
Libuš a  Písnice
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PRÁZDNINOVÝ VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
TRVALÉ ZMĚNY V HHD
ROZHOVOR O SOUŽITÍ S MENŠINAMI
MČ PRAHA-LIBUŠ NA FACEBOOKU
FOTOSOUTĚŽ

1 Cyklojízdu v Modřanské rokli 
uspořádalo Žákovské zastupitel-
stvo Praha-Libuš.

2  Oslavy 80 let libušské školy měly 
velký ohlas.

3  Na sídlišti Písnice vybuchl přívěs.
4  Žijeme si lépe, nebo hůře než 

před 20 lety?
5  V písnické škole se předváděl 

chameleon.
6  Povodně zasáhly i nás.

Foto: Kryštof Štafl, Jana Martínková 
a Marie Štaflová
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Vážení občané, propršený 
první červen, kdy jsme 
byli nuceni odvolat plá-
novaný dětský den, byl 
jen špatným začátkem 

horších dní, které postihly část naší 
země včetně hlavního města. I  náš 
Písnický potok se rozvodnil 
v  míře větší než při katastrofálních 
povodních v roce 2002, retenční ná-
drž v  Modřanské rokli byla natolik 
plná, že nebýt přepadu, voda by šla 
přes hráz. Ve staré Písnici rozvodně-
ný živel zničil část komunikace K Vr-
tilce. Voda zaplavila sklepy, garáže 
a suterény několika domů nejen od 
potoka, ale také z laguny na poli ve 
východní části Písnice. Několikeré 
čerpání proběhlo i  na Libuši. Velice 
děkuji oběma našim jednotkám 
dobrovolných hasičů, které poté, 
co vykonaly záslužnou práci u  nás 
v  Písnici a  na Libuši, po mnoho dní 
pomáhaly ve čtvrtích ohrožených 
Vltavou – v  Modřanech, Chuchli, 
Holešovicích. Desítky hodin nasaze-
ní našich hasičů si zaslouží poděko-
vání nejen od těch, kterým bezpro-
středně pomohli, ale od nás všech. 
Oceňuji také ty naše obyvatele, kteří 
byli povodní postiženi, ale přesto 
až na výjimku přistoupili ke  svému 
údělu s  nadhledem, protože si 
uvědomovali, že lidé u Vltavy jsou na 
tom ještě mnohem hůř.

Ve svých textech jsem se dosud 
důsledně vyhýbal stranické politice, 
dnes dovolte, abych učinil malou 
výjimku. V  listopadu 2011 jsme byli 
nuceni požádat hlavní město Prahu 
o bezúročnou půjčku. Magistrát nás 
totiž tenkrát zapomněl informovat 
o  skutečnosti, že finanční úřad pro-
hrál spor o výši výběru daně z nemo-
vitosti s největším daňovým poplat-
níkem v  naší městské části. Ze dne 
na den v  posledním kvartálu roku 

jsme byli postaveni před hotovou 
věc, že příjmy rozpočtu budou menší 
o zhruba deset procent. Půjčku jsme 
získali, řádně ji splácíme a  na jaře 
příštího roku doplatíme poslední 
splátku. Tehdejší primátor Bohuslav 
Svoboda uznal, že naše městská část 
se do této šlamastyky dostala neza-
viněně, když chyba byla i na magis-
trátu, který o prohraném sporu celý 
rok věděl, ale nás o  tom nezpravil. 
Z  tohoto důvodu nám po krátkém 
vyjednávání nabídl odpuštění jedné 
až dvou splátek za předpokladu, že 
nebude vyhláškou hlavního města 
zvýšen výběr daně z  nemovitosti, 
o kterém se v té době hovořilo jako 
o  téměř hotové věci. Daň z  nemo-
vitosti nakonec ale zvýšena nebyla, 
a  proto jsem na podzim loňského 
roku požádal pana primátora Svo-
bodu o schůzku s odkazem na před-
chozí přísliby. Pan primátor Svoboda 
se odmítl sejít a  současně odmítl 
odpuštění splátek. Nabídl jsem, že 
ušetřené peníze budeme účelově vá-
zat na odstranění azbestu v Ma-
teřské školce Ke Kašně, a  tudíž 
s nimi naložíme velice efektivně. Tato 
nabídka zůstala již zcela bez odezvy. 
Obrátil jsem se proto na radní pro 
školství paní Helenu Chudomelovou 
a začal s ní jednat o možnosti dotace 
na likvidaci azbestu. Na červnovém 
jednání rady hlavního města Prahy 
pod vedením pověřeného primá-
tora Tomáše Hudečka bylo k  naší 
žádosti kladně přihlédnuto a  v  den 
jeho zvolení primátorem byla no-
vou radní pro školství paní Ludmilou 
Štvánovou předložena zastupitelům 
hlavního města ke schválení tato 
dotace ve výši 4,5 milionu korun. 
To, co se za pana primátora 
bohuslava svobody nepoda-
řilo vyřešit za půl roku, zvládl 
nový primátor Tomáš  Hudeček 

za deset pracovních dní. Jemu, 
paní Chudomelové, paní Štvánové 
a zastupitelům hlavního města, kte-
ří pro dotaci hlasovali, za naše děti 
děkuji. Máme tak možnost v příštím 
roce dokončit rekonstrukci mateřské 
školky v Písnici.

Koncem května na mandát zastu-
pitelky v naší městské části rezigno-
vala Daniela Partlová. Její docházka 
na zasedání zastupitelstva nepatřila 
zdaleka k těm vzorným, přesto patřila 
mezi výrazné zastupitele. V  dobrém 
i ve zlém. Považuji za vhodné se po-
vznést nad některé spory (a mnohdy 
nekonkrétní nářky) a  touto cestou jí 
poděkovat. Na uvolněný mandát na-
stoupila Hana Kendíková, která je 

našim občanům známa nejen z doby, 
kdy před lety vedla (a od letoška opět 
vede) Mateřské centrum Kuřátko. 
Jsem rád, že právě ona rozšířila naše 
řady a že stará Písnice má v zastupi-
telstvu svoji reprezentaci.

Přeji vám všem krásné prožití 
prázdninových měsíců s  možností 
odpočinku a  načerpání sil. Pokud 
zvolíte i  aktivní dovolenou, ať se 
vám vyhnou úrazy. I  když výkony 
možná nebudou „na bednu“, mohou 
i tak přinést dostatek radosti. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY

Starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek se starostou MČ Praha-Lysolaje Petrem Hlu-
bučkem v cílové rovince 5. ročníku Lysolajského běhu. Ve své kategorii „muži do 
39 let“ obsadili poslední dvě místa. Foto: archiv MČ Praha-Lysolaje

Diskuzi předcházela prezentace 
prof. Luďka Sýkory a  Mgr. Terezy 
Kušnirákové (se kterou přinášíme 
rozhovor v  tomto čísle) z  Katedry 
sociální geografie a  regionálního 
rozvoje Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. V rychlé 
přednášce představili poznatky ze 
dvou studií – Vnitřní diferenciace 
Vietnamců a Sídelní segregace Viet- 

namců v MČ Praha-Libuš. Obě stu-
die jsou ke stažení na webových 
stránkách www.praha-libus.cz 
v  sekci Integrace. Přítomni byli 
i paní PhDr. Zuzana Jelenová a Mgr. 
Jiří Ceé, zástupci Ministerstva pro 
místní rozvoj, které bylo zadava-
telem těchto studií. Oceňuji, že do 
diskuze přispěl a na některé velmi 
kritické dotazy odpovídal před-

seda představenstva Saparie pan 
Nhuan Tam Tran.

Debata, místy více vzrušená, 
trvala dvě hodiny a  zaznívaly ve-
lice rozdílné zkušenosti ze soužití 
s  národnostními menšinami. Po 
skončení oficiální části ochutnali 
účastníci vybrané speciality české 
a vietnamské kuchyně a zůstali de-
batovat ještě více než hodinu. Pod-
nětů k dalším úvahám tak zaznělo 
mnoho. S nabídkou pomoci obyva-
telům, kteří sdělili své špatné zku-
šenosti se svými sousedy, přispě-

chali i přizvaní zástupci neziskové-
ho sektoru. 

Řešitelé budou pokračovat ve své 
výzkumné práci a reálné zkušenosti 
vás, starousedlíků, jsou pro ně cen-
ným podkladem pro další výzkum, 
který se nyní zaměří na majoritu − 
české obyvatele. Diskuze tedy ne-
končí, díky zmíněným studiím jsme 
získali první data, se  kterými ve 
vztahu se státními orgány můžeme 
a budeme pracovat i nadále.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš

SEMINÁŘ O SOUŽITÍ MEZI ČECHY A VIETNAMCI
V úterý 11. června přišlo do tělocvičny Klubu Junior na pět desí-
tek obyvatel naší městské části diskutovat na téma: soužití mezi 
Čechy a Vietnamci. 
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Členové Žákovského zastupitel-
stva připravili pro své mladší ka-
marády besedu s  městskou policií 
o  bezpečnosti cyklistů v  silničním 
provozu, prohlídku kol, jízdu zruč-
nosti a  dvoukilometrový závod 
v Modřanské rokli. Program letošní-
ho ročníku Cyklojízdy byl obohacen 
o ukázku lukostřelby, a tak se všich-
ni zúčastnění po projetí cílem mohli 
pod dohledem lektorek z Lukostře-
leckého klubu CERE chopit luků 
a šípů, představit si, že jsou hrdinové 

z  pohádek a  zastřílet si na barevný 
terč. Zájem byl opravdu veliký. 

Sponzorsky se na Cyklojízdě podí-
lela prodejna kol Cyklo Emap z Pís-
nice, Městská policie, Úřad městské 
části Praha-Libuš a drobní sponzoři. 
Akce byla součástí kampaně Dny 
bez úrazů.  „Cyklistice zdar a přijďte 
i příští rok.“ 

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Kryštof Štafl

CYKLOJÍZDA 2O13

DĚTI ZÁVODILY NA KOLECH V MODŘANSKÉ ROKLI
Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš pořádalo pro děti z prvního 
stupně základních škol cyklistický závod. Každým rokem se koná 
v období oslav Mezinárodního dne dětí, letos se pořádal 28. květ-
na ve sportovním areálu v ulici skalská a v Modřanské rokli. 
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Možná si někteří z  vás říkají, že 
naši obec se svou nadmořskou výš-
kou nemůže velká voda ohrozit, ale 
nezapomínejme, že letošní povod-
ně, zejména v Praze, byly především 

ve znamení rozvodnění menších 
toků. Písnicí protékající Libušský 
potok bohužel nebyl světlá výjimka, 
ačkoliv nebylo jeho rozlití nijak me-
dializováno.

Pro členy jednotky SDH  Písnice 
vše začalo k večeru prvního června, 
kdy se po mnohodenních vydatných 
srážkách utvořila v  polích za obyt-
nými domy v  ulici Ke Kašně vodní 
laguna, která zaplavovala zahrady 
a  sklepy přilehlých objektů. Půda 
a spodní vody byly přesycené, takže 
ani odčerpání pozemních jímek si-
tuaci místním obyvatelům bohužel 
příliš neulehčilo. Dočasným odlože-
ním opětovného odčerpání jímek 
však dlouhá noc zdaleka neskončila.

Silný déšť neustával a voda stéka-
jící z okolních polí zvedla hladinu Li-
bušského potoka. Před druhou hodi-
nou ranní bylo na operační středisko 
pražských hasičů nahlášeno rozvod-
nění Libušského potoka. Po příjezdu 
družstva HZS Praha se zjistilo, že po-
toční koryto a všechny jeho propusti 

POVODNĚ POHLEDEM PÍSNICKÝCH HASIČŮ
Mnozí z našich spoluobčanů v Praze-Libuši pocítili sílu rozbouře-
né vody při červnových povodních na vlastní kůži.
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pod ulicemi byly přeplněné, voda za-
plavila všechny přilehlé komunikace, 
zejména ulici Zátoňská, a  valila se 
po ulici, cestou nejmenšího odporu. 
Na pomoc byla povolána jednotka 
SDH  Písnice. Vzhledem k  velkému 
objemu protékající vody nešel roz-
vodněný potok jakkoliv regulovat, 
hladina na ulici místy dosahovala 
až 30 cm. V dolní části ulice byla po-
stavena stěna z pytlů s pískem, která 
alespoň částečně usměrňovala vodu 
zpátky do koryta. Půlmetrová pro-
vizorní hráz byla během pár minut 
plná až po okraj.

Během kontroly stavu koryta po-
toka se ukázalo, že hladina vody 
ve spodním rybníku, tzv. Janešáku, 
přesáhla výšku hráze a  přetékala 
přes její okraj. Protože voda odplavi-
la velkou část hráze, hrozilo nebez-
pečí jejího protržení a  následného 
zaplavení dolní části ulice Ke Březi-
ně. Po konzultaci s členy HZS Praha 
byl o situaci informován starosta Jiří 
Koubek. Všechny obyvatele, které 
by voda zasáhla, členové jednotky 
informovali o stavu hráze a o reálné 
možnosti evakuace. Naštěstí v  prů-
běhu nadcházejícího dne voda mír-
ně opadla a hladina klesla pod úro-
veň hráze, takže občanům Písnice již 
nehrozilo žádné nebezpečí.

Letošní povodně přidělaly hasičům 
dnem i  nocí mnoho práce. Členové 
jednotky SDH Písnice byli od prvního 
dne neustále v pohotovosti, zasaho-
vali u  desítek dalších událostí a  po-
máhali odstraňovat následky záplav 
nejen v  naší městské části, ale i  na 
území celé Prahy. Kromě nejčastější-
ho čerpání zatopených prostor byla 
jednotka povolána např. ke stavění 
mobilních protipovodňových hrází, 
technickým zásahům a k dalším udá-
lostem souvisejícím s povodňovou si-
tuací v našem městě. Zásahy jsou ve-
lice náročné nejen pro zasahující hasi-
če, ale i pro jejich techniku, na které si 
záplavy také vybraly svou daň.

Všechny likvidační práce nejsou 
dodnes dokončeny. Všem lidem po-
stiženým velkou vodou přeji za celý 
sbor dobrovolných hasičů Písnice 
spoustu štěstí a  sil při opravách po-
vodňových škod. Zároveň děkuji 
všem zasahujícím hasičům, strážní-
kům městské policie, zdravotníkům, 
příslušníkům policie ČR, dobrovolní-
kům, ohleduplným spoluobčanům 
a všem dalším za jejich pomoc, obě-
tavost a nasazení vlastních sil při po-
moci druhým.

Za SDH a JSDH Písnice  
Ondřej Kozárik, DiS.

Foto: archiv SDH Písnice
Další fotografie ze zásahů naleznete  

na internetových stránkách  
www.sdhpisnice.cz.

Ohlušující výbuch trafostanice 
byl slyšet několik kilometrů a  jeho 
následkem ztratila dodávku elek-
třiny také Písnice a Libuš až po úro-
veň ulice Dobronická. Ve tmě však 
zůstala třetina hlavního města, 
a  událost proto začala být označo-
vána jako malý blackout. Energe-
tici přepojili postižené oblasti na 
jiné rozvodny do 90 minut, mezitím 
však nefungovaly tramvaje, výtahy 
a vzduchotechnika v nemocnici Krč.

Přestože dodávka elektřiny byla 
v  Praze po půlnoci již obnovena, 

pozorovatelé požáru mohli z místa 
slyšet další výbuchy, které prováze-
ly hoření 60 tun znehodnoceného 
transformačního oleje. Vysoké pla-
meny a hustý černý dým se přibliž-
ně 70 hasičům podařilo zkrotit asi 
deset minut před jednou hodinou 
ranní. Hašení a především chlazení 
a odčerpávání oleje však probíhalo 
i následující dny. 

Obnova provozu jednoho z nej-
důležitějších pražských elektrouzlů 
trvala několik dní. Kompletní re-
konstrukce shořelého transformá-

toru, který sloužil od roku 1998, 
bude trvat řádově měsíce. Trans-
formátor nebyl přetížen ani se ne-
objevil prudký nárůst teploty, který 
by ukazoval na úmyslné založení. 
Za příčinu výbuchu se považuje zá-
vada na průchodce transformáto-
ru, která selhala již před čtyřmi lety 
ve Vyškově. Škoda je podle vlastní-
ka přenosové soustavy − společ-
nosti ČEPS − okolo 100 milionů Kč. 

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

VÝBUCHY
V úterý 18. června krátce po půl jedenácté večer došlo k největší energetické havárii 
na území Prahy za posledních 20 let. Ve tmě se ocitla zhruba třetina města, včetně 
celé Písnice a větší části Libuše.  

Po výbuchu trafostanice na 
Chodově 18. června zasahovalo 

několik hasičských jednotek,  
včetně libušské.  Zdroj: www.po-
zary.cz – HZS Praha, Milan Pacík

V uplynulém měsíci 
v naší městské části 
řádily živly. Nejenže 
mnozí pocítili povod-
ně, ale také hořelo. Na 
sídlišti Písnice, v ulici 
U Bazénu v noci z 31. 
května na 1. června 
vybuchl obytný přívěs 
za auto. Zasahovala 
policie s hasiči. Nikdo 
nebyl zraněn. Policie 
ČR začala případ řešit 
jako úmyslné zapá-
lení a začala hledat 
pachatele.  
Škoda –  
300 000 korun.
red, s využitím www.
pozary.cz
Foto: Kryštof Štafl
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PesTRÝ ZÁVĚR  
šKOLníHO ROKu

V  květnu a  červnu se v  písnické 
základní škole uskutečnily soutě-
že a  akce, které zpestřily závěrečné 
měsíce školního roku.

V týdnu od 13. do 17. května pro-
běhla ve škole soutěž barevný tý-
den. V pondělí v  modrém, v  úterý 
v pruhovaném, ve středu ve žlutém, 
ve čtvrtek v červeném a v pátek v ze-
leném. Soutěž vyhráli zkušení žáci 5. 
třídy, kteří tuto tradiční školní akci 
zažili už popáté. Každodenní společ-
né fotografie jsou dokladem toho, 
že účast vždy byla téměř 100%.

15. května se na posledním setká-
ní před nástupem do školy sešli naši 
budoucí žáci 1. třídy. Tentokráte 
si již hráli na školu se svou budoucí 
třídní paní učitelkou. Nejen s  ní se 
mohli seznámit rodiče na první tříd-
ní schůzce začátkem června.

Dne 28. května se v  zasedací 
místnosti místního úřadu konalo 
studentské fórum 2013, při-
pravované ve spolupráci s Centrem 
ekologické výchovy Sever z  Lito-
měřic. Cílem setkání bylo společné 
zjišťování problémů Libuše a Písnice 
z pohledu žáků a studentů a disku-
ze k nim. Naši školu reprezentovaly 
Lenka Kendíková, Adéla Strnadová, 
Viktorie Poldová, Klára Brejtrová, 
Duong Vu Tien Thuy a Karolína Hud-
cová. Tvarohový koláč pro účastníky 
pekly naše šikovné paní kuchařky.

Ve středu 29. května pořádala ZŠ 
Meteorologická tradiční cyklojíz-
du. Trať závodu vedla 2km okru-
hem v  Modřanské rokli, start a  cíl 
probíhal v ulici Skalská. Dohled nad 
dodržováním bezpečného provozu 
vykonávali strážníci Městské policie. 
Počasí se naštěstí po delším období 
dešťů umoudřilo a  organizátorům 
nezkomplikovalo výborně připrave-
né sportovní setkání. Potěšily nás 
výsledky našich žáků. V kategorii 3. 
tříd se umístili: Jáchym Střelec (1.), 
Kateřina Macková (2.) a Klára Kosce-
lanská (3.). V  kategorii 4. tříd se 
umístily: Valerie Klemšová (1.) a Bára 
Řeháková (2.). V kategorii 5. tříd za-
zářila Klára Brejtrová (1.) a  Lenka 
Kendíková (3.).

V neděli 8. června se v Centrálním 
parku na Pankráci v kafé Na Půl ces-
ty konal benefiční koncert ob-
čanského sdružení Lačhe Čha-
ve. Na závěr příjemného odpoledne 
byly předány ceny za nejzajímavější 
návrh placky na téma Multikulturní 
rok. Výtvarné soutěže se zúčastni-

li všichni žáci školy. 1. místo získala 
Duong Vu Tien Thuy, která bude je-
den den pracovat ve funkci ředitelky 
zmíněného občanského sdružení.

Od 12. do 19. června vyjeli naši 
žáci na školu v  přírodě. Obavy 
z deštivého počasí se rozplynuly již 
při středečním odjezdu. Tropické 
počasí vydrželo po celou dobu po-
bytu. Děti využívaly všechna spor-
toviště v areálu. Trénovaly minigolf, 
skákaly na trampolíně, překonávaly 
obavy z  lezení na stěně. V  odpo-
ledním programu plnily úkoly hry 
Vesmírná čtyřka. Vyráběly talisma-
ny, vesmírnou mapu, skládaly bás-
ničky, běžely legrační štafetu. Hrály 
míčové hry. Nechyběla ani večerní 
diskotéka. Navštívily město Liberec, 
sestoupaly z  Ještědu a  prošly míst-
ní zoo. Nenechaly si ujít exkurzi do 
sklárny v  Novém Boru. Děti měly 
možnost poznat lépe své spolužáky 
i  paní učitelky při aktivitách spoje-
ných s  pobytem v  přírodě. Přemýš-
lely, kam se vydají příště.

Uplynulý školní rok byl ve zname-
ní konání dalších, nejen tradičních, 
školních akcí, o  jejichž průběhu 
jsme vás již informovali v minulých 
číslech: podzimní keramická dílna, 
jarmarky, výlet na horu Říp, recitač-
ní přehlídka Lipový květ, Den Země, 
bubnování, ekologické besedy, Ma-
tematický klokan, pěvecké a  spor-
tovní soutěže. Často jsme využívali 
nabídky na účast našich žáků od ji-
ných škol a  organizací ke zpestření 
vyučování. Více informací můžete 
najít v aktualitách na našich webo-
vých stránkách: www.zspisnice.info.

Během letních prázdnin se v naší 
škole budou konat rozsáhlé stavební 
práce. V září bychom se měli radovat, 
mimo jiné, z nové keramické dílny.

A 2. září v 8 hodin přivítáme všech-
ny žáky školy s jejich rodiči na školní 
zahradě při slavnostním zahájení 
školního roku. První rok školní do-
cházky začne přijatým 28 prvňáčkům.

Radostné léto s  mnoha zážitky 
a pěkným počasím vám přejí všichni 
zaměstnanci školy.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

PÁŤÁci se LOuČiLi...

Základní škola L. Coňka je pouze 
prvostupňová. To znamená, že ji kaž- 
dým rokem opouštějí žáci 5. třídy. 
Nejinak tomu bylo i letos.

Nastalo loučení páťáků s vedením 
školy, učiteli, žáky z  mladších roční-
ků i se spolužáky, se kterými na této 
malé školičce spoluprožili pět krás-
ných let.

„Posledním zvoněním“ se se všemi 
vřele rozloučili. Samozřejmě, že ukáp-
la i nějaká ta slzička. Optimismus při-
nesly povzbudivé vlastní verše:

„Tato malá škola byla pro nás do-
movem. Teď však jiná nás už volá, my 
musíme z téhle ven!“

Smutek zahnali i závěrečnou pís-
ničkou:
„Hurá, hurá, škola nám končí,
až zazvoní, vylítnem ven.
Když se školou žáci se loučí,
hurá, hurá, je to prima den,  
bezvadný den!“

A  my vám, milí páťáci, přejeme, 
abyste „vylítli“ tím správným smě-
rem i s  trochou štěstí v kapse a vy-
užili znalostí, kterých jste u nás na-
byli. A  také, aby se vám na nových 
školách líbilo a zažívali jste spoustu 
studijních úspěchů. Věříme, že si na 
vaši první školičku občas vzpome-
nete a  přijdete nás navštívit. Vždy 
vás rádi uvidíme!

Věra Brigantová, třídní učitelka. 5. třídy
Repro: Kryštof Štafl

cHaMeLeOn V DRuŽinĚ

Tento měsíc naše školní družina 
navázala na úspěšnou zábavnou 
přednášku o  plazech. Před několi-

ka týdny byl u nás na návštěvě pan 
Dvořák a  vyprávěl nám o  hadech. 
A protože děti byly nadšené a hadi 
se jim moc líbili, domluvili jsme se 
tentokrát na praktické ukázce živé-
ho chameleona.

Chameleon jemenský, který nám 
přišel do družiny dělat společnost, 
děti velmi zaujal. Pan Dvořák nás 
v  úvodu seznámil se základními 
fakty o  životě a  chování chameleo-
nů a  v  praktických ukázkách nám 
některá chování předvedl. Vysvětlil 
dětem, kdy, proč a  jak tento zají-
mavý plaz mění barvy, a  hned dal 
dětem příležitost tuto schopnost 
pozorovat. Posadil chameleona na 
světlé školní počítadlo u světle žluté 
zdi třídy. Po několika minutách plaz 
původně tmavě zelenou barvu po-
kožky postupně změnil na světlou. 
Pan přednášející nám také vysvětlil, 
jak to vypadá, když je chameleon 
klidný, a  že když je nervózní, má 
otevřenou tlamičku, a dokonce z ní 
může i vystřelit jazykem ven jako při 
lovu. K nadšení všech dětí došlo i na 
tuto ukázku, když chameleon olízl 
nos pana Dvořáka. Ve volné diskusi 
měly děti na chameleona a jeho ži-
vot spoustu zvídavých dotazů, které 
pan přednášející trpělivě a přehled-
ně zodpověděl.

ZŠ PÍSNICE
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Jako bonus nám pan Dvořák rov-
něž předvedl malou ropuchu zele-
nou. Děti se tak zábavnou formou 
dozvěděly i zajímavosti ze života žab.

Praktická ukázka plazů a  vyprá-
vění o jejich chování a životě je pro 
děti jednoznačným přínosem ke 
vzdělání. Děti se během přednášky 

samy ptají na to, co je zajímá. Zapa-
matují si tak širokou škálu informa-
cí. Mají možnost živého plaza vidět 
z  bezprostřední blízkosti, dotknout 
se ho a při jeho poznávání tak využít 
dalších smyslů, tedy hmatu a čichu. 
To jim umožní lépe si zapamatovat 
získané informace. A až budou v ho-

dině přírodovědy probírat plazy, 
snáze si vzpomenou na informace, 
které se o nich dozvěděly, na to, ja-
kou mají had nebo chameleon kůži, 
jaká je na omak a  jestli zvíře nějak 
vonělo nebo páchlo. Družinové ak-
tivity tak přispějí nejen k funkčnímu 
trávení volného času, ale i  k  prak-

tickému získání seriózních znalostí, 
které dětem přijdou vhod i v  rámci 
pravidelné školní výuky.

Markéta Bezoušková,  
družina při ZŠ L. Coňka v Písnici

Foto: Marie Štaflová

↑  V týdnu od 13. do 17. května proběhla ve škole soutěž Barevný týden. Foto: Ladislava Ondrouchová

↑  Cyklojízda. Foto: Ladislava Ondrouchová�→  Škola v přírodě. Foto: Jana Daňhelková 
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80. VÝROČí LibušsKÉ 
šKOLY našiMa OČiMa

Den, na který mnoho lidí čeka-
lo, byl zde! Po několika zkouškách 
představení, rozhovorech s  bývalý-
mi žáky a učiteli a přípravě výstavy 
nastal 15. květen 2013 a s ním akce 
s názvem „80. výročí otevření ZŠ Me-
teorologická“.

Abych pravdu řekl, v  době, kdy 
jsem několik týdnů před akcí dělal 
rozhovory s  bývalými žáky a  učiteli, 
mě ani ve snu nenapadlo, že se nejen 
na akci skutečně objeví tyto rozhovo-
ry v plném znění, ale že na ní budu 
i  vystupovat. Vlastně můj výstup 
vznik zcela nevinně. Nejdříve jsem 
byl osloven, nechci-li přednášet bá-
seň o městských částech Prahy. V té 
době jsem myslel, že budu po celé 
odpoledne provádět po škole, tak 
jsem musel odmítnout. Po zjištění, 
že provádět budu jen několik málo 
hodin, jsem se tedy rozhodl, že sku-
tečně báseň přednesu. Mrzelo mě 
však, že by na akci byla báseň o čás-
tech Prahy, které úplně s  hlavním 
smyslem akce nesouvisí, proto jsem 
se rozhodl, že napíšu báseň vlastní – 
o výročí a o škole. Protože se paní uči-
telce Skopalové báseň líbila, rozhod-
lo se, že bude zařazena do programu. 
Problém se však vyskytl při sestavo-
vání programu – ve které části by bá-
seň měla být? Nakonec se rozhodlo 
– budu prvním účinkujícím, řekněme 
„předskokanem“ před proslovy pana 
ředitele a pana starosty.

Při nástupu na pódium jsem byl 
nervózní. Co když se přeřeknu? Nebo 
spletu verš? Nebo nedej Bože, zapo-
menu text? Nakonec vše dobře do-
padlo, a za přednes jsem byl dokonce 
pochválen. Nyní jsem si mohl naplno 
vychutnat zbytek akce. Nejdříve jsem 
zhlédl část vystoupení, prohlédl si vý-
stavu a prohlédl jsem si školu – tedy 
především starou budovu (samozřej-

mě, novou znám – pravidelně ji na-
vštěvuji, ale starou budovu školy jsem 
příliš nezažil, protože krátce po mém 
nástupu do školy byla stará část bu-
dovy pronajata). Nakonec mě čekalo 
provázení návštěvníků a také předání 
květin některým účinkujícím.

Jan Vláčil

Přípravy na oslavu probíhaly již 
od ledna. Výpisky z  kronik, rozho-
vory s bývalými učiteli i žáky, nácvik 
vystoupení školních dětí… Práce 
bylo nad hlavu.

Já jsem spolu s  Vaškem z 9. třídy 
byla pověřena uváděním celého vy-
stoupení našich spolužáků. Nervo-
zita z  diváků, kteří přišli zhlédnout 
program, byla obrovská, ale po pár 
chvílích jsem se uklidnila a  vše do-
padlo dobře. Návštěvníků během 
celého odpoledne přišlo opravdu 
hodně, nad očekávání. Staré foto-
grafie a záznamy z kronik se hostům 
líbily a pamětníkům ukápla nejedna 
slzička. My, žáci 8.A, kteří jsme větší 
část projektu zpracovávali, jsme se 
dověděli mnoho zajímavého z  his-
torie naší školy a obce.

Tento den byl výjimečný jak pro 
naši školu , tak pro nás, žáky.

Denisa Došlá, 8.A

Když se podívám na 80. výročí 
školy svýma očima, myslím, že celá 
akce se povedla a  diváci měli hrdé 
pohledy. Akci odstartovala zkouška 
vystoupení, které se pomalu dostá-
valo do správných obrátek. Po do-
polední zkoušce se všichni šli pře-
vléknout do svátečního.

Vlastní oslava začala slavnostním 
projevem pana ředitele a pana sta-
rosty. Moc se mi líbila školní hymna 
a  báseň, kterou složil k  této příleži-
tosti Honza Vláčil z 9. ročníku.

Samotná vystoupení, která byla 
rozdělena do tří částí, se vydařila 
lépe, než jsme očekávali. Vystou-
pení tříd trvalo do šesti hodin, pak 
vystupovaly sbory z  Libuše a  Mod-
řan. Celé odpoledne se vydařilo na 
výbornou.

David Růžička, 8.A

Povedlo se! Obavy z  případného 
chaosu nebo nevydařené oslavy 
výročí se nevyplnily, spíš naopak. 
Všichni jsme byli mile překvapeni 
velkým počtem návštěvníků. Byli 
jsme šťastní, když jsme viděli vítá-
ní spolužáků i  učitelů po mnoha 
letech, kteří se neviděli třeba od 
školních let. Podle reakcí lidí z Libu-
še, Písnice, ale i  dalších částí Prahy, 

jsme usoudili, že vystoupení i výsta-
va o historii školy a Libuše se líbila. 
Dokonce zde byl jeden bývalý žák, 
který nyní žije v  Kanadě, a  zavzpo-
mínal si se spolužáky na školní léta. 
Je vidět, že když se všichni snaží 
a  pomáhají – žáci i  učitelé – není 
v ničem žádný problém. A taky dou-
fám, že se sejdeme za pár let v naší 
Základní škole Meteorologická zno-
vu a zavzpomínáme…

Kateřina Štolová, 8.A

Již od počátku roku jsme připra-
vovali výpisky z  kronik, rozhovory 
s bývalými žáky i učiteli, sbírali staré 
fotografie a děti ze školy si připravo-
valy svá vystoupení.

Přišlo asi 900 lidí, tedy více než 
jsme očekávali. Nejvíce se jim líbily 
výpisky z  kronik a  staré fotografie, 
u  kterých si mohli zavzpomínat na 
staré časy.

Vybrali jsme pár citací z knihy ná-
vštěvníků:

‚,Děkuji všem, kteří připravili akci 
80. výročí školy. Moc krásně jsem si 
zavzpomínala. Léta 1953−1962 jsou 
pro mne nezapomenutelná. Ivana 
Chámová“

,,Děkujeme za krásné vystoupení 
dětí ZŠ Meteorologická i hostujících ze 

ZŠ METEOROLOGICKÁ

↓  Návštěva svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Foto: Ilona Kiliánková↓  Cyklojízda. Foto: Kryštof Štafl
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ZŠ Písnice. Do dalších let pevné nervy 
s vašimi dětmi. Šimková“

„Byl to nádherný výlet do minu-
losti. Díky za velké úsilí a  práci všem 
pracovníkům při pořádání této výsta-
vy k  tak významnému jubileu! Jako 
bývalá žákyně a pak i učitelka jsem se 
vrátila do dob svého mládí. Ještě jed-
nou díky. Mgr. Hana Klečáková“

Rebeka Larvová a Denisa Došlá, 8.A
Foto: Kryštof Štafl

JaK se TOČí  
LOuTKOVÝ FiLM?

Nevíte? My jsme to také nevědě-
li, ale po návštěvě filmového studia 
Hafan už víme, jak na to.

Po příchodu do studia jsme uvi-
děli stavbu dekorací pro nový lout-
kový film. Při prohlídce ostatních 
místností s  kulisami a  loutkami se 
ozývalo jen: ,,Tý jo!“ Pan režisér 
a  výtvarník Jan Balej nám ukázal 
také technický scénář k  filmu, kde 
je nakreslený film po jednotlivých 
situacích a  kde jsou napsány dů-
ležité poznámky k  práci. Dozvědě-
li jsme se, že film, který teď mají 
roztočený, zabere 3 roky práce. 
Klobouk dolů. Také jsme si osaha-
li loutky, a  to doslova, hýbali jsme 
prstíky a hlavičkami loutek, vlastně 
jsme si zkusili práci animátora. Na 
závěr exkurze jsme objevili 2 sošky 
Českých lvů, které Jan Balej dostal 
za svou práci na loutkových filmech 
Famfárum 2 a Jedné noci v jednom 
městě. Se soškami jsme se mohli 
vyfotit, a to jsme samozřejmě hned 
využili. Na ,,podpisovou“ chodbu 
jsme připojili k  množství podpisů 
také naše poděkování a Anička na-
kreslila na památku náš talisman – 
želvičku. Už se těšíme na další zají-
mavou exkurzi.

Izabela Neubauerová, 6.A
Foto: Bronislava Skopalová

cYKLOJíZDa 2013
Letos po šesté se pořádala Cyk-

lojízda, jejímž hlavním organizáto-
rem bylo Žákovské zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš. Akce proběhla 29. 
května za finanční podpory MČ Pra-
ha-Libuš a ZŠ Meteorologická.

O  ceny se postaraly především 
organizace: Robin Oil, s. r. o., darem 
pití pro zúčastněné, Besip drobnými 
cenami pro účastníky, cykloobchod 
Atombike dodal trička pro vítěze 
a  Cyklo Emap poukázky pro vítěze. 
Zvláštní poděkování patří Městské 
policii za besedu, soutěž a  hlídky 
a SK Velo Praha za kontrolu kol na-
šich soutěžících.

Akce započala ráno, kdy jsme my, 
pořadatelé shromáždili soutěžící 
děti dle tříd a  zařadili je do soutěž-
ních kategorií A (1. a 2. třída), B (po-
sléze přerozdělena na kategorie dvě 
– 3. a 4. třída) a C (5. třída). Pokračo-
vali jsme besedou s Městskou policií 
a kontrolou kol s SK Velo Praha. Poté 
se všechny kategorie kromě A přesu-
nuly do tříd. Skupina A šla soutěžit.

Kategorie A plnila pouze úkoly na 
hřišti. Kategorie B a C po úspěšném 
dojezdu a  splnění úkolů na stano-
vištích čekala na vyhlášení vítězů. 
Poté se žáci vrátili do školy. Postup-
ně celé dopoledne se tedy střídaly 
kategorie.

A co na soutěžící čekalo? Nejprve 
projeli v co nejlepším čase soutěžní 
trať, poté se vrhli na stanoviště a zá-
ludné úkoly s nimi spojené, mezi kte-
ré patřily například: jízda zručnosti, 
poznávání značek, slalom a nafuko-
vání kola. Kdo chtěl, mohl si nakonec 
v  době čekání na výsledky i  zastří-
let z  luku na terč. O  tuto oblíbenou 
atrakci se postarali lukostřelci, kteří 
mají hřiště ve Skalské v pronájmu.

Věřím, že všichni z  akce odchá-
zeli nejen s  úsměvem na rtech, ale 
i s hezkou vzpomínkou, což jim ne-

zkazil ani slabý déšť, který nás na 
konci trochu překvapil. Závěrem 
chci za Žákovské zastupitelstvo po-
děkovat nejen všem sponzorům, ale 
i  soutěžícím, a  pevně věřím, že se 
rádi zapojí i příštím rokem 

Jan Vláčil, 9.A

seTKÁní  
se sTaROsTOu Libuše

V  úterý 28. května se v  zasedací 
místnosti na Libuši sešli zástupci 5. 
až 9. tříd našich ZŠ, SŠ a GAPu. Řešili 
jsme problémy, které nám na Libu-
ši a Písnici vadí − např. neopravené 
ulice, socha Alenky před ZŠ Meteo, 
letní kino, delfinárium, psí exkre-
menty. O  všem jsme si popovídali 
a  pan starosta nám vysvětlil, proč 
něco jde a něco zase ne.

Takže teď vím, že na opravy ulic 
není dost peněz a  s  Alenkou je to 
složitější, než jsem si myslela. Let-
ní kino možná bude. Jsem ráda, že 
jsem se mohla zúčastnit a že někoho 
zajímá názor dětí.

Zuzka Horčíková

naVšTíViLi JsMe  
ZOO PRaHa

Naše třída 5.A  byla 27. května 
v  Zoo Praha. Setkali jsme se tam 
s  průvodkyní, která nás provedla 
po ohrožených zvířatech. Byli jsme 
u tučňáků, gaviálů, opic, goril a u ta-
pírů. Po této procházce jsme měli 
půlhodinovou pauzu, než jsme vyje-
li lanovkou do druhé části zoologic-
ké zahrady. Nahoře jsme navštívili 
hrochy, slony a žirafy. Pro mě to byl 
krásný výlet plný zábavy a  pozná-
ní. Chci si to zase někdy zopakovat. 
Kdybych to měla hodnotit známkou, 
tak bych dala jedničku miliónkrát 
podtrženou.

Lucka Hatiarová

Ve VOJensKÉM 
HisTORicKÉM ÚsTaVu

Dne 23. května jsme šli do Vo-
jenského historického ústavu na 
Vítkově na program jménem Hey-
drichiáda. Byl o Československu a 2. 
světové válce. Dostali jsme průvod-
ce, který nám o tom povídal. Po této 
prohlídce jsme měli vyřešit pracovní 
list s úkoly, které byly zaměřeny na 
1. a  2. světovou válku. Všechny od-
povědi jsme vyhledávali v  expozi-
cích muzea.

Některé z úkolů, které jsme plnili, 
byly tyto:

Napiš jména alespoň 3 parašu-
tistů, kteří v  chrámu svatých Cyrila 
a Metoděje bojovali proti Němcům.

Pořádně si prohlédni výstroj a vý-

zbroj kapitána československé jízdy 
z  roku 1920. Co má tento voják na 
sobě a v jakých barvách je jeho uni-
forma?

Já jsem o  těchto tématech mno-
ho nevěděl, ale třeba Milan Houser 
nebo Filip Kalina toho věděli hodně. 
Ale i já jsem si z výstavy a komento-
vané prohlídky odnesl několik no-
vých informací. Myslím, že se všem 
žákům program líbil. I mně se to lí-
bilo.

Martin Panýrek

TuRnaJ Ve VYbíJenÉ

Na turnaj ve vybíjené dívčích 
týmů se v ZŠ Smolkova sešlo sedm 
škol. Převlékly jsme se do našich 
dresů, ale hned jsme si je zase 
sundaly, protože strašně páchly! 
Naštěstí jsem tam měla voňavku 
ze včerejška. Takže za chvíli jsme 
vyšly ze šatny s  voňavými dresy. 
Začal první zápas. Hrajeme proti 
ZŠ Angel. Zatím vyhráváme, hraje 
se 2 x 7 minut. Hurá, první zápas 
jsme vyhrály. Druhý zápas hrajeme 
se ZŠ Písnická. Ale s Písnickou jsme 
prohrály. Třetí zápas hrajeme proti 
ZŠ Profesora Švejcara. Hurá, tenhle 
zápis jsme vyhrály. Čtvrtý zápas 
hrajeme proti ZŠ Na Beránku. Vy-
hrály jsme a začaly se radovat. Uči-
telka soupeřů, řekla, že je to neroz-
hodně. Bohužel v  nastavovaném 
čase jsme o  jeden život prohrály. 
Ach jo!!! Nakonec jsme skončily na 
4. místě.

Anetka Hrášková, 4.A

sVíČKÁRna

Přibližně 20 dětí ze školní druži-
ny jelo na výlet do Svíčkárny Rodas 
v  Šestajovicích. Děti měly nejen ex-
kurzi do výrobny, ale také si moh-
ly vyrobit voskové pastelky a  svíč-
ku. Uvítala nás majitelka svíčkárny 
a  prvním krokem bylo seznámení 
s  historií, výrobou a  zdobením sví-
ček. Poté si děti vyzkoušely, co tako-
vá výroba obsahuje. Nakonec se pro-
šly celou výrobnou a poznaly spous-
tu různých strojů. Hotové výrobky si 
děti odvezly domů. 

A  tady je několik zážitků: Maria-
na Vašíčková, 1M2: „Výlet se mi moc 
líbil. Počasí nám sice moc nepřálo, 
ale nám to nevadilo. Udělali jsme 
si voskové pastelky. Už se těším, až 
s nimi budu malovat.“

Denis Pála, 1M2: „Jeli jsme malým 
autobusem. Cesta nám rychle utek-
la. Moc se mi líbilo, udělat si svíčku 
a  pastelky. Měli tam taky minizoo, 
kde byla spousta zvířátek. Např. pra-
sátka, kozy, králíci, ale i sovy.“

Vychovatelky ŠD ZŠ Meteorologická
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8O. VÝROČÍ OTEVŘENÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY METEOROLOGICKÁ (1933−2O13)
Ve středu 15. května proběhla dlouho plánovaná a pečlivě při-
pravovaná oslava 80 let existence libušské školy − plná vystou-
pení žáků a s možností prohlédnutí veškerých prostor budovy 
včetně přístaveb. Děti dostaly jako upomínku balónky, pohled-
nice a vystřihovánku školy, dospělí si mohli odnést noviny Praž-
ský deník či brožuru pojednávající o škole. Program trval téměř 
čtyři hodiny a reportáž se objevila také v Českém rozhlase 
a v České televizi. Podívejte se na průběh oslav ve fotoreportáži.

Pan ředitel 
Mgr. Zdeněk 
Bělecký zaha-
juje program 
oslav ve velké 
tělocvičně.

Starosta Jiří Koubek gratuluje 
škole k osmdesátinám a děkuje 
organizátorům akce.

Malí i velcí diváci  
zaplnili tělocvičnu… 

… a moderátoři celého odpoledne mohou uvést první vystoupení.

Program zahájil školní pěvec-
ký sbor Zvonek pod vedením 
Martina Šrámka. První vystoupení třídy 2.A.
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Hru Škola v Kocourkově 
nastudovala se třídou 
2.A paní učitelka Eva 
Hrubá.

Vystoupení třídy 3.B

Děvčata ze 4.A.

Program, který žáci 
připravili, se těšil 
zasloužené pozornosti.

Část vystoupení školní 
družiny s tancem kovbojů, 
kterou děti nastudovaly 
pod vedením paní 
vychovatelky Markéty 
Račanské.

Sbor ze Základní školy 
Ladislava Coňka v Písnici.

Trpaslíci z 1.C.

Vlevo žačka 
7.A v taneční 
skupině se 
skladbou 
Cukrátka.

Hospodářka školy paní Kateřina 
Leščáková vpouští na podium 
další vystupující.
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Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se na další shledání 
v Základní škole Meteorologická.

Připravil Matěj Kadlec, Foto: Kryštof Štafl, archiv MČ Praha-Libuš
Na popiscích spolupracovali: Jaroslav Turinek, Alena Stehlíková

Pěvecký sbor Nashira. Pěvecký sbor Libuše.

Paní učitelka 
Alena Kučerová 
na výchozím 
místě pro 
prohlídku školy.

Výstava žáků představující jednotlivá 
období školy po desetiletích.

Návštěvníci si mohli prohlédnout 
také originály školních kronik, 
staré školní sešity a prolistovat 
dosavadní publikace o škole.

V rámci 
prohlídky školy 
bylo možné vidět 
i specializované 
učebny. Zde 
učebna fyziky.

Ve školní jídelně 
byl prostor nejen 
na občerstvení, 
ale také setkávání 
a vzpomínání.

Veřejnosti byla 
otevřena také 
původní budova 
libušské školy, 
školička a všechny 
další prostory školy. 
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Během dopoledního setkání se 
studenti rozdělili k  tematickým 
stolům a  vytvořili tak čtyři týmy, 
které se snažily zvítězit v  soutě-
žích a  také přesvědčit ostatní, že 
volební program jejich fiktivní po-
lické strany je ten nejlepší. Padaly 
zde zajímavé argumenty a debata 
se mezi mladými politiky a  opo-
nenty častokrát hodně vyostřila.

Nejpodstatnější aktivitou 
studentského dopoledne však 
bylo naformulování připomínek 
a  námětů ke každodenním pro-
blémovým situacím a  záležitos-
tem, které se studentům v Libuši 
a v Písnici nelíbí a které by chtěli 
změnit. Problémy takto navrže-
né však museli ještě přede všemi 
obhájit a následně o nich diskuto-
vat. Mezi letošní top problémy se 
dostalo například zřízení letního 
kina, zkulturnění podchodu u au-
tobusové zastávky, otevření dis-

kotéky pro mladé, vrácení sochy 
Alenky před budovu ZŠ Meteo-
rologická či pořádání výměnných 
pobytů pro studenty v  zahrani-
čí. Všechny problémy z  fóra jsou 
nyní ověřovány prostřednictvím 
ankety mezi studenty v zúčastně-
ných školách a kompletní přehled 
všech problému bude uveřejněn 
v časopisu U nás.

O  významu fóra svědčí i  to, že 
akce se po celé dopoledne účast-
nili a  debatovali se studenty sta-
rosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek 
a  další zástupci vedení městské 
části a úřadu.

I letos se ukázalo, jak jsou mla-
dí lidé vnímaví, sledují dění ko-
lem sebe a dokáží formulovat své 
názory.

Jana Martínková, koordinátorka pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Jana Martínková

STUDENTSKÉ FÓRUM  
aneb JAK TO VIDÍ  
MLADÁ GENERACE
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci se střediskem ekolo-
gické výchovy sever z Litoměřic uspořádala v úterý 28. květ-
na 2013 pro žáky a studenty základních a středních škol akci 
s názvem studentské fórum.

Letošní jarní dny zrovna slu-
nečné nebyly, ale přece jenom 
jeden týden bez deště jsme si na 
rekreačním pobytu v Harrachově 
moc užily! Být venku dopoledne 

i odpoledne se nám opravdu po-
štěstilo, a tak jsme měly možnost 
nejenom si hrát, sportovat a cho-
dit na rozmanité vycházky i delší 
túry, ale především vnímat krás-

nou a  čistou jarní přírodu v  na-
šich nejvyšších horách.

Kromě Liščí stezky, Mumlav-
ského vodopádu, bobové dráhy 
nebo jízdy vyhlídkovým vláčkem, 
bylo pro nás obrovským zážit-
kem vidět lyžaře trénovat na sko-
kanském můstku, a to bez sněhu! 
A věřte, že to byla ale výška! V les-
nickém muzeu jsme měly zase 
možnost si vyzkoušet, jak se dříve 
plavilo po řece dřevo a  zcela jis-
tě většina z nás také prvně viděla 
skláře při práci u rozpálené pece.

Jestli se třeba v  létě vypravíte 
do Krkonoš, nezapomeňte také 
navštívit jednu z  mnoha zajíma-
vostí − novou naučnou stezku 
hraběte Jana Harracha. Hrabě 
se totiž zasloužil nejen o  rozvoj 
místní sklárny, města a celého re-
gionu, ale také o rozvoj včelařství. 
Na informačních cedulích jsme se 
mohly seznámit s  tajemstvím ži-

vota jednoho z nejpilnějších dru-
hů hmyzu − včel. Zastávky jsou 
doplněny Krakonošovou zahrád-
kou, kde jsou vysazeny rostliny 
typické pro Krkonoše. Viděly jsme 
opravdické úly od nejstarších 
typů po nejnovější, a to i skleně-
ný úl s  jejich obyvateli − živými 
včelami! Na fotografiích jsme si 
prohlédly včelí plody, včely, trub-
ce nebo hledaly královnu.

Po celý týden jsme v   přírodě 
pobývaly, pozorovaly a  obdivo-
valy její krásy, ale také se sezna-
movaly s  některými jejími záko-
nitostmi. A  především jsme se 
učily přírodu neničit, chovat se 
k  ní ohleduplně a  přátelsky a  za 
to nám přišel poděkovat sám pán 
hor − opravdický Krakonoš.

Děti z Mateřské školy Mezi Domy  
a Irena Procházková

Foto: Irena Procházková

DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA POZNÁNÍM VČELÍHO ŽIVOTA
Mateřská škola Mezi Domy byla na školce v přírodě.
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Na přednášku, kterou prezentoval 
vedoucí Informačního centra OSN 
v Praze Michal Broža, přišli studenti 
ze středních škol, zájemci z  řad ve-
řejnost, zejména senioři, a  zaměst-
nanci úřadu. Během úvodní prezen-
tace se přítomní dozvěděli možné 
odpovědi na otázku, jestli si žijeme 
lépe, nebo hůře než před 20 lety. 
Všem se ukázal svět z  globálního 
pohledu a mohli tak zjistit, že: 
→	 Je nás na světě  

za dvacet let o třetinu víc.
→	 Žijeme déle.
→	 Na světě umírá  

méně dětí a matek.
→	 Ubývá extrémně chudých.
→	 Dokážeme vyrobit  

dost jídla pro všechny.

A na druhou stranu, že:
→	 Je na světě skoro  

miliarda hladových.
→	 Přetrvává nerovnost ve světě.
→	 Snížil se počet obětí válek.
→	 Projevily se  

výrazné sociální změny.
→	 Klesá index štěstí.
→	 Zvětšuje se  

ekologická stopa lidstva.
→	 Ubývá biologických druhů.

Na závěr si každý znovu položil 
otázku: A jak se nám tedy žije?

Druhá část přednášky se týkala 
globální kampaně Udržitelnost po-
travinového cyklu a  plýtvání potra-
vinami. Přestože se toto téma ne-
zdálo jako atraktivní, vzbudilo živou 
diskuzi. Zúčastnění měli množství 

dotazů a námětů. Studenty zajímaly 
konkrétní činnosti, kterými mohou 
sami přispět k udržitelnosti naší pla-
nety, seniory zase otázky chudoby 
ve světě a mezilidských vztahů. 

Takto pojatý seminář byl ukázkou 
toho, jak se aktuální a naléhavé téma 
dá přiblížit lidem poutavou, nenásil-
nou a zamyšlení hodnou formou.

Informace o  tématu naleznete 
na stránkách Informačního centra 
OSN v  Praze: http://www.osn.cz/
zpravodajstvi/zpravy/zprava.ph-
p?id=1814.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Jana Martínková

ŽIJEME SI LÉPE, NEBO HŮŘE NEŽ PŘED 2O LETY?
na začátku června se v naší městské části uskutečnil zajímavý 
seminář pořádaný informačním centrem Organizace spojených 
národů v Praze na téma: Jak se daří světu? aneb Globální souvis-
losti dnešního světa.

Benefice se konala na Pankráci 
v  Café Na Půl cesty, které laskavým 
darem poskytlo své krásné prosto-
ry zdarma. V  průběhu sobotní akce 
vystoupil nespočet kapel, sólistů 
a  následoval další bohatý kulturní 
program. Pro děti byla připravena 
velká skákací trampolína, výtvarný 
workshop na ruském stánku, dále 
workshop vyrábění pravých indián-
ských šperků a  japonských origami. 
Na místě svou kulturu, tradiční po-
krmy a nápoje prezentovala ázerbaj-
džánská organizace mládeže AYSAP, 
ruskou kulturu a tradiční občerstvení 
pak organizace Amiga a Pragmatiki. 

Den se také předvedl širokým za-
stoupením africké komunity. Z ní své 
tradiční jídlo přišli představit zástup-
ci z Ugandy a Kamerunu, krásné ruč-
ně dělané šperky k nám doputovaly 
také z  Ugandy a  originální pletení 
copánků a vlasovou kosmetiku zajiš-
ťovala půvabná umělkyně z Nigérie. 

Abychom i na pódiu byli multikul-
turní, mohli jsme se pyšnit úžasnou 
sólistkou Alinou Kharulinou z Kazach-
stánu a  ruským zpěvákem Igorem 
Rubinovichem v  doprovodu kytary 
a mladičké umělkyně též z Ruska. Ce-
lou akci doprovázel ugandský DJ Ton-
ny, který nám k závěru programu se 

svou kolegyní Immi předvedl neuvě-
řitelné hudební vystoupení s bubno-
váním a  tradičním africkým tancem. 
Díky našim skvělým návštěvníkům 
i  účinkujícím nezůstalo jen u  posle-
chu, ale všichni se roztancovali, a  to 
mluvíme i  o  babičkách, malých hol-
čičkách, vietnamských dobrovolní-
cích a silných afrických mužích. 

Během programu byla vyhlášena 
speciální výtvarná soutěž, kterou 
občanské sdružení Lačhe Čhave zor-
ganizovalo a  do které se přihlásily 
ZŠ L. Coňka, ZŠ K Dolům, ZŠ Mráčko-
va a děti klubu Rozhledna. Soutěžilo 
se o nejzajímavější námět na placku 
Lačhe Čhave na téma Multikulturní 
rok. Do soutěže nám přišlo celkem 
150 prací a z toho 3 nejlepší byly vy-
brány a s jejich náměty bude organi-

zace tisknout své propagační mate-
riály. První dvě místa putovala do ZŠ 
Coňka, kde slečny vyhrály jako první 
cenu „Den ředitelkou v  Lačhe Čha-
ve“ a  druhou „Den s  profesionální 
výtvarnicí a umělkyní“, jež pro děti, 
doufáme, budou nezapomenutel-
nými zážitky. Třetí místa máme dvě, 
a  ta poputují ve formě zážitkové 
ceny „odpoledne s  osobním trené-
rem geocachingu se speciálním po-
kladem“ do ZŠ K Dolům a Mráčkova.

Účastníci benefice si také měli 
možnost zakoupit speciální chari-
tativní biokoláče, které pomáhaly 
vyrábět děti. Za jejich prodej jsme 
získali 3  500 Kč, které poputují ve 
prospěch sociálně znevýhodněných 
dětí Klubu Rozhledna. 

Občanské sdružení Lačhe Čhave 
by tímto chtělo nesmírně poděko-
vat všem zúčastněným, účinkujícím 
a  vyjádřit svůj vděk partnerským 
organizacím, dobrovolníkům i  za-
městnancům Úřadu městské části 
Praha-Libuš, kteří nám pomohli oje-
dinělou akci uskutečnit. 

A  aby občané Libuše, kteří se na 
benefici nemohli dostavit, nezůstali 
ochuzeni, Lačhe Čhave pro ně orga-
nizuje dne 11. července Multikultur-
ní charitativní bazar oblečení a  13. 
srpna Libušský benefiční koncert.

Alžběta Smith a Markéta Foltýnková
Foto: archiv Lačhe Čhave

BENEFIČNÍ KONCERT LAČHE ČHAVE
Občanské sdružení Lačhe Čhave uspořádalo k 16. výročí vzniku 
organizace 8. června 2013 slavnostní benefiční událost. Vyvinula 
se v pěknou multikulturní akci, na niž zavítalo více než 300 osob. 
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VÝLeT na PŘíbRaMsKO

Historie a  vzpomínky, to byl vý-
let do nedaleké Vysoké u  Příbrami 
s  obědem ve vyhlášené jídelně uč-
ňovského střediska, na závěr návště-
va Svaté Hory v úterý 30. dubna.

Ve Vysoké u  Příbrami se rozpro-
stírá nedozírný park s  překrásnou 
vilou postavenou za působení rodu 
Kouniců jako jejich letní sídlo. Mladý 
umělec Antonín Dvořák sem přijal 
pozvání na několik dnů, zamiloval 
se do tohoto kraje a  tato místa se 
mu stala osudnými. Využíval zde kli-
du a pohody ke své tvůrčí činnosti. 
Z  jeho vytvořených děl sem patří 
např. Dimitrij, Jakobín, Čert a  káča, 
Rusalka, Armida, Slovanské tance či 
předehra Domov můj.

Umělcův život nebyl jednoduchý. 
Nejprve vzplál velkou láskou k sest-
ře své pozdější ženy, avšak tato lás-
ka nebyla opětována. Později našel 
zalíbení v  její   sestře, která si získá-
vala lásku Antonína Dvořáka svojí 
upřímností a  otevřeným srdcem. 
Říká se, že to byla žena a matka do 
nepohody. Své životní lásky, touhy, 
prohry právě zde vkládal do svých 
děl a našel zde to pravé tvůrčí místo.

Dvořákův švagr JUDr. Václav Kou-
nic, majitel vysockého panství, ne-
chal v roce 1878 postavit u lesa malý 
zámeček s  rozsáhlým parkem a  je-
zírky. Skladatel sem často jezdíval 
jako host Kounicových a pobýval ve 
vyhrazeném správcovském dvorci 
na okraji obory. Roku 1884 po vel-
kém úspěchu v Anglii koupil od své-
ho švagra pozemek se špýcharem, 
který v krátké době proměnil v útul-
ný venkovský domov, vilu Rusalka. 
Dnes se tato vila potomků Antonína 
Dvořáka nabízí k proději.

Vila rodiny Kouniců se stala mu-
zeem Antonína Dvořáka, dokonale 
připraveným prezentovat umělce ve 
všech detailech života. K doplnění ce-
loživotního díla se zde promítá dobře 
zpracovaná umělcova životní cesta.

Po obědě v  učňovském prostředí 
s  perfektní obsluhou, dobrými jídly 
a  nízkými cenami jsme pokračovali 
k cíli cesty, k návštěvě Svaté Hory. Pro-
hlídka s  průvodcem, mnoho zajíma-
vých historických vyprávění a  histo-
rek nás vtáhlo do minulosti a přemýš-
lení, jak to vlastně všechno bylo, co je 
doloženou pravdou. Perlou prohlídky 
byl kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
kde se konají stále bohoslužby a je to 

krásné místečko k rozjímání věřících. 
Tyto památky je třeba stále opečo-
vávat, stále se něco opravuje a  pod 
záštitou UNESCO se zachraňuje tento 
svatostánek pro budoucí. Nebude to 
sice hned, ale určitě se dočkáme.

Však také padala slova chvály 
na připravenou návštěvu a  naši se-
nioři si říkali: „Zdalipak se ještě sem 
podíváme!“ Cukrárnička otevřená 
z  důvodu naší návštěvy na kávičku 
a zákusek, to byla tečka za krásným 
dnem plným dojmů a zamyšlení.

Foto: p. Kudrna

HaRRacHOV

Změna je život − a tak vznikl výlet 
do Harrachova.

 Ubytování bylo na úrovni, to 
vždy podtrhuje celý pobyt a  zpest-
řuje vnímané krásy přírody. Snídaně 
a večeře u švédských stolů, byli jsme 
do sytosti občerstvení za smluvenou 
cenu přijatelnou pro seniory. To byl 
hezký začátek.

Čekaly nás příjemné nenáročné 
procházky s  návštěvou Mumlav-
ských vodopádů, neobyčejného 
lesnického muzea, dále výlet do ne-
dalekého Polska: Sklářská Poreba, 
lanovkou až na Szerbu, individuálně 
do sklárny na exkurzi či na prohlídku 
sklářských výrobků s  prodejem, do 
místního pivovaru a jiné.

Cestou do Harrachova jsme na-
vštívili muzeum klenotů a Suchardův 
dům v Nové Pace, dále jsme se podí-
vali do Jilemnice s malou zastávkou 
v  cukrárně. O  plánovanou návštěvu 
muzea v  letním vedru již nikdo ne-
měl zájem, a tak jsme dorazili již tak 
v  16 hodin do Harrachova s  tím, že 
v neděli se budeme vracet již přímo 
ku Praze. Bylo to škoda, neboť hezké 
počasí nabízelo, že bychom moh-
li dojet ještě na Černou horu nebo 
pokoukat v Harrachově, kde by toho 
bylo ještě mnoho k vidění.

Ale není všem dnům konec, ně-
kteří senioři volají po poznávání dal-
ších míst. Uvidíme, jaký bude ohlas 
v příštím roce, v čem budeme pokra-
čovat. Přejme si hlavně zdraví a neu-
tuchající zájem seniorů o poznávání 
naší krásné vlasti.

PRŮHOnice

Průhonice – láska pana Ing. Lehovce 
a milovníků přírody z Libuše a Písnice 
− lákají vždy koncem měsíce května ke 
krásným procházkám v  Průhonickém 
parku v plném květu se sluníčkem.

Cestovat objednaným autobu-
sem, to je luxus, který jsme si dovolili 
na odpoledne 21. května a  kterého 
nelitujeme. Autobus byl nám, star-
ším, k dispozici, zastavili jsme u Den-
drologické zahrady, pak nás odvezl 
na oběd na náměstíčko v  Průhoni-
cích, než jsme se přesunuli do zámku 
a parku na prohlídku s průvodcem.

Dendrologická zahrada je pokus-
ným pracovištěm Výzkumného ústa-
vu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné 
zahradnictví, veřejné výzkumné in-
stituce. Rozkládá se na ploše 72,8 ha 
a pěstuje se zde téměř 8 000 taxonů 
rostlin. Pojmenování Dendrologická 
zahrada vychází z  řeckého základu 
slov dendron − dřevina – a logos − ro-
zum, nauka. Bylo odvozeno od názvu 
bývalého pracoviště Československé 
dendrologické společnosti, které se 
nacházelo v části současného areálu. 
Dnešní podoba zahrady vznikla v po-
lovině 70. let 20. století za účelem 
soustřeďování a  uchovávání sbírek 
rostlin, jejich dokumentace a  studia 
s důrazem na využití jednotlivých dru-
hů v sadovnické a krajinářské tvorbě.

Vše k vidění bylo dokonalé, jen 
jsme se tak trochu uchodili. Ale duše 
plesala. Hodně práce a  výsledek 
vynikající, to musel potvrdit každý! 
V místní prodejně jsme si mohli ně-
které výpěstky i nakoupit.

KLUB SENIOR
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Následovala prohlídka zámku 
a  seznámení s  nádhernou venkovní 
výzdobou, též s historií zámku a vý-
sadbou unikátních dřevin. Na výsta-
vě v přízemí zámku jsme pak mohli 
podrobněji nahlédnout do doku-
mentů samotného hraběte Arnošta 
Emanuela Silva-Taroucy, který zalo-
žil park v roce 1885, byl jeho tvůrce 
a zapálený zahradník. Doklady vypo-
vídaly o začátcích tvorby tohoto par-
ku, s nahlédnutím do jeho životních 
rozhodnutí a postojů. Předlohou mu 
byl proslulý park knížete Pückler-
-Muskau v  Horní Lužici. Nutno do-
dat, že Průhonický park byl založen 
v době, kdy krajinářský styl dosáhl již 
svého vrcholu a  kdy anglické parky 
v  Evropě byly obohacovány rostli-
nami cizokrajného původu. Na závěr 
jsme navštívili výstavu hodin, která 
je velmi pěkná a zajímavá, s docho-
vanými historickými předměty.

Ale nejzajímavější byl průvod-
covský „koncert“ dvou vynikajících 
znalců Průhonického parku − p. 
Burdy s panem Ing. Lehovcem. Naši 
průvodci poukazovali na některé 
zvláště vzácné unikáty. Ale co vše 
náš zrak mohl spatřit! Rozkvetlé 
skalničky všeho druhu, krásné růz-
nobarevné rododendrony, azalky, 
vysoké dlouholeté dřeviny a jiné. Pro 
Ing. Lehovce, který mohl tento den 
strávit v  kruhu svých spoluobčanů, 

byl jistě nezapomenutelný. Přes své 
zdravotní dýchací potíže mohl na 
připraveném autíčku s námi prochá-
zet, kochat se, vzpomínat a vyprávět. 
Ing. Lehovec zde 35 let pracoval ve 
vedoucí funkci, tvořil a  radoval se 
z  vlastního přispění. Zavzpomínal 
také na svoji ženu, archivářku a kni-
hovnici, která zde léta působila až 
do odchodu do důchodu. Pan Ing. 
Lehovec je pro Libuš zahrádkářská 
osobnost, která se nedá opomenout. 
Má za sebou nejméně 50 let činnos-
ti v  zahrádkářském spolku v  Libuši, 
na svém kontě nezapomenutelné 
výlety do zahrádkářských kolonií po 
celém Česku, v zásobě neocenitelné 
rady a  porady zahrádkářům, před-
nášky pro klub seniorů a jiné. 

V  příštím roce, budeme-li zdrávi, 
opět vyrazíme v  tento čas na tato 
místa k radosti i k společnému potě-
šení, jak z přírody, tak ze vzájemné-
ho poznávání a  samozřejmě z  krás-
ných scenérií. Věříme, že budeme 
opět nadšeni.

Velké díky patří také paní Ing. Bar-
boře Kačmáčkové, která nám vše 
zařídila k  dokonalosti. Jednalo se 
o zařízení autíčka pro Ing. Lehovce, 
jak pro Dendrologickou zahradu, tak 
pro Průhonický park, zařídila prů-
vodce a jiné. Děkujeme!

Přejme si, ať přes zničující okolní 
výstavby, stržené spodní vody, znač-

Přestože ranní déšť nevěštil nic 
dobrého, do začátku jarmarku se vy-
časilo. Za T. J. Sokol Libuš předvedli 
rodiče a děti „akrobatické“ vystoupe-
ní, které následně vystřídali předško-
láci s overbally. Vystoupení se velice 
povedlo nejen sokolským dětem, ale 

i  ostatním účinkujícím. Diváci i  ná-
vštěvníci měli možnost využít stánků 
s občerstvením a děti si užily soutěž-
ní i nesoutěžní stanoviště.

Lenka Zavadilová,  
náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš 

T. J. SOKOL LIBUŠ

LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK
Jako již tradičně konal se 18. května 2013 Libušsko-písnický 
jarmark.

nou automobilovou dopravu, zne-
čištěné ovzduší, nezahynou krásné 
staleté dřeviny, rybníky, celá květe-
na, ať vše přečká toto velké BUM. Až 
se vše uklidní, dostaví a zakončí, ať 
je opět vše v pořádku. Musíme dou-
fat a nebát se již předem zásahu ci-
vilizace zvenčí, vždyť ta se nedá za-
stavit! Ať Průhonický park na počest 
zakladateli stále žije a vzkvétá!

PLaKÁTY  
aLFOnse MucHY

Návštěva výstavy plakátů Alfon-
se Muchy v Obecním domě byla již 
měsíc ohlášená. Sešli jsme se opět 
na Kačerově s  paní Randovou, naší 
historičkou, která si našla chvilenku, 
aby nám k této mimořádné událos-
ti pověděla, co bychom měli vědět 
před prohlídkou, abychom mohli 
lépe vnímat díla a chápat celou vý-
stavu. Sběratel Ivan Lendl již mnoho 
let usiloval vlastnit tato díla – pla-
káty. Podařilo se mu sehnat 116 
z celkového počtu 119 vytvořených. 
Stálo ho to hodně úsilí, času i peněz. 
Výsledek však je mimořádný.

Výstava byla dokonale připravena 
a plakáty Alfonse Muchy byly vnímá-
ny jako velkolepé dílo v  návaznosti 
na Slovanskou epopej, která byla též 
předmětem našeho zájmu a naší ná-
vštěvy v předchozím měsíci.

 Vtěsnat tak obsáhlé dílo do dvou 
sálů Obecního domu je pro smrtel-
níka nadlidský úkol. To se bohužel 
na výsledném dojmu podepsalo. 
Kurátoři výstavy Jack Rennert a Ka-
rel Srp rozčlenili expozici do tří zá-
kladních etap umělcovy tvorby – 
pařížské, americké a  české období. 
Ke koncepci výstavy byli přizváni ar-
chitekti a designéři Olgoj Chorchoj, 
kteří potlačili secesní výzdobu sálů 
sádrokartonovou zdí. Díky této kon-
strukci se prostor alespoň trochu 
zklidnil a  přikoval divákův pohled 

na různobarevnost a  smyslnost 
Muchových plakátů. Podlaha obou 
sálů je pokryta zeleným travnatým 
kobercem, který má evokovat teni-
sový kurt.

Takže jsme slyšeli, viděli, divili se 
a byli velmi rádi, že tyto důležité věci 
k  vidění nám paní Randová zpro-
středkuje a že nás tak trochu popo-
strkuje dopředu za znalostmi a  his-
torickými poklady, které bychom 
měli poznávat, když dříve pro rodinu 
a jiné jsme nemohli. Děkujeme paní 
prof. Randové za vše, co pro nás dělá!

LibušsKÁ HuDební sHOW

 Dne 11. června jsme se mohli po-
těšit s mladými umělci ze soutěže Li-
bušská hudební show − Libhush, kte-
rá se letos konala již čtvrtým rokem. 
Má velkou účast, odbornou organiza-
ci a výsledky, které můžeme každým 
rokem hodnotit, jsou vynikající.

Vystoupení jsme se zájmem sle-
dovali a  budeme se těšit opět na 
toto krásné setkání příště. Možná 
i během roku bychom mladé uměl-
ce k nám do klubu pozvali, aby nám 
rozzářili podzim života a potvrdili to, 
že se nemůžou všichni mladí házet 
tzv. do jednoho pytle.

Paní Ing. Koudelková nás samo-
zřejmě pozvala na všechny další akce, 
které Klub Junior s  mladými umělci 
plánuje, a  jistě bude pro nás potě-
šením učinit návštěvu a vidět i slyšet 
celý zástup přihlášených umělců ve 
více než dvouhodinového programu.

Malá sladká maličkost pro kaž-
dého byla z  naší strany pozornost 
za to, že rádi k nám do klubu přišli. 
Samozřejmě předcházelo předávání 
cen poroty paní Ing. Koudelkové za 
mimořádný výkon mladých umělců.

Ještě jednou děkujeme za krásné 
odpoledne.

Foto: Zdena Prchlíková
Zdena Prchlíková
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V jarní stíhačce o vedení v tabul-
ce jsme dokonce sahali po místě 
prvním. Bohužel, rozhodující zápas 
nám moc nevyšel, a tak se nakonec 
musíme spokojit s  konečným dru-
hým místem. Jarní část soutěže jsme 
však vyhráli se ziskem 33 bodů.

Naše ekonomická a provozní situa- 
ce nám neumožnila, aby se na Li-
buš vrátila divize, a  tak další ročník 
2013/2014 budeme opět v  Pražská 
teplárenská přeboru mužů.

Trenéři mužstva u týmu byli Vác-
lav Hrdlička, Zdeněk Hruška a Milo-
slav Stuchlík, vedoucí mužstva Pavol 
Frko a  velký dík patří i  na podzim 
zesnulému masérovi týmu Jaroslavu 
Křivánkovi.

Nedílnou součástí našeho klubu 
je již dlouhá léta naše mládež, na 
kterou jsme byli a  jsme dost pyšní. 
I  když nemůžeme hrát ty nejvyšší 
soutěže v  ČR, jelikož po reorgani-
zacích soutěží (dosti nesmyslných) 
nesplňujeme ani stadiónem, ani zá-
zemím podmínky stanovené FAČR, 
hrajeme pražské soutěže s  velmi 
dobrými výsledky.

Starší dorost skončil na velmi 
pěkném pátém místě i  z  hlediska 
toho, že polovinu kádru tvořili hráči, 
kteří věkově patří do nižší katego-
rie. I u dorostu, jako u všech našich 
týmů, došlo v jarní části ke zlepšení 
a posun z podzimního sedmého (18 
bodů) na páté místo (42 bodů). Tre-
néry mužstva byli Miloslav Stuchlík, 
Petr Troníček a vedoucí mužstva Pa-
vel Šupina.

Mladší dorost se na jaře též po-
sunul v  tabulce, když po podzimu 
figuroval na devátém místě (13 
bodů), ale v jarní části skončil šestý 
(18 bodů) a celkově osmý (31 bodů). 
Tady to kluci měli hodně těžké, jeli-
kož více než polovina z nich chodila 
hrát i za starší dorost.

Trenéři mužstva byli Miloslav 
Stuchlík, Zdeněk Houdek a vedoucí 
mužstva Pavel Šupina.

Starší žáci nám udělali velkou ra-
dost, protože se vlastně v  průběhu 
sezóny dávalo mužstvo teprve do-
hromady a  po podzimu skončili na 
desátém místě (12 bodů), ale jaro už 
bylo velmi dobré a v této části sou-

těže skončili na tře-
tím místě (20 bodů), 
a celkově z toho bylo 
hezké páté místo 
(32 bodů). Trené-
ři mužstva − Milan 
Urbanec a  Petr Gu-
theis.

Mladší žáci na 
podzim malinko tá-
pali, i když se snažili 
hrát hlavně kombi-
nační fotbal, v tabulce byli až na de-
vátém místě (10 bodů). V  jarní části 
však po výměně trenéra dále pokra-
čovali v atraktivní hře a přidali navíc 
i  pár bodíků, a  tak na jaře skončili 
na pátém místě (18 bodů) a celkově 
na místě osmém (28 bodů). Trenéři 
mužstva byli Marcel Merenus, Otakar 
Šulc, Roman Vobořil (podzim) a  ve-
doucí mužstva Jan Vrkota.

Starší přípravka, kde se kluci více 
učí fotbalovému umu a  na bodech 
až tolik nezáleží, skončila po pod-
zimu na čtvrtém místě (21 bodů). 
I když na jaře získali více bodů, skon-
čili v  jarní tabulce na místě pátém 
(24 bodů), avšak celkově z toho bylo 
nádherné třetí místo (45 bodů). Tre-
nérem mužstva byl Jiří Babák a ve-
doucím Miloš Beneš.

Mladší přípravka už hraje též sou-
těžní zápasy, kde se však body do 
žádné tabulky nezapočítávají, a  tak 
kluci válí každé kolo hlavně o to, aby 
z  fotbalu měli radost a  postupně se 
učili kouzlům této hry a to je hlavně 
učí trenéři Tomáš Moravec, Josef Oče-
náš a vedoucí mužstva Petr Hájek.

Věřme, že i v té nastávající sezóně 
naše mužstva budou podávat dál ta-
kové výkony a  výsledky, za které se 
náš klub nebude stydět, a  naopak 
budeme pyšní na to, co jsme v našich 
skrovných podmínkách dokázali. Tře-
ba i  ta vysněná divizní soutěž mužů 
nebude už jen snem, ale skutečností.

Za FSC Libuš Miloslav Stuchlík,  
sekretář klubu

Ilustrační foto: archiv Václava Hrdličky
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Mužstvo mužů Fsc Libuš skončilo v Pražská teplárenská přeboru 
mužů na výborném druhém místě s 57 body, přestože po pod-
zimní části bylo páté se ziskem 25 bodů.

Pozvání jsme obdrželi z Judo klu-
bu Strasswalchen/Salzburg z  Ra-
kouska. Do Strasswalchenu odjelo 
celkem sedmi našich závodníků. 
Jakub Novotný se na závodech stal 
naším nejlepším judozávodníkem 
a  vybojoval si v  kategorii do 24 kg 
stříbrnou medaili. Tomáš Novotný si 
v kategorii mladší žáci do 26 kg vy-
bojoval skvělé třetí místo. Tomáš byl 
svým o hodně technicky vyspělejším 
soupeřům velmi zdatným protivní-
kem. Výborně si dále vedl v katego-
rii do 44 kg Šimon Koritenský, který 
vybojoval vítězství nad rakouským 
soupeřem, a to znamenalo pěkné 5. 
místo z celkového počtu 14 soupeřů. 
Jediná naše dívka Evička Koritenská 

si v  kategorii do 28 kg vybojovala 
moc pěkné 5. místo a  dokázala, že 
naše judistky se ve světě neztratí. 
Judisté Tonda Dvořáček v  kategorii 
do 34 kg, Matěj Smetana a  Ondřej 
Ježek v  kategorii přípravka do 24 
kg se do bojů o  medaile neprobo-
jovali – shodně však obsadili slušné 
10. místo z celkového počtu čtrnác-
ti soupeřů. I  oni předvedli výborné 
výkony a odvezli si z  těchto závodů 
mnoho nových zážitků a zkušeností.

Těchto judo závodů v Rakouském 
Salzburgu se účastnily dále kluby 
z  Rakouska, Bulharska, Německa, 
Maďarska, Itálie, Litvy, Polska, Ukra-
jiny, Švýcarska a Rumunska. Z České 
republiky přicestovalo celkem 5 klu-

bů. V  celkovém 
hodnocení zemí 
obsadila Česká 
republika vyni-
kající druhé mís-
to a  naši judisté 
z  Klubu Junior 
k  tomu určitě 
přispěli význam-
ným dílem − za 
to jim patří náš 
dík a  uznání. 
Děkujeme také 
všem rodičům, kteří své děti na závo-
dy doprovázeli a na místě je vydatně 
povzbuzovali.

seznam  
reprezentujících judistů:
Přípravka do 24 kg – Matěj Smetana 
(r. 2006), Ondřej Ježek (r. 2007)
Mláďata do 24 kg – Jakub Novotný 
(r. 2004)

Mláďata do 28 kg – Evička Koritenská 
(r. 2005)
Mláďata do 34 kg – Tonda Dvořáček 
(r. 2003)
Mláďata do 44 kg – Šimon Koriten-
ský (r. 2003)
Mladší žáci do 26 kg – Tomáš Novot-
ný (r. 2002)

Monika Průšová
Foto: archiv Judo Dragons

KLUB JUNIOR

ZÁVODY JUDISTŮ V RAKOUSKÉM SALZBURGU
Judo Dragons oddíl v Klubu Junior slaví v letošním roce 10 let 
své činnosti. Toto výročí jsme se rozhodli oslavit opravdu ve vel-
kém stylu – účastí na zahraničních závodech, na které jsme vyjeli 
poměřit své síly s judisty z dalších zemí. 
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KLUB JUNIOR

ZÁVODY JUDISTŮ V RAKOUSKÉM SALZBURGU

Povodně 2o13 v Písnici a na Libuši
V neděli 2. června v Písnici kulminovala voda, které nestačilo koryto Libušského potoka.  
Pod vodou se ocitly zejména silnice kolem rybníku Obecňák a cesty v Modřanské rokli.  
Voda na tomto nevýrazném přítoku Vltavy vystoupala až o metr a půl. Jak vypadala povodeň 
v Písnici v porovnání s normálním stavem hladiny, můžete posoudit na následujících stranách.

Takhle vypadalo 
stejné místo pod 
pražským okruhem 
nedlouho poté, co 
přestalo pršet.

Na povrchu vozovky 
povodeň zanechala 
viditelné stopy.

V ulici 
Zátoňská 
se sice 
částečně 
vrací do 
koryta…,

…ačkoli normálně 
má podobu 

polosuché strouhy.

Při povodni potok 
už o pár metrů dál 
překonává výšku 130 
cm a zaplavuje celé 
prostranství…,

…které jinak  
vypadá takto.

Nejhořejší písnický rybník, který je 
soukromý, přetéká ze zahrady na silnici.

Stojí-li voda v polích, jak může asi vypadat  
prameniště Libušského potoka?

Libušský potok vzniká  
z několika ramen v těchto místech.

Voda se vylila z koryta potoka už v ulici K Vrtilce.

KRONIKA
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Zátoňská je zaplavená v celé šíři  
až k rybníku Obecňák.

Po povodni opět  
pouze krotká strouha.

V potok se 
zároveň mění 
i ulice, až po 
protipovodňové 
zábrany.

Velká voda 
pokračuje 

v Hoštické 
i přes 

zahradu...,

Rybník Janešák 
má co dělat, 

aby hráz 
vydržela…,

…přestože jindy voda stavidlo spíše jen hladí.

Když už se zdá, že je živel 
zpátky v korytě potoka, přidává 
se k němu proud vytlačovaný 
z kanalizace. Zápach nenechává 
nikoho na pochybách, co asi 
všechno obsahuje voda proudící 
ve střední části ulice Ke Březině.

O něco níže tok připomíná řeku nebo další 
rybník, ale útok vody zpomaluje lužní lesík,  
kde se může beze škody rozlít.

Obecňák je plný po okraj…,
…ale přepad rybníka  

nápor stíhá.

...jindy „v klidu“,  
se pokorně drží koryta.

Povodeň zaplavuje cestu…

...takto vyhlížející  
za sucha.

20 | U nás | 7–8/2O13



KRONIKA

Horní rybník v lese pod Písnicí  
přetéká vrchem přes hráz.

Také z písnického sídliště 
se žene více vody.

Na cestě v údolí už je 
vidět, kam až voda 
vystoupala.

Toto po ní zůstalo  
o pár dní později.

Voda stéká po 
polích, kde půda už 

nevsakuje.

Na Libuši, nedaleko Tří svatých, 
je zaplavený chodník a částečně 

i Dobronická ulice.

Přehrada pod Kalibárnou získala nový 
dočasný přítok z polí a dolní části 
ulice Ke Březině.

Přehrada neboli retenční nádrž pod soutokem Libuškého 
potoka a potoka ze sídliště Písnice…

Tolik tu bývá  
obvykle.

Usazovací nádrž  
pod sídlištěm.

Na stejném 
místě se potok 
o pár dní 
později už jen 
rychle klikatí. 
Po většinu roku 
tady klidně 
meandruje 
nanejvýš metr 
široký mělký 
potůček.

…zvětšila 
svou hladinu 
minimálně 
trojnásobně.

Povodeň zaplavuje cestu…
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Připravil Matěj Kadlec, spolupráce Hana Kolářová
 Foto: Matěj Kadlec, Hana Kolářová, Magdalena Novotná, Daniel Rantoš,  

Kryštof Štafl, Michal Taubner a Anna Rusiňáková

Vzedmutá voda…

Altánek nad přehradou má střechu ve výši přibližně dvou metrů.

Tady už se  
opět vynořil.

V Bráníku voda pohltila 
zahradu květinářství, golfové 
hřiště i dětské hřiště.

Ti jediní z toho snad měli radost.

…opadla již ve středu, 
ale zanechala za sebou 
několikacentimetrové nánosy 
bahna a podmáčenou půdu, která 
hrozila pádem stromů.

Konec Modřanské rokle v místech, 
kde Libušský potok mizí v potrubí 
pod křižovatkou ulic Generála 
Šišky a Československého exilu. 
Modřanům hrozilo zaplavení.

Přepad u přehrady pracuje 
v plném proudu.



radnice
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje Směrnici č. 1/2013 o  za-

bezpečení zákona o  finanční kontrole č. 
320/2001 Sb. s  účinností od 22. dubna 
2013.

 Schvaluje odměny členům redakč-
ní rady časopisu U nás za 1. Q. 2013, které 
jsou neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

 Jmenuje pana Matěje Kadlece kro-
nikářem městské části Praha-Libuš s účin-
ností od 1. května 2013.

 Schvaluje přijetí daru ve výši 15 000 
Kč od pana Tomáše Drbala pro ZŠ Meteo- 
rologická na účely rozvoje vzdělávání, 
školství a  podpory mládeže programu 
Montessori.

 Schvaluje text darovací smlouvy se 
společností Nadační fond mezinárodní 
křesťanské pomoci, U  Vlečky 377/2, 143 
00 Praha 4, na konání místních kulturně-
-sportovních akcí pořádaných MČ Pra-
ha-Libuš v  roce 2013 a  na tisk publikace 
u příležitosti 80. výročí otevření ZŠ Meteo-
rologická, ve výši 30 000 Kč. Nabídne dárci 
jako výraz poděkování prostor k bezplat-
né prezentaci v publikaci u příležitosti 80. 
výročí otevření ZŠ Meteorologická ve for-
mátu ½ třetí strany obálky publikace.

 Schvaluje uzavření darovací smlou-
vy se společností DKNV stavební, s. r. o., 
Budějovická 1126/9, 140 00 Praha 4, na 
konání místních kulturně-sportovních akcí 
pořádaných MČ Praha-Libuš v  roce 2013 
ve výši 2 500 Kč.

 Souhlasí s  termíny pro podání žá-
dostí o  přijetí dětí k  předškolnímu vzdě-
lávání na školní rok 2014/2015 do mateř-
ských škol zřizovaných MČ Praha-Libuš 
takto:
Vyzvedávání žádostí v jednotlivých mateř-
ských školách: od 3. 3. do 7. 3. 2014.
Odevzdávání vyplněných žádostí v  jed-
notlivých mateřských školách: 10. 3. a 11. 
3. 2014 od 13.00 hod. do 17.00 hod.
Vyhodnocení přihlášek ředitelkami MŠ na 
odboru správním a školství ÚMČ Praha-Li-
buš: 19. 3. 2014 od 10.00 hodin.
Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí x nepřije-
tí dítěte do mateřské školy: od 7. do 11. 4. 
2014 v konkrétních MŠ.

 Schvaluje Směrnici č. 2/2013 upra-
vující pravidla správy a nakládání s pohle-
dávkami MČ Praha-Libuš s účinností od 22. 
dubna 2013.

 Schvaluje grantovou komisí dopo-
ručené projekty v  rámci Grantového pro-
gramu MČ Praha-Libuš pro rok 2013 dle 
tabulky č. 1, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení. Neschvaluje na doporučení 

grantové komise projekty v rámci Granto-
vého programu MČ Praha-Libuš pro rok 
2013 dle tabulky č. 2, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s umístěním stavby (vede-
ním trasy) v  územním řízení k  akci: „Pro-
dloužení STL plynovodu a  jedna přípoj-
ka“ – napojení bytového domu čp. 957/1 
na plynovodní síť – investor Společenství 
vlastníků domu Čimelická 957/1, 142 00 
Praha – Lhotka − v pozemku parc. č. 1122 
v k. ú. Libuš, za splnění následujících pod-
mínek: Pro uložení vedení plynovodní sítě 
do pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve 
správě MČ Praha-Libuš (pozemek parc. č. 
1122, k. ú. Libuš), bude s  budoucím uži-
vatelem, před zahájením prací uzavře-
na smlouva o  smlouvě budoucí o  zřízení 
věcného břemene na tomto pozemku, 
v  souladu se Zásadami zřizování věcných 
břemen a  stanovení náhrad za jejich zří-
zení. Při vstupu do místních komunikací 
a  chodníků bude zachován jejich trvalý 
průjezd a  průchod, včetně zachování pří-
stupu do všech nemovitostí a na všechny 
dotčené pozemky. Po dokončení stavby 
bude pozemek dotčený stavbou uveden 
do původního stavu. Povrchy chodníků 
budou obnoveny v celé šíři a délce chod-
níku dotčeného stavbou.

 Schvaluje Výzvu a zveřejnění Výzvy 
na zadání veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební úpravy spojené se změnou 
užívání prostor na keramickou dílnu v  ZŠ 
L. Coňka.

 Schvaluje znění textu Dohody 
o  uznání a  narovnání vlastnického prá-
va k nemovitosti, pozemku parc. č. 418/6 
v k. ú. Písnice, obec Praha, zapsané v du-
plicitním zápisu vlastnictví na LV 1305 pro 
k. ú. Písnice, obec Praha, mezi účastníky 
MČ Praha-Libuš a  manželi v  SJM panem 
Josefem Luxem a paní Boženou Luxovou. 
Postupuje předložení Dohody o  uznání 
a narovnání vlastnického práva do Zastu-
pitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení.

 Souhlasí s  pronájmem nebytové-
ho prostoru o  celkové výměře 35 m2 za 
účelem provozování trafostanice TS 4939 
s PREdistribuce, a. s., v objektu garáží v uli-
ci Dobronická 694, Praha-Libuš, za roční 
nájemné ve výši 18 000 Kč bez DPH, které 
bude každoročně valorizováno podle ofi-
ciálního inflačního indexu vydaného ČSÚ 
za předcházející rok, a to za podmínky, že 
PREdistribuce, a. s., po podpisu smlouvy 
doplatí ušlé nájemné za období od 1. 3. 
2010 do 28. 2. 2013 ve výši 54 000 Kč bez 
DPH.

Schvaluje smlouvu a  uzavření smlouvy 
o  nájmu nebytových prostor za účelem 
provozování trafostanice TS 4939 s PREdis-
tribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 
150 00 Praha 5, v objektu garáží v ulici Do-
bronická 694, Praha 4 – Libuš s účinností 
od 1. května 2013.

 Schvaluje vyřazení veškerého hmot-
ného majetku, pořízeného městskou částí 
do 31. 12. 2010, do výše pořizovací hodno-
ty 1 000 Kč včetně z evidence.

 Na základě podané rezignace odvo-
lává pana Ing. Pavla Macháčka, zástupce 
starosty, z funkce člena komise pro územní 
plánování k datu 22. 4. 2013 na jeho vlast-
ní žádost.

 Schvaluje přidělení dotací na pro-
jekty v  rámci výzvy Dotačního programu 
pro rok 2013 projektu Zdravá Libuš a Pís-
nice a  místní Agenda 21 dle doporučení 
hodnoticí komise. Přidělené dotace a  je-
jich výše jsou v tabulce, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. Pověřuje sta-
rostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka 
k podpisu Darovací smlouvy mezi MČ Pra-
ha-Libuš a těmito subjekty:
a) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
SDH Libuš, Libušská 81, Praha-Libuš − ve 
výši 8 000 Kč.
b) MŠ Mezi Domy, Mezi Domy 373, Praha-
-Písnice – ve výši 15 300 Kč.
c) ZŠ Meteorologická, Meteorologická 
181, Praha-Libuš – ve výši 6 000 Kč.
d) Sdružení dobrovolných hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska, SDH Písnice, Ladisla-
va Coňka 318/6, Praha-Písnice – ve výši 
12 800 Kč.
e) Mateřské centrum Kuřátko, o. s., Na 
Okruhu 395/1, Praha-Písnice − ve výši 
9 000 Kč.
f ) Lačhe Čhave, o. s., Rovnoběžná 34, Pra-
ha-Nusle − ve výši 4 000 Kč.

 Schvaluje Dodatek k  ceníku za in-
zerci v časopisu U nás s účinností od čísla 
5/2013.

 Schvaluje Rozhodnutí zadavatele 
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakáz-
ky malého rozsahu „Snižování spotřeby 
energie v  MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš: 
– zpracování prováděcí projektové doku-
mentace (část A), – energetického auditu 
(část B) a  – žádosti o  dotaci OPŽP (část 
C)“ vyhlášené po částech, a  to ve všech 
třech jejích částech, bez udání důvodu 
v  souladu s  bodem 17.5. zveřejněné Vý-
zvy. Schvaluje text upravené Výzvy a  její 
zveřejnění k  podání nabídky a  prokázání 
splnění kvalifikace ve veřejné zakázce na 
zpracovatele: prováděcí projektové doku-
mentace (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 Lojovic-
ká MČ Praha-Libuš“, s cílem podat žádost 
o dotaci do Operačního programu Životní 

„Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kaš-
ně MČ Praha-Libuš“.

 Bere na vědomí uzavření Nevýhrad-
ní licenční smlouvy o  užití Základní báze 
geografických dat (ZABAGED), Digitálního 
modelu reliéfu ČR a Smlouvy o užití digi-
tálních ortofot s Českou republikou – Ze-
měměřičský úřad, se sídlem: Pod sídlištěm 
9, 182 11 Praha 8, na bezplatné poskytnutí 
dat k dokončení 3D modelu ZŠ Meteorolo-
gická na výstavu uspořádanou k 80. výročí 
založení školy. Licenční smlouva je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje vypsání a  text Výzvy na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na za-
jištění „Opravy místních komunikací me-
todou ITHR na území městské části Praha-
-Libuš“.

 Schvaluje smlouvu a  uzavření da-
rovací smlouvy se společností Esselte, s. r. 
o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4, na konání 
místních kulturně-sportovních akcí po-
řádaných MČ Praha-Libuš v  roce 2013 ve 
výši 9 011,60 Kč bez DPH.

 Schvaluje smlouvu a  uzavření da-
rovací smlouvy se společností Neoset, se 
sídlem Ke Březině 86, 142 00 Praha 4, na 
konání místních kulturně-sportovních akcí 
pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2013 ve 
výši 3 000 Kč.

 Schvaluje smlouvu a uzavření daro-
vací smlouvy se společností Vetnemo, s. r. 
o., Na Šejdru 45, 142 00 Praha 4, na konání 
místních kulturně-sportovních akcí po-
řádaných MČ Praha-Libuš v  roce 2013 ve 
výši 3 000 Kč.

 Souhlasí s pronájmem areálu hřiště 
v ulici Skalská situovaného na pozemcích 
parc. č. 853/2 a části parc. č.853/3, oba v k. 
ú. Libuš, obec Praha svěřené MČ Praha-
-Libuš. Schvaluje smlouvu a  uzavření ná-
jemní smlouvy na pronájem hřiště v  ulici 
Skalská s Lukostřeleckým klubem CERE, se 
sídlem Podolské nábřeží přístav 1, 147 00 
Praha 4, na dobu určitou s účinností od 13. 
5. 2013 do 30. 4. 2017 s možností prolon-
gace za cenu 1000 Kč měsíčně, za dodržení 
podmínky, že nájemce bude zajišťovat na 
své náklady správu a běžnou údržbu toho-
to areálu po celou dobu nájmu.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
neJbLiŽší TeRMínY  
JeDnÁní  ZasTuPiTeL-
sTVa MČ PRaHa-Libuš

11. září 2013
4. prosince 2013

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

Změna termínu vyhrazena  
– sledujte úřední desku na  

www.praha-libus.cz.

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
9. 4. do 3. 6.2013. 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 zapsa-
ných v katastru nemovitostí.
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 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o spolupráci na společném pro-
jektu s občanským sdružením Lačhe Čha-
ve, o. s., se sídlem Rovnoběžná 34, Nusle, 
Praha 4, 140 00, IČ: 66004284, pro spor-
tovní vyžití a rozvoj mládeže a dospělých 
na hřišti v  ulici Klokotská. Schvaluje Zá-
sady provozování hřiště Klokotská v době 
mimo čas určený pro veřejnost, včetně ce-
níku. Schvaluje využívání hřiště Klokotská 
Středním odborným učilištěm potravinář-
ským, Libušská 320/11, Praha 4 – Písnice 
v období od 13. 5. do 30. 6. 2013, a to vždy 
v pondělí, úterý, středu a čtvrtek od 12.00 
do 13.30 hodin a v pátek od 7.30 do 09.00 
hodin pro výuku tělesné výchovy. Bere na 
vědomí informaci o prvních zkušenostech 
s provozem hřiště a nezbytných drobných 
stavebně technických opatřeních v areálu 
hřiště v průběhu letošního roku.

 Schvaluje text a  uzavření darovací 
smlouvy se společností TBG Metrostav, s. r. 
o., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Li-
beň, na konání místní kulturně-sportovní 
akci „Dětský den“ pořádaný MČ Praha-Li-
buš v roce 2013 ve výši 40 000 Kč.

 Schvaluje Protokol o otevírání obá-
lek a vyloučení nabídky č. 3 a č. 4 z výbě-
rového řízení „Zpracování průkazů ener-
getické náročnosti budov“ z důvodu ne-
splnění požadavků uvedených ve Výzvě. 
Schvaluje využití práva zadavatele dle 
čl. 12, bod 12.4, Výzvy k veřejné zakázce 
a  „Zpracování průkazů energetické ná-
ročnosti budov“ využít jen část předlo-
žené nabídky. Schvaluje Rozhodnutí za-
davatele o výběru nejvhodnější nabídky 
u veřejné zakázky malého rozsahu „Zpra-
cování průkazů energetické náročnosti 
budov“, a to v souladu se Zprávou o po-
souzení a hodnocení nabídek. Schvaluje 
cenovou nabídku vítězného uchazeče, 
kterou předložil v  rámci veřejné zakáz-
ky. Schvaluje plné moci pro zastupová-
ní MČ ve věcech technických vystavené 
ke smlouvě o  dílo s  dodavatelem „Zpra-
cování průkazů energetické náročnosti 
budov“, firmou Anylopex plus, s. r. o., IČ: 
24826651, se sídlem Janáčkovo nábře-
ží 1153/13, 150 00 Praha 5 − Smíchov, 
pro pí Šárku Pichovou a  Ing. Ivo Pujma-
na, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Schvaluje smlouvu a  uzavření 
smlouvy o  dílo se společností Anylopex 
plus, s. r. o., za celkovou cenu 57 762,69 
Kč bez DPH.

 Bere na vědomí uzavření Smlouvy 
o  celoroční inzerci v  časopise U  nás pro 
rok 2013 se společností Ctibůrek výtahy, 
s. r. o., se sídlem Na Mokřině 38, 130 00 
Praha 3, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Schvaluje text Výzvy a  zveřejnění 
Výzvy na zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „Rekonstrukce elektrorozvo-
dů a  datové sítě v  objektu základní školy 
v Písnici“.

 Souhlasí s  prodloužením dočasné-
ho využití pozemku parc. č. 837/40 v  k. 

ú. Písnice pro dočasnou stavbu výrobny 
betonových směsí firmy TBG Metrostav, 
s. r. o., Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 
8 – Karlín, IČ: 63992990, do termínu 30. 6. 
2015, za dodržení podmínky, že svojí čin-
ností nebudou zatěžovat bezprostřední 
okolí provozovny, zejména hlukem a pra-
chem, a že nebudou mít negativní vliv na 
životní prostředí.

 Souhlasí s  prodloužením lhůty do-
časné stavby skladového areálu firmy El-
todo EG, a. s., u ulice Pramenná, Praha 4, 
IČ 45274517, na pozemcích parc. č. 844/8, 
844/9, 844/4, 844/5, 844/12, 844/13 
a  844/14, všechny v  k. ú. Písnice, do ter-
mínu 31. 12. 2015, za dodržení podmínky, 
že svojí činností nebude zatěžovat bezpro-
střední okolí skladového areálu, zejména 
hlukem a prachem, a že nebude mít nega-
tivní vliv na životní prostředí.

 Schvaluje Rozhodnutí zadavate-
le o  výběru nejvhodnější nabídky, a  to 
v souladu se Zprávou o posouzení a hod-
nocení nabídek. Schvaluje cenovou na-
bídku vítězného uchazeče, kterou před-
ložil v  rámci veřejné zakázky. Schvaluje 
plné moci pro zastupování MČ ve věcech 
technických vystavené ke smlouvě s do-
davatelem služeb „Snižování spotřeby 
energie v  MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš 
– výměnou ústředního vytápění včetně 
zdroje tepla za současné výměny roz-
vodů vody“, firmou ESPO Týniště, s. r. o., 
Nádražní 486, 517 21 Týniště nad Orlicí, 
IČ: 25286811, pro Ing. Jindřicha Sochůr-
ka a  Ing. Ivo Pujmana, které jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Schvaluje 
smlouvu s vítězným uchazečem −firmou 
ESPO Týniště, s. r. o., včetně všech příloh, 
která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení.

 Schvaluje text a  uzavření darovací 
smlouvy se společností Belstar, a. s., se síd-
lem Vídeňská 1, Praha 4, pro veřejně pro-
spěšné účely (pro podporu kultury, konání 
místních kulturně-sportovních akcí, pod-
poru školství a  mládeže) zajišťované MČ 
Praha-Libuš ve výši 50 000 Kč.

 Souhlasí s  prodloužením lhůty do-
časné stavby skladové haly firmy Belstar, 
a. s., Vídeňská 1, Praha 4, IČ: 25787543, na 
pozemcích parc. č. 837/5, 837/47, 837/48, 
a  837/49 v  k. ú. Písnice do termínu 31. 
12. 2015 za dodržení podmínky, že svojí 
činností nebudou zatěžovat bezprostřed-
ní okolí skladové haly, zejména hlukem 
a  prachem, a  že nebudou mít negativní 
vliv na životní prostředí.

 Souhlasí bez výhrad s  rozborem 
hospodaření MČ Praha-Libuš, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Doporu-
čuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš jeho 
schválení.

 Schvaluje hospodářský výsledek 
jednotlivých příspěvkových organizací za 
rok 2012. Schvaluje převedení hospodář-
ského výsledku za rok 2012 jednotlivých 
příspěvkových organizací do peněžních 
fondů – viz příloha usnesení.

 Souhlasí s  rozpočtovou změnou č. 
1 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2013 
ve všech bodech nebo položkách, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Dopo-
ručuje Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš tuto 
rozpočtovou změnu schválit.

 Souhlasí s  navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš 
19. 6. 2013, který je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 Bere na vědomí zprávu o  výsledku 
přezkoumání hospodaření MČ Praha-Li-
buš za rok 2012.

 Souhlasí s  pronájmem služebního 
bytu o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m2 
v areálu MŠ Mezi Domy paní Jitce Saipo-
vé a  panu Martinovi Saipovi s  účinností 
od 1. 7. 2013 na dobu určitou jednoho 
roku s  možností prolongace. Výše mě-
síčního nájemného je 6 400 Kč bez slu-
žeb spojených s užíváním bytu. Nájemné 
bude každoročně valorizováno, poprvé 
nejpozději k  datu 1. 4. 2014 podle ofi- 
ciálního inflačního indexu vydaného 
Českým statistickým úřadem za předchá-
zející rok. Schvaluje Smlouvu a uzavření 
Smlouvy o nájmu služebního bytu v areá- 
lu MŠ Mezi Domy, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 Bere na vědomí protokol o otevírá-
ní obálek a  protokol hodnocení nabídek 
k  výběrovému řízení „Stavební úpravy 
spojené se změnou užívání prostor na 
keramickou dílnu v ZŠ L. Coňka 40/3, 142 
00 Praha 4 – Písnice“. Schvaluje Rozhod-
nutí zadavatele o  výběru nejvhodnější 
nabídky u  této veřejné zakázky malého 
rozsahu, a to v souladu se Zprávou o po-
souzení a  hodnocení nabídek. Schvaluje 
cenovou nabídku vítězného uchazeče 
Jindřicha Vondráka, Ke Zvonici 1800, 143 
00 Praha 4 – Modřany, IČ: 15064310 ve 
výši 76 240 Kč, kterou předložil v  rámci 
veřejné zakázky. Schvaluje udělení plné 
moci pro zastupování MČ ve věcech 
technických vystavené ke smlouvě o dílo 
s  vítězným dodavatelem firmou Jindřich 
Vondrák pro pí Šárku Pichovou a Ing. Ivo 
Pujmana, které jsou nedílnou součástí to-
hoto usnesení. Schvaluje smlouvu a uza-
vření smlouvy o  dílo se společností Jin-
dřich Vondrák, která je nedílnou součástí 
usnesení.

 Bere na vědomí a  doporučuje ke 
schválení Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 
převod členství v  Bytovém družstvu Li-
buš z člena paní Terezy Burešové, nájemce 
bytu, na paní Michaelu Bílkovou.

 Schvaluje Dodatek č. 9 k  pojistné 
smlouvě o  pojištění pojízdných strojů 
a zařízení číslo 400 018 617 s pojišťovnou 
Allianz, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, po 
zakoupení nového sekacího stroje Riger 
Stiga Park Pro 21 4WD.

 Schvaluje příspěvkové organizaci 
MŠ Ke Kašně převedení finančních pro-
středků ve výši 30 000 Kč z rezervního fon-
du do fondu odměn na posílení mzdových 
prostředků pro rok 2013.

 Schvaluje výši odměn ředitelům zá-
kladních a  mateřských škol zřizovaných 
městskou částí Praha-Libuš za hospodaře-
ní v ekonomické oblasti za rok 2012 dle pří-
lohy, která není součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí jako správce pozemku 
parc. č. 259/1 v k. ú. Písnice (ulice K Vrtilce) 
s  rekonstrukcí jednobytového rodinného 
domku K Vrtilce (Vltavická) čp. 288, umís-
těného na pozemcích parc. č. 282 a  284, 
oba v  k. ú. Písnice, spočívající v  nástavbě 
na stávající terasu, přemístění vstupu do 
objektu, změně vnitřní dispozice, změně 
okenních otvorů na fasádách, vč. zateplení 
fasád, vytvoření nové terasy, pro stavební-
ka Ing. Jiřího Ťoupala dle projektové doku-
mentace zpracované v 04/2013 Ing. Jiřím 
Čapkem. Tento souhlas se netýká povolení 
výkopových prací a záboru veřejného pro-
stranství (pokud k nim dojde).

 Souhlasí s  navýšením počtu výtis-
ků časopisu U  nás z  dosavadních 3 600 
na 4 000 kusů měsíčně s účinností od vy-
tištění dvojčísla 7–8/2013. Schvaluje text 
a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
číslo 2012064049 ze dne 9. 5. 2012 se spo-
lečností Unipress, s. r. o., se sídlem Svobo-
dova 1431, 511 01 Turnov, který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Bere na vědomí protokol o otevírá-
ní obálek a protokol o posouzení a hod-
nocení nabídek z  výběrového řízení „ZŠ 
Meteorologická – výměna 344 ks osvět-
lovacích těles“. Schvaluje rozhodnutí za-
davatele o  výběru nejvhodnější nabídky 
u  této veřejné zakázky malého rozsahu 
a určuje vítěze − uchazeče TL Souhvězdí 
LED, s. r. o., IČ: 24226505, se sídlem Dolní 
Poříčí 33, 386 01 Horní Poříčí. Schvaluje 
cenovou nabídku vítězného uchazeče, 
kterou předložil v  rámci veřejné zakáz-
ky, ve výši 432 050 Kč bez DPH. Schvalu-
je smlouvu a uzavření smlouvy o dílo se 
spol. TL Souhvězdí LED, s. r. o., která je ne-
dílnou součástí usnesení. Schvaluje plné 
moci pro zastupování MČ ve věcech tech-
nických vystavené k  této smlouvě o  dílo 
pro pí Šárku Pichovou a Ing. Ivo Pujmana.

 Na základě doporučení hodnoticí 
komise ruší výběrové řízení vyhlášené MČ 
Praha-Libuš na základě usnesení Rady MČ 
č. 64/2013 Výzvou k veřejné zakázce malé-
ho rozsahu „ZŠ Meteorologická – havarijní 
oprava podlahy zásobovací chodby školní 
kuchyně vč. výměny vstupních venkov-
ních dveří“, zveřejněnou dne 8. 4. 2013 
a  neurčuje žádného vítězného uchazeče. 
Schvaluje vypsání nové výzvy na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na zajiš-
tění havarijní opravy podlahy zásobovací 
chodby školní kuchyně vč. výměny vstup-
ních venkovních dveří a  rekonstrukce 
technologie chladicích boxů v budově ZŠ 
Meteorologická. Schvaluje text a zveřejně-
ní výzvy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Souhlasí s  prosloužením Nájem-
ní smlouvy č. 2011094088 na pronájem 
objektu čp. 694 v  ulici Dobronická, Pra-
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ha-Libuš, se společností Administration 
Consulting, s. r. o., se sídlem Martinelliho 
254/7, 190 16 Praha 9 – Koloděje, formou 
Dodatku č. 2, a to na dobu určitou do 31. 8. 
2019. Schvaluje text Dodatku, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Souhlasí 
s podnájmem části pozemku p. č. 557/25 
v  k. ú. Libuš pro umístění obytné buňky 
podnájemníka, společnosti Autosklo Euro 
Glass, s. r. o., za podmínky, že nájemce 
spol. State Administration Consulting, s. r. 
o., předloží nejpozději do 31. 8. 2013 veš-
keré zákonem vyžadované doklady o  le-
gálním zřízení a  provozování provozovny 
společnosti Autosklo Euro Glass, s. r. o., 
v  prostorách objektu garáží Dobronická, 
zřízené na vlastní náklady, a to včetně pří-
slušné stavebně technické dokumentace.

 Schvaluje text smlouvy a  uzavře-
ní smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene STL přípojky plynu do 
pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Libuš, zapsa-
ném u Katastrálního úřadu pro hl. m. Pra-
hu na LV č. 849 pro obec Praha, k.ú. Libuš 
mezi budoucím oprávněným z  věcného 
břemene panem Luong Dang Trung a paní 
Nguyen Thuy Thuan a  budoucím povin-
ným z věcného břemene MČ Praha-Libuš 
dle schválených Zásad, která bude uzavře-
na před započetím prací a  je součástí to-
hoto usnesení.

 Schvaluje text smlouvy a  uzavření 
smlouvy o  zřízení věcného břemene na 
uložení kabelového vedení 1 kV do pozem-
ků parc. č. 380, 391/10 a 1141/1, všechny 
v k. ú. Libuš, obec hlavní město Praha, svě-
řených do správy MČ Praha-Libuš a uvede-
ných na LV 849 pro k. ú. Libuš, se společnos-
tí PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 
3199/19a, PSČ 150 00 Praha 5. Smlouva je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Bere na vědomí uzavření Dohody 
o ukončení smlouvy o partnerství v projek-
tu „eGovernment v Praze“ mezi hl. m. Pra-
hou, se sídlem Mariánské náměstí 2, 100 01 
Praha 2, a MČ Praha-Libuš z důvodů vynětí 
projektu z  Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost. Bere na vědomí 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjč-
ce v rámci projektu „eGovernment v Praze“ 
mezi hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš

 Bere a  vědomí vyhodnocení plně-
ní Akčního plánu MČ Praha-Libuš z  roku 
2012 a postupuje k projednání ZMČ Akční 
plán MČ Praha-Libuš na rok 2013−2014.

 Souhlasí se záměrem nástavby 
a  stavebních úprav rodinného domku 
v  ulici Švihovská čp. 345/26, umístěného 
na pozemcích parc. č. 845/36 a  845/16, 
oba v k. ú. Písnice, spočívajícím v nástavbě 
obytného podkroví jako 2.NP, vč. zateplení 
fasád, pro stavebníka JUDr. Pavla Hráška 

dle projektové dokumentace zpracované 
v  04/2013 Ing. Michaelou Holou a  kolek-
tivem. Toto vyjádření se netýká povolení 
výkopových prací a záboru veřejného pro-
stranství (pokud k nim dojde).

 Nesouhlasí s požadovanou změnou 
územního plánu sídelního útvaru hl. m. 
Prahy u části pozemku parc. č. 934/1 (dříve 
PK 144), k. ú. Písnice, ze ZMK (zeleň měst-
ská a krajinná) na SO 5 (plocha pro oddech 
– zvláštní rekreační aktivity) a v části na OB 
(čistě obytné). Pověřuje zástupce starosty 
Ing. Pavla Macháčka předložením požado-

vané změny územního plánu na jednání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje Rozhodnutí o  zrušení 
veřejné zakázky malého rozsahu „Snižo-
vání spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ 
Praha-Libuš: zpracování energetického 
auditu za účelem získání dotace z  OPŽP“ 
vyhlášené dne 17. 5. 2013, a to z důvodu 
neobdržení žádné nabídky v  souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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FACEBOOK MČ PRAHA-LIBUŠ
Městská část Praha-Libuš se připojila na stránky sociální 
sítě Facebook již před třemi lety. avšak v roce 2013 přináší 
na těchto stránkách i aktuality známé z jejího webu, a to 
v poněkud rozšířené podobě.

Pozvání na akce městské části stejně jako upozornění na místní 
události sem mohou vkládat i  jednotliví uživatelé, a  to včetně fo-
tek a  odkazů. Prospěšnost vzájemného informování o  aktuálním 
dění v  MČ ukázaly četné příspěvky a  fotoreportáže z  nedávných 
povodní. Tyto zprávy jsou stále přístupné i  bez přihlášení na adre-
se https://www.facebook.com/pages/M%C4%9Bstsk%C3%A1-
-%C4%8D%C3%A1st-Praha-Libu%C5%A1/131640800217072 
nebo zadáním slov městská část Praha-Libuš ve vyhledávači stránek 
www.facebook.com.LIKE.

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Pražská plynárenská, a. s., ve 

spolupráci s  dceřinou společ-
ností Měření dodávek plynu, a. 
s, a Úřadem městské části Praha-
-Libuš nabízí odběratelům zem-
ního plynu novou službu, tzv. 
„mobilní obchodní kancelář“.

Jejím prostřednictvím si stávající 
i  potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské, a. s., mohou vyřídit zále-
žitosti, související s odběrem zemní-
ho plynu bez návštěvy kontaktních 
míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje ze-
jména následující služby:

→	 zahájení, převod a ukončení od-
běru zemního plynu;

→	 změny smluvního vztahu (způ-
sobu placení, zasílací adresy, 
jména atd.);

→	 převzetí reklamace;
→	 výměna, kontrola a zaplombová-

ní plynoměru;
→	 informace k  otázkám, souvisejí-

cím s dodávkami zemního plynu;
→	 tiskopisy a informační brožury.

Služeb mobilní kanceláře mo-
hou využít i občané přilehlých obcí 
a částí Prahy.

Mobilní kancelář bude umístě-
na v  dodávkovém automobilu VW 
Transporter, označeném logem Praž-
ské plynárenské, a. s., zaparkovaném 
před ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35.

TeRMínY PŘisTaVení:

8. 7. 2013  
od 14.30 do 17.00 hod.
13. 8. 2013  
od 12.00 do 14.30 hod.
18. 9. 2013  
od 10.30 do 13.30 hod.
24. 10. 2013  
od 8.00 do 11.00 hod.
28. 11. 2013  
od 12.00 do 14.30 hod.

Bližší informace na tel. číslech: 
267 175 174 a 267 175 202,  
www.ppas.cz.

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s.
Jindřich Sochůrek,  

tajemník ÚMČ Praha-Libuš

MOBILNÍ KANCELÁŘ  
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ
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Městská část Praha-Libuš společně s těmito part-
nery připravila již druhým rokem nabídku aktivit 
pro všechny. Letos se nově zaměřujeme na kulturní, 
vzdělávací a volnočasové aktivity pro veřejnost. Plá-
nované akce budou probíhat do konce roku. Věříme 
však, že vzniknou nová tradiční setkání, která přetr-
vají i  do dalších let. Všichni případní zájemci o  po-
moc, prosím, obracejte se na kontkt uvedený u vý-
zvy k zapojení do Občanského komunitního fóra.

Co vás tedy letos čeká? Připravujeme pro vás: 
multikulturní streetové akce neboli akce na veřej-
ných prostranstvích, Občanské komunitní fórum, 
tematické výlety pro širokou veřejnost, tlumočení 
a překlady materiálů, společenské multikulturní ve-
čery, veřejné workshopy „Jak si rozumět nejen slo-
vy“, veřejné jazykové dílny (angličtina, vietnamština, 
ruština), poskytování sociálních služeb, podpůrné 
služby pro rodiče a děti v MŠ Mezi Domy a v MŠ Ke 
Kašně, zlepšení kvality integrace žáků v ZŠ L. Coňka, 
neformální setkávání rodičů s dětmi v MC Kuřátko, 
společenský večer v Sapě pro studenty.

Na některých akcích je omezený počet míst, proto se, 
prosím, registrujte předem. Všechny akce organizujeme 
pro vás zdarma. U výletů je třeba počítat s platbami za 
dopravu a vstupné. Kurzy budou zdarma. U workshopů 
pro Vietnamce je stanoveno jisté zápisné, které je vratné 
v případné úspěšného dokončení kurzu..

PROGRaM

Již 25. 6. se rozběhly workshopy českého jazyka 
pro dospělé Vietnamce. Probíhat budou až do lis-
topadu každé úterý a čtvrtek večer od 19.30 do 22.30. 
Navazují na první úspěšný běh s  tematickými bloky 
Úřady, Finanční gramotnost a  U  lékaře. Jsou určené 
ke zvýšení samostatnosti Vietnamců v jejich běžném 
i pracovním životě. Přihlášky v občanském sdružení In-
fo-Dráček na telefonu: 775 196 430 nebo na e-mailu:  
zdenka@info-dracek.cz.

Poprvé je pro děti připraven veřejný fotbalový 
kemp pro všechny, i nefotbalisty. Pořádá jej Fot-
balový klub FSC Libuš v termínu 22. až 26. 7. Připra-
ven je program na dopoledne i odpoledne. Důleži-
tý je pouze zájem si sport vyzkoušet a vlastní jídlo 
s sebou. Přítomni budou odborní trenéři. Ve fotbale 
lze pokračovat od září v klubu. Není to podmínkou. 
Přihlášky na telefonu: +420 773 690 440 nebo na  
e-mailu: fsckemp2013@volny.cz.

V  měsíci červenci a  srpnu začínáme s  akcemi 
Lačhe Čhave (podrobný popis všech akcí naleznete 
v rubrice ZVEME), přijďte se s námi bavit a vzdělávat. 
Na výletech je možné poskytnout placené vstupné, 
prosím, proberte při registraci.

Pořádáme pro vás na hřišti Klokotská:

11. 7.  Multikulturní bazárek oblečení 
s grilováním

28. 7.  Výlet po Praze  
− „cestou králů“

13. 8.  Libušský benefiční koncert

25. 8.  Geocachingový výlet na Petřín

1. 9.  Loučení s létem – multikulturní 
evropa (tematický společenský 
večer)

Přihlášky na akce a  detailní informace 
získáte také na telefonu: +420  774  344  321 
nebo na e-mailu: info@lache-chave.cz.

Na akcích jsou vítáni všichni obyvatelé MČ Praha-
-Libuš. Pozvánky na akce můžete sledovat v časopi-
su U nás, na webu městské části, na webech zapoje-
ných organizací, v  místních cizojazyčných médiích. 
Děti a  dospělí budou dostávat tištěné pozvánky 
v zapojených organizacích, školách a spolcích.

Těšíme se na vás všechny.

Markéta Foltýnková,  
asistentka projektu, MČ Praha–Libuš

číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!

PODPORA MULTIKULTURNÍHO SOUŽITÍ CELÉ OBČANSKÉ 
SPOLEČNOSTI NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2O13

V Ý Z V A  O B Y V A T E L Ů M 
VZNIK 

OBČANSKÉHO KOMUNITNÍHO FÓRA

 Jste dospělý, který se rád podílí na kul-
turním dění kolem sebe?

 Máte rádi venkovní akce a setkávání 
se sousedy? Rádi vymýšlíte? Rádi jste 
u všeho první?

 Hledáme právě vás na pomoc při pří-
pravách lokálních veřejných kulturních 
akcí, jako jsou happeningy, slavnos-
ti, svátky pojící se k ročním obdobím 
a starým tradicím.

 Plánované akce se odehrají na veřej-
ných prostranstvích v různých koutech 
městské části. 

 Máme plán – první z akcí se připravuje 
na konec září, na období svatovác-
lavských slavností, bude se jednat 
o pomyslnou místní slavnost jablek 
spojenou s piknikem a programem pro 
všechny věkové skupiny.

 Čekáme na vás. Přijďte nám s akcí po-
moci a zapojte se do neformální plat-
formy aktivních občanů.

 Vítáni jsou všichni obyvatelé městské 
části Praha-Libuš. Přihlášky na telefonu: 
+ 420 774 871 203 nebo na e-mailu: 
reditelka@lache-chave.cz.

Na setkání s vámi se těší: 

Alžběta Smith Kiganda,  
pověřený koordinátor  

Občanského komunitního fóra

Dobrý den, dovolte mi přestavit projekt „Pod-
pora multikulturního soužití celé občanské 
společnosti na území MČ Praha-Libuš v roce 
2013“, který se nově realizuje v naší městské 
části. Zapojeni do spolupráce s městskou částí 
jsou Občanské sdružení Lačhe Čhave, Mateř-
ská škola Mezi Domy, Základní škola s rozšíře-
nou výukou jazyků L. coňka, Mateřská škola 
Ke Kašně, Občanské sdružení info-Dráček, 
Mateřské centrum Kuřátko, o. s., Fotbalový 
klub Fsc Libuš.

číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!
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číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!

číslo projektu: neinvestiční státní dotace č. 8/2013 ze státního rozpočtu ČR na rok 2013
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2013

Podpora multikulturního soužití celé občanské společnosti  
na území MČ Praha-Libuš v roce 2013

Fotbalový klub FSC Libuš
pořádá ve dnech

22.7.2013—26.7.2013 
na svém stadionu na adrese Meteorologická 533, Praha 4 – Libuš

VEŘEJNÝ SPORTOVNÍ KEMP
se zaměřením na fotbal / kemp je určen pro děti všech národností.

Zájemci se mohou hlásit na adrese: fsckemp2013@volny.cz
nebo na tel. čísle 773 690 440

Jsi holka nebo kluk ve věku 6 až 14 let? Baví tě fotbal? 

Nejsi ještě registrovaný v žádném klubu? 

Pokud jsi odpověděl ANO,  
hledáme právě tebe!

ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE: VÍTĚZNÉ LOGO
na webových stránkách naší 
městské části se v průběhu 
května rozpoutal souboj mezi 
třemi navrhovanými, logy je-
jichž autory byli studenti střed-
ní školy G.a.P. education sídlící 
v Praze-Libuši. Jistě jste zazna-
menali, a možná i hlasovali.

Loga, která postoupila do finále, 
mají být oficiálním logem projektu 
Zdravá Libuš a  Písnice a  mají symbo-
lizovat otevřenost, tradici a  historii, 
komunikativnost a  optimismus. Tolik 
na vysvětlení − a  nyní už k  vítězné-
mu logu: S  největším počtem hlasů 
(54) zvítězilo logo „list s  husím 
brkem“ autorky Michaely Drhlí-

kové. Druhé v  pořadí skončilo logo 
„husa“ autorky Barbory Baumrukové 
a třetí místo obsadilo logo od Richar-
da Šverčiče.

Blahopřejeme vítězce i ostatním a dě-
kujeme za jejich návrhy. Všichni finalisté 
budou odměněni věcnými cenami.

Na základě připomínek provede au-
torka vítězného loga drobné grafické 
úpravy, a vytvoří tak definitivní verzi 
loga.

Vítězné logo se bude využívat při 
propagaci aktivit projektu Zdravá 
Libuš a  Písnice a  MA21 pořádaných 
městskou částí Praha-Libuš.

Jana Martínková, koordinátorka pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Úřad městské části  
Praha-Libuš v rámci projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

vyhlašuje
pro občany  

Libuše a Písnice
soutěž

Soutěž probíhá  
od 1. 5.  
do 30. 9.  

2013Soutěž se vyhlašuje  
ve čtyřech kategoriích:

rozkvetlé 
okno (balkón) 
v panelových 
domech

rozkvetlé okno 
(balkón)  
v rodinných  
domech

úprava 
předzahrádky/
zahrádky a okolí 
domu

úprava a zajímavá 
květinová  
výzdoba firmy 
a jejího okolí1 2 3 4

více na www.praha-libus.cz

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

Více informací na www.praha-libus.cz

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

1 Rozkvetlá libuš a Písnice 2013 

Již tradiční soutěž, která má tyto dílčí kategorie

→ rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech
→ rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech
→ úprava předzahrádky/zahrádky a okolí domu
→ úprava 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 pří-
rody, 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 progra-
mech v PC.

Zveme
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Městské části Praha-Libuš 
se přímo týkají změny na auto-
busových linkách č 165 a 197. 

Linka 165: dochází ke 
zkrácení intervalů v  pracovní 
dny dopoledne. 

Linka 197: vybrané spoje 
budou zajišťovat i  víkendové 
spojení na Chodov. 

K  datu 29. 6. 2013 zároveň 
dochází ke spuštění prázdni-
nového provozu PID, což zna-
mená omezení provozu metra, 
tramvají a  autobusů. Omezen 

je provoz zejména ve špičkách 
pracovních dnů, u  autobusů 
na většině linek také o  víken-
dech. 

Více informací o  trvalých 
změnách, ale i  o  prázdnino-
vém provozu PID je k dispozici 
na internetových stránkách: 
www.ropid.cz.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí a dopra-

vy ÚMČ Praha-Libuš

TRVALÉ ZMĚNY V MHD

Tuto pomoc nabízí prostřed-
nictvím externího advokáta 
Mgr. Ing. Daniela Tabacha, a to 
každé druhé a  čtvrté pondělí 
v měsíci od 16.00 hod do 17.00 
hod v  Klubu Senior na adre-
se K  Lukám 664 (budova ÚMČ 
v přízemí). Bezplatná právní po-
moc je občanům městské části 
Praha-Libuš nabízena již ode 
dne 24. 9. 2012.

Doporučujeme zájemcům 
(není však podmínkou) se 
předem objednat u pana Mgr. 

Ing. Tabacha prostřednictvím 
e-mailu: advokat-tabach@
seznam.cz.

Je to nová služba, její efekti-
vita proto bude vyhodnocena 
po několika měsících, a tak bu-
deme všem, kteří tuto službu 
využijí, vděčni za zpětnou ode-
zvu, jak byli spokojeni.

Poznatky a  podněty, prosím, 
zaslat na adresu: mc.libus@pra-
ha-libus.cz.

Jindřich Sochůrek,  
tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

Úřad městské části Praha-Libuš zajistil a nabízí bez-
platnou právní pomoc svým občanům.

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

Mezi šesti podpořenými jsou 
tyto organizace se svými pro-
jekty:

SDH Libuš uspořádá zájezd 
pro zasloužilé hasiče. Mateřská 
škola Mezi Domy zorganizuje 
sportovní hry přátelství a spo-
lečného partnerství. Žákovské 
zastupitelstvo Praha-Libuš 
připraví Cyklojízdu pro žáky 
prvního stupně základních 
škol. SDH Písnice uspořádá 
pro školy a  školky soutěž Po-
žární ochrana očima dětí. Ma-

teřské centrum Kuřátko zrea- 
lizuje projekt Zdravá rodina. 
O. s. Lačhe-Čhave uspořádá 
workshopy pro děti na téma 
Bezpečnost na internetu.

Některé projekty se již usku-
tečnily, jiné se plánují na pod-
zim.

Těšíme se na setkání při 
těchto, ale i  dalších společ-
ných akcích.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá 

Libuš a Písnice a MA21

PODPOŘENÉ PROJEKTY
Do letošní grantové výzvy v rámci Dotačního progra-
mu Zdravá Libuš a Písnice bylo podáno celkem sedm 
projektů a šest z nich bylo usnesením Rady MČ Praha-
-Libuš podpořeno.

Od 29. 6. 2013 se trvale mění trasy 5 tramvajových a 11 
autobusových linek, u některých spojů se mění také 
intervaly. Podle sdělení společnosti ROPiD se jedná o do-
ladění systému metropolitních linek, který začal v Praze 
fungovat loni v září.

TémA

FOTbaL na Libuši 

Bylo namísto Jirčanské 
ulice dříve fotbalové hřiště? 
A kde měli sportovci své zá-
zemí před stavbou součas-
ných prostor? Jaký je vztah 
FSC Libuš a SK Libuš?

Ať již odpovědi na tyto 
otázky znáte, či nikoli, zve-
me vás na setkání letopi-
secké komise na téma Spor-
tovní klub Libuš, který byl 
založen v  roce 1923. Přijďte 
zavzpomínat na úspěchy 
a  členy libušského fotba-
lu a  zároveň se dozvědět 
něco nového z jeho historie. 
Předvedeny budou archiv-
ní dokumenty i  fotografie 
a  budeme rádi, pokud další 
přinesete s sebou.

Pomozte nám pátrat po udá-
lostech uplynulých 90 let libuš-
ského fotbalu.

Setkání proběhne ve čtvrtek 29. 8. 
od 17 h v Klubu Senior na adrese: K lu-
kám 664/1, 142 00 Praha 4 − Libuš. Svo-
ji účast, prosím, potvrďte na tel. čísle: 

604 266 025. V případě zájmu je možné 
zajistit odvoz na setkání a zpět.

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv autora

Z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

LETOPISECKÁ KOMISE (2) 

Z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

LETOPISECKÁ KOMISE (3) 
ZPÁTKY DO 
(PísnicKÉ) šKOLY

Jak vypadala písnic-
ká škola před přestavbou 
a kam chodily děti do ško-
ly před jejím postavením? 
Kdo byl Emanuel Muchka, 
který tak výrazně přispěl 
k  rozkvětu školy? A  byla 
škola v  Písnici vždy pě-
titřídní?

Písnická škola byla prohlášena za sa-
mostatnou již před 123 lety. A její boha-
tá historie přináší v tomto roce význam-
né výročí. Na podzim roku 1933 byla 
škola znovu otevřena po rozsáhlé pře-
stavbě, a  získala tak v  podstatě dnešní 
vzhled. Podobně jako v případě školy na 
Libuši chceme také v Písnici připomínat 
důležité události. V rámci jejich příprav 
vás zveme na setkání, kde nás budou 
zajímat vaše vzpomínky na zdejší školní 
docházku a podobu jejího okolí. Přines-
te ukázat své fotografie, sešity, vysvěd-

čení a  přijďte se s  námi podělit o  pří-
hody ze školních lavic. Pomozte nám 
tímto pátrat po událostech více 
než 80. leté historie písnické školy.

Setkání proběhne ve čtvrtek 12. 9. od 
17 h přímo v základní škole na adrese: L. 
Coňka 40, 142 00 Praha 4 − Písnice. Svo-
ji účast, prosím, potvrďte na tel. čísle: 
604 266 025. V případě zájmu je možné 
zajistit odvoz na setkání a zpět. 

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv autora

První setkání letopisecké komise  
nad kronikami libušské školy.
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Působíte jako vědecká pracovni-
ce na Katedře sociální geografie 
a regionálního rozvoje Příro-
dovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze. Jak jste se k této 
práci dostala?

Po maturitě jsem se chtěla stát 
mikrobioložkou a pomáhat lidem na 
Blízkém východě. Přihlásila jsem se 
na obor biologie na Přírodovědecké 
fakultě UK, nicméně k němu jsem si 
přibrala i obor geografie, abych vů-
bec měla nějaké povědomí o  tom, 
co se v  těchto končinách děje. Bě-
hem studia geografie jsem ve tře-
tím ročníku zabloudila na přednáš-
ky o mezinárodní migraci a  jakožto 
člověk, který sám žil před revolucí 
v  emigraci, jsem migraciologii pro-
padla. Ještě ten rok jsme dostala 
příležitost se jako úplný amatér po-
dílet na rozsáhlém výzkumu o neo-
právněné migraci, navštívila jsem 
několik tzv. detenčních center pro 
migranty bez oprávnění k  pobytu 
a vyslechla si spousty neskutečných 
příběhů. A  bylo jasno. Zapomněla 
jsem na sen analyzovat prvoky v Irá-
ku a začala se zabývat mezinárodní 
migrací lidí a jejich životními osudy.

Proč jste se začala věnovat prá-
vě vietnamské komunitě?

Byla to více méně náhoda. Díky 
vlastní migrační zkušenosti jsem 
chtěla svůj výzkum zaměřit obecně 
na psychologické pozadí migrace, jak 
lidé migraci vnímají, prožívají a  jak 
se rozhodují. Potřebovala jsem tedy 
takovou skupinu migrantů, která se 
v  Česku usazuje, žije zde rodinným 
životem, svou zemi původu navště-
vuje zřídka a  je v  Česku významně 
početně zastoupená. Po dosazení do 
této rovnice mi vyšli Vietnamci. Z po-
čátku jsem byla nervózní a plná stere-
otypů, že horší „objekt“ zájmu jsem si 
snad ani vybrat nemohla. Měla jsem 
strach, že Vietnamci jsou uzavřená 
komunita, že se mnou nebude chtít 
nikdo mluvit. Po pár měsících jsem 
zjistila, v  jak velikém omylu jsem 
žila. Dnes jsem opravdu ráda, že vol-
ba padla právě na Vietnamce, a  ne-

jen proto, že dělat výzkum ve Viet- 
namu je opravdu úžasná a  exotická 
zkušenost.

Spolupracujete také s organizací 
Člověk v tísni…

Ano. Od začátku roku jsem zaměst-
naná v Programu migrace organizace 
Člověk v tísni, kde se věnuji otázce in-
tegrace imigrantů do české společ-
nosti z  praktické stránky. Konkrétně 
vedu projekt mediálního školení 
pro migranty, které učíme blogovat, 
mluvit s reportéry, filmovat, fotit atd. 
K neziskovému sektoru a praxi jsem 
měla vždy velmi blízko a domnívám 
se, že kombinace vědeckovýzkumné 
práce a praxe je nejideálnější formou 
propojení teorie a reality.

Znáte dobře prostředí v Sapě, 
získala jste zde důvěru řady lidí 
z vietnamské komunity. Čím to 
je, že se vám to daří?

Velmi dobře funguje, když na ně-
koho promluvíte vietnamsky. Stačí je-
nom pár slov a je to. Klidně je můžete 
zkomolit. Lidé se alespoň zasmějí. 

Nicméně onu důvěru jsem získala 
především díky vietnamským přáte-
lům, kteří přišli do Československa 
ještě za socialismu a  nyní jsou ve 
věku mých rodičů. Po vietnamském 
vzoru jim říkám cô a  chú, tedy teto 
a strejdo. Většinu z nich jsem potkala 
během svého pobytu ve Vietnamu, 
kde jsem žila v  letech 2010 a  2011 
a  kde oni byli na dovolené. Vždy, 
když přijedou do Prahy, tak mě zvou 
na oběd na Sapu, kde znají mnoho 
lidí své generace, kterým mne před-
stavují. Právě cestou osobního setká-
ní mám dnes mezi českými Vietnam-
ci mnoho přátel a známých.

Můžete, prosím, shrnout hlavní 
zjištění vaší studie?

Asi nikoho nepřekvapí, když řek-
nu, že Praha-Libuš není ghetto. Dle 
našich analýz dokonce ani nedochá-
zí k výraznému shlukování Vietnam-
ců do jednolitých částí či domů této 
čtvrti. Co už překvapit může, že Viet- 
namci na Libuši se téměř neznají, de 

facto se potkávají pouze na Sapě, 
a  pokud mají nějaký vztah, tak je 
spíše obchodní nežli osobní.

Jaký je v historických souvislos-
tech současný stav vietnamské 
imigrantské komunity v Česku?

Užívání termínu komunita je v pří-
padě českých Vietnamců poněkud 
nešťastné, ale po pravdě lepší jsem 
zatím nenašla. Výraz komunita po-
pisuje skupinu lidí, ve které se všich-
ni navzájem znají. To se o  českých 
Vietnamcích již říci nedá. Od 50. let 
minulého století, kdy k  nám začali 
Vietnamci přicházet, se tato skupi-
na vnitřně natolik rozvrstvila a dife-
rencovala, že není ani možné, aby se 
všichni navzájem znali. Jsou zde chu-
dí (v extrémních případech i bezdo-
movci), dobře si stojící i velmi boha-
tí, mladí i  staří, vzdělaní i  původem 
rolníci, starousedlíci, nově příchozí 
i  zde narození, křesťané, buddhisté, 
ateisté, příznivci komunistické strany 
Vietnamu i její odpůrci. Znalost obou 

i dalších jazyků se různí podle věku 
v době příchodu, stejně tak se různí 
osobní zájmy, hodnoty a preference. 
Je to jako u Čechů, jenom s tím roz-
dílem, že Čechů je v Česku stošede-
sátkrát více.

I mezi Vietnamci jsou tedy bez-
domovci. Kdo se o ně jak stará?

Před krizí si hodně pomáhali Viet-
namci navzájem. Krize ale vše změ-
nila. Většinou jim pomáhají nezis-
kové organizace nebo si pomáhají 
sami sběrem toho, co se dá zpeněžit, 
či vybíráním popelnic.

Liší se nějak různé generace Viet- 
namců žijících v Česku?

Určitě. Ti, co přišli v  dospělosti, 
mají mnohem emočnější a osobněj-
ší vztah k  Vietnamu a  velký smysl 
pro rodinu i širší kolektiv. Ti, co přišli 
v  pubertě, bývají rozpolcení. Neví 
moc, kam patří, a někdy dokonce sní 
o tom jít dál na Západ. Ti, co se tu na-
rodili, většinou už neumí moc viet- 

ROZHOvOR

JSEM RÁDA, ŽE VOLBA PADLA PRÁVĚ NA VIETNAMCE
Doktorka Tereza Kušniráková se věnuje nově se rozvíjejícímu 
společenskovědnímu oboru − migraciologii. Je hlavní autorkou 
výzkumné studie o vnitřní diferenciaci vietnamské komunity 
v Česku, zejména kolem sapy, publikované v únoru 2013. chce-
te-li se dovědět o českých Vietnamcích něco, co jste zatím nevě-
děli, něco, co se zjišťovalo v naší bezprostřední blízkosti, můžete 
si zmíněnou studii otevřít na internetových stránkách MČ Praha-
-Libuš. Odpovědi Terezy Kušnirákové na otázky časopisu u nás 
ukazují, že není třeba se obávat těžké teorie.
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namsky a  Vietnam je pro ně spíše 
země předků nežli domov. Ale samo-
zřejmě toto je velmi zjednodušené 
shrnutí a v reálu jsou různé výjimky.

A jak se liší vietnamská komuni-
ta od jiných národnostních sku-
pin přibyvších v Česku?

Ve srovnání s dalšími velmi počet-
nými skupinami (Slováky, Ukrajinci, 
Rusy, Poláky a Němci) jsou to hlavně 
kulturní a  geografická vzdálenost 
jejich původní země. Geografická 
vede k nízké frekvenci navštěvování 
Vietnamu a  kulturní klade na Viet-
namce vysoké nároky na  úspěšnou 
adaptaci. Vše je pro Vietnamce po 
příchodu natolik jiné, že se musí učit 
od základů i  to, jak např. jíst na ve-
řejnosti, aby někoho nepohoršili. Na 
druhou stranu po letech strávených 
v Evropě čelí stejné integrační výzvě 
i po návratu domů.

Jaký je vztah zdejších Vietnamců 
k České republice a k Praze-Li-
buši?

To nelze zcela zobecnit. Ti, kteří 
žijí na Libuši už od 90. let, ji vnímají 
jako svůj domov. Pro jiné je jenom 
místem obchodu. Dokonce někte-
ří mladí Vietnamci, kteří se v  Česku 
již narodili a  jsou zcela asimilovaní, 
přebírají názor majority, že Sapa je 
hrozba. A to i v případech, kdy se Sa-
pou a Libuší nemají žádnou osobní 

zkušenost. Takový názor je vytvářen 
především na základě mediálního 
obrazu této městské části, a nikoliv 
nějaké špatné osobní zkušenosti.

Jak vnímáte Sapu vy a jak Viet-
namci?

Myslím, že dost podobně. Jako 
kulturně obchodní centrum, kde se-
ženete úplně všechno. Zboží, služby, 
něco na zub. Je to takové libušské 
OC Chodov, jenom mnohem zajíma-
vější, exotičtější, zábavnější a chao-
tičtější.

Co jsou „dich vu“ a jakou roli 
hrají ve vietnamské komunitě?

Dich vu, čte se to „zich vu“, zna-
mená obecně „služby“, přeneseně 
pak „zprostředkovatele“. Ti sehráva-
jí naprosto nezastupitelnou roli ve 
fungování každého Vietnamce neje-
nom v Česku, ale kdekoliv na světě, 
včetně Vietnamu. Jsou různí dich vu 
na různé věci – ekonomické, bytové, 
společenské záležitosti. Mezi dich 
vu lze ale například zařadit i  ces-
tovní kanceláře nebo realitky. Jde 
vlastně o dělbu práce. Češi se spíše 
snaží dělat věci sami, Vietnamci spí-
še přes onu dělbu práce. Proto mají 
v  této společnosti dich vu opravdu 
významné postavení.

Vietnamcům se vyčítá, že prodá-
vají nekvalitní, leckdy padělané 

zboží. Ale se stejnou kvalitou se 
můžeme setkat i v českých ka-
menných prodejnách. Vietnam-
cům se také vyčítají určité daňo-
vé úniky, neexistence účetnictví 
atd., Češi toto činí také. Proč je 
častý dvojí metr?

Podle mého osobního názoru 
hraje velikou roli absence osobní 
zkušenosti, mediální jednostran-
nost a  pak i  závist. My, Češi, to 
o sobě víme a zcela otevřeně o sobě 
i  říkáme, že naše povahy jsou tak 
trochu závistivé. Závist je o to silněj-
ší, když je vůči někomu, kdo by měl 
být dle představ mnohých alespoň 
o stupeň níže než my sami. Také je 
pro mnohé lidi velmi těžko pocho-
pitelné a  přijatelné, že někdo, kdo 
„jenom“ prodává ve večerce, a navíc 
ani neumí pořádně jazyk, má větší 
příjem než on. První, co nás napad-
ne, je, že musí podvádět, a  úvahy 
o délce pracovní doby nebo o mra-
venčím přístupu ke shánění zboží 
ve všech možných slevách a akcích 
jsou upozaděny. Na druhou stranu 
cítím, že se osobní vnímání Viet-
namců ze strany Čechů lepší. Ze-
jména díky vlastní zkušenosti za-
čínáme být v  osobním soudu féro-
vější. Jiná věc je samozřejmě právo, 
a pokud někdo porušuje zákon, má 
být souzen a potrestán.

Které hlavní mylné stereotypy 
vnímání Vietnamců ze strany 
české většiny zaznamenáváte?

Asi největší omyl je, že Vietnamci 
jsou uzavření a  nechtějí komuniko-
vat. Naopak mám pocit, že někdy 
komunikují více, než například já 
osobně jsem zvyklá pojmout. Dal-
ším je, že všichni podvádí a neplatí 
daně. Kdyby tomu tak bylo, tak by-
chom de facto tvrdili, že finanční 
úřady, celní správa atd. jsou zcela 
zbytečné, protože nedělají svou prá-
ci. Samozřejmě, že ne všichni jsou 
poctiví, ale stejně tak neznamená, 
že všichni jsou podvodníci.

Jsou i  opačné stereotypy. Napří-
klad že všechny vietnamské děti se 
dobře učí a jsou velmi nadané nebo 
že Vietnamci pracují tvrdě. Obdob-
ně jako mezi českými dětmi i  mezi 
těmi vietnamskými je opravdu na-
daných drtivá menšina. Rozdíl je 
pouze v  tom, že vietnamští rodiče 
vyžadují od svých ratolestí studijní 
disciplínu více než ti čeští. A  co se 
tvrdé práce týče, i Vietnamci si umí 
odpočinout (mnohdy i  v  pracovní 
době), jenom často jinak než Češi. 
Nicméně i to se pomalu mění a stá-
le častěji můžete potkávat Vietnam-
ce, jak tráví volný čas i aktivně, např. 
lyžováním na horách, rybařením, 
golfem a teď nově i sjížděním řeky. 

Mimochodem, tyto aktivity okouka-
li právě od Čechů.

Můžete popsat pár příkladů kul-
turní rozdílnosti chování mezi 
Čechy a Vietnamci, takových, 
s jakými se v běžném životě v Li-
buši a Písnici můžeme setkat.

Je to především projev nespoko-
jenosti. Čech je schopný se rozpálit 
do ruda a začít na své okolí hulákat, 
Vietnamec si to většinou nechá pro 
sebe. Dalším je představa o  sluš-
ném chování. Například Vietnamci 
ve Vietnamu příliš neděkují, neprosí 
a ani se neomlouvají. Nebo alespoň 
ne v situacích, kdy to dělá Čech. Ty-
pickým příkladem je situace, kdy se 
chcete protlačit skrz dav. Čech řek-
ne „s  dovolením“, Vietnamec jde. 
Na druhou stranu se i Češi dopouští 
celé řady faux pas. Nejčastěji v  re-
stauracích při konzumaci hůlkami. 
Hůlky se nesmí okusovat nebo ožvy-
kovat, nemělo by se jimi ukazovat 
a mířit na lidi a už vůbec by se ne-
měly zapichovat do jídla. To je sym-
bol smrti. Je toho hodně, ale dokud 
vám někdo neřekne, že děláte něco 
opravdu nevhodného až pohoršují-
cího, tak vás to nenapadne. To platí 
jak pro Čechy, tak pro Vietnamce.

Pro Vietnamce je například vel-
mi důležitá víra v dobré a špatné 
roky. Jaký význam pro ně měl 
loňský rok draka?

Víra v  dobré a  špatné roky, které 
jsou pro každé znamení jiné, hýbe 
vietnamskou společností zásadním 
způsobem. Rok draka je nejšťast-
nějším rokem lunárního kalendáře 
pro všechna znamení, a  protože se 
opakuje jenom jednou za dvanáct 
let, vyvolává malé davové šílenství. 
Všichni se chtějí brát, mít děti, roz-
jet byznys nebo postavit dům. Rok 
draka skončil v  únoru 2013. Zatím 
nejsou známé statistiky za loňský 
rok, ale jsem si téměř jistá, že hned 
jak budou, stránky novin (přede-
vším těch bulvárních) zaplní titulky 
podobné tomuto: „Nguyen – jedno 
z  nejčetnějších příjemní v  českých 
porodnicích za loňský rok“. Bohužel, 
stejně tak jsem si jistá, že se diskuse 
pod takovými články zaplní negativ-
ními a xenofobními komentáři, aniž 
by čtenáři měli vůbec ponětí o tom, 
proč tomu tak je. Nebojte, letošní 
rok hada moc šťastný není, takže 
se vše opět na jedenáct let vrátí do 
normálu.

Jaké jsou základní charakteristi-
ky vietnamské rodiny?

Hlavní rozdíl mezi českou a  viet-
namskou rodinou je v jejím vnímání. 
Ve Vietnamu jsou blízkou rodinou 

Ilustrační foto ze Sapy: 
Adam Nguyen
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všichni včetně bratranců, sestřenic, 
tet a strýců. Vietnamská rodina je na-
víc ve srovnání s českou vnitřně mno-
hem více hierarchizovaná a platí pro 
ni celá řada pravidel, jejichž dodržo-
vání je významnou společenskou 
hodnotou. Například prvorození 
muži mají daleko větší odpovědnost 
za rodinu než jejich mladší bratři, děti 
jsou povinné ctít své rodiče a posta-
rat se o ně ve stáří a všichni mají po-
vinnost ctít své mrtvé předky.

Odpovídá realitě obraz kulturní 
rozdílnosti, jak ho nyní můžeme 
vídat v populárním televizním 
seriálu Ordinace v růžové za-
hradě?

Už deset let nemám televizi a ten-
to seriál jsem nikdy neviděla, takže 
nemohu posoudit.

Zjednodušeně řečeno, Češi od 
Vietnamců zpravidla očekávají, 
že se ztotožní s naší kulturou, 
zvyklostmi. Co očekávají Viet-
namci od nás?

Že je přijmeme a  oceníme. Mo-
mentálně asi nejcitlivěji nepřijetí 
vnímá do dospělosti dorůstající dru-
há generace, tzn. ti, co se zde naro-
dili nebo přišli jako malé děti. Sice 
jsou vychovávaní jako české děti, 
mluví česky a  chovají se jako čeští 
vrstevníci, ale v momentě, kdy opus-
tí školu a vstoupí do reálného živo-
ta, pociťují, že nejsou přijati zcela 
rovnocenně jako jejich čeští přátelé, 
a  to především na pracovním trhu 
nebo když hledají podnájem.

Které jsou nejrozšířenější sou-
sedské problémy Čechů a Viet-
namců?

Něco jiného je, když spolu sousedí 
Češi a Vietnamci v paneláku mnoha-
tisícového anonymního města, kde 
se mnohdy navzájem neznají ani 

čeští sousedé, nebo když vedle sebe 
žijí na vsi. V  česko-německém po-
hraničí u  hraničního přechodu Po-
tůčky žije v místních vískách mnoho 
Vietnamců. V  těchto lokalitách jsou 
většinou vzájemné vztahy dobré, 
protože se Češi a  Vietnamci potká-
vají nejenom v práci, ale i v osobním 
životě, mluví spolu přes plot a zdejší 
podmínky života je vedou ke spolu-
práci. Například chlapi spolu chodí 
hrát prší do hospody nebo viet- 
namští sousedé vozí na cestě do 
práce děti českých sousedů do ško-
ly. Takto mají možnost se kulturně 
i zvykově o sobě leccos naučit.

Ve městech je to horší. Řídký a ne-
osobní kontakt nevede ke vzájem-
nému poznávání, které pak může 
vést k rostoucí nedůvěře a negativ-
nímu vymezení. Kvůli špatné komu-
nikaci může být z  maličkosti oheň 
na střeše. Například pálení obětinek 
vyvolává obavy z nezodpovědného 
zacházení s  ohněm, problematicky 
bývá také v  bytových domech vní-
mána vietnamská kuchyně, která 
ne všem voní, nebo společenské 
trávení volného času. Češi mají rádi 
svůj klid, o  samotě. Vietnamci mají 
rádi svůj klid trávit s  dobrou večeří 
s  přáteli a  rodinou. Taková večeře 
má několik chodů a může trvat i 4 až 
5 hodin. Hodně se jí, pije a mluví. Pro 
většinu Vietnamců je to společně 
se sledováním televize jediná forma 
relaxace. Bohužel mnohými českými 
sousedy vnímána nelibě.

Můžete poradit, jak s tím zachá-
zet?

Pravdou je, že bez dostatečné vzá-
jemné podpory a komunikace může 
být společné soužití v  anonymních 
bytových domech stresující pro obě 
strany. Nicméně v  takovém případě 
stačí jednoduše začít komunikovat. 
Je ale důležité si uvědomit, že do-

konce ani mezi Čechy nenalezneme 
soulad, když na sebe začnou nespo-
jení sousedé okamžitě ječet, urážet 
se a  nadávat si. Dobrý začátek je 
např. pozvat sousedy na oběd nebo 
na Vánoce jim přinést ochutnat čes-
ké cukroví. Uvidíte, jak se vzájemné 
vztahy začnou velmi rychle měnit.

Jak vidíte perspektivu soužití  
vietnamské, ale i třeba ukra-
jinské, ruské a dalších menšin 
a českých obyvatel?

Věřím, že bude klidné. Nicméně 
velmi záleží na přístupu místních 
samospráv, zda budou mít vlast-
ní integrační opatření a  zda budou 
podnikat nějaké kroky ke vzájemné-
mu sblížení Čechů a imigrantů. Jsem 
přesvědčena o  tom, že úloha obcí 
bude do budoucna nezastupitelná, 
ne-li nejdůležitější v celém procesu 
začleňovaní jinonárodních obyvatel 
Česka do této společnosti.

Jaký je rozdíl mezi integrací 
a asimilací etnické menšiny?

Dobrá otázka. Čechům (hlavně 
politikům) se to stále plete. Většinou 
používají pojem integrace, ale my-
slí asimilaci. Když chcete po někom, 
aby se vám přizpůsobil, de facto se 
stal vámi, pak po něm chcete, aby se 
asimiloval. Aby se zřekl své kulturní 
identity a  byl Čechem od knedlíků 
po trávení dovolené v  Chorvatsku. 
Asimilace je tedy jednostranný pro-
ces přizpůsobení, tzn. že se přizpů-
sobují pouze nově příchozí většině. 
Kdežto integrace je vícestranný pro-
ces. Základní myšlenkou je, že se 
nově příchozí i  starousedlíci pozná-
vají navzájem a  obě strany se snaží 
přizpůsobit nové situaci. Obě strany 
si ponechávají své prvky kultury, ale 
přizpůsobují se i novým, které se stá-
vají součástí celé širší společnosti. Pří-
kladem mohou být prázdniny. Podle 
asimilační perspektivy by měli všech-
ny děti trávit prázdniny podle kalen-
dáře křesťanských svátků, jak je tomu 
více méně dnes. Integrací by naopak 
bylo, že pokud víme, že v nějaké čtvr-
ti máme více např. vietnamských 
dětí, tak jim ředitelé dají prázdniny 
i  v  době, kdy se slaví Nový lunární 
rok, aby mohli být se svou rodinou.

Obohatilo vás osobně hlubší po-
znání vietnamské komunity?

Určitě. Zejména co se týče kultu 
předků. Během krátké doby v mém 
okolí zemřelo několik blízkých lidí, 
někteří i  tragicky. Velmi mi pomoh-
lo, že jsem jim mohla zapálit obět-
ní tyčinky a  další obětinky, např. 
falešné peníze. Pravidelně pálím na 
Nový rok, na dušičky, ve výročí úmrtí 
mých předků. Vůně a  celý rituál mi 

dává pocit uspokojení, že ví, že na 
ně myslím.

Čemu se budete věnovat v nej-
bližší době?

Ráda bych se v  následujících 
třech letech věnovala studiu vazby 
českých Vietnamců s dalšími středo-
evropskými komunitami Vietnamců, 
především těmi z  bývalé NDR. Nic-
méně velmi ráda bych pokračova-
la ve spolupráci s  obcemi i  dalšími 
subjekty (např. integračními centry, 
školami atd.). Jsem přesvědčena, 
že propojení vědeckých poznatků 
a praxe má smysl.

Co vás obecně zaujalo na Praze-
-Libuši?

Než jsme zahájili na Libuši vý-
zkum, tak to byla samozřejmě pou-
ze Sapa a  život v  ní. O  Libuši jsem 
toho příliš nevěděla. Dnes, po dvou 
letech práce, mám k  Libuši mno-
hem osobnější vztah. Sdílím naštvá-
ní mnoha Libušanů na kolony, které 
Sapa přináší, ale na druhou stranu 
jsem názoru, že důvod ke zvýšené 
hustotě dopravy za to svým způso-
bem stojí. Faktem je, že Praha-Libuš 
je jedinečné místo nejen v  celém 
Česku, ale i  v  celé střední Evropě. 
Vždy, když sem jedu, mám pocit, 
že jedu na dovolenou, a  na všech-
ny přátelé apeluji, že není možné 
navštívit Prahu a  nejet na Sapu. 
No řekněte, která jiná pražská čtvrť 
může říci, že je tak jedinečná a  žá-
daná, že jsou lidé na ni ochotni stát 
každý den „frontu“.

Ptali se: Hana Kolářová a Martin Zikeš

Výzkumná zpráva  
o Vietnamcích je dostupná na: 
www.praha-libus.cz 
→ do vyhledávání zadejte  
"výzkumná zpráva". 
Spoluautorkami studie jsou 
Andrea Plačková  
a Tran Vu Van Anh.

↓  Tereza Kušniráková představila studii na semináři také libušské veřejnosti.
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Rád a  v  celku s  úspěchem jsem 
vaříval. Jenže pak jsem se oženil 
a  při vaření mě teď stále stejná 
osoba sleduje, až pronásleduje 
a  nepřijatelně instruuje, a  protože 
moudřejší, jak známo, ustoupí, už 
jsem si dobře čtvrtstoletí pořádně 
nezavařil. A  tak mi z  kuchyňských 
prací – také děti vyrostly a po prav-
dě řečeno, co se týče obratnosti 
při domácích pracích, mě celkem 
snadno přerostly − zbylo jen do-
chucování zálivek, omáček a  tak 
(v tom jsem fakt dobrej!) a z domá-
cích jen ty potupnějšího charakte-
ru, jako je věšení prádla a s tím do 
jisté míry spojené párování pono-
žek. A  to už je svátek, když se po-
daří spárovat všechny. Teda man-
želce se to, říká, daří vždycky a  já 
jí zásadně skoro všecko věřím, ale 
tohle teda ne! Nakonec nejde jen 
o  problém naší domácnosti, že, 
jen u Šrutů to už děda Pavel vyřešil, 
když nekompromisně odhalil Li-
chožrouty a popsal je už ve třech 
dílech své knihy. Za první z nich byl 
odměněn Magnesií literou. Domní-
vám se, že to nebylo jen za hodno-
tu literární, ale i objevitelskou.

Od vydání a  ocenění prvního 
dílu se lichožroutí sortiment pěkně 
rozrostl (dokonce víc, než je patrné 
z  obrázku) a  nutno říct, že právem. 
Není úkolem recenze vyprávět ob-
sah knih, ale odradit od jejího čtení, 
nebo naopak přivábit k němu. A řek-
nu vám, to mě už musí nějaký fifík 
pořádně naštvat, abych odrazoval, 

a i v tom případě se snažím akcento-
vat nějaké pozitivum recenzované-
ho. Čistě ze zlomyslnosti samozřej-
mě, abych se netrápil sám. Ostatně, 
ruku na srdce, proč by se vlastně re-
cenzentům mělo věřit?

Ústřední tématem dnes už trilogie 
básníka Pavla Šruta a výtvarnice Ga-
liny Miklínové jsou vlastně ponožky. 
Ponožka je v obvyklém lidském světě 
ceněna jen ve dvojnické dvojici. A li-
chožrouti představují tu tajemnou 
sílu, která si bere a žere vždy jen jednu 
ponožku a dělá z párů „licháče“, každé 
ráno proklínané velkou částí lidstva. 
Ponožka je pro lichožrouty pokrm, 
platidlo a poklad. Lidem se podle zá-
sady „Být – a nebýt viděn!“ nezjevují 
a  nemluví s  nimi. Existují však dvě 
lidské výjimky: jeden dočasně lichý 
umělec – trumpetista, který si klidně 
vezme každou ponožku jinou a plete 
si hraní na pohřbech a  na svatbách, 
a  jeden lichý vědec, který se nepo-
chopen zabývá něčím, co nikdy nikdo 
neviděl. Je to lichožroutolog.

Z  vyprávění o  lichožroutech a  li-
dech čiší radost. Radost z řeči, z dia-
logů – třeba charakteristická replika 
profesora Kadeřábka zavěšeného 
na demoličním jeřábu: „Pane je-
řábníku, naprosto chápu váš údiv.“ 
– nebo z  vypravěčových sentencí 
typu: „Když má člověk trému, myslí 
na úplně jiné věci, než když ji nemá.“ 
Vyprávění je určeno pro rodinné 
čtení – některé hříčky budou bliž-
ší dětem, jiné velkým, třeba jména 
typu Tulamor nebo Mojita, či naráž-
ky jako: „Vasil byl blažený.“

Galina Miklínová vnáší do Šruto-
vých knih šťastnou a živelnou inven-
ci, ale také jemný soulad a příjemně 
ironický komentář: V  Lichožroutech 
oponožkovala dokonce i obligátní in-
formaci o dotaci ministerstva kultury.

Lichožrouti jsou ukázkou dokona-
lého výtvarného, slovesného i kniž-
ního (nakladatelství Paseka) řemes-
la. Společné dílo Pavla Šruta a Gali-
ny Miklínové je vzácným příkladem 
tvůrčí souhry. Teď jen aby se v  této 
harmonické a  štědré trilogii, překy-
pující nápady, jakoby nestvořené na 
tomto světě a nabídnuté ke sdílení, 
našel také osamělý čtenář, který se 
ve světě lidí zrovna cítí docela ztra-
cený a lichý…

Od kaktusů k velkému třesku 
a  globální civilizaci nazval na 
webu iLiteratura.cz Jan Lukavec re-
cenzi takřka šestisetstránkové kni-
hy (ISBN: 978-80-7260-276-6). Její 
autor, do té doby známý především 
jako sociální pracovník − to když 
nesměl dělat svůj obor, ke kterému 
se vrátil až po převratu jako soudce 
vrchního a nejvyššího soudu − a pu-
blicista v  oboru kaktusů ji napsal, 
aby sena penzi prezentoval beze vší 
ironie řečeno jako moderní polyhis-
tor – samouk. Pokusím se na začát-
ku definovat pojem polyhistor. Tak-
řka dokonalou, stručnou a výstižnou 
definici pojmu jsem nalezl na webu 
http://dictionary.reference.com, 
a to „person of great and varied lear-
ning“, což bych se do češtiny pokusil 
přeložit (s vědomím, že neumělecký 
překlad i  jediné věty pokulhává za 
originálem) jako „jedinec s hluboký-
mi vědomostmi v různých oborech“. 
A  evoluce? Postačíme si tady s  vy-
světlením z http://cs.wikipedia.org/: 
„Evoluce je dlouhodobý a samovol-
ný proces, v  jehož průběhu se roz-
víjí a  diverzifikuje pozemský život.“ 
Jejím prvním obhajovatelem byl, 
jak známo, Charles Darwin a evolu-
ci v  tomto smyslu nechápeme jako 
opak revoluce (ta vychází v  tomto 

srovnání jako vyslovený biologický, 
sociologický a  nakonec i  etický ne-
smysl), jako spíš teologie.

Jiří Pehe v recenzi nazvané Český 
génius, o kterém jsme nevědě-
li uveřejněné v Deníku Referendum 
25. 4. t. r. uvádí, že „kniha Evoluce 
svým vlastním tvůrcem: Od velké-
ho třesku ke globální civilizaci do-
sud neznámého autora Miroslava 
Veverky je překvapivě kompetentní 
a vyspělou syntézou fyziky a filoso-
fie. (...) Máme tu co do činění spíše 
se zásadním dílem na pomezí filozo-
fie a vědy, které, když už bych musel 
přirovnávat, bych zařadil někam ve-
dle slavných knih Teilharda de Char-
din, jako například Vesmír a  lidstvo 
nebo Místo člověka v přírodě.“

Proč nám sakra ten Brixi cpe tuh-
le knihu na prázdniny, zeptáte se 
možná právem. Proto, přátelé, že 
autor není vědec, ale fundovaný 
amatér, který velmi přijatelně a  či-
telně podává laikům (jsem také jed-
ním z  nich) jakési kompendium či 
sumář poznatků současného stavu 
poznání v  oborech jak přírodověd-
ných, tak i humanitních. Autorovým 
východiskem je teorie evolučních 

LIBUŠSKé vIRTUÁLNÍ KNIHKUPeCTvÍ (86)

MÁ CENU ČÍST O PRÁZDNINÁCH?
Samosebou se jedná, zejména ode mne, o otázku řečnickou, i když mezi náma – o prázdninách se dá dělat 

spousta jiných věcí, třeba jet k moři, na chatu, na tábor, k babičce, na kole, na čundr anebo já ani nevím, jak 
a kam. Ale zejména poslední dobou je třeba počítat i s tím, že třeba počasí nebude v podstatě ničemu takovému 
přát, ale my s sebou budeme mít dobrou knihu, a tak to počasí aspoň trochu převezeme.

Ale než začnu s tím prázdninovým doporučováním, musím se trochu pochubit. Ne za sebe, ale za Editu Duf-
kovou. Rozhovor s touto libušskou autorkou (postaru řečeno) vědeckofantastické literatury jsem spolu s recenzí 
autorčiny knižní novinky Zpráva z H (ISBN 978-80-7193-345-8) uveřejnil v loňském červnovém čísle tohoto ča-
sopisu. No a právě za ni obdržela Edita na letošním (jak říká náš Jan) Bookwordu Cenu Akademie SFFH (science 
fiction, fantasy a hororu) za nejlepší českou nebo slovenskou knihu za rok 2012. V každém případě gratuluji 
a dodávám, že Zpáva z Hádu je jednou z knih, kterou bych si na tu dovolenou vzal.

Edita s cenou na fotografii  
Richarda Klíčníka.
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Mezi novými tituly vyniká např. 
fantasy série Percy Jackson (au-
tor Rick Riordan). Když dvanáctiletý 
kluk zjistí, že je potomkem jednoho 
z  řeckých bohů, musí čelit útokům 
nejrůznějších bájných bytostí skrý-
vajících se pod maskou „civilních“ 
obyvatel současného světa. Percy 
má kvůli tomu problémy na všech 
školách. A to ho o prázdninách čeká 
vždy napínavé a  nebezpečné dob-
rodružství v  táboře Polokrevných: 
najít zloděje Diova blesku dřív, než 
se rozpoutá válka bohů, cestovat 
mořem nestvůr za zlatým rounem, 
překonat prokletí Titánů či najít 
cestu prastarým labyrintem.

Setkání s  přízraky zažijí dva sou-
rozenci, kteří se na prázdniny vy-
pravili k  babičce − za vsí se tyčí 
starobylý hrad Silvrštejn a  na něm 
se začnou dít divné věci. Bludný ko-
řen, tajemné obrazy majitelů hradu, 
dávná kletba i  neznámé podzemí 
− to jsou kulisy ke čtivému příběhu 
Zuzany Kaletové strašidla na sil-
vrštejně.

Příznivci táborů, prázdnin u rybní-
ků či v lesích ve foglarovském duchu 
můžou sáhnout po titulu Svatoplu-
ka Hrnčíře Osada na konci světa 
(autor napsal i další knížky, kde jde 
o dobrodružství party chlapců jdou-
cích po stopách Rychlých šípů − 
Ostrov uctívačů ginga, Poklad 
uctívačů ginga a Maják uctíva-
čů ginga, nebo další prázdninový 
příběh Kapsa ohnivého mloka).

Starší dívky by mohl nadchnout 

některý z  románků Lenky Lanczo-
vé (Čas něhy, Kapky rosy, Letní 
něžnosti, Mokrá Louka, ná-
hradní princ) nebo Ivony Březi-
nové. Její básník v  báglu vypráví 
o  zábavné cestě tří spolužaček po 
stopách K. H. Máchy, nechybí tu ani 
zajímaví kluci. Na Slovensko nás za-
vede volné pokračování s  názvem 
bojíš se, Margito?.

S  létem bývají spojené roman-
tické příběhy viděné z  koňského 
hřbetu. Lásku ke koním objeví-
me třeba v  knížce H. Hrabinco-
vé šílené prázdniny − románu 
o  studentce, která nastoupí jako 
au-pair v  holandské rodině plné 
dětí a  zvířat. Také řada americké 
spisovatelky Bonnie Bryant Dívky 
v  sedlech skrývá několik prázdni-
nových dobrodružství (Kovbojské 
prázdniny, Prázdniny u  moře). 
Kůň jménem Zázrak spisova-
telky Zuzany Holasové je stvořený 
pro milovníky koní i  záhad − Ema 
a Miky se zúčastní prázdninové jez-
decké školy, kde se děje něco nad-
přirozeného. Na povrch vyplouvá 
staleté proroctví, týkající se chovu 
vzácných koní i budoucnosti statku 
Oharek. Podaří se dětem zachránit 
koně a  vypátrat příčiny tragédie 
šlechtického rodu?

Veselé prázdniny můžete prožít 
s  malým Mikulášem ve známých 
francouzských vyprávěních René 
Goscinnyho, na švédský venkov nás 
zavede E. Unnerstad v  Prázdni-
nách u babičky.

Prázdniny můžete strávit s admi-
rálem, babou Jagou, Bárou, Boso-
nožkou, Dominikou, Julií, Milenou, 
Monikou nebo se Sherlockem Hol-
mesem. Nakonec i  hrdinové večer-
níčků se na prázdniny těší: Maxipsu 
Fíkovi se zdá jeden z jeho divokých 
snů, Hurvínek se rozhodne navštívit 
Houbohledy, Machovi a  Šebestové 
nesmí ani u babičky chybět kouzel-
né sluchátko, na toulky přírodou se 
těší malá vlčata − Bráškové – a  na 
cesty kolem světa vyrážejí Bolek 
a Lolek.

Možná se vám zdá, že na přečte-
ní toho všeho by vám nestačily ani 
dva roky prázdnin, knížky by na 
cestách ale rozhodně chybět ne-
měly, zvláště ty dětské. Nabídnout 
vám je mohou pobočky Městské 
knihovny v  Praze, které mají ote-
vřeno i v letních měsících. Můžete 
též využít prodloužené výpůjční 
doby na CD, DVD a  časopisy. Na 
čtenáře je pamatováno: od 17. 6. 
do 26. 7. 2013 je výpůjční doba na-
stavena na 12 týdnů bez možnosti 
prodlužování a vrátit můžete až na 
začátku září. Pobočka Krč má od 1. 
7. do 30. 8. 2013 otevřeno pouze 
v úterý 9−16 a ve čtvrtek 12−19 h. 
Úplná uzavírka v  létě bude od 29. 
7. do 11. 8. 2013. Aktuální infor-
mace najdete na www.mlp.cz.

Krásné prázdniny malým i  vel-
kým.

Iva Karásková, Městská knihovna v Praze, 
pobočka Krč, Štúrova 1282, Praha 4

DOBRODRUŽNÉ PRÁZDNINY  
ZARUČÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Kdo jako dítě netoužil po dobrodružství… nejlepší příležitost se takové myšlence aspoň přiblížit 
skýtají prázdniny. není divu, že se našlo dost spisovatelů, kteří své knížky situovali právě do toho-
to období.

stručné dějiny libušské školy 
opět k dostání.

K  příležitosti oslav dne 15. května 
byla vydána brožura, kterou si ná-
vštěvníci školy odnesli spolu s dalšími 
dárkovými předměty. Protože celý 
náklad brožur byl rozebrán, aniž by se 
dostalo na všechny zájemce, rozhod-

lo vedení městské části Praha-Libuš 
pořídit dotisk. Ve skutečnosti se však 
jedná o doplněné druhé vydání, kde 
jsou zanesena grafická, gramatická 
a částečně i obsahová vylepšení. Do-
plněny byly zejména popisky fotogra-
fií a volné prostory umožňující rozší-
ření textu. V těchto dnech je brožura 
již k dispozici na Úřadu MČ Praha-Li-

buš, a  to na ekonomickém odboru, 
Libušská 35, a  na odboru správním 
a školství, K Lukám 664/1, za symbo-
lickou cenu 40 Kč pokrývající náklady 
na tisk (1. vydání spolufinancoval Na-
dační fond křesťanské mezinárodní 
pomoci, sekce Církev Praze).

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice

Z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

BROŽURA K 80. VÝROČÍ OTEVŘENÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY METEOROLOGICKÁ

vrstev, která se týká nejen vývoje 
živých organismů, ale i anorganic-
ké přírody, celého časoprostorové-
ho univerza. Každá nižší vrstva je 
předpokladem vrstvy vyšší. Časo-
vě i  logikou svého uspořádání na 
sebe navazují, zároveň je však kaž-
dá vrstva specifická, není plně de-
terminována tou předchozí. Proto 
může autor plynule postupovat od 
výkladu světa elementárních částic 
a kvantové fyziky až k lidské kultuře 
a civilizaci. Že se mu to daří, osvěd-
čuje ve svém recenzním posudku 
i  Jiří Grygar: „Stalo se mi snad jen 
třikrát nebo čtyřikrát, že jsem nad 
rukopisem nováčka užasl, jak je 
originální, působivý a  odborně na 
výši.“ „Téměř neustále jsem se do-
zvídal o nových poznatcích z obo-
rů, v nichž jsem sám naprostý laik, 
a tedy fakticky dokonale průměrný 
čtenář tohoto fascinujícího spisu.“ 
„Šíře záběru autora bere dech a cel-
kové pojetí je aspoň z mého pohle-
du jedinečné; s  ničím podobným 
jsem se v naší literatuře nesetkal.“

Navíc rozsah knihy a  opravdu 
strhující obsah je na delší období, 
kterými prázdniny či dovolená bez-
pochyby jsou, i při pozorném čtení 
takřka optimální na ukrácení vol-
ných chvil ve volném čase.

Jenom ještě malou světonázo-
rovou zlomyslnost. Z  evolučního 
pohledu je na počátku velký třesk 
– v čase nikdy a v prostoru nikde 
se nakupilo nesmírné množství 
hmoty, vybuchlo a  začalo se roz-
pínat. Což nevím, jak se mu mohlo 
povést, když prostor a čas nebyly. 
To už je snad snazší představa, že 
v neprostoru a nečase nějaký ten 
Bůh funguje. Třeba ten, který do-
káže oplodnit pannu duchem…

Pěkné prázdniny přeje na shle-
danou v září se těší

Jiří Brixi
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Dne 28. května 2013 jsem podala 
rezignaci na mandát člena zastupitel-
stva MČ Praha Libuš. 

V  předvolebním tisku skupiny ne-
závislých kandidátů s  účastí TOP jsem 
v  roce 2010 uvedla, že budu usilovat 
o  „připravenost všech zastupitelů pro 
kvalifikované a zodpovědné rozho-
dování“ a  „transparentnost a  zod-
povědnost při rozhodování místní 
samosprávy a správy“.

Po třiatřiceti měsících práce v  míst-
ním zastupitelstvu musím s  politová-
ním konstatovat, že veškeré moje úsilí 
bylo a je prakticky marné. 

Změny, které jsem považovala 
a  nadále považuji pro další roz-
voj MČ za zásadní, jsem jako řa-
dový člen zastupitelstva nebyla 
schopna prosadit. 

Neztotožňuji se se způsobem řízení 
samosprávy ani „strategií“ rozvoje.  

Postup MČ Praha Libuš naprosto 
neodpovídá mým představám o efek-
tivním řízení, v  některých případech 
je podle mého názoru konání přímo 
neefektivní, neperspektivní a  pro MČ 
Praha Libuš nevýhodné. V  jistých si-
tuacích nepokládám jednání samo-
správy MČ Praha Libuš za správné, po-
učené a korektní a nepřeji si s ním být 
spojována.

Opakovaně jsem poznala, že úroveň 
komunikace (obsah i  forma) je velmi 
mizerná a  dlouhodobě neudržitelná. 
Reakcí na moje podněty na zastupitel-
stvu nebyla věcná diskuze, ale manipu-
lace s  fakty, „místní pravdy“ a  nepři-
jatelné invektivy některých za-
stupitelů vůči mé osobě. V takové 
atmosféře pracovat neumím a nechci.  

Za situace, kdy nemohu svůj 
mandát naplňovat v  souladu se 
svým slibem, programem a  svým 
přesvědčením, nepovažuji svoje 
další setrvávání v  lokální samo-
správě za smysluplné. 

Jsem přesvědčena, že dokud o roz-
voji MČ budou dál rozhodovat lidé, 
kteří tak (prokazatelně neúspěšně) 
činí již řadu let a  dokud hnacím mo-
tivem správy věcí veřejných bude 
v  některých případech zloba, závist 
a neznalost, nemůže k žádné zásadní 
změně dojít. 

Je to škoda. Stačilo by nenechat se 
ovládat vlastními emocemi a subjektiv-
ními soudy (odsudky), omezit vliv ka-
marádských a jiných vazeb a důsledně 
a  racionálně sledovat pouze pro-
speritu a  trvale udržitelný rozvoj 
MČ. O tom, že to není nemožné, se lze 
přesvědčit kolem nás.  (D. Břežany, Šebe-
rov, Kunratice apod.)      

Pochopila jsem, že dokud bu-
dou smysluplnost, aktivita, invence, 
úspěch, vztah k  místu,  znalost věci 
a  především tvrdá práce nežádou-
cí, a  dokud bude myšlení a  energie 
u  některých lidí majoritně napřeny 
především do „odvety“, namísto do 
prosperity MČ, nemůže to tu prostě 
fungovat! Ano, bývalí kolegové zastu-
pitelé, možná máte pravdu, že „…tak 
to tu bylo vždycky“. 

Dodávám, že výsledky takového 
přístupu můžeme vidět, bohužel, v ka-
ždodenní realitě. 

Závěrem bych se ráda omluvila 
všem lidem, kteří mi dali důvěru a kteří 
spolu se mnou věřili, že se věci mohou 
změnit k lepšímu. Došla jsem k pozná-
ní, že se ne(z)mění.

Za současných okolností to totiž 
není, ani s největším úsilím, možné. 

Mgr. Daniela Partlová 

P.S.: Svůj zájem o  životní prostředí 
a  trvale udržitelný rozvoj budu věno-
vat nadále Sdružení pro životní pro-
středí Stromy, kde se také na webo-
vých stránkách postupně k  některým 
tématům podrobněji vyjádřím. (www.
os-stromy.info ) 

VYJÁDŘENÍ KE SVÉ REZIGNACI

…chtěla jsem reagovat na do-
pis pí Holé (Je libo delfína načerno, 
U  nás 2013/5), ale protože časopis 
U  nás dostávám pravidelně kolem 
20. v  měsíci, je na vše pozdě, i  na 
nabídky, které jsou nám nabízeny, 
např. očkování psů, zájezdy senio-
rů, také písnický jarmark atd. Takže 
téma delfíni, které tak pobouřilo Li-
buš, už je mimo. Jedině jsme si moh-
li vsadit na to, zda budou, nebo ne-
budou. Ale také si můžeme vsadit na 
to, jaká bude další restaurace v  ul. 
Drůbežářská (už se vystřídali čtyři ve 
velmi krátkých intervalech). A  dal-
ší sázka, bude další obchod v  téže 
ulici v domku (já pamatuji šest růz-
ných druhů), nebo domek spadne? 
To jsou zajímavosti! A  ještě k  těm 
delfínům, nevím kolik let pí Holá 
strávila na Libuši, já 35 let a  za tu 
dobu tady vyrostlo hodně ČERNÝCH 
staveb, které měly být odstraněny, 
některé se týkaly i  mého pozemku 
a  nebyly odstraněny a  stojí vesele 
dál a rozhodně budou stát déle než 
stan delfínů, který za tři měsíce zmi-
zí (nebo měl zmizet) a po delfínech 
zůstane alespoň plocha rozhodně 
pěknější než před nimi. Na té plo-
še, a to mně všichni dají za pravdu, 
byl hrozný nepořádek a strach oko-
lo jít, tak alespoň nějaká výhoda. Pí 
Holá má starost o majitele aut, kteří 
nebudou mít kde zaparkovat! Po-
kud mají parkování zaplaceno, tak 
nemusí mít starost, a pokud ne, tak 
to budou muset vydržet. Co mám 
říkat já, když parkuji na svém dvor-
ku a kdykoliv chci vyjet, nebo zajet, 
tak mám cizí auto zaparkované před 
vjezdem, a  to tam jsou navíc žluté 
čáry, na kterých, jak by řidiči měli 
vědět, se parkovat nemá. A to je můj 
úděl, který vyplynul ze stavby byto-
vek Zvonička, která mimochodem 
byla také postavena JINAK oproti 
plánům. A delfíni, třeba když nebu-
dou u  nás, tak můžete se jet na ně 
podívat do zahraničí, kde jich je dost 
a je známé přísloví, horuje se pro ci-
zinu a  neznáme vlastní krajinu. Ale 
teď přece něco dobrého, chci podě-
kovat panu starostovi a  zastupitel-
stvu, že se postavili proti otevření 
nájezdu na pražský okruh Písnice-
-Břežany. To, kdyby se uskutečnilo, 
tak jsme na libušské úplně vyřízení, 
provoz je zde i tak příliš velký.

A. Rychterová

MILÍ  
SPOLUOBČANÉ,

V minulém čísle jsem na tomto 
místě napsal s lehkou nad-
sázkou, že delfíni budou, ale 
není jasné kdy a zda legálně. 
Problémem je přístup orga-
nizátora, který si na poslední 
chvíli začal vyřizovat potřebná 
povolení. 

Vývoj událostí potvrdil očeká-
vané. Koncem května Ministerstvo 
životního prostředí zamítlo panu 
Kaiserovi dovoz delfínů. Přesné dů-
vody nesdělilo. Červnový termín 
zahájení akce se však tímto stano-
viskem ukázal podle předpokladů 
jako nereálný. Organizátor se na 
svém webu svěřil, že na vině jsou 
dva úřednici, pan Tesař (náměs-
tek ministra životního prostředí) 
a starosta Libuše. Všem rozezleným 
jsem odepsal, jak se věci ve skuteč-
nosti mají. Hněv mnohých se obrá-
til proti panu Kaiserovi a  začali se 

organizovat na Facebooku s  cílem 
domoci se svých peněz zpět. Pan 
Kaiser slíbil veřejnosti originální 
delfíni show. Prostřednictvím své 
firmy Československé cirkusy a  va-
rieté, a. s., požádal Ministerstvo 
životního prostředí o  povolení pro 
dovoz delfínů nikoliv pro cirkuso-
vou show, ale za účelem vědeckého 
výzkumu. Ano, čtete dobře. Není 
tedy náhodou problém v  tom, že 
delfíní show není vědecký výzkum? 
A že společnost Československé cir-
kusy a varieté, a. s., není vědeckou 
instituci? Pan Kaiser tvrdil, že jde 
o tzv. delfíny druhé generace (kte-
ré je možné dovézt za komerčním 
účelem). Dále dlouhé měsíce tvrdil, 
že má všechna nutná povolení (na 
dosah). Ukázalo se, že ani v  jed-
nom nemluvil pravdu. Po kolapsu 
akce s  delfíny narychlo přispěchal 
s  náhradním, pardon, bonusovým 
programem. Když ne delfíni, mrož 

a  lachtan, tak aspoň mrož a  lach-
tan. Aby toho nebylo málo, přislíbil 
želvu, tučňáka a papouška. Oblepil 
každou zastávku. Několik dní před 
začátkem z  webu zmizela i  upou-
távka na mrože a  narychlo se mě-
nily plakáty, ze kterých mizel mrož. 
Retušovat jde organizátorovi skoro 
stejně tak rychle, jako slibovat. Tak 
tedy ani delfíni, ani mrož... Na koho 
to svede tentokrát? 

Pan Kaiser si stále nepožádal 
o povolení odboru výstavby Úřadu 
Prahy 12 na bazén, filtraci a přípoj-
ky. Mění svá vyjádření, sliby neplní, 
povolení nemá. Je to show vskut-
ku originální, i bez delfínů. K lítosti 
těch, co si koupili vstupenky. Pan 
Kaiser má druhý největší stan v Ev-
ropě, ale žádnou úctu k  zákonům. 
Má ji k zákazníkům? A k delfínům?

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

DELFÍNI BUDOU!  
ALE BEZ DELFÍNŮ! A BEZ MROŽE!
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Dobrý den, dnes dorazila s výtis-
ky časopisu U  nás i  brožurka k  80. 
výročí ZŠ Meteorologická. Velmi za 
ni děkuji, po zapsání do fondu se 
budu snažit umístit ji do studovny, 
aby byla kdykoli k nahlédnutí.

Časopis U  nás sleduji pravidelně 
− mnohdy se tam objeví na foto-
grafiích naši čtenáři, též mě zajímaly 
reakce starosty a obyvatel na loňské 
změny v dopravě, ve virtuálním knih-
kupectví jsem byla vděčná přede-
vším za článek k  fantasy trilogii Pet-
ra Procházky. Je prima, že se v Libuši 
pořád něco inspirativního děje a  že 
se o tom dozvíme. 

S pozdravem a díky

Iva Karásková, Městská knihovna v Praze, 
pobočka Krč − vedoucí pobočky

4. 6. 2013

K ČASOPISU  
U NÁS

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 sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Telefon: +420 723 293 601
Email: info@lache-chave.cz
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 mož-
nost vytvořit si svůj osobní plán, na-
příklad ohledně pomoci se školou, 
s  problémy ve vztazích aj. Pro do-
učování máme vyhrazeny dny v úte-
rý a pátek.

Program na měsíce  
červenec a srpen

Během července a  srpna jsou 
služby o. s. Lačhe Čhave sloučeny 

na jedno pracoviště, tj. hřiště Go 
Green (roh ulic Klokotská a Mílová). 
Program klubu Rozhledna probíhá 
na hřišti vždy ve čtvrtek (podívej se 
na program hřiště Go Green). Pokud 
bude delší dobu špatné počasí, bu-
deme informovat o případné změně 
na nástěnce u hřiště a na webových 
stránkách: www.lache-chave.cz. 

V případě potřeby kontaktujte ve-
doucí sociální pracovnici Janu Šim-
kovou na tel. čísle 723 293 601.

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na: 

www.lache-chave.cz nebo FB profi-
lu NZDM Rozhledna. 

KLub DOMinO – sLuŽba 
PRO RODinY s DĚTMi

Klub Domino je určen pro rodiče 
s dětmi ve věku 0 až 6 let. V klubu pra-
cuje sociální pracovník a tlumočnice. 
Služby jsou poskytovány zdarma.

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: +420 776 112 219
E-mail: info@lache-chave.cz 
Webová stránka:  
www.lache-chave.cz

Program na měsíce  
červenec a srpen

Během července a  srpna jsou 
služby o. s. Lačhe Čhave sloučeny na 
jedno pracoviště, tj. hřiště Go Green 
(roh ulic Klokotská a  Mílová). Pro-
gram klubu Domino pro děti do 6 let 
probíhá na hřišti vždy ve středu OD-
POLEDNE. Podívejte se na program 
hřiště Go Green. 

Pokud bude delší dobu špatné 
počasí, budeme informovat o  pří-
padné změně na nástěnce u  hřiště 
a na webových stránkách: www.la-
che-chave.cz.

SAS Domino v Sapě bude otevřen 
pouze v tyto dny:

Červenec: 10. a 24. 7., 9−13 h
Srpen: 14. a 28. 8., 9−13 h
Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na: 

www.lache-chave.cz.

HŘišTĚ GO GReen

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 určeno pro širokou ve-
řejnost.

Na hřišti nás najdete každý den 
v  době 14–18 hodin (v  neděli od 
10.00 − na nedělní program je nut-
no odevzdat vyplněnou přihlášku 
alespoň 48 hodin před konáním 
akce). Jedná se o  sportovní krouž-
ky, turnaje a výlety do okolí. Detail-
ní program naleznete na nástěnce 
před hřištěm.

Během července a  srpna budou 
všechny služby o. s. Lačhe Čhave 
sloučeny na jedno pracoviště, tj. 
hřiště Go Green (roh ulic Klokotská 
a Mílová). Veškerý program probíhá 
na hřišti. Při dlouhodobé nepřízni 
počasí sledujte nástěnku před hřiš-
těm a web www.lache-chave.cz, kde 
najdete aktuality.

Program na měsíc červenec

1. 7. | Trénink basketbalu
2. 7. | Volný program
3. 7. | Koláže z textilu
4. 7. | Vynes kamínek z kruhu − po-
hybová hra
5. 7. | Tvoříme z  oblečení: kosme-
tické taštičky
7. 7. | Fotbal
8. 7. | Volejbal a přehazovaná
9. 7. | Volný program
10. 7. | Hop sem, hop tam 
11. 7. | Multikulturní bazárek 
s grilováním
12. 7. | Tvoříme přívěsek na klíče
14. 7. | Celodenní výlet – Kouřim 
geocaching
15. 7. | Týmové soutěže, africká 
hudba
16. 7. | Volný program
17. 7. | Chytrá sovička z moduritu
18. 7. | Lov ufounů − pohybová hra
19. 7. | Výroba masek
21. 7. | Fotbal
22. 7. | Nohejbal
23. 7. | Volný program

24. 7. | Cvičení s říkánkami
25. 7. | Šperky za korunu − dílna
26. 7. | Kresby − kouzla s  tužkou 
a papírem
28. 7. | Výlet po Praze − „Cestou 
králů“
29. 7. | Trénink basketbalu
30. 7. | Volný program
31. 7. | Co najdeme v  kuchyni – 
tvoření

Program na měsíc srpen
1. 8. | Čeho si na sobě cením
2. 8. | Pohybové aktivity
4. 8. | Fotbal
5. 8. | Malování na kamínky
6. 8. | Volný program
7. 8. | Korálky z těstovin
8. 8. | Hra „Jak být lídrem“
9. 8. | Výroba přáníček
11. 8. | Geocaching − Obora Hvěz-
da a Ladronka
12. 8. | Týmové soutěže, hip hop
13. 8. | Libušský benefiční 
koncert o. s. Lačhe Čhave
14. 8. | Hop sem, hop tam 
15. 8. | Hudební worksop
16. 8. | Brože − textilní květiny
18. 8. | Fotbal
19. 8. | Výroba náramku přátelství
20. 8. | Volný program
21. 8. | Kolíčkový kamarád
22. 8. | Origami − šikovné ruce
23. 8. | Hotfix − ozdob své oblečení 
kamínky
25. 8. | Geocaching na Petřín
26. 8. | Volejbal a přehazovaná
27. 8. | Volný program
28. 8. | Kdo to hodil? − pohybová 
hra
29. 8. | Hra „Postavme si svůj stát“
30. 8. | Loučení s prázdninami

Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás:

Lukáš, Anička, Soňa, Tonny, Jana,  
Alina, Veronika a Pavla

Foto: archiv Lačhe Čhave

LAČHE ČHAVE
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Připravil Martin Zikeš

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

Městská část Praha-Libuš zve se-
niory 55+ na ukázkové cvičení, které 
pro ně připravuje tým speciálně vy-
školených trenérů pod vedením Da-
vida Hufa a  které se stalo oblíbené 
již i na jiných místech v Praze.

Původně naplánovaná ukázková 
hodina byla z důvodů špatného po-
časí zrušena, proto ji přesouváme na 
nový termín.

uKÁZKOVÁ HODina:

pátek 6. září 2013  

od 10 hodin

u fitness prvků na sídlišti Písni-
ce před vstupem do Modřanské 
rokle (ulice na Okruhu)

Délka cvičení je 50 minut.
Během ukázkové hodiny bude 

možnost vyzkoušet si dechové, prota-
hovací, mobilizační a nenáročné posi-
lovací cviky s  využitím fitnessových 
venkovních prvků. Intenzita a nároč-
nost je přizpůsobena pro seniory 55+. 

Akci připravuje městská část Pra-
ha-Libuš v  návaznosti na výsledky 
ankety „Volný čas seniorů 2013“ a  je 
bezplatná. V  případě zájmu seniorů 
se akce bude opakovat. 

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

V  současnosti Muzeum hlavního 
města Prahy zahrnuje hlavní budo-
vu − bývalý kavárenský pavilon − 
Na Poříčí na hranici Nového Města 
a Karlína, dále Podskalskou celnici na 
Výtoni s expozicí „Zaniklé Podskalí – 
vory a lodě na Vltavě“, Müllerovu vilu 
ve Střešovicích, zámecký areál Ctěni-
ce a pražské věže: Petřínskou rozhle-
du, bludiště na Petříně, Prašnou brá-
nu, Staroměstskou a  Malostranskou 
mosteckou věž a  Svatomikulášskou 
městskou zvonici.

V  hlavní budově muzea návštěv-
níci uvidí Langweilův model Pra-
hy a  najdou několik expozic: Praha 
v pravěku, Středověká Praha, Praha 
na přelomu středověku a novověku, 
Barokní Praha a Slabikář návštěvní-
ků památek. V současnosti zde pro-
bíhá také interaktivní a hravá výsta-
va s  názvem „Peníze, nebo život?“, 
která seznamuje s  historií, výrobou 
a funkcí peněz, a přispívá tak ke zvý-
šení finanční gramotnosti dětí od 
8 let. Potrvá do 5. ledna 2014.

Malostranská mostecká věž u Kar-
lova mostu se po rekonstrukci nově 
veřejnosti otevřela od 1. července 
2013. Návštěvníci se mohou těšit 
na krásný výhled na Prahu, výstavy 

nebo koncerty.
V  suterénu Petřínské rozhledy 

pořádá muzeum do 30. března 2014 
výstavu Věže z Merkuru. Návštěvní-
ci se na ní mohou vžít se do role 
konstruktérů průkopnických staveb 
technického „století páry“ nebo se 
vrátit do dětských let. To vše umož-
ní vystavené modely, např. Petřín-
ské rozhledny a Eiffelovy věže, coby 
její inspirace a  konstrukčně velmi 
blízké stavby. Zájemci mají také 
možnost postavit si vlastní model 
v hernách, kde jsou k dispozici díly 
stavebnice Merkur.

Müllerova vila, skvělé dílo archi-
tekta Adolfa Loose, nabízí návštěv-
níkům výstavu „Adolf Loos – Učit se 
bydlet“, která připomíná osobnost 
a  tvorbu toho významného archi-
tekta, rodáka z Brna, který však pů-
sobil v  řadě zemí světa a  je řazen 
mezi nejvýznamnější osobnosti ar-
chitektonické moderny. Jeho článek 
„Ornament a  zločin“ se pokládá za 
nejvýznamnější architektonický esej 
20. století. V článku „Architektura“ je 
formulována základní myšlenka Lo-
osova učení o bydlení: „Dům se musí 
líbit všem. Na rozdíl od umělecké-
ho díla, které se nemusí líbit niko-

mu….“. Etické a morální požadavky 
kladené na architekturu považuje 
Loos za důležitější než aspekty es-
tetické. Jeho koncepce uspořádá-
ní prostoru známá pod názvem 
Raumplan, založená na prostorové 
a  výškové diferenciaci začleněných 
prostor, a nepřítomnost ornamentu 
jsou základní myšlenky, které do-
provázely Loosovo dílo po celý život 
a staly se synonymy pro novou kul-
turu bydlení, která následně vedla 
k  nové moderní architektuře. Vý-
stava se věnuje architektonickému 
odkazu Adolfa Loose, který spočívá 
v  podivuhodné hře s  prostorem, 
materiálem, vybavením či světlem.

Zámecký areál Ctěnice u  Vinoře 
severně od Prahy do 25. srpna 2013 
představuje výstavu „Barvy a  tvary 
Matky Země – bohatství přírody oči-

ma dětí celého světa“. Zároveň je ve 
Ctěnicích do 15. září 2013 otevřena 
ojedinělá výstava „Večerníček Cha-
loupka na vršku a jiné pohádky z ate-
liéru Šárky Váchové“. Připomíná lido-
vé obyčeje i kouzlo lidového řemesla, 
venkovský život v 19. století. Poutavá 
expozice nabízí 150 originálních lou-
tek a dekorace z více než 25 českých 
pohádek. Provází historií a  vývojem 
animovaných pohádek, které u  nás 
mají dlouhou a úspěšnou tradici, při-
praveno je promítání filmů a tvořivý 
workshop, ve kterém si děti mohou 
vyzkoušet malování a výrobu loutek, 
animaci a další pozoruhodné činnosti 
spojené s filmem a loutkami.

(red)
Zdroj a více informací:  

www.muzeumprahy.cz
Foto: www.muzeumprahy.cz

UŽ JSTE BYLI V MUZEU PRAHY?
Letos 12. května tomu bylo právě 130. let, kdy se otevřela expo-
zice Městského muzea pražského, které se postupně rozrostlo do 
rozsáhlého současného Muzea hlavního města Prahy. co nabízí?

Z výstavy v zámeckém areálu Ctěnice.
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název firmy, poskytované 
služby

adresa, otvírací 
doba Kontakty

Kadeřnictví Jarka – kadeřnické 
služby, partnerský salon Loreal 
Professionnel

Písnice, Výletní 351,
Po, Pá 7.00–14.00
Út, St, 
Čt 12.00–19.30

606 901 772 
261 910 565
jarkles@seznam.cz

Kadeřnictví Iva – dámské, pánské, 
dětské

Písnice,  
Ke Kurtům 381
Po–Čt 13.00–19.00
Pá 13.00–17.00

723 001 485

Kadeřnictví 
Libuš, Mirotická 12 
na objednání

732 213 310  
739 291 954 
www.bodypoint.wz.cz

Kadeřnictví Rubia – pánské, 
dámské, dětské

Libuš,  
Libušská 334/150
Po, Út, Čt 
9.00−18.00
St 13.00−18.00
Pá 9.00−13.00

Katka Kuricová 
775 305 627

Kosmetika Michaela Nováková 
– kosmetické služby za příznivé 
ceny, kvalitní kosmetikou Alcina

Libuš, K lesu 42
728 173 336
novak9@volny.cz

Lucie Štěpánová – péče o vaše 
tělo, kosmetická péče, manikúra, 
pedikúra

Sídliště Písnice, 
Libušská 
400, náměstí 
s prodejnou Albert, 
dle telefonické 
dohody

604 400 042
www.peceovasetelo.cz

Nicola Brůžková, Dis. – dentální 
hygiena, airflow, bělení zubů, 
odstraňování zubního kamene 
a pigmentací

Libuš, Libušská 
149/60
Po–St 10.00–16.30

241 471 861
nicola.bruzkova@
email.cz

Masáže – reflexní, Hot stones 
aj. Tradiční medicína, bylinky, 
poradenství. Obnova tělesného 
a duševního zdraví.

Libuš, KM Studio – 
K novému sídlišti 
246/36

608 709 932         
 www.alternativni-
medicina.stranky1.cz

Masáže Irina – relaxační, 
rekondiční a sportovní masáže

Libuš,  
Libušská 294/129, T. 
J. Sokol Libuš 
Po–Pá 10.00–21.00

732 759 458 
hirina@seznam.cz 
www.masaze-irina.
webnode.cz

Ivana Kopáčková – kosmetika, 
manikúra. Německá kosmetika 
Alcina, japonská manikúra P-shine, 
parafínové zábaly, liftingové 
masáže

Sídliště Písnice, Ke 
Kurtům 379
Po–Čt 11.30–18.00
Pá 6.00–14.00

737 252 558  
607 514 940

Modeláž nehtů Lenka Lešnerová
Kadeřnictví B. Matlasová

Libuš,  
Opařanská 51

www.nehty-lenka.cz

Fitness Bodypoint – aerobik, jóga, 
taneční kurzy, cvičení s dětmi, 
zumba, spinning, pilates, bosu, 
solárium, masáže, TRX

Libuš, Mirotická 12 
cvičíme každý den 
dle rozvrhu

recepce: 241 727 756
mobil: 602 249 285
info@bodypoint.cz
www.bodypoint.cz

Výuka břišního tance – lektorka 
Ing. Magdalena Skalníková

Sídliště Písnice,  
MC Kuřátko,  
Na Okruhu 1/395

777 626 426
http://www.brisnitance-
magdalena.cz/
pravidelne-kurzy-v-praze

Wellness poradce − redukce váhy 
a zdravý životní styl

Sídliště Písnice,  
Ke Kurtům 375

739 359 780
www.zhubnete-trvale.cz

Keto, s. r. o., Masáže, ultrazvuk. 
liposukce, lymfodrenáže – 
příjemný zážitek za příznivé ceny

Libuš,  
K Lukám 647/8
Po−Pá dle tel. 
objednávek

604 293 466
info@masaze-liposukce.
cz
ww.masaze-liposukce.cz

Kosmetika – J. Víchová
Kosmetické služby – ošetření fr. 
kosmetikou Gernétic za příznivé 
ceny

Libuš,  
Zbudovská 1001/14
Dle telefonické 
dohody

714 245 973
mavla.sylvestris@
seznam.cz

EF BHV, s. r. o. – e-shop, bio 
a přírodní produkty z Provence

Libuš,  
Zbudovská 1001/14
Dle telefonické 
dohody

714 245 973
mavla.sylvestris@
seznam.cz
www.kvetinyprozdravi.cz

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům. Příjem inzerce na e-mailu: hana.ko-
larova@tiscali.cz nebo na papíru na sekretariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, s označením ADRESÁŘ. Prosíme též dosavadní inzerenty, aby nás 
v případě změny údajů informovali. Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer).

název firmy, poskytované 
služby

adresa, otvírací 
doba Kontakty

Pizzeria DonPablo – svatební 
hostiny, kuřácký i nekuřácký 
salónek, příjemné posezení, rozvoz 
jídel domů

Libuš,  
Libušská 394/227
denně 11.00–23.00

244 470 290
rozvoz: 731 154 006
vedoucí: 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Cukrárna DonPablo – vlastní 
domácí výroba dortů všech druhu 
a tvarů i na zakázku. Po dohodě 
možný i dovoz domů. Objednávky 
tel. nebo e-mailem.

Libuš,  
Libušská 394/227

denně 8.00–19.00

244 470 359
rozvoz: 731 154 006
vedoucí: 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Jídelna DonPablo – zajišťujeme 
stravování – snídaně, svačiny, 
obědy. Již od 7.00 teplá polévka 
a guláš. Výběr jídel na oběd z 8 
druhů. Rozvoz jídel domů. 

Libuš,  
Libušská 394/227
Po–Pá 7.00–14.00

244 470 359
rozvoz: 731 154 006
vedoucí: 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Hostinec Ve mlýně − česká, 
zážitková restaurace nově 
v provozu

Jalodvorská 16, 
Praha 4
Po−Pá 11.00−23.00

777 447 066
info@vemlyne.cz

HPV gastop, s. r. o. – plynařské, 
topenářské a instalatér. práce, 
plombování a montáž plynoměrů

Libuš, U Libušské 
sokolovny 373/11

602 305 061
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

Půjčovna strojů na čištění koberců 
a čalounění – stroje Kärcher na 
čištění mokrou cestou, možnost 
dovozu.

Libuš,  
Výletní 362, 
otevřeno po 
telefonické dohodě

732 965 896

Mandl – příjímáme suché prádlo 
k vymandlování

Libuš,  
Libušská 330/152 
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Textil, galanterie – široký výběr vln, 
šicích potřeb, háčkovacích přízí

Libuš,  
Libušská 330/152
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Marek Bahenský, podlahářské 
práce – pokládka plovoucích 
podlah, PVC, kobreců

Libuš, K lukám 648
603 992 326
Bahesnky3@seznam.cz

Ladislav Nekola – zednictví
zednické a obkladačské práce

Libuš,  
Šátalská 211/17

606 141 844

Havárie, non-stop služby – voda, 
topení, drobné opravy, dle dohody

Libuš, K novému 
sídlišti 246/36

Václav Dyršmíd
606 400 607 
737 828 174
fogynek@seznam.cz

Instalatérské potřeby, voda, 
topení, plyn, vybavení koupelen

Libuš, Výletní 17, 
 za sokolovnou
Po−Čt 7.00−18.00
Pá 7.00–15.00
So 8.00–12.00

261 910 238  
261 221 032
info@kvelb.net
www.kvelb.net

Fazapra, s. r. o. – veškeré stavební 
práce, včetně zateplení fasád, 
obklady a dlažby, výměna oken, 
rekonstrukce bytů atd.

Libuš, Libušská 
294/129

605 443 483,  
722 919 622 
horacekjano@seznam.cz

Blesk - stavební řemesla, s. r. o. − 
kompletní rekonstrukce a úprava 
interiéru/exteriéru

Libuš,  
Dobronická 50/9
po tel. dohodě

602 641 382
fablesk@volny.cz
www.fablesk.cz

Hasa Group, s. r. o. − kamenný 
a internetový obchod se 
spojovacím materiálem, revize 
regálů

Libuš, Obrataňská
Po−Čt 7.15−16.00
Pá 7.15−14.00

244 910 014
731 150 229
objednavky@hasagroup.
cz
www.hasagroup.cz

Účetní – s mnohaletou praxí 
(mezinárodní certifikace  Daňový 
profesionál a Účetní specialista), 
vedení účetnictví ve vaší firmě 
nebo externě

Libuš
Kasková 
724 002 087

ING – životní a úrazové pojištění 
pro děti i dospělé, penzijní fond, 
investice, poradenství

Sídliště Písnice, 
Na Okruhu 393

606 431 925
daniela.sramkova@
poradce.ing.cz

Česká pojišťovna, a. s.,  pojištění – 
životní, majetkové, úrazy, penzijní 
apod.

Písnice,  
Výletní 396 Po, Út, 
Čt 11.00–18.00
St 11.00–19.00

732 317 680 
224 403 904  
ffris@servis.cpoj.cz



KroniKa

38 | U nás | 7–8/2O1338 | U nás | 7–8/2O13

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
název firmy, poskytované 

služby
adresa, otvírací 

doba Kontakty

Allianz pojišťovna, a. s., pojištění − 
životní, majetkové, úrazy, penzijní 
apod., Miroslava Menšíková

Písnice, Libušská 
95/75

773 476 465  
244 467 283
miroslava.mensikova@
iallianz.cz

Kontakt-servis, JUDr. Šimáček & 
JUDr. Šimáčková, realitní kancelář 
pro Prahu 4

Libuš, Klokotská 
833/1a
Jednání dle dohody

603 483 771
simacek-reality@iol.cz
www.simacek-reality.cz

Avareal – chcete prodat dům, byt, 
chatu či pozemek?

Písnice,  
Výletní 396 
Po, Út, Čt 11.00–18.00
St 11.00–19.00

732 317 680  
224 403 904
www.fris.avareal.cz 

Archinvea, s. r. o. – architektonická 
a projekční kancelář

Libuš,  
Burianova 956/6

233 311 552  
774 413 778
jirat@archinvea.cz
www.archinvea.cz

Ing. Daniela Baierová – stavební 
poradenství – v rozsahu 
stavebního zákona a příslušné 
části správního řádu

Libuš,  
Zahrádecká 371

261 911 074
baierova.daniela@
email.cz

Ing. arch. Ondřej Hronek − 
návrhy a projekty obytných budov, 
rodinných domů a interiérů

Písnice,
Velká lada 503/4

hronek.architect@gmail.
com

Ing. Adolf Cerhák − projektování 
staveb - projekty rodinných domů, 
přístavby atd.

Písnice, Výletní 363
737 359 497
a.cerhak@email.cz

Marek Konfršt – nezávislý 
finanční poradce, zdarma finanční 
poradenství

Písnice,  
Hoštická 256/18
nonstop

602 709 854

DataComp, s. r. o. – účetní 
a daňová kancelář − zpracování 
účetnictví, mezd a daní pro 
podnikatele a firmy interně 
i externě

Písnice,
Velká lada 503/4

Ing. Hronek
724 083 282
datacomp@seznam.cz

Servis – opravy: počítače, 
mobilní telefony – nákup, prodej, 
příslušenství – nové, použité

Libuš, 
Libušská188/52,
Po–Pá 9.00–18.00
So 9.00–12.00

775 680 898

Ing. Antonín Vlk – levné počítače 
pro rodinu, děti i seniory, výběr PC, 
nákup, úprava, instalace, internet, 
wifi, údržba

Písnice, 
Mezi Domy 368

603 151 558
222 944 741
antonin.vlk@seznam.cz

Truhlářství Dolejš – výroba, opravy 
oken a nábytku, montáže

Písnice,  
U Jednoty 75/3,
telefonicky dle 
dohody

603 984 394
www.dolejs-truhlarstvi.
wbs.cz

Mirax – nábytek, matrace, židle

Libuš, 
Meteorologická 
95/14
Po−Pá 8.00−17.00

241 713 594
728 351 534
info@mirax.cz
www.mirax.cz
www.matrace-rosty-
postele.com
www.kancelarske-zidle.
com

Rendl – piana – prodej, opravy, 
ladění, dlouhodobý i krátkodobý 
pronájem, prodej příslušenství.

Písnice, Libušská 
128/62

775 133 177
info@rendl-piana.cz
www.rendl-piana.cz

Černá E. – výroba, prodej péřových 
dek a polštářů různých velikostí 
i z doneseného materiálu

Libuš,  
Hvězdonická 122/5
Po–Čt 10.00–12.00
14.00–17.00

241 712 810  
774 034 566

Autoškola Zdeněk Vojáček – ZEUS 
– výcvik sk. An, A1, Ao, An, B, B+E, 
C, C+E, D, D+E, T

Libuš, Libušská 77 603 444 160
www.autoskola-vojacek.cz

Cyklo Emap – prodejna, servis 
jízdních kol

Písnice,  
K Vrtilce 317,
Po, Út, St, Pá 
10.00–18.00
Čt 12.00–20.00
So 9.00–14.00
(zimní soboty od 
listopadu do února 
– zavřeno)

261 911 452 
721 414 810
obchod@emap-praha.cz
www.emap-praha.cz

název firmy, poskytované 
služby

adresa, otvírací 
doba Kontakty

TeniServis Nekola
Výplety a opravy raket na tenis 
a squash. Vybavení a údržba 
tenisových dvorců. 
Trenérská činnost a pořádání 
turnajů.

Cyklo Emap, 
nebo kdekoliv 
dle telefonické 
domluvy

PaedDr. Ivan Nekola
603 235 030
ivan@tenis-nekola.cz

František Holík – tenis, 
diplomovaný trenér, naučí základy 
tenisu; sparing též možný

Chladírenská 272
Po−Ne 8.00–21.00

604 844 077
frantisekholik@gmail.
com

Ing. Ewa Klosová – polština; 
korektury, překlady

Libuš,  
Mašovická 160

721 837 202 
241 710 439
ewa.klosova@quick.cz

Mgr. Anna Kučerová
německý jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně ověřené 
překlady 

Libuš, Na Okruhu 5 607 808 103

Hana Konfrštová – psychologie, 
psychoterapie, mezilidské vztahy – 
poradenská a konzultační činnost 

Písnice,  
Hoštická 256/18 
Po, St, Pá 12.00–
19.00

261 910 711
lockman@seznam.cz

Fidelio, s. r. o. – slevový portál, 
slevy 33 % a více – kultura, 
cestování, gastronomie a další; 
koncertní agentura na klasickou, 
jazzovou a swingovou hudbu

Libuš, Mirotická 4 
777 918 077
www.vyhodnacena.cz
www.fideliokoncerty.cz

MDDr. Kateřina Petříková – 
praktické zubní lékařství, přijímá 
nové pacienty

Libuš, 
Meteorologická 
987/21 

732 608 080

Jaroslav Konfršt – služby DDD, 
deratizace, dezinsekce, dezinfekce; 
vyklízení sklepů, výtahových 
šachet a půd, záruka 6 měsíců

Písnice, Hoštická 
256/18  
nonstop

602 353 486
lockman@seznam.cz

DDD Servis, s. r. o. – poradenství 
v problematice ochrany 
rostlin, deratizace, dezinfekce 
a dezinsekce

Písnice, 
Libušská  104/313
Po–Pá 8.00–17.00

261 910 149  
261 911 774  
dddservis@pestcontrol.cz

Travino, v. o. s. – deratizace, 
desinsekce, dezinfekce, ochrana 
budov proti usedání ptactva 

Libuš,  
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Květinářství a zahradnictví 
Bodypoint

Libuš, Mirotická 12
Po–Pá 9.00–19.30
So 8.30–15.00
Ne 10.00–15.00

241 727 756,  
602 249 285
www.kvetinybodypoint.cz

Kristina Thaler − profesionální 
fotografka se zaměřením na focení 
dětí, svatební fotografie, portrét, 
těhotenské, partnerské a rodinné foto

Libuš,  
Mašovická 154/2

777 177 228
www.kristinathaler.com

Mgr. Hana Kolářová – redakční 
práce – zpracování a úpravy textů, 
psaní článků, tiskové zprávy, 
editace publikací, korektury

Stará Písnice, 
K Mejtu 200/22

731 179 913
hana.kolarova@tiscali.cz

Petboom – internetový obchod 
zaměřený na prodej jezdeckých 
potřeb a chovatelských potřeb pro 
psy a kočky

Písnice, (rozvoz 
Libuš a Písnice 
zdarma)

734 457 743
info@petboom.cz
www.petboom.cz

Barvy, laky, drogerie (zastoupení 
fy Ryor), papírnictví, hračky, dárky, 
rybářské drobnosti (červi, žížaly, 
rousnice), nože Wegner

Libušská 42/190
Po−Pá 9.15−18.00
So 8.30−12.00

606 752 298

Půjčovna přívěsů Jan Doleček 
− půjčování nákladních přívěsů 
a vozíků za osobní automobily

Libuš,  
Libušská 319/126
Po−Ne 7.00−21.00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

Ipak tonery, s. r. o. – levné 
náplně, originální, alternativní 
a renovované tonery a inkousty 
do tiskáren, kopírek a faxů. Výkup 
prázdných cartridgí. Tiskárny 
a multifunkce.

Libuš,  
Libušská 12/189
Po−Čt 8.00−17.00
Pá 8.00−15.00

241 729 645
777 568 576
jana.krckova@ipak.cz
www.ipak.cz

Keto, s. r. o. − veřejné sklady, 
dlouhodobé i krátkodobé 
uskladnění zboží, materiálu, nábytku, 
pneumatik, pro firmy i občany

Libuš, Obrataňská
Po–Pá 7.30 – 15.30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Připravil Vojtěch Kolář
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 V  září  2010  otevřela  společ-
nost  auto  MOTOL  BENI  a.s.  na 
pražském  Ořechu  svou  novou 
provozovnu  AMB  Praha,  kte-
rou  ustanovila  svým  hlavním 
autocentrem.    Co  tato  dvouletá 
zkušenost pro vyznavače značky 
Ford znamená?
Musím říci, že naše firma se 
s příchodem na Ořech probou-
zí a revitalizuje k novým akti-
vitám a toto oživení by mělo 
přinést pozitivní výsledky pře-
vážně  našim stávajícím klien-

tům a přivést do našich provo-
zoven klienty nové. Chceme se 
stát partnerem každého z na-
šich zákazníků – nikoli pouze 
dodavatelem, ale i poradcem 
a pomocníkem.  Po dvou letech 
působení zde na Ořechu jsme 
dospěli ke změnám, které by 
měly jak zlepšit služby pro stá-
vající zákazníky, tak usnadnit 
přístup k těm novým. Věřím, 
že s tímto vstřícným a transpa-
rentním přístupem se na nás 
začnou obracet i zákazníci ze 

širšího okolí hledající profesio-
nalitu  se zachováním „rodin-
né“ atmosféry.
 Nabízí AMB Praha na Ořechu 
kromě  prodeje  a  servisu  vozů 
také něco nového?
Kromě zlepšení služeb také 
dochází k jejich značnému 
rozšíření. Navíc ke standard-
nímu prodeji nových a ojetých 
vozů a jejich servisu přibyla 
například půjčovna vozidel 
nově také na dobu 8 hodin za 
symbolickou cenu, půjčovna 
příslušenství na vozy, vyzved-
nutí vozu k opravě u zákazní-
ka, transport klientů ke koupi 
nového vozu (z metra apod.) 
a další. Na naší pobočce máme 
také specialisty na prodej 
vozů firemní klientele  (tvorba 
a správa vozových parků) s vy-
soce profesionálním a indivi-
duálním přístupem.
 Jaké  místo  zaujímá  Ford 
AMB  Praha  na  Ořechu  mezi 
ostatními zastoupeními znač-
ky v Čechách?
S naším vstřícným přístupem 
a snahou postarat se o kaž-
dého zákazníka souvisí i sna-
ha těmito službami pokrýt co 
největší část trhu, rozrůstat se. 
Hledáme nová působiště Ford 
v Praze a okolí a nové obchod-
ní příležitosti. Ford AMB Praha 

se aktuálně stává třetím nej-
větším dealerem značky Ford 
v republice. Naše ambice jsou 
vysoké a v roce 2013 se chce-
me posunout na druhou příč-
ku. Věříme, že nám k tomu 
přispěje i fakt, že autosalon na 
Ořechu je jedním z nejmoder-
nějších autosalonů Ford v Čes-
ké republice.
 To  jsou  ambiciozní  plány. 
Jakými  prostředky  jich  chcete 
dosáhnout?
Mimo již zmíněného rozšiřová-
ní a zkvalitňování našich služeb, 
osobnímu přístupu k zákazní-
kům a maximální transparent-
nosti našeho obchodu, má naše 
společnost velice silné zázemí 

ve formě holdingu MVC Auto-
motive Group B.V., který vlast-
ní rovněž pobočky v Rakousku 
a Belgii. V současnosti MVC 
Automotive Group B.V. nabízí 
k prodeji pět různých značek, 
ovšem značka Ford má jasnou 
prioritu. Fúze se společnos-
tí MVC Automotive Group B.V. 
a auto MOTOL BENI a.s. naší 
firmě jednoznačně prospě-
la a to se odráží v rostoucích 
výsledcích naší společnosti. 
Věříme, že naše neutuchající 
snaha zlepšovat se, nám po-
může dosáhnout nastavených 
cílů a v následujích letech se 
staneme leaderem značky Ford 
v České republice. (red)

Michal Suk, obchodní a marketingový ředitel

Ford model T 1921

Třetí rok na Ořechu 
a stále lépe! 

Provozovna AMB Praha
Severní 321, 252 25 Ořech – Praha západ, Tel. 234 234 111 
www.fordamb.cz

Nabídka služeb:
• prodej nových vozů
• prodej ojetých vozů
• autorizovaný servis 
 vozidel Ford
• servis vozidel ostatních 

značek
• profesionální klempírna 

a lakovna
• prodej náhradních dílů 

a příslušenství
• půjčovna náhradních vozidel 

od 250 Kč
• půjčovna běžných vozidel 

od 650 Kč
• půjčovna příslušenství 

(střešní boxy,nosiče a další)
• vyzvednutí auta k opravě 

(pick-up service) 
• transport klientů na náš 

autosalon a zpět
• financování nových 
 a ojetých vozů
• pojištění vozů
• prodloužená záruka do 5 let
• prodej vozů firemní klientele 

a správa vozových parků

i n z e r c e  

i n z e r c e  

PŘÍMÝ VÝROBCE 
REKLAMY NA 

PRAZE 4

vosa
výroba a instalace reklamy

velkoplošný 
digitální tisk

řezná 
gra ka

potisk 
triček

webové 
stránky

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

i n z e r c e  



 i n z e r c e

 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


