

Váš realitní makléř pro tuto oblast

lucie.stankova@avareal.cz

→ rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech
→ rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech
→ úprava předzahrádky/zahrádky a okolí
domuúprava a zajímavá květinová výzdoba
firmy a jejího okolí

2

Život městské části
aneb Co se děje na Libuši a v Písnici
Dokumentační fotografie; jedná se např. o záběry přírody, budov, ulic, společenských a sportovních akcí,
situací z každodenního života spojených s Libuší či
Písnicí apod.

3

Zajímavý záběr z objektivu umělce
Umělecká fotografie se zajímavým úhlem záběru,
s využitím denní či noční doby, bez omezení jsou
umožněny dodatečné úpravy v grafických programech v PC.

Více informací na www.praha-libus.cz

www.stankova.avareal.cz

inzerce 

vosa

výroba a instalace reklamy

PŘÍMÝ VÝROBCE
REKLAMY NA
PRAZE 4

velkoplošný
digitální tisk
řezná
graka
webové
stránky
potisk
triček

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

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

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

www.cvytahy.cz

