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MODELÁŘI USPĚLI NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
MOŽNOST ZLEVNĚNÍ ELEKTŘINY
PŘÍSADY DO POTRAVIN – HROZBA MODERNÍ DOBY
ČEŠI A VIETNAMCI V PRAZE-LIBUŠI
NABÍDKA AKTIVIT PRO KAŽDÉHO SENIORA

1 Ve Skalské se střílelo – z luků.
2 Libušská škola oslavila 80 let.
3 Sokol Libuš s partnery pozval děti do Perníkové chaloupky.
4 Fotbalový turnaj čtyř škol v Klokotské vyhrála ZŠ Písnice.
5 Čarodějnice se v libušském lomu pálily už po desáté.
6 Inline odpoledne v Mateřské škole Lojovická.

Foto: Kryštof Štafl, Jana Martínková, archiv SDH Libuš a Ivana Sýkorová.
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Základní škola Meteo-
rologická oslavila 15. 
května 80. výročí svého 
založení. 

Od 15 do 19 hodin toho 
dne probíhal kulturní pro-
gram žáků školy a pozvaných 
hostů. Oslavy se zúčastnilo 
kolem tisícovky návštěvníků. 

Součástí byla výstava ma-
pující celou historii školy. 
Hlavní část výstavy je možné 
po domluvě zhlédnout ještě 
do konce školního roku. 

Záznamy z  oslav budeme 
postupně zveřejňovat na 
školním webu.   

Mgr. Zdeněk Bělecký,  
ředitel ZŠ Meteorologická

Foto: Kryštof Štafl

LIBUŠSKÉ ŠKOLE JE 8O

První slavnostní šípy na nově 
vznikající lukostřelnici vystřelili v so-
botu dopoledne radní městské části 
Praha-Libuš Lenka Koudelková, Ja-
roslava Adámková a Václav Kuthan. 
Ondřej Šuch zastupoval při této 
slavnostní události Nadaci ČEZ, kte-
rá v  roce 2007 sportovní areál jako 
Oranžové hřiště vybudovala.

Samotné závodní pole čítalo 37 
lukostřelců, mezi kterými byl jak 
účastník olympijských her v  Pekin-
gu liberecký Martin Bulíř, který zde 
nastřílel vynikající výsledek 645 
bodů, tak i nejnovější člen klubu žák 
Martin Macek z Libuše. Pro něj to byl 
první závod a  vedl si srdnatě, když 

v kategorii nováčků skončil druhý.
Vedle zkušených lukostřelců si 

mohli zastřílet a zdokonalit své do-
vednosti ve střelbě z  luku i  přícho-
zí obyvatelé Libuše. Lukostřelecký 
klub CERE pro ně připravil vybavení 
a  zajistil odborné trenérské vedení. 
Této možnosti příchozí hojně využí-
vali do pozdních odpoledních hodin 
i po skončení závodu.

Těšíme se, že podobné akce bu-
deme v budoucnu opakovat.

Helena Bauerová,  
Lukostřelecký klub CERE

Foto: Kryštof Štafl

VE SKALSKÉ SE STŘÍLELO – Z LUKŮ
Hřiště skalská bylo v sobotu 4. května tohoto roku centrem 
lukostřelby pro zkušené střelce i příchozí zájemce. Zahajovací 
závod v terčové lukostřelbě uspořádal Lukostřelecký klub ceRe.
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané Libuše a  Pís-
nice, v  měsíci květnu jsme 
spolu s mnohými z vás osla-

vili krásných osmdesát let exis-
tence Základní školy Meteoro-
logická. Žáci si připravili bohatý 
program, školní chodby ozdobily 
dobové dokumenty, fotografie a vy-
svědčení, k  nahlédnutí byly kroniky 
datující se od samého vzniku ško-
ly. Na chodbách i v tělocvičně to po 
celé slavnostní odpoledne hučelo 
jako v  úle, bylo radostné slyšet, jak 
se potkávají bývalí spolužáci a  pe-
dagogové, kteří se neviděli mnohdy 
deset, dvacet i  více let. Velké podě-
kování patří dětem, které se ujaly or-
ganizace a získaly z nadačního fondu 
Tesco – Extra třída finanční prostřed-
ky pro tuto příležitost. Mimořádným 
počinem je publikace k 80. výro-
čí z  pera místního kronikáře Matěje 
Kadlece, o  kterou byl ve škole mezi 
návštěvníky obrovský zájem. Jeho 
nápadem je i  klasická papírová vy-
střihovánka, která spolu s  pohledni-
cemi tvořila hezký soubor toho, co 
si návštěvníci odnesli domů. Panu 
řediteli Zdeňku Běleckému, Monice 
Exnerové, zmíněnému Matěji Kadle-
covi, pedagogům, žákům a všem dal-
ším, kteří věnovali hodiny přípravám 
oslav, upřímně děkuji. 

Každoroční Libušsko-písnický 
jarmark o  několik dní později se 
zdál být ranním deštivým počasím 
odsouzen k  neúspěchu, v  poledne 
však spolu s mraky odešly i starosti 

všech účinkujících a  nakonec jsme 
prožili letní odpoledne plné krás-
ných vystoupení dětí i  dospělých. 
Ač ve skromnějších podmínkách 
než v  předchozích letech z  důvodu 
nutných úspor, upřímný potlesk vás 
diváků potěšil všechny, kdo k vyda-
řenému programu přispěli. Spon-
zorům a  organizátorům tímto ještě 
jednou děkuji.

Stavba cirkusových stanů, 
z  nichž jeden je určen pro delfi-
nárium, v  květnu značně pokroči-
la. Ve chvíli, kdy tento úvodník píšu 
– 20. května, tedy měsíc před ohlá-
šeným začátkem této delfíní atrakce 
– mohu konstatovat, že organizá-
tor dosud nezískal nutné dovozní 
povolení od Ministerstva životního 
prostředí, svoje záporné stanovisko 
oznámila Agentura ochrany krajiny 
a  přírody a  Státní veterinární sprá-
va dosud nevydala nutné povolení 
k  pobytu delfínů. Odbor výstavby 
v Modřanech mezitím sdělil organi-
zátorovi, že je nutný územní sou-
hlas k bazénu, filtraci a ohřevu 
vody a  přípojek. O  nutnosti této 
podmínky stavby je organizátor 
zpraven již několik týdnů, dosud si 
však o tato povolení nezažádal. Jak 
chce organizátor narychlo získat 
všechna povolení, není jasné asi 
nikomu, snad kromě jeho samot-
ného. Spekulace o  dovozu delfínů 
bez povolení organizátor odmítá. 
Dostal jsem od vás vícero e-mailů či 
vzkazů, ve kterých rázně požaduje-

te zastavení akce. V době, kdy čtete 
tyto řádky, už je možná jasnější, jak 
se situace vyvíjí dál, zda organizátor 
opět posouvá zahájení delfíní show 
či změkčí některý ze svých slibů da-
ných veřejnosti, nebo se snad poku-
sí o  nějakou akci na černo? Hlubší 
zájemce o  téma odkazuji na velice 
pěkný půlhodinový rozhovor v  po-
řadu Ekofórum, vysílaný v  Českém 
rozhlase Plus v neděli 19. května po 
19. hodině, kdy proti sobě ve stu-
diu usedli organizátor Artur Kaiser 
a  aktivistka Jana Hajduchová z  ini-
ciativy Delfín patří do moře. Pan 
Kaiser je během pořadu vystaven 
několika nepříjemným otázkám, na 
které buď neodpovídá vůbec, nebo 
jen mlhavě. O celé akci si tak každý 
může udělat svůj názor. Odkaz na 
tento pořad najdete na webu www.
praha-libus.cz na titulní straně vpra-
vo, kde shromažďujeme naše in-
formace k  problematice delfinária. 
Naleznete zde i  stanovisko odboru 

výstavby Úřadu MČ Praha 12.
V poslední době se výrazně rozší-

řila nabídka pro občany na levněj-
ší elektrickou energii či plyn. 
Mnohé obce či městské části v Praze 
nabízejí zprostředkování tzv. e-aukcí 
energií, tedy možnost pro zájemce 
vysoutěžit garantovanou nižší cenu 
energií. Tuto nabídku pro vás obča-
ny též zvažujeme, v případě kladné-
ho rozhodnutí by to bylo nejdříve na 
podzim. Během letních měsíců pro-
běhne e-aukce na Praze 12 a na 
základě mé dohody s  modřanským 
starostou Petrem Prchalem bude 
tato nabídka otevřena i  občanům 
Libuše a  Písnice. Bližší informace 
naleznete na webových stránkách 
www.praha12.cz. V  případě reali-
zace u nás bude tato možnost zase 
otevřena zájemcům z Prahy 12, kteří 
z  nějakého důvodu nevyužijí letní 
nabídku.

A  závěrem několik pozvání. Čer-
ven bude opět bohatý na mnoho 
akcí, dovolte mi vyzdvihnout ales-
poň tři z  nich: jednak cvičení pro 
dospělé od zhruba padesáti let, 
které bude probíhat v  miniparku 
pro seniory při vstupu do Modřan-
ské rokle pod vedením odborného 
cvičitele Davida Hufa, dále před-
nášku Sylvie Dymákové, autorky 
filmu šmejdi, na téma neserióz-
ních praktik obchodníků na před-
váděcích akcích, a také prezentaci 
studií o  vietnamské komunitě, 
kam přijdou diskutovat zástupci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj a Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Karlo-
vy. Bližší informace naleznete uvnitř 
čísla. Těším se na setkání s vámi při 
těchto i jiných příležitostech.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice, 
koubek@praha-libus.cz

↓  Doc. Luděk Sýkora z Univerzity Karlovy představuje na odborném semináři 
v Libuši studii o vietnamské menšině. Veřejnost se s ní bude moci seznámit 11. 
června v tělocvičně Klubu Junior. Foto: Jana Martínková

↑  Starosta Jiří Koubek na oslavě 80 let libušské školy. Foto: Kryštof Štafl
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S nápadem na pořádání akce Per-
níková chaloupka ve spolupráci s or-
ganizacemi a sdruženími, které půso-
bí v MČ Praha-Libuš, přišla bývalá ná-
čelnice Sokola Libuš ses. Jana Vlková 
počátkem roku 2011. Poprvé se akce 
uskutečnila v dubnu 2011, ale bohu-
žel z důvodu nevlídného a chladné-
ho počasí se konala v budově soko-
lovny. Všichni organizátoři byli mile 
překvapeni, jakou měla i  přes to, že 
proběhla uvnitř budovy v trošku stís-
něných podmínkách, účast a  velmi 
kladný ohlas, jak ze strany dětí, tak 
doprovázejících dospělých.

Proto se T. J. Sokol Libuš jako hlav-
ní organizátor a koordinátor dohodl 
s  ostatními spolupracujícími orga-
nizacemi a  sdruženími MČ Praha-
-Libuš, že se akce v  roce 2012 opět 
uskuteční. Počasí v tomto roce nám 
přálo a akce se mohla dle původního 
záměru konat v přírodě, v části Mod-

řanské rokle. Účast přibližně 180 zá-
jemců – hlavně dětí, ale i celých ro-
din − byla překvapující a organizáto-
ry velice potěšila.

A tak se v únoru letošního roku na 
pracovním setkání zástupců organi-
zací a sdružení působících v MČ Pra-
ha-Libuš domluvilo, že se Perníková 
chaloupka opět uskuteční. Lepší po-
časí pro konání akce jsme si snad ani 
nemohli přát. Sluníčko krásně svíti-
lo a  hřálo a  nádvoří sídliště Písnice 
před cukrárnou, kde se startovalo, 
okolo 15. hodiny ožilo hlavně dětmi, 
ale i celými rodinami. Na startu ob-
drželi účastníci kartičku s obrázkem 
Perníkové chaloupky a  místy pro 
razítka s čísly jednotlivých stanovišť 
a  mohli se vydat na soutěžní trasu 
k chaloupce. Trasa vedla směrem do 
Modřanské rokle k nádrži a zpět.

Hlavním smyslem akce pořádané 
ke Dni Země bylo přivést děti i jejich 

doprovod do přírody, vzbudit o  ni 
zájem a ukázat, jak je možno zpest-
řit pobyt na čerstvém vzduchu, aniž 
by docházelo k  jejímu poškozování. 
Osm soutěžních stanovišť na trase 
až k nádrži zábavnou formou prově-
řovalo nejen tělesnou zdatnost, ale 
i  znalosti o  přírodě. Jedním z  tako-
vých míst byla Perníková chaloupka, 
která lákala malé Jeníčky a Mařenky 
vonícími perníčky. Jinde zase místní 
hasiči seznamovali děti, jak zacházet 
s  hasicí technikou. O  kus dál měly 
děti rozeznávat poslepu hmatem 
různé přírodniny, poznávat zvířata, 
jeho stopy a  potravu, naučit se, jak 
třídit odpad. Dozvěděly se informa-
ce o dravcích, kteří jim byli i ukázáni 
apod. Nároky byly samozřejmě od-
stupňovány podle věku soutěžícího 

dítěte. Zájem byl i o úkol navíc – čiš-
tění rokle od poházených odpadků. 
Všichni účastníci akce se dobře bavili 
a  po splnění všech úkolů byli v  cíli 
odměněni drobnými dárky.

Podle ohlasů to bylo určitě pří-
jemně strávené odpoledne v příro-
dě. Možná se na této akci potkáme 
i v příštím roce…

Poděkování patří všem zástupcům 
organizací a sdružení, kteří se na uspo-
řádání akce, její přípravě a samotné or-
ganizaci podíleli, a samozřejmě účast-
níkům akce, bez kterých by Perníková 
chaloupka nebyla takovou příjemnou 
akcí, kterou se nepochybně stala.

Vladimíra Tomášková,  
koordinátorka akce, T. J. Sokol Libuš

Foto: Jana Martínková, ÚMČ Praha-Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem v Modřanské 
rokli patřila mezi akce pořádané ke Dni Země v MČ Praha-Libuš. Ko-
nala se ve čtvrtek 25. dubna od 15 hodin a hlavním organizátorem 
byla T. J. sokol Libuš ve spolupráci s Mc Kuřátko, sDH Libuš, huma-
nitárním sdružením Protebe, sDH Písnice, Obvodním mysliveckým 
sdružením ČMMJ Praha 4, MČ Praha-Libuš a Klubem Junior.

Pro děti bylo připraveno několik 
stánků se zajímavými aktivitami, kte-
ré si mohly vyzkoušet − třídění odpa-
du, chytání ryb. Ale také se formou 
her mohly něco více dozvědět o šet-
ření vodou, o rybách v našich tocích 
nebo zvířatech a ptácích v přírodě. 

Zcela výjimečné však pro nás bylo 
setkání se zástupcem organizace 
občanského sdružení Keidom-Ke-
ku, zabývajícím se podporou rozvoje 
a  vzdělávání stejnojmenné horské 
oblasti na severozápadě Kamerunu 
a zároveň zachováním unikátního pří-
rodního prostředí mlžného pralesa.

Naslouchali jsme poutavému vy-
právění o  této vzdálené zemi a  pro 
nás tak nepochopitelném životě 
jejích obyvatel. Například tam děti 
vůbec nechodí do školy nebo musí 
trvale opouštět rodinu, aby někte-
rou ze škol, vzdálenou mnoho hodin 
cesty tropickým pralesem, mohly 

navštěvovat. Měli jsme možnost si 
prohlédnout fotografie, ale i  hádat, 
na co se používají různé zajímavé 
předměty, k nám přivezené.

Projekt „Z druhý ruky pro Babanki“ 
jsme se rozhodli podpořit dobročin-
nou sbírkou, ale pro některé „naše“ 
děti nebylo až tak jednoduché da-
rovat neznámým vrstevníkům hrač-
ku, knížku, stavebnici, se kterou si již 
doma nehrají. Byla to pro ně zcela 
nová zkušenost se silným emočním 
prožitkem. Ve spolupráci s  rodiči se 
nám podařilo shromáždit mnoho 
zajímavých věcí a  tuto dobročinnou 
sbírku podpořit. Děti však neodešly 
zpět do mateřské školy s  prázdnou. 
Odnesly si malý stromek k  vysazení 
na školní zahradu, mnoho upomínko-
vých předmětů a nafouknuté balónky.

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy
Foto: autorka

MŠ MEZI DOMY

Z DRUHÝ RUKY PRO BABANKI
Letošní oslavy ke Dni Země, pořádané městskou částí Praha-Li-
buš, se nesly v duchu tématu Voda pro život a probíhaly na pro-
stranství před albertem v Písnici.
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Buk lesní,  
Mateřská škola Ke Kašně,  
Mateřská škola K Lukám.

Kaštanovník jedlý,  
Mateřská škola Lojovická.

Habr obecný,  
Základní škola Ladislava Coňka

Javor mléčný,  
Mateřská škola Mezi Domy.

Zástupci mateřských škol Ke Kaš-
ně a  K  Lukám se rozhodli pro buk 
lesní. Zvolený exemplář Fagus syl-
vatica Rohanii je světoznámý český 
kultivar, který dorůstá výšky až 18 m.

Mateřská škola Lojovická se roz-
hodovala mezi magnolií a kaštanov-
níkem jedlým. Přednost dostal ten 
druhý s krásnými červenými kaštany.

Zastínit pískoviště v  mateřské 
škole Mezi domy jsme doporučili 
výsadbou javoru, doplnění chybě-
jící výsadby podél oplocení ve ško-

le Ladislava Coňka zase výsadbou 
habrů.

Za celou dobu, kdy jsme započali 
s touto akcí, bylo vysazeno 60 stro-
mů a  stovky keřů. Děkujeme všem 
zástupcům mateřských a základních 
škol, kteří s námi spolupracují při or-
ganizování této milé akce.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí a dopravy  

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

KE DNI ZEMĚ SE SÁZELY STROMY
Již sedmým rokem vysazuje městská část Praha-Libuš na podpo-
ru Dne Země v  mateřských školkách a základních školách různé 
druhy stromů a keřů.
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V Mateřské škole Lojovická se pá-
lení čarodějnic stalo již tradicí. Naše 
čarodějné chystání začalo v pondělí. 

Děti byly hravou formou seznámeny 
s tímto zvykem. Zkoušeli jsme spo-
lečně vyrábět čarodějné lektvary, 

učili se kouzelná zaříkávadla, čaro-
dějné písničky a  vyráběli papírové 
čarodějnice.

V  úterý, poslední dubnový den, 
jsme mohli vše odstartovat. Všich-
ni malí čarodějové a  malé čaroděj-
nice v  krásných kostýmech se sešli 
u ohně, který vzplanul po pronesení 
patřičného zaříkávadla a  za zpěvu 
žertovných čarodějných písní. Poté 
následovalo spálení papírových 
čarodějnic, které znázorňovaly zlo 
a temné síly.

Paní učitelky na školní zahradě 
přichystaly pro děti soutěže a věřte, 
že plnění čarodějných úkolů nebylo 
vůbec lehké. Bylo třeba vyplašit pa-
pírové netopýry, proletět se na koš-
těti, vyšplhat do čarodějného hníz-
da a na závěr najít kouzelný kámen. 
Při soutěžení se všichni výborně 
bavili a  na závěr byly děti za svou 
snahu odměněny malým dárkem. 
Příjemné dopoledne bylo zakonče-
no výborným obědem.

Děti se hravou formou seznámily 
s tímto oblíbeným zvykem, probou-
zeli jsme v nich tvořivost a  fantazii, 
ale hlavně − dobro opět zvítězilo 
nad zlem.

D. Bumbalová
Foto: archiv MŠ Lojovická

ČARODĚJNÉ UDÁLOSTI V LOJOVICKÉ
na přelomu dubna a května začíná jeden z oblíbených lidových zvyků „pálení čarodějnic“. 
Traduje se, že v tento čas nabývají mocného vlivu zlé a temné síly a začínají se slétat čaroděj-
nice. aby se lidé před nimi ochránili, zapalovali ohně a postupem času se z těchto ohňů stalo 
pálení čarodějnic takové, jaké známe dnes.

Tato pravidelná akce se konala už 
po desáté, a  to za rekordního počtu 
návštěvníků. Měli jsme tu čest mezi 
námi přivítat i  našeho váženého 
pana starostu Jiřího Koubka. Příjem-
ná atmosféra byla podbarvena hu-
dební kapelou Becheři a  připrave-
no bylo občerstvení pro rodiče, děti 
i  ostatní návštěvníky. Děti se mohly 
projet na koních a  ponících ze stáje 
Stable Donja Písnice nebo si vyzkou-
šet dovednostní disciplínu stříkání 
dvěma hasičskými proudy na zho-
tovenou maketu baráčku. Po celou 

dobu byla dětem i dospělým na mís-
tě zpřístupněna naše hasičská tech-
nika, kterou si měli možnost prohléd-
nout. V 18 hodin vzplála veliká hrani-
ce i s čarodějnicí a do pozdních hodin 
probíhala volná zábava s příjemným 
poslechem kapely. Tímto bych rád 
moc poděkoval všem občanům, kteří 
se zúčastnili. Budeme se těšit na další 
pokračování této příjemné tradice.

Bc. Michal Korbel,  
místostarosta SDH Libuš

Foto: archiv SDH Libuš

DESÁTÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V libušském lomu se 30. dubna vpodvečer tradičně pálily čaro-
dějnice. akci pořádal sbor dobrovolných hasičů Libuš ve spolu-
práci se soukromou stájí stable Donja Písnice a za finanční pod-
pory městské části Praha-Libuš.
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Vybral vhodné prostory a  lekce 
mohla začít. Hned na úvod nepodce-
nil bezpečnost, děti se dozvěděly, co 
všechno si obléci, jak se ustrojit, aby 
nebyly boule, odřená kolínka ani zá-
pěstí. Na trávě si děti osvojily základy 
pohybu na bruslích a dostalo se jim 
rad, jak vyzrát na pády i vstávání.

A pak už se šlo na klouzavou asfal-
tovou plochu a fakt se, za velké pod-
pory maminek a  tatínků, bruslilo. 
Byla zařazena technika brzdění, jízda 
vpřed a  jednoduché zatáčení. Roz-
dělení dětí do skupin podle schop-

ností bylo také fajn, protože začáteč-
níci i pokročilí měli svoje tempo. Děti 
se ve skupině učily snadno, rychle 
a  patrně ve svých bruslařských do-
vednostech brzy předběhnou své 
rodiče. Ale to mámy a  táty z  Lojo-
vické nemrzí, je pro ně nejdůležitější 
mít se svou ratolestí společný koní-
ček, který je nejen zdravý, ale také 
zábavný.  A pro děti je zase důležité, 
aby měly nějaký vzor, ideálně rodiče, 
trenéry nebo kamarády.

Moc děkuji i  mamince Terezky, 
která je také sportovkyně, a  proto 

věděla, jak po takovém usilovném 
tréninku vytráví, připravila pro naše 
malé bruslaře občerstvení, a  navíc 
na památku dárečky. Tak třeba se 

zase opět sejdeme v září při dalších 
inline vychytávkách.

I. Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: autorka

INLINE ODPOLEDNE V MŠ LOJOVICKÁ
Petr Kudláček, tatínek Terezky, nás ve školce přesvědčil, že inline 
bruslení patří jak mezi dětmi, tak mezi dospělými k nejpopulár-
nějším sportům. a protože on sám je instruktor inline, nabídl 
dětem ze školky Lojovická inline odpoledne.

V letošním roce ho 26. až 27. dub-
na pořádal modelářský klub z  jiho-
českého městečka Týn nad Vltavou 
za nezanedbatelné podpory jader-
né elektrárny Temelín.

Termín mistrovství republiky byl 
posunut oproti minulým ročníkům 
z  poloviny června na konec dubna, 
což pro naše děti znamenalo zvý-
šené úsilí při dokončování modelů. 
V  posledních dvou týdnech před 
mistrovstvím jsme měli pět mimo-
řádných schůzek klubu, na kterých 
děti dokončovaly práce na svých 
modelech.

Vlastní mistrovství republiku za-
čalo už v  pátek 26. dubna přejím-
kou modelů a  jejich hodnocením 
rozhodčími. Hodnocení začalo ve 20 
hodin a protáhlo se lehce přes půl-

noc. Další den, v sobotu 27. dubna, 
přijeli naši dětští soutěžící. 

Náš kroužek poslal do klání o me-
daile devět modelů, napříč vyhlá-
šenými věkovými a  druhovými ka-
tegoriemi. Jednoznačně převážily 
modely bojové techniky. 

Pořadatelský klub z  Týna připra-
vil pro účastníky zajímavý program, 
jímž byla návštěva tréninkového 
centra jaderné elektrárny Temelín, 
kde si mohli na simulátoru řízení 
reaktoru vyzkoušet jeho ovládání, 
a  návštěvu informačního centra. 
Děti nejvíce zaujala mlžná komora, 
kde mohly spatřit částice všech záře-
ní prolétávající naším zemským pro-
storem. Tato návštěva se uskutečnila 
v  mezidobí, kdy se v  místě soutěže 
dokončovalo bodování modelů.

V  15. hodin začalo vyhlašování 
výsledků. A  jak jsme dopadli? Tři-
krát zlatá medaile, jednou stříbro 
a  třikrát bronz. Nadšení oceněných 
a  spokojenost vedoucích byla ade-
kvátní dosaženému výsledku. Co 
dodat na závěr? Samozřejmě gra-

tulace všem vítězům, poděkování 
MČ Praha-Libuš za podporu činnosti 
kroužku a všem chuť čas a trpělivost 
do dalších modelů. 

Petr Šámal,  
modelářský kroužek Křížem Krážem

Foto: Martin Zikeš, Jan Tomášek

MODELÁŘI USPĚLI NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Dětský modelářský kroužek Křížem Krážem se věnuje stav-
bě plastikových modelů. Vrcholem jeho činnosti je účast dětí 
s vlastními modely na Mistrovství republiky mládeže v plastiko-
vém modelářství. 

Soutěžící Kategorie Model Umístění

Vojtěch Zikeš Bojová technika 1/35, kadeti Marder III ausf. H Zlato

Jan Tomášek Bojová technika 1/72, kadeti Sd. Kfz.251/2 ausf.C Zlato

Jan Kolařík Bojová technika 1/72, žáci T-26 E4 Pershing Zlato

Krištof Dvořák Bojová technika 1/72, žáci StuG. III auf.G Stříbro

Jakub Profota Bojová technika 1/72, kadeti M-60 A 3 Bronz

Jakub Nedvěd Bojová technika 1/35, žáci Crusader Mk.III AA Bronz

Dominik Chladil Letecká technika 1/72, žáci Hawker Typhoon Mk.Ib Bronz

Německý stíhač tanků Marder III ausf. H, Vojtěch Zikeš, zlatá medaile.

Vítězové - všichni naši účastníci mají černé klubové tričko Křížem Krážem.
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To jsme ale netušili, že i květen bude 
hodně proměnlivý. V den akce, ve čtvr-
tek po státním svátku, jsme od rána 
řešili, kam se při tak hustém dešti se 
sedmdesátkou dětí uchýlíme, aby slibo-
vaný turnaj mohly děti odehrát. A nejen 
fotbal, i další připravené aktivity. Nako-
nec přece jen pršet přestalo, přišli kluci 
a  holky ze všech čtyř pozvaných škol 
a turnaj k velké radosti malých i velkých 
začal. 

Atmosféra byla chvílemi hodně sou-
těživá. A  jak průběh zhodnotil hlavní 
rozhodčí turnaje Lukáš Matys z občan-
ského sdružení Lačhe Čhave? 

„Fotbalového miniturnaje se zúčast-
nily týmy ze čtyř základních: ZŠ Meteo- 
rologická, Kunratice, L. Coňka a  Smol-
kova. Hráči byli pouze ve věku prvního 
stupně, ale záleželo na jednotlivých 
školách, jak staré žáky vyšlou, aby re-
prezentovali. Ve většině týmů byli zá-
stupci třetích až čtvrtých tříd, za Písnici 
však hráli i páťáci, což se odrazilo v her-
ním projevu týmu. Tým ZŠ Písnice na-
konec celý turnaj s  přehledem vyhrál, 
když porazil nejprve jednoznačně ZŠ 
Smolkova 9:1 a v následném finále roz-
střílel podobným rozdílem i ZŠ Meteo-
rologická, která ovšem svůj první „kva-
lifikační zápas“ vyhrála nad Kunratice-
mi s krásným skóre. O třetí místo se pak 
utkaly oba poražené týmy z  úvodních 
kvalifikačních zápasů, tedy ZŠ Smolko-
va a Kunratice. Zde i hráči ze Smolkovy 
prokázali své hráčské schopnosti a pře-
hráli Kunratice značným rozdílem.“ 

Během turnaje se nehrajícím a fandí-
cím skupinkám dětí věnovali dobrovol-
níci z  Lačhe Čhave a  všichni společně 
vyráběli míče a panenky z vytříděných 
plastů, malovali a  různorodě výtvarně 
se činili. Navíc bylo připraveno i  něco 
dobrého na svačinu a k pití. Odpoledne 
na hřišti rychle uteklo, vítěz turnaje byl 
znám. Ještě zbývalo nezbytné ocenění 
všech hrajících týmů a pohár pro vítě-
ze. Ti radost neskrývali a  ochotně pro 
fotografky pózovali. 

Takováto akce nemusí být rozhodně 
poslední. Věříme, že turnaje pro více 
týmů a škol začnou svou tradici a budou 
spojovány třeba s hřištěm Klokotská. 

Jana Martínková, koordinátorka projektu  
Zdravá Libuš a Písnice, ÚMČ Praha-Libuš 
Lukáš Matys, vedoucí hřiště a pracovník  

Lačhe Čhave, o. s.
Foto: Jana Martínková

FOTBALOVÝ TURNAJ ČTYŘ ŠKOL
Začátkem dubna letošního roku se slavnostně otevíralo hřiště 
Klokotská v Libuši. Pro zúčastněné děti jsme dopředu připravili 
sportovně zábavný program, ale příroda nám plány trošku změni-
la. V den otevření bylo pár stupňů nad nulou a skoro sněžilo, a tak 
jsme se domluvili, že veškeré sportovně zábavní akce necháme až 
na dny typicky jarní.

Ráno 2. května zrovna počasí nevypada-
lo, že by se mohl sehrát turnaj ve fotbale 
mezi čtyřmi školami pořádaný MČ Praha-
-Libuš na novém hřišti v Klokotské. Přes 
den se ale obloha vybrala, nepršelo a ve 
13.30 jsme vyrazili od Základní školy Me-
teorologická směr Klokotská. Pro přítomné 
holky a kluky „nehráče“ byl připraven do-
provodný program, který zahrnoval výrobu 
fotbalových míčů a panenek z odpadových 
plastů a děti měly k dispozici i omalovánky 
týkající se fotbalu. S dětmi pracovali od-
borní lektoři, rozhodčím turnaje byl Lukáš 
Matys z Lačhe Čhave. Děti se mohly napít 
šťávy nebo čaje. 

Hrály se celkem tři zápasy, jeden trval 
dvakrát sedm minut. První jsme hráli my 
s fotbalisty ze ZŠ Kunratice a vyhráli jsme 
9:1. Tím jsme se dostali do finále se školou 
L. Coňka. Kluci se snažili, ale finální zápas 
prohráli 0:8, a skončili jsme tedy na dru-
hém místě. Měli jsme z úspěchu ohromnou 
radost, dostali jsme velkou čokoládu, pytel 
bonbónů a lízátka. Vítězná ZŠ L. Coňka 
obdržela pohár a cukrovinky. 

Vychovatelky a děti  
ze školní družiny ZŠ Meteorologická
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PROJeKT: Den ZeMĚ
Na naší škole proběhl 22. dubna 

projektový den − Den Země. Projekt 
byl zaměřen především na ochra-
nu životního prostředí, a  jak vše co 
nejvíce přiblížit dětem. Všechny děti 
z  1.–5. ročníku byly rozděleny do 
devíti družstev, ve kterých pak plnily 
úkoly na stanovištích. Celá akce se 
konala na školní zahradě, díky hez-
kému počasí jsme si celé dopoledne 
mohli užít venku. Děti poznávaly 
listy, stromy, keře, zvířata, vesmír, 
pozorovaly mikroskopem a  učily se 
správně třídit odpad. Všechny úkoly 
probíhaly zábavnou formou, někte-
ré byly i  pohybové, aby si děti celé 
dopoledne co nejvíce užily. Závěrem 
akce bylo vytvořit s danou skupinou 
plánek naší zahrady a zakreslit, co se 
kde nachází a  co kde roste. Kromě 
spousty poznatků a hezkých zážitků 
si potom každá skupina odnášela za 
splněné úkoly klíčenku s  nápisem 
Den Země 2013.

Lucie Pařízková

PeRníKOVÁ cHaLOuPKa 
aneb cesTa 
POHÁDKOVÝM LeseM

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 jsme 
byli účastníky akce ke Dni Země, 
kterou tradičně pořádá T. J. Sokol 
Libuš, společně s  místními spolky 
a organizacemi. S elánem jsme vyra-
zili na sluncem rozpálenou trať, kde 
nás na stanovištích čekaly zábavné 

soutěžní úkoly. Cestou se z nás sta-
li přírodovědci, hasiči, krotitelé dra-
vých ptáků a po zdolání všech pře-
kážek jsme objevili perníkovou cha-
loupku i s ježibabou. Ta už měla pro 
nás přichystaný perníček. Cestou 
zpět Modřanskou roklí jsme ještě 
nasbírali plné pytle odpadků a  tím 
dali Zemi k svátku malý dárek. Všem 
pořadatelům této akce děkujeme.

Za školní dužinu ZŠ Písnice  
Radmila Vlčková

Foto: Marie Štaflová

ČeKaLi JsMe na JešTĚRKY, 
PŘišLi HaDi!

Omyl? Možná, a zároveň překvape-
ní! Co se to v té krabici vlastně ukrý-
vá? „Je nás hodně.“ „To nevadí, mně 
a mým hadům stačí metr čtvereční.“

A tak jsme si posedali všude kolem. 
Na zem, na židle i na stoly a dychtivě 
očekávali, co se bude dít. Když pan 
Dvořák vytáhl z krabice dva hady, už 
jsme skoro ani nedýchali... Postupně 
jsme se dozvěděli, že ten kolem jeho 
krku je krajta tygrovitá světlá a  ten, 

co se mu omotal kolem pasu a pro-
vlékl poutky na pásek, je užovka čer-
vená. Netušili jsme, že hadi mohou 
být takoví mazlíčci! Vyslechli jsme si 
vyprávění plné nových poznatků, ale 
ani my jsme se nenechali zahanbit 
a na našich otázkách bylo patrné, že 

toho o hadech už docela dost víme. 
Všichni jsme se těšili na závěrečné 
fotografování, při kterém se nám 
v očích zrcadlí naše odvaha. Pan Dvo-
řák slíbil, že v květnu nás přijede se-
známit ještě se svým chameleonem. 
Hezké odpoledne, díky!

Marie Štaflová
Foto: Marie Štaflová

JeDeMe se uČiT  
DO PŘíRODY

Na školu v přírodě pojedeme 12.–
19. června do rekreačního střediska 
Star Line Svor, které prošlo v nedáv-
ných letech kompletní rekonstrukcí 
a  nabízí ubytování ve zděných bu-
dovách nebo v dřevěných chatkách. 

Areál je ozvučený a osvícený, do po-
kojů a chatek je zavedena elektrická 
energie. Voda pochází z  vlastního 
zdroje, je pitná a  splňuje veškeré 
standardy. Součástí areálu je řada 
společenských prostor, které lze 
využít pro výuku nebo jako útoči-
ště v  případě nepříznivého počasí. 
V  rekreačním středisku je 10 uče-
ben, které jsou vybaveny tabulemi, 
a  multifunkční sál s  dataprojekto-
rem, promítacím plátnem a  zvuko-
vou aparaturou, včetně mikrofonu. 
Žákům je dále k  dispozici spole-
čenská místnost vybavená televizí 
s  DVD přehrávačem a  s  krbem. Ve 
středisku je přístup na internet. Je 
možné uspořádat diskotéku s  růz-
nými světelnými efekty, které jsou 
zejména pro děti jedním z  největ-
ších zážitků. Středisko nabízí řadu 
sportovišť. K dispozici jsou tři oplo-
cená hřiště: dvě betonová a  jedno 
travnaté. Samozřejmostí jsou sítě, 
fotbalové branky a  koše na basket-
bal. Můžeme využít také tělocvičnu 
s šesti stoly na stolní tenis, žebřina-
mi a  žíněnkami. Pro nejmenší jsou 
postaveny houpačky a  prolézačky. 
Travnatá louka uprostřed areálu na-
bízí vhodné podmínky pro přízniv-
ce softbalu, badmintonu a  frisbee. 
Horolezeckou stěnu si děti mohou 
vyzkoušet pod taktovkou školeného 
instruktora. Je pro nás připravena 
řada atrakcí. Děti se mohou povozit 
na šlapacích kárách nebo si zaskákat 
na trampolíně. 

Všichni se moc těšíme!
Mgr. Jana Daňhelková

ZŠ PÍSNICE

HURÁ, HURÁ, HURÁ! Z fotba-
lového turnaje 4 škol, který 
proběhl 2. května na nově 
otevřeném hřišti Klokotská, 
si náš tým odnesl zlatý pohár 
pro vítěze. VŠICHNI SE RADU-
JEME!!! Foto: Marie Štaflová
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Den ZeMĚ 2013
Dne 24. dubna proběhl v Základ-

ní škole Meteorologická Den Země.
Zúčastnili se žáci od první do páté 

třídy. Nejprve jsme dostali dotazník, 
který jsme měli vypracovat ve sku-

pinách. Potom jsme šli ven a  říka-
li jsme si, která místa v  okolí školy 
jsou pěkná. Také jsme se vyjadřovali 
k místům, která se nám nelíbí, a pře-
mýšleli jsme, jak je vylepšit. Po pře-
stávce na svačinu šli žáci, kteří chodí 
na přírodní vědy, rozvěsit kartičky 
o  stromech v  okolí školy. Já jsem 
měl dub letní. Když jsme je měli 
rozvěšené, děti z  prvního stupně 
měly stromy venku najít. Informace 

o stromech mohli žáci čerpat z kar-
tiček nebo z  nástěnky, která byla 
umístěna ve vestibulu školy.

Den Země se vydařil. Mně se nej-
více líbilo rozvěšování kartiček, pro-
tože jsme byli venku.

David Brettschneider

Naše třída 5.A  si tento svátek 
připomněla procházkami po okolí 
školy. Hledali jsme místa z  fotogra-

fií, které byly umístěny na nástěnce 
u recepce školy. Všímali jsme si míst 
pěkných, a  i  těch nepěkných. Dal-
ším úkolem bylo vypracovat plaká-
ty o  tom, co bychom chtěli zlepšit 
v okolí školy. Součástí programu bylo 
i vyplnění dotazníků ve skupinách.

V  druhé části dopoledního pro-
gramu děti z přírodních věd pověsily 
na jednotlivé stromy kartičky s  ná-
zvy stromů a  informacemi o  nich. 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

VZKAZ PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

Ahoj, lidé třetího tisíciletí,
žijte v pohodě a míru. 
Snažte se chránit přírodu 
a nezabíjejte zvířata, aby 
žádný druh nevyhynul!

David B.

Lidé nové generace, važte 
si toho, co máte!

Anička L.

Mějte se všichni rádi!
Martina N.

Vážení lidé třetího tisíci-
letí, učte se, je to důleži-
té! Nekraďte nic lidem, co 
vám nic neudělali. Chraňte 
přírodu a živočichy. Udr-
žujte mír a klid na Zemi. 
Je to velmi důležité.

Lucka H.

Vážení lidé budoucích 
časů, chtěl bych se s vámi 
podělit o své myšlenky 
a předat poselství. Právě 
žiju v  roce 2013. Máme 
spoustu technických vy-
možeností, které nám 
usnadňují život. Ale záro-
veň se spotřebovává více 
elektrické energie a mizí 
životní prostředí. Prosím 
vás, abyste chránili příro-
du. Neplýtvali jste vodou, 
potravinami a starali se 
o své zdraví. Vzájemně si 
pomáhali a zachovali mír 
na planetě Zemi.
Přeji vám, abyste žili spo-
kojený život v míru, nikdy 
nepoznali válku a přírodní 
katastrofy.
Chraňte naši Zemi, je to 
domov nás všech!

Ondra P.

ZEMĚKOULE

Zeměkoule, koule,
nemá žádné boule, boule.
Když se bouchne o hvězdičku,
neboj se ty, měsíčku.
Když se bouchne o měsíc,
nedělá si z toho nic.

Terezka Váňová, 2.A
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Ostatní žáci prvního stupně je měli 
najít a  přečíst si informace o  stro-
mech, které rostou v okolí naší školy.

Pro mě to byl příjemný zážitek.
Lucie Hatiarová

8.A si připomněla Den Země tak, 
že jsme 24. dubna navštívili  zoo 
v Praze. Sraz jsme měli v 8.15 na Ka-
čerově, odkud jsme jeli metrem až 
na Nádraží Holešovice. Potom jsme 
nasedli do autobusu, který nás do-
vezl až do zoo. Jakmile jsme vystáli 
frontu, vydali jsme se na prohlídku. 
Zjistili jsme, že zoologická zahrada 
prošla několika změnami. Přibyli 
zde velcí papoušci, které jsme viděli 
hned u  vstupu, několik nových vý-
běhů, například Údolí slonů, pavilon 
opic a  nové lavičky. Odjeli jsme ve 
12.24 autobusem do školy. Všem se 
nám to líbilo, hlavně nový přírůstek, 
malé slůně Sita, které se narodilo 
jako první slůně v pražské zoo. 

Rebeka Larvová, 8.A

Se školní družinou jsme už v úterý 
23. dubna navštívili stánky v Písnici. 
K  příležitosti Dne Země jsme plnili 
různé úkoly a  vysloužili si zajíma-
vé odměny. Připomněli jsme si, jak 
správně recyklovat a  jak je pro nás 
důležitá voda.

Poznávali jsme různé druhy zvířat 
podle kožešin a vyzkoušeli si, jaké to 
je být v  kůži správného rybáře. Při-
spěli jsme i organizaci, která se sta-
rá o pralesy v Africe. Vůbec se nám 
nechtělo vracet do školy, ale s plnou 
náručí odměn se těšíme opět na pří-
ští rok.

Vychovatelky školní družiny
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

MísTní HRDinOVÉ
V  rámci oslav Dne Země se děti 

z  1.A  zapojily do programu Local 
Heroes. A  místní hrdinové se z  nich 
opravdu stali – všichni se odvážně 
pustili do boje s  nešvary, které je 
v okolí školy trápí. Jedním z výsledků 
jsou cedule rozmístěné v areálu ško-
ly. Ti nejmenší občané naší městské 
části vás na nich vyzývají, abyste ne-
kouřili, své psí miláčky venčili jinde 
než u školy a také k ochotě pomoci 
udržet hezká místa čistá.

Také k  přípravě oslav 80. výročí 
školy se prvňáci pilně připravovali. 
Už od poloviny dubna promýšleli 
a  nacvičovali vystoupení. Zodpo-
vědně se naučili text, s  rodiči pro-
mýšleli kostým. Na všechny zkoušky 
byli pečlivě připravení. Je to jejich 
velká premiéra a  potlesk z  hlediště 
je určitě zasloužený. Až bude třeba 
sté výročí naší milé školy, tyhle děti 
budou mít určitě na co vzpomínat!

Hedvika Mašková

neKuŘÁTKa
Dneska jsme měli ve škole dvě 

hodiny přednášku o  kouření. Bylo 
to o tom, proč se nemá kouřit. Byly 
tam dvě paní a  ty nás rozdělily do 
dvou skupin. Měli jsme minutu na 
to, aby si každá skupina vymyslela 
jméno. Jedna skupina se jmenova-
la Mafiáni a druhá FBI. Poté nám ve 
skupinkách dávaly otázky. Daly nám 
také čichnout k  dvěma krabičkám, 
jedna smrděla jako kuřák a  druhá 
voněla. Pak nám hrály divadlo. Bylo 
to o  tom, jak třináctiletý chlapec 
si šel s  partou sednout na lavičku. 
Chlapci bylo trapný, že všichni ostat-
ní kouří, a on ne. Tak si řekl, že jedna 
cigareta mu přeci nic neudělá. Tak si 
jednu zapálil. Ale nikotin si vlezl do 
jeho mozku a chtěl si hrát, ale mozek 
si s nikotinem hrát nechtěl. Tak niko-
tin odešel. Další den si chlapec opět 
zapálil a  nikotin mu zase vlezl do 
mozku a zase si chtěl hrát. Tak mo-
zek řekl, že si s ním hrát bude. Mo-
zek se šel schovat, protože si hráli na 
schovku. A mezitím, co se šel mozek 
schovat, tak nikotin si v mozku udě-
lal domeček. Další den si chlapec 
řekl, že si nezapálí, ale byl nervózní 
a  na nic se nesoustředil. A  nikotin 
mu pořád říkal, aby si zapálil, tak si 
zapálil a  nikotin si opět chtěl hrát. 
Tak si zase hráli na schovku. Mozek 
se zase schoval a  nikotin tam po-
stavil ještě více domečků. A tak byl 
konec divadla. Moc se mi to líbilo 
a bylo to opravdu poučné. 

Olga Románová, 4. A

PROMĚniLi JsMe  
DĚTsKÉ sLZY V ÚsMĚV

Dvakrát ročně se naše škola zapo-
juje do charitativní akce na pomoc 
handicapovaným dětem. Koupí klí-
čenek a magnetků se zvířátky udělá-
me radost nejen sobě, svým souro-
zencům a babičkám, ale především 
nemocným dětem. Také za naše pe-
níze se mohou nakoupit další inva-

lidní vozíčky, zdravotní kočárky, cho-
dítka, ale třeba jen běžný obvazový 
materiál. Letos na jaře jsme vybrali 
přes 4 000 korun.

Děkujeme všem dětem, jejich ro-
dičům a zaměstnancům školy za vy-
branou částku.

J. Malíková

šaTY DĚLaJí ČLOVĚKa
Třída 8.A  si 22. dubna vyslechla 

přednášku Šaty dělají člověka, a kdo 

dělá ty šaty? Přednáška byla velmi 
zajímavá, vtipná a poučná. Vytvářeli 
jsme různé plakáty o postupu výro-
by látek a dozvěděli jsme se, že líste-
ček původu není směrodatný. Šaty, 
než se vyrobí, procestují celý svět. 
Nevěděli jsme, v  jakých nelidských 
podmínkách pracují dělníci a dělni-
ce při výrobě látek. Mzda vůbec ne-
odpovídá jejich odvedené práci. Kaž- 
dý z nás jejich výrobky kupujeme.

David Šmíd, 8.A

Závodilo se jako v  předchozích 
letech v  plavání, atletice, gymnas-
tice a  šplhu. Za T. J. Sokol Libuš zá-
vodili v  žákovských kategoriích tři 
žáci – Jára Michal, Kučerák Jan a Vlk 
Martin. V kategorii „Žáci I“ obsadil 2. 
místo v atletice Jára Michal. V kate-
gorii „Žáci II“ se umístil na 3. místě 

v plavání, 2. místě ve šplhu, 4. místě 
ve sportovní gymnastice, 8. místě 
v atletice a na pěkném 4. místě z cel-
kového umístění Vlk Martin a  na 5. 
místě v plavání a 6. místě v atletice 
Kučerák Jan.

Všem účastníkům blahopřejeme 
k  dosaženým výsledkům, děkuje-

me za účast a  úspěšnou reprezen-
taci jednoty. Také děkujeme všem 
rodičům za jejich ochotu umožnit 
dětem reprezentovat naši jednotu, 
stejně tak i všem cvičitelům, kteří se 
na přípravě dětí na závody podíleli.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

SOKOL LIBUŠ

SOUTĚŽ SOKOLSKÉ VŠESTRANNOSTI
Ve dnech 19.–21. dubna se konala tradiční soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2013 – Praha.
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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.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
Pro druhou polovinu roku 2013 má MČ Praha-Libuš od Magis-
trátu hl. m. Prahy přiděleno 19 velkoobjemových kontejnerů. 

Kontejnery jsou přistavovány v  pracovní dny po dobu čtyř hodin. 
Umístěny jsou na stejná místa jako při minulém přistavení kontejnerů, 
a  to vždy od 16 hod. Součástí přistavení je obsluha, která koordinuje 
ukládání odpadů tak, aby se maximálně využil celý objem kontejnerů.

2. července .............. Ke Kurtům, K Lukám, K Vrtilce, Ohrobecká
6. srpna ................... Hoštická, Na Domovině, Zahrádecká, Zbudovská
3. září...................... K Jezírku, K Novému sídlišti, Na Močále, V Zákopech
5. listopadu ............. Ke Lhoteckému lesu, K Vrtilce, V Koutě, Výletní
3. prosince............... Betáňská, Hoštická, Na Okruhu

Do velkoobjemových kontejnerů je možné odložit starý nábytek, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní ná-
činí, autosklo a kovové předměty. Do kontejnerů je zakázáno odkládat 
bioodpad, stavební odpad, živnostenský odpad, nebezpečný odpad, 
dále pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, 
lednice, mrazáky a sporáky.

Nadměrný odpad můžete odvážet do sběrných dvorů hl. m. Prahy 
v čase16.00−20.00 hodin:
→	 Sběrný dvůr v Modřanech, ul. Generála Šišky, tel. 244 400 164,
→	 Sběrný dvůr v  ulici Dobronické 892, vjezd z  ul. Obrataňské, 

tel. 605 079 049.

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

Co zájemci mohou očekávat? Bu-
dou zřízena kontaktní místa na Pra-
ze 12, kde budou žadatelům posky-
továny bližší informace. Po telefo-
nické dohodě je možné realizovat 
návštěvu i doma.

Pracovník v  kontaktním mís-
tě bude též zajišťovat uzavírání 
smluv se zájemci o  účast v  aukci. 
Této smlouvy se nemusí občané 
bát, kdyby vysoutěžená cena z auk-
ce byla vyšší, než sami ve stávající 
smlouvě mají, nikdo je nemůže nu-

tit uzavřít novou smlouvu s  vítěz-
ným dodavatelem z aukce. Na dru-
hou stranu ti občané, kteří se aukce 
nezúčastní, dodatečně nové výhod-
né smlouvy neuzavřou.

Součástí uzavření smlouvy 
o účasti v aukci bude především pře-
dání kopií faktur za dodávky dané 
služby za poslední rok, případně 
kopie smlouvy, kterou má zájemce 
uzavřenou se současným dodavate-
lem. Ochrana osobních údajů bude 
zajištěna. Po určité době bude pak 

vypsána samotná aukce. Pro obča-
ny bude určitě zajímavé, že budou 
moci na dohodnutých místech sa-
motný průběh aukce přímo sledovat 
prostřednictvím internetu.

Vítězná společnost z aukce obdr-
ží kontaktní údaje na domácnosti, 
které se do aukce přihlásily, až po 
skončení aukce. Znovu zdůrazňu-
jeme, že povinnost uzavřít smlou-
vu se rozhodně nebude vztahovat 
na domácnosti, které by měly ceny 
lepší než vysoutěžené v aukci. ÚMČ 
Praha 12 garantuje, že samotné 
smlouvy od nového dodavatele ne-
budou obsahovat nic, co by mohlo 
v  budoucnu znamenat nečekané 
náklady a  závazky našich občanů 
navíc. ÚMČ Prahy 12 totiž připustí 

do aukce pouze ty společnosti, kte-
ří předloží vzorové smlouvy ke kon-
trole předem.

Sběr informací a  podkladů 
bude probíhat jeden měsíc, jejich 
následné zpracovaní a  příprava 
aukce také jeden měsíc. Předpo-
kládané datum uskutečnění elek-
tronické aukce je konec srpna či 
počátek září 2013. Novou smlou-
vu bude možné s vítězným doda-
vatelem uzavřít do 3  měsíců od 
data konání elektronické aukce. 
Zúčastnit se mohou i ti, kteří mají 
závazky stávajících smluv do kon-
ce letošního roku.

Ing. Ivo Pujman, vedoucí odboru správy 
majetku a investic ÚMČ Praha-Libuš

MOŽNOST ZLEVNĚNÍ ELEKTŘINY
Vedení a Úřad městské části Praha 12 připravují po dobrých zku-
šenostech z jiných obcí pro své občany první elektronickou aukci 
dodavatelů elektrické energie. Po dohodě s vedením naší městské 
části Praha-Libuš se mohou připojit k aukci i občané Libuše a Pís-
nice, aby i oni si mohli zajistit výrazné snížení nákladů na bydlení.

Vzhledem k  tomu, že odbor vý-
stavby poslal investorovi vyjádření, 
že současná podoba plánovaného 
domu nedodržuje odstupové vzdá-
lenosti od stávajících panelových 
domů, napsali jsme investorovi, že 
dokumentaci v  této podobě pova-
žujeme za bezpředmětnou k  vyjád-
ření. Požadujeme předložení nové, 
přepracované dokumentace. Jakmi-
le ji obdržíme, zvážíme vypracování 
oponentských posudků, o  kterých 
jsem se zmínil v minulém čísle U nás. 
Veřejné projednání se tak bude moci 
uskutečnit v  letních měsících nebo 
nejpozději v  září. Uskuteční se tak 
rozhodně dříve, než odbor výstavby 

Prahy 12 vydá územní rozhodnutí. 
Vzhledem k  tomu, že v  budoucnu 
stávající dotčené bytové jednotky 
ve většině nemají svá předsednictva, 
s kterými bych mohl operativně jed-
nat, prosím všechny zájemce z okolí, 
aby mi poslali svůj kontakt na e-mail: 
koubek@praha-libus.cz. O  svolání 
veřejného projednání, které se usku-
teční v tělocvičně Klubu Junior, budu 
informovat elektronicky. Účast na 
jednání vedle projektanta a investo-
ra přislíbil i pan Ing. Vladimír Cupal, 
vedoucí odboru výstavby Úřadu MČ 
Praha 12.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

ODMÍTNUTA  
DOKUMENTACE BYTOVÉHO 
DOMU NA SÍDLIŠTI PÍSNICE
V minulém čísle jsem informoval, že Úřad MČ Praha-Libuš ob-
držel projektovou dokumentaci pro nový bytový dům Písnice. 
slíbil jsem občanům z okolí veřejné projednání za účasti investo-
ra a úředníků.
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V  obecném pohledu škodí svými 
zásahy do metabolismu. Konkrétně 
narušují imunitu, což vede ke sníže-
ní obranyschopnosti i  vůči běžným 
infekcím, působí vznik alergií, auto-
imunních onemocnění a v neposlední 
řadě též nádorových chorob. Někte-
ré přímo poškozují činnost jednoho 
nebo více orgánů, především jater 
a ledvin, dále narušují nervový systém 
i jeho činnost. Určité z nich jsou velmi 
škodlivé pro vývoj dětí, tím hůře těch 
v nejútlejším věku. Negativně ovlivňu-
jí rovněž vývoj a funkci krevních buněk 

a buněk imunitního systému. Jedním 
ze základních mechanismů působení 
je oxidace se vznikem volných radi-
kálů, které mají pro organismus velmi 
nepříznivý efekt. Dochází ke  vzniku 
peroxidů v  buněčných membránách 
a buněčné stěně, což má pak zásadní 
dopad na činnost a  funkci postižené 
buňky. Může docházet i ke změně bu-
něčné DNA, a tím vytvoření potencio-
nální rakovinné buňky. 

Prokazatelně škodí i malá množství 
níže uvedených látek, a mnohé z nich 
se navíc v těle hromadí a ukládají.

Následující přehled se snaží uká-
zat alespoň ty jednoznačně nejhorší 
ze zmíněných přísad.

Uvedený výčet skutečně toxic-
kých přídatných látek není samozřej-
mě úplný a bude též rozšířený ještě 
o látky pro zdraví rovněž nepříznivé, 
ale méně toxické, a také o látky, kte-
ré jsou důvodně podezřelé ze škod-
livosti. Materiál je a  bude neustále 
průběžně doplňován a aktualizován.

Doporučuji potraviny se zmíněný-
mi škodlivinami vůbec nekupovat. 
A  nejen to, je nutné vyvinout tako-
vý tlak na jejich výrobce, aby změnili 
technologie a  přestali nám v  zájmu 
svých obrovských zisků tyto jedy nabí-
zet. Proto je třeba odmítnout i všech-
ny ostatní potraviny od firem, které 
škodlivé přísady v něčem ze své pro-

dukce používají. Nejedná se pouze 
o  výrobce normálních potravin, ale 
i doplňků stravy, a dokonce i léků. Při-
tom na důsledcích poškozeného zdra-
ví následně parazitují a profitují svými 
produkty právě farmaceutické firmy.

Nenechme se odradit často jistě zá-
měrně velmi drobným písmem, kte-
rým je na obalu potraviny uvedeno 
její složení. Takový nečitelný text na-
bízí dvě možnosti, a to buď a nejlépe 
odmítnout produkty takto označené, 
nebo si s  sebou brát na nákup lupu, 
aby bylo možné text na obalu přečíst.

Braňme si zdraví svoje a našich nej-
bližších, je to nejcennější, co máme. 
Čas, který věnujeme obezřetnosti při 
nákupu potravin, se nám mnohoná-
sobně vrátí.

MUDr. Jaroslav Henzl

ZDRAVÍ

PŘÍSADY DO POTRAVIN – HROZBA MODERNÍ DOBY
Výroba potravin se v současnosti neobejde bez chemických přísad, 
které jsou přidávány z mnoha důvodů. Jedná se o značný počet 
často velmi rozdílných látek. Mnohé z nich jsou pro zdraví neškod-
né, některé dokonce prospěšné. Závažná je však skupina těch, 
které zcela prokazatelně zdraví škodí, a to několika způsoby.

baRViVa
Některá z nich patří mezi tzv. azobarviva, látky silně toxické, donedávna pro 
použití v potravinách zakázané a potom komisí EU opět povolené. Chemic-
ké provozy, kde se s azobarvivy pracuje, patří mezi riziková pracoviště, kde 
delší expozice velmi podstatně zkracuje život.

E102 .......................................................................Tartrazin (potravinářská žluť 4)
E104 ...................................................... Chinolinová žluť (potravinářská žluť 13)
E107 .................................................................................................................. Žluť 2G
E110 ..........................................................................Žluť SY (potravinářská žluť 3)
E120 ........................................................ Košenila, Kyselina karmínová, karmíny
E121 .............................................................................................Citrónová červeň 2
E122 ................................................................ Azorubin (potravinářská červeň 3)
E123 ....................................................Amarant (potrav. červeň 9 − z nejhorších

i v želé pro děti, např. medvídci Haribo aj.)
E124 ........................................................................ Ponceau 4R (potrav. červeň 7)
E127 .......................................................................... Erytrozin  (potrav. červeň 14)
E128 ........................................................................ Červeň 2G (potrav. červeň 10)
E129 ............................................................ Červeň AC Allura (potrav. červeň 17)
E131 ...................................................................Patentní modř V (riziko rakoviny)
E132 ............................................................................... Indigotin (potrav. modř 1)
E133 ..............................................................Brilantní modř FCF (potrav. modř 2)
E142 .......................................................Zeleň S (potrav. zeleň – riziko rakoviny)
E143 .....................................................................................................Fast green FCF
E151 ................................................................................................ Brilantní čerň BN
E154 ................................................................................. Hněď FK (potrav. hněď 1)
E155 .................................................................................Hněď HT (potrav. hněď 3)
E180 ..................................................................................................... Litholrubin BK

KOnZeRVanTY a sTabiLiZÁTORY
Poškozují trávení – siřičitany, narušení DNA buněk − benzoáty, kožní one-
mocnění – bifenyly aj., poškození střev a riziko rakoviny − soli dusíku.

E200−203 ....................................................Kyselina sorbová a její soli (sorbáty)
E 210−219 ..............................Kyselina benzoová a benzoáty (riziko rakoviny)
E 220−228 .......................................Oxid siřičitý a siřičitany (působí i migrény)
E230 .... Bifenyl (Difenyl) – ošetření kůry citrusových plodů poškození střev
E231 ..................................................................................................Orthofenylfenol
E232 ..................................................................................Orthofenylfenolát sodný
E233 ..........................................................................................................Tribendazol
E235 ........................................................Natamycin (silně toxické antibiotikum)
E239 ......................................................Hexametylentetraamin (riziko rakoviny)

E240 ....................................................................................................... Formaldehyd
E242 ................................................ Dimetyldikarbonát (Dimetylpyrokarbonát)
E249 .................................................................................................Dusitan draselný 
E250 ....................Dusitan sodný (obsahuje většina uzenin polokonzervy aj.)
E251−252 .................................................................................................. Dusičnany
E284 .................................................................................................... Kyselina boritá
E285 .............................................................................................Tetraboritan sodný
E310−312 ........................................................................Galláty (působí migrény)
E319 ..............................................................................Terciální butylhydrochinon
E320 ................................................................................. Butylhydroxianisol (BHA)
E321 ................................................................................ Butylhydroxitoluen (BHT)
E385, EDTA .................................kalium-dinatriummetylen-diamintetraacetát  
(velmi škodí zvl. dětem do 2 let), obsažen např. v tuku Perla jako antioxidant
E442 ..............................................................Amoniumfosfatid (poruchy trávení)
E481−482 ........................................................Stearoylaktylát sodný a vápenatý
E483−484 ...........................................................................Stearoyltartarát a citrát
E512 ......................................................................................................Chlorid cínatý

LÁTKY PRO ÚPRaVu KOnZisTence, ZLePšení cHuTi aJ.
Např. kypřící látky, tavicí soli, náhražky cukru apod.

E 450−452 ....................................................Difosforečnany – polyfosforečnany 
(Jde o tavicí soli obsažené v tavených sýrech, 

mimo jiné výrazně narušují sirné vazby v kolagenu,
čímž poškozují kloubní chrupavky.)

E 620−625 .......................................Kyselina glutamová a její soli − glutamáty 
(synteticky připravené – poškození jater a ledvin, působí migrény)

E631 ................................................................................................... Inosinan sodný
E905a ...................................................................Tekutý parafín a tekutá vazelína
E921 ................................................................................................................. L-cystin
E924a .........................................................................................Bromičnan draselný
E925 ......................................................................................................................Chlor
E927a .................................................................................................... Azoformamid
E927b ..................................................................................... Karbamid (Močovina) 
E940 ..........................................................................................Dichlordifluormetan
E950 .........................................................................................................Acesulfam K
E951 ....................Aspartam (poškození nervového systému riziko rakoviny),

častý v light nápojích
E952 ............................................................................. Cyklamáty (riziko rakoviny)
E954 ................................................................................................................Sacharin
E962 .......................................................................... Sůl aspartamu − acesulfamu
E1519 ....................................................................................................Benzylalkohol
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Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (13)
Zadání na druhou

Vzhledem k  vzniklým kompli-
kacím s  distribucí minulého čísla 
časopisu U nás prodlužujeme mož-
nost zasílat odpovědi k fotohádance 
13. Otázka tedy zní: Odkud a kdy byl 
uvedený snímek pořízen? 

Své tipy zasílejte nejlépe na e-
-mailovou adresu: kadlec.m@se-
znam.cz (do předmětu uveďte foto-
hádanka 13) nebo prostřednictvím 
sms na tel.: 604  266 025 (zprávu 

začněte slovem fotohádanka 13.) 
Uzávěrka soutěže je již v sobotu 15. 
června. Tak neváhejte a hádejte!

Matěj Kadlec

PíSnIce

PRODeJ a seRVis  
JíZDnícH KOL,

PŘiLeb, DOPLňKů, DResů …

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

i n z e r c e  

celkovým vítězem letošní 
Magnesie se stal – cenu za nej-
lepší knihu získal − Jiří Hájíček 
(1967), který patří k  realistické-
mu proudu v  současné české li-
teratuře. Ve svých prózách čerpá 
především z  prostředí jihočes-
kého venkova a  malého města. 
není tomu jinak ani v  letos oce-
něném románu Rybí krev (ISBn: 
978-80-7294-639-6). Po patnác-
ti letech strávených v  cizině se 
hlavní hrdinka Hana v roce 2008 
vrací do polozatopené vesničky 
na břehu Vltavy, kde vyrůstala, 
chtěla se vdát a být učitelkou ve 
zdejší jednotřídce. Ale všechno 
je jinak − na vylidněné návsi sto-
jí sama. Má však odvahu podívat 
se zpátky, má odhodlání ptát se 
sebe samé i lidí, kteří pro ni kdy-
si mnoho znamenali. Člověk po 
čtyřicítce si chce udělat pořádek 
sám v sobě, uzavřít konečně sta-
ré záležitosti a bolesti, říká Hana, 
když se po dlouhých letech se-
tkává s  otcem, bratrem a  kama-
rádkami z  dětství. Po úspěšném 
románu Selský baroko (Magne-
sia Litera 2006 za prózu), který 
tematizoval rozpad tradičního 

venkova v  padesátých letech 
minulého století, zkoumá autor 
českou vesnici dál. Rybí krev je 
především příběhem rozpadu 
jedné rodiny a vesnice za již zcela 
jiných společenských okolností. 
Téma vysidlování a bourání obcí 
v  důsledku výstavby jaderné 
elektrárny se zdá veskrze součas-
né, nevyhnutelné i  dnes, kdy je 
nejistý osud dalších vesnic, např. 
kvůli těžebním limitům v hnědo-
uhelné oblasti severních Čech.

Literu za prózu získala Zuza-
na brabcová se svým románem 
stropy (ISBn: 978-80-7227-326-3). 
V  něm je čtenář především vy-
staven pozoruhodnému vnímá-
ní a  myšlení několika hlavních 
postav. Děj se odehrává v  psy-
chiatrické léčebně, ale to pod-
statné není příběh, nýbrž to, jak 
autorka skrze své postavy vidí, 
popisuje a  hodnotí to typické 
i  výjimečné, co její, převážně 
hrdinky, prožívají. Autorka pře-
mýšlí skrze metafory a  jazyk je 
nikoli instrumentem, ale mé- 
diem tvrdé reflexe, která nikomu 
nic neodpouští.

Osobně (jako už tak trochu pa-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (85)

TAK TA LETOŠNÍ MAGNESIA LITERA…
…(resp. její porota) vybrala do svého finále z více než 300 nomino-
vaných knih v sedmi kategoriích (próza, poezie, literatura pro děti 
a mládež, literatura faktu, překlad roku, objev roku a nakladatelský 
čin roku) po třech finalistech (próza jich má šest) z každé kategorie 
Nejdůležitějším úkolem knižních cen Magnesia Litera je totiž propa-
govat kvalitní literaturu a dobré knihy bez omezení a ohledu na žán-
ry. Možná by to bylo v silách recenzenta pojednat o všech kategoriích, 
ale rozsah takového příspěvku by byl asi nad rozsahové možnosti 
našeho časopisu. Pokusím se tedy vybrat to čtenářsky pravděpodob-
ně nejpřívětivější.

mětníka a tak trochu kulturního člo-
věka) mě ovšem nejvíc zaujal titul 
oceněný v kategorii literatura faktu  
– Jiří Křesťan – Zdeněk nejdlý, 
politik a vědec v osamění ISBn: 
978-80-7432-253-2.

P o u t a v ě 
psaná životo-
pisná mono-
grafie o  Zdeň-
ku Nejedlém 
(1878–1962) 
těžící z  auto-
rova více než 
dvacetiletého 
výzkumu je 
první velkou komplexní analýzou 
této kontroverzní postavy moder-
ní české historie. Zabývá se nejen 
Nejedlého vědeckým i  politickým 
působením, příčinami jeho příklo-
nu ke stalinismu, jeho poměrem 
k  politickým idolům (Masaryk, Sta-
lin, Gottwald), ke spolupracovníkům 
i  konkurentům (Beneš, Kopecký), 

k  velkým uměleckým zjevům jeho 
doby (Dvořák, Janáček, Jirásek, Šal-
da), ale i  jeho soukromým životem, 
vztahem k ženám a k rodině. Kniha je 
významným příspěvkem k  dějinám 
komunismu a radikálního socialismu 
v  českých zemích a  věřím, že získá 
jistě pozornost zájemců o  kulturní 
dějiny. Rozporuplná osobnost toho-
to (v nejlepším slova smyslu) proni-
kavého levicového intelektuála, kte-
rý se po tzv. vítězství pracujícího lidu 
mohl vzhledem ke svému věku pro-
jevovat už jen jako senilní stařík (viz 
pozoruhodná karikatura komunisty 
Nejedlého komunistou Šmeralem 
v Menzlových Skřiváncích na niti).

Tuším, že jsem vás touto statí možná 
trochu informoval o  letošní Magnesii 
Liteře a zároveň nejspíš moc nenalákal 
k četbě. Ale slibuji, že příští (předprázd-
ninové) knihkupectví bude, co se týká 
výběru titulů o něco čtivější…

Jiří Brixi



zveme

U nás | 6/2O13 | 15

DEBATA

Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce nebo vy-
davatele. Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové 
úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.

DELFÍNI BUDOU! ALE KDY? A LEGÁLNĚ?
Reklamní masáž pokračuje. Delfí-

ni v Praze budou! Nové místo na Li-
buši!, hlásá nápis na každé zastávce. 
Zbývá dopsat: Slibujeme nevídané, 
kupujte lístky ve velkém. Máme tři-
cet dní (v době psaní těchto řádků) 
před plánovaným již druhým, posu-
nutým termínem. Že není dovozní 
povolení Ministerstva životního pro-
středí? Koho to trápí? Chybí souhlas 
veterinární správy? Prosím vás, ne-
buďte malicherní, tři měsíce a  pak 
se delfíni vrátí na Ukrajinu. Cože, 
ještě také územní souhlas stavební-
ho úřadu? Ach ti zlí úředníci, co si to 
vymysleli? Tři roky to plánujeme, ale 
to jsme nevěděli. Nu což, jistě prko-
tina. Do dvou dnů od podání žádosti 
nám úředníci razítko dají, stejně ne-
mají co na práci. My přece chceme 
potěšit děti a oni nám to nezkazí. 

Stavba cirkusového šapitó na Li-
buši roste den co den. Pyšní se do 
výšky. Ten menší stan je největší cir-
kusový v České republice. A ten vět-
ší? Pche, na celém světě nenajdete 
druhý! Ani v  cirkusové Mekce Mo-
naku! Zápis do Guinnessovy knihy 
nás nemine, mne si spokojeně ruce 
organizátor Artur Kaiser. Jako v Ba-
bylonu. Také se tyčila stavba až do 
nebe. Budeme jako bohové, mnuli 
si ruce taktéž. Chyběla pokora, pád 
neodvratný. Předcházela jí pýcha. 
Artur je rozumný chlap, co se vám 
nepozdává, pane starosto? Když se 
s ním dohodnete, dá vám volňásky 
pro děti do školek. Budou vás mít 
rádi, rodiče vás budou volit, našep-
tává  okolí. Volňásků je dost, vždyť 
je rozdávali i  na stavebním odboru 

úředníkům. U  doktora bonbonié-
ru, u primáře obálku, na stavebním 
volňásky, tak to u  nás přeci chodí. 
Nebuďte včerejší, rychtáři. Každý se 
dá koupit, chce to jen znát cenu. Byl 
jeden před dvěma tisíci lety, tomu 
stačilo třicet stříbrných šekelů. Jeho 
pád přišel záhy, chyběla mu čest. Ni-
koliv svědomí, to se v něm probudi-
lo. Pozdě však. Ten zrazený už visel.

Třicet dní zbývá do bombastické 
show. Slíbil, že po stresující cestě 
budou mít delfíni měsíc na aklima-
tizaci. Přeci nebudou dětem kytovci 
panáčkovat vyčerpaní. Není nelida 
a zvířátka má rád. Vana však nestojí. 
Jak by mohla, není povolení. Není, 
protože ještě o  něj nebylo požádá-
no. Co s  tím? Termín prvního před-
stavení se blíží. Postavit na černo? 
Přeci slíbil, že nic nelegálního dě-
lat nebude. Porušit slib? Ale který? 
Posunout (opět) začátek a  porušit 
tento? Safra, to je dilema. Slibem 
nezarmoutíš, to ví každý. A paměť je 
krátká. Na VIP lístkách na první den 
představení logo hlavního města 
Prahy. Co na tom, že bez schválení 
vedení Prahy. Jistě omyl či nedoro-
zumění, jak jinak. Nad názory vole-
ných zástupců Pražanů mávám ru-
kou, logem Prahy se pyšním. Snad 
nepřijde pád. Jak z toho všeho ven? 
Tak snad aspoň jeden slib by mohl 
platit. Zklamaným, co už chápou, 
bude vráceno vstupné. Aby vedle 
dětí nebyli nakonec smutní i  jejich 
(pra)rodiče. 

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš, 
koubek@praha-libus.cz

Úplně nejdříve se musíme zmínit, 
že máme veliké štěstí, že můžeme 
chodit do naší školky.

Proč? Přece proto, že máme blízko 
do přírody. A tak naštěstí není nutné, 
abychom náš vycházkový čas trávili 
na školní zahradě, jak tomu bývá v ji-
ných pražských školkách. Nabízí se 
nám mnoho variant na krátké i delší 
výlety. Ti nejstarší z  nás je dokonce 
mohou absolvovat na jízdních ko-
lech. Moc rádi chodíme do Modřan-
ské rokle a do blízkého lesa. Stavíme 
domečky pro skřítky a  zvířátka, sbí-
ráme důležitý materiál, o  kterém si 
pak ve školce povídáme. Pozoruje-

me ptáky a broučky, podnikáme pří-
rodovědné výpravy.

V našem okolí nejezdí příliš mnoho 
aut, takže cesta do přírody je pro nás 
bezpečná. Věřili byste tomu, že jedi-
né nebezpečí představují psí hovín-
ka? Ano, je to tak, jsou úplně všude. 
Na chodnících, cestách a  na zatrav-
něných plochách, které nás tak moc 
lákají, abychom se po nich proběhli. 
Proto vás moc prosíme – uklízejte si 
po svých psích miláčcích, abychom 
my, děti, mohly běhat po trávě s vět-
rem o závod. Teď to nejde.

Jménem dětí z MŠ Mezi Domy  
jejich učitelky

NEBEZPEČÍ V TRÁVĚ
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ČeRVen 2013
(výběr z programu)

1. 6. |  SO | Den dětí – Mc Ku-
řátko bude mít své stanoviště 
na fotbalovém hřišti při ulici 
švihovská v  Písnici. Přijďte si 
s námi zasoutěžit.
4. 6. | ÚT | Další setkání s MuDr. 
J. Pohlem – imunita a jarní a letní 
alergické obtíže, začátek v 10.30.
5. 6. | ST | Důchodová reforma 
– přednáška G. Endrštové o  změ-
nách v  systému důchodového po-
jištění pro širokou veřejnost! Hlídání 
dětí zajištěno! Začátek v 16.30.
6. 6. | ČT | Výtvarná dílna 
s Martinou.
11. 6. | ÚT | suchá batika – kus 
světlého oblečení k ozdobení s sebou.
12. 6. | ST | Pečujeme o  tělo 
a duši – přijďte se seznámit s auto-
genním tréninkem, účinnou meto-
dou relaxace s instruktorkou zdra-
votní sestrou Lucií Velechovskou, 
a  ještě si i zacvičit a naučit se nové 
prvky zdravotního cvičení s fyziote-
rapeutkou Janou Wilczkovou.

17. 6. | PO | Divadélko pro malé 
a nejmenší s Hankou.
18. 6. | ÚT | Tvoření z těstovin.
25. 6. | ÚT | Malované pytlíčky 
– malování na textil – materiál zajiš-
těn! Přijďte v hodném počtu, pytlíč-
ky všeho druhu se vám o  prázdni-
nách určitě budou hodit.
26. 6. | ST | Zmrzlinová party 
− od 10 do 12 a od 15.00 do 17.30 
Velká akce na téma společného roz-
loučení přátel Kuřátka před létem 
2012 aneb Těšíme se na prázdniny. 
Akce proběhne za každého počasí.
Od 27. 6. do 8. 9. | Prázdniny!  
MC Kuřátko zůstává ZAVŘENO. Bu-
deme se na vás těšit zase 9. 9.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na adrese 
www.kuratko.mistecko.cz. Případné 
změny a  detaily k  vybraným   pro-
gramům naleznete taktéž na webu 
MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková
Foto: archiv MC Kuřátko

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 vytvá-
řet kvalitní program pro vás i vaše děti za rozumnou cenu. Zachováváme filo-
zofii poskytovat zázemí a kvalitní program pro pohodové prožití dopolední-
ho 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).
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Známe se? co o sobě víme? 
Chceme vědět víc? V čem se liší 
uvažování, jednání a vnímání 
Čechů a Vietnamců? Nemíjíme se bez 
vzájemného pochopení? A potřebujeme 
ho? Na čem se zakládá naše poznání? 
Jaké máme vlastní zkušenosti?  
Co se dozvídáme z médií a od sousedů? 
Co o sobě píšeme a vyprávíme?  
co znamená sapa pro Libuš?  
co znamená Libuš pro Vietnamce? 
Jak zde žijeme? Koncentrujeme 
a segregujeme se do svých malých 
komunit? 

chúng ta có quen biết không? chúng ta biết gì về 
nhau? chúng ta có muốn biết nhiều hơn không? 
cách suy nghĩ, cư xử và nhận thức của người séc 
và người Việt khác nhau ở chỗ nào? chúng ta có 
lướt qua nhau mà không hề hiểu nhau không? Và 
chúng ta có cần hiểu nhau không? nhận thức của 
chúng ta dựa trên cơ sở nào? chúng ta có những 
kinh nghiệm bản thân gì? chúng ta biết gì từ các 
phương tiện truyền thông và từ những người hàng 
xóm? chúng ta viết và kể gì về nhau? sapa có ý 
nghĩa gì đối với Libuš? Libuš có ý nghĩa gì đối 
với người Việt nam? chúng ta sống tại đây như 
thế nào? chúng ta có tập trung và tách biệt vào 
những cộng đồng nhỏ của mình không? 

SOUŽITÍ A INTEGRACE: ČEŠI A VIETNAMCI V PRAZE-LIBUŠI
CHUNG SỐNG VÀ HỘI NHẬP: NGƯỜI SÉC VÀ NGƯỜI VIỆT TẠI PRAHA-LIBUŠ

Chúng tôi mời tất cả những người 
quan tâm đến dự buổi thuyết giảng 
về sự chung sống, tách biệt và hội 
nhập người nước ngoài với sự tập 
trung nhằm vào người Việt Nam tại 
phường Praha-Libuš và các khu lân 
cận. Tại buổi thuyết giảng này sẽ giới 
thiệu các kết quả thăm dò tại địa 
bàn về tình hình cuộc sống hiện tại 
của những người nước ngoài, nhất 
là người Việt Nam, và sự chung sống 
của người Séc đa số với người Việt 
nam tại Praha-Libuš. Thăm dò được 
Khoa tự nhiên học của Đại học tổng 
hợp Sác-lơ tại Praha thực hiện trên 
cơ sở đề xướng của Bộ Phát triển địa 
phương Cộng hòa Séc. Sau đó sẽ có 
phần tranh luận với công chúng.
Buổi thuyết giảng được tiến hành vào 
thứ ba 11. 6. 2013 từ 18 giờ tại phòng 
tập thể dục của Klub Junior, phố Na 
Okruhu 395, Praha 4 – Písnice.

cHươnG TRìnH:

18.00–19.00 Phát biểu của các 
đại diện Bộ Phát triển địa 
phương Cộng hòa Séc và 
Khoa tự nhiên học Đại học 
tổng hợp Sác-lơ tại Praha.

19.00–20.00 Tranh luận
 
Buổi thuyết giảng cũng có phần 
thưởng thức các món đặc sản của Việt 
Nam.

Jana Martínková, điều phối viên đề án 
Zdravá Libuš a Písnice, Ủy ban phường 

Praha-Libuš
Phó giáo sư, tiến sĩ Luděk Sýkora, Bộ môn 

Địa lý xã hội và phát triển địa phương thuộc 
Khoa tự nhiên học Đại học tổng hợp Sác-lơ 

tại Praha

Zveme všechny zájemce na 
seminář o  vzájemném soužití, 
segregaci a  integraci cizinců se 
zaměřením na Vietnamce v měst-
ské části Praha-Libuš a  blízkém 
okolí. Na semináři budou prezen-
továny výsledky terénního šetře-
ní současné situace života cizích 
státních příslušníků, zejména Vi-
etnamců, a  soužití majority s Vi-
etnamci v  lokalitě Praha-Libuš. 
Šetření provedla Přírodovědecká 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
na základě iniciativy Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky. 
Následovat bude diskuse s veřej-
ností.

Seminář se koná v  úterý 11. 
června 2013 od 18 hodin 
v  tělocvičně Klubu Junior, 
ulice Na Okruhu 395, Praha 4 – 
Písnice.

PROGRaM:

18.00–19.00 Vystoupení zástup-
ců Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR a  Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlo-
vy v Praze

19.00–20.00 Diskuse
 
Součástí semináře bude ochut-

návka vietnamských specialit.

Jana Martínková, koordinátorka 
projektu Zdravá Libuš a Písnice, ÚMČ 

Praha-Libuš
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.,  

Katedra sociální geografie a regionál-
ního rozvoje Přírodovědecké fakulty  

Univerzity Karlovy v Praze
Překlad do vietnamštiny:  

Nguyen Bao Ngoc

Vyjížďky se konají za příznivého počasí:

ve čtvrtek 6. a ve čtvrtek 20. června 2013

Sraz v 16.45 hodin na parkovišti u ZŠ Meteorologická (z ulice Brunelova)
Doba vyjížďky max. 120 minut.
Vyjížďky jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a konají se pod odborným 
dohledem dvou profesionálních trenérů.
Vyjížďky jsou určeny zejména pro děti od 12 let.
Vezměte tedy funkční horské kolo, cyklistickou přilbu a chuť se s námi projet.

Za SK VELO Praha: Jiří Slavík, mobil: 604 331 055,  
Karel Kubín, mobil: 737 264 163, www.skvelopraha.cz 

CYKLISTICKÝ ODDÍL SK VELO PRAHA INFORMUJE A ZVE
Pořádáme veřejné cyklistické vyjížď ky na horských kolech do 
okolí Libuše a Písnice.
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Městská část Praha-Libuš zve 
seniory 55+ na ukázkové cvičení, 
které pro ně připravuje tým spe-
ciálně vyškolených trenérů pod 
vedením Davida Hufa a  které se 
stalo  oblíbené již i na jiných mís-
tech v Praze.

uKÁZKOVÁ HODina:

úterý 25. června 2013 
od 10 hodin
u fitness prvků na sídlišti Pís-
nice před vstupem do Mod-
řanské rokle (ulice na Okruhu)

Délka cvičení je 50 minut.
Během ukázkové hodiny bude 

možnost vyzkoušet si dechové, 
protahovací, mobilizační a  nená-
ročné posilovací cviky s  využitím 
fitnessových venkovních prvků. 
Intenzita a náročnost je přizpůso-
bena pro seniory 55+. 

Akci připravuje městská část 
Praha-Libuš v návaznosti na výsled-
ky ankety „Volný čas seniorů 2013“ 
a je bezplatná. V případě zájmu se-
niorů se akce bude opakovat. 

Více informací o tomto cvičení: 
www.budfitseniore.cz.

FIT 55+
cvičení pro seniory ZDaRMa na venkovních fitness prvcích 
s Davidem Hufem. 

Pozvánka na setkání s aktuálním tématem:
PŘEDVÁDĚCÍ PRODEJ A JEHO NÁSTRAHY
Zveme všechny zájemce z řad seniorů, ale i mladší generace
na setkání a následnou diskuzi s režisérkou filmu

„ŠMEJDI“
Sylvií Dymákovou
a vedoucím právní poradny časopisu dTest  Lukášem Zeleným.

V úterý 18. června 2013 od 16 hodin

v zasedací místnosti Úřadu Praha-Libuš,
Libušská 1, Praha 4 – Libuš (vedle pošty).

Tématem bude aktuální problém dnešní doby – předváděcí prodej 
a jeho nástrahy.
Vedle ukázky z filmu a z pozadí jeho natáčení bude dostatek prostoru 
pro diskuzi o  praktikách, lžích a  promyšlené manipulaci, se kterou se 
senioři na předváděcích akcích setkávají. Oba hosté se zmíní o zkuše-
nostech, které zažili a kterých byli svědky, a v návaznosti na to i o kon-
krétních radách, jak situaci řešit.
aKce Je ZDaRMa.
Setkání je první z akcí pořádaných k Evropskému roku občanů − mezi-
národně vyhlášenému tématu roku 2013.

V  květnu a  červnu tohoto roku 
jste měli možnost vy, spoluobčané 
seniorského věku, přihlásit se 
a  vyzkoušet si zdarma lekce Nordic 
Walking, svěží chůze s  doprovod-
nými hůlkami, vedené odbornou 
lektorkou po trasách, jež jsou vždy 
přizpůsobeny možnostem účastníků 
(s příležitostí zdarma si hůlky na mís-
tě srazu vypůjčit).

Od poloviny září je pro vás již 
připravena nabídka vámi žádaných 
jazykových kurzů angličtiny, 
dle počtu zájemců francouzštiny 
a  ruštiny, dále velmi poptávaný 

zdravotní tělocvik, naplánova-
ný cyklus přednášek zdravé stra-
vování a  zdravý životní styl na 
penzi a v neposlední řadě tolik dů-
ležitý a  přitom velmi jednoduchý, 
zábavný a pestrý trénink paměti!

Vážení senioři, na všechny výše 
uvedené aktivity, které jsou otevřeny 
a připravovány pro každého z vás, si 
vás dovolím pozvat s  uvedením již 
konkrétních dnů, časů a míst konání 
v zářijovém čísle časopisu U nás.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty 
pro oblast vzdělávání, školství a tělovýchovy

NABÍDKA AKTIVIT  
PRO KAŽDÉHO SENIORA
Ve spolupráci s aktivními seniory naší obce vznikla na městské 
části další již ucelená nabídka aktivit pro tento věk.

PROGRaM na ČeRVen 2013 

Zveme co nejsrdečněji všechny 
seniory z  Městské části Praha – Li-
buš a  Písnice na tento připravený 
program před prázdninami.
4. 6. | Volná zábava a příprava na 
další program.
11. 6. | Toto odpoledne jsme vy-
hradili pro vítěze soutěže Libhush 
2013, která proběhla 19. 5. 2013. 
Jako tradičně se vítězové představí 
u nás v klubu. Jsou vždy odměněni 
za své vynikající výsledky paní Len-
kou Koudelkovou, vedoucí Klubu 
Junior, pořádající již počtvrté toto 
hudební setkání. Předvedené vítěz-
né skladby pro nás bývají nezapo-
menutelné. Vždyť hudba a  zpěv se 
rozvíjí pro potěchu vlastní, ale pro 
některé je i startem k úspěchům.
13. až 16. 6. | Skupina zájemců 
odjíždí na čtyři dny do Františko-
vých Lázní za zajímavým progra-
mem. Stále je možné se přihlásit. 
Místa v hotelu Bohemia ještě jsou.
18. 6. | Na toto odpoledne přijal po-
zvání pan MUDr. Jaroslav Henzl, kte-
rý nás se svou přednáškou na téma 
„První pomoc při náhlých příhodách 
aneb Jak rozpoznat mozkovou pří-
hodu“,přijde poučit. Přednášky pana 
doktora máme rádi a  s  vděčností si 
vše vyslechneme. Zveme co nejvíce 
seniorů − nenechte si tuto přednáš-
ku ujít.
19. 6. | Odpoledne strávíme ná-
vštěvou druhé části zahrad pod 
Pražským hradem. Sraz jako obvyk-
le ve 13.00 na Kačerově. Doprovázet 

nás bude naše klubová historička 
paní Randová, s  velmi zajímavým 
povídáním. Nezapomeňte a  přijďte 
na sraz.
25. 6. | Závěrečný výlet před 
prázdninami na potěšení i rozlouče-
nou s klubem do září 2013. Srdečně 
zve výbor klubu. Odjezd v  8.00 od 
Eimů se zastávkou na zámku v  Ča-
stolovicích, dále s  obědem. Pokra-
čovat budeme do Zoo Dvůr Králo-
vé, s  prohlídkou. Máme vyhrazený 
dostatečný čas pro pohodu a pěkně 
strávený den. Přihlášky v Klubu Se-
nior jen se zaplacením 200 Kč!

KniHOVna  
O PRÁZDninÁcH

Důležité upozornění: Naše knihov-
na stále funguje, a to i během prázd-
nin. Je jen na vás, zda si na dovolenou 
přijdete knihy zapůjčit. Každopádně 
se náš knihovník bude na vás těšit!

Knihovna je otevřena každé úterý 
od 14.00 do 18.00 hodin.

nasHLeDanOu 3. ZÁŘí

Všechny naše seniory a  senior-
ky, kteří v  současné době pro ne-
moc nemohou přijít nebo s  námi 
jet na krásný výlet, chceme tímto 
pozdravit s přáním brzkého uzdra-
vení. V září, tj. 3. 9. 2013 opět na vi-
děnou a již v plné síle. Odpočívejte 
– vždyť čas nyní pracuje jen a  jen 
pro nás.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
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HuDební PŘeHRÁVKY PRO VeŘeJnOsT
Srdečně zveme příznivce a  přátele pěvecké, klavírní, kytarové a  flétno-

vé hry na závěrečné veřejné přehrávky hudebních kroužků Klubu Junior 
u příležitosti ukončení školního roku 2012/13 v prostorách Klubu Junior, ul. 
Na Okruhu 1:
Klavír lektorky I. Tylšarové ................................................ 13. červen v  17 hodin
Kytara lektorky M. Doležalové ......................................... 17. červen v  17 hodin
Zpěv lektorky N. Doležálkové ........................................... 17. červen v 17 hodin
Klavír lektorky A. Veretiny ................................................. 18. červen v  17 hodin
Klavír lektorky Z. Peškové .................................................. 18. červen v 17 hodin
Flétna lektorky V. Culkové .................................................. 19. červen v 17 hodin
Flétna lektorky A. Ludvíkové ............................................. 26. červen v 17 hodin

Srdečně zveme!
Lenka Koudelková

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz
kontakt: ing. L. Koudelková, 604 273 968
kjunior@centrum.cz

ŽIJEME SI LÉPE, NEBO HŮŘE  
NEŽ PŘED 2O LETY?

V úterý 4. června 2013 od 10 do 12 hodin 

se koná v zasedací místnosti úřadu Praha-Libuš  
přednáška nazvaná  
svět roku 2013  

„Žijeme si lépe nebo hůře než před 20 lety?“

Zveme na ni zájemce z řad veřejnosti.  
Během programu zhlédnete prezentaci k tématu a budete mít mož-

nost se zapojit do následné diskuze.
Akce je ZDARMA.

Pořádá: Informační centrum OSN v Praze

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 fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho dalšího.
Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný se 
soukr. SOU obchodu a  služeb, Pra-
ha 12
Kontaktní informace: 
info@lache-chave.cz, 
+420 723 293 601
Webová stránka: 
www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.
Program na měsíc červen:
6. 6. (čtvrtek) | povídání o  hrač-
kách − jaké tradiční hračky mají růz-
né země, moje oblíbené hračky.
13. 6. (čtvrtek) | „Období vzdoru 
a extremismus“ – diskuze se zajíma-
vým hostem Bc. Davidem Lebedou
19. 6. (středa) | výlet na hřiště Klo-
kotská (v případě příznivého počasí) 
20. 6. (čtvrtek) | hra „životní hod-
noty“
27. 6. (čtvrtek) | povídání o  plá-
nech na prázdniny

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 rodi-
če s dětmi ve věku 1 měsíc až 7 let. 
V  klubu pracuje sociální pracovník 
a  tlumočnice. Služby jsou poskyto-
vány zdarma, projekt je financován 
Ministerstvem práce a  sociálních 
věci.
adresa: Libušská 319/126, Praha-
-Libuš, 6. patro hlavní budovy SAPA
Otevírací doba: středa 9−13 h
Návštěvu mimo otevírací dobu je 
nutno 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 červen:
5. 6. | Návštěva nově otevřeného 
hřiště Klokotská (připravené spor-
tovní aktivity pro děti)
12. 6. | Výroba loutek z  papíru 
a hraní divadla
19. 6. | Mini lidičky z celého světa 
− povídání o Indii
26. 6. | Učíme se malovat na ka-
meny 
3. 7. | Návštěva nově otevřeného 
hřiště Klokotská (připravené spor-
tovní aktivity pro děti a rodiče)

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 sportov-
ního hřiště, které se nachází na rohu 
ulic Klokotská a Mílová. Hřiště je ur-
čeno pro širokou veřejnost.

Na hřišti nás najdete každý den 
v  době 10–18 hodin (na nedělní 
program je nutno odevzdat vypl-
něnou přihlášku alespoň 48 ho-
din před konáním akce). Jedná se 
o sportovní kroužky, turnaje a výlety 
do okolí. Detailní program nalezne-
te na nástěnce před hřištěm.
Program na měsíc červen: 
Každé pondělí a  úterý: Games 
with Tonny – přijďte si zasportovat 
a možná i trochu procvičit angličtinu 
Výlety – Geocachingový krou-
žek (neděle)
2. 6. | Kostelec nad Černými Lesy 
− celodenní výlet, sraz v 9.00 u hři-
ště Klokotská (Luštění mystery keše, 
ulovení několika tradičních, prohlíd-
ka zámku a zámeckého parku, popř. 
prohlídka muzea. Předpokládaný 
návrat v 17−18 hodin.)
16. 6. | Modřany, vyhlídka − sraz 
v 12.50 na hřišti Klokotská (Luštění 
mystery keše v klidné vilkové oblas-
ti v  Modřanech. Čekají nás kopce, 
překrásné vyhlídky, vinice a  lesíky. 
Odlovení několika tradičních keší.)
Předpokládaný návrat v 17 hodin.
30.6. | Chuchelský háj − sraz 
v  12.50 na hřišti Klokotská (Luště-
ní zemňokešky, ulovení několika 
tradičních keší, procházka Chuch-
elským lesem a  parkem Homolka 
a návštěva malé lesní zoo.) Předpo-
kládaný návrat v 17.00 hodin.

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na  

www.lache-chave.cz.
Těší se na vás: Lukáš, Anička,  

Soňa a Tonny

LAČHE ČHAVE

Druhou sobotu v září v novém 
školním roce 2013/14 vyjedou 
již tradičně z různých míst v Pra-
ze cyklistické pelotony velkých 
i malých nadšenců cykloturisti-
ky, které pojedou společně do 
centrálního parku na Opatově 
na Jižním městě. Také na letošní 
cykloprojížďku po pražských 
stezkách naváže odpolední 
program pro děti i dospělé. 

Hlavním organizátorem v letoš-
ním roce je Praha 11 a do akce 
se zapojí kromě více než deseti 
městských částí i hlavní město 
Praha a nadace Partnerství. 

Tradiční akce Pražské cyklozvo-
nění, která se koná vždy na podzim 
v rámci Evropského týdne mobility, 
představí Pražanům opět síť bez-
pečných cyklotras pro cesty do prá-
ce, do školy i na rodinnou vyjížďku.  
Akci pořádají společně městské části 
Praha 11, 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec, 
Řeporyje, Kunratice, Újezd a  Šebe-
rov ve spolupráci s  Nadací Partner-
ství a s hlavním městem Prahou.

Lenka Koudelková

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ SE 
POJEDE LETOS JIŽ POSEDMÉ
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tel.: 603 226 226, www.vvosareklama.cz

i n z e r c e  

i n z e r c e  

www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. Bě-
hem těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských 
zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro 

celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – VÁŠ DODAVATEL TEPLA

Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2013*

Lokality Termíny od - do

Komořany 13. 6.

Lhotka, Libuš – oblast ulic 
Machuldova, Smotlachova, 

Cuřínova, Papírníkova, Zimova, 
Pavlíkova, Gen. Šišky

4. - 10. 8.

Modřany – Soukalova, 
Sofijské nám. 4. - 10. 8.

Modřany – ostatní bez odstávky
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


