
Libuš a  Písnice
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ŠIROKÁ NABÍDKA AKCÍ PRO VEŘEJNOST
HOUBAŘSKÁ PORADNA V KLUBU SENIOR
JAK TO VYPADÁ S BYTOVÝM DOMEM PÍSNICE
PŮJČIT SI PENÍZE – PŘÍLEŽITOST NEBO RIZIKO?
LUŠŤOVKA

1 Ze sídliště Písnice se vyráželo na Pražské cyklozvonění.
2  Mš Lojovická nabídla kurz bruslení na inlinech.
3  Děti ze Zš v Písnici společně se strážníky  

městské policie kontrolovali řidiče.
4  Městská část Praha-Libuš zajistila cvičení pro 55+.
5  V Písnici se jel 6. ročník závodu horských kol  

– pro všechny generace.
6  Začal školní rok – barevně a zvesela v Mš Lojovická.

Foto: Josef Koudelka, Simona Vlašimská, Jana Martínková,  
Tomáš Slavík a Ivana Sýkorová.
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„Asijský veCer“

v nedEli 20. Ríjna od 16:00 do 19:00h

aneb Jak známe své sousedy?

Pojďme se společně pobavit a nechme se pro jeden večer oslovit kulturou, uměním, 
znalostmi a tím, co vše nám rozmanitý asijský kontinent může nabídnout.

KDE:

Adresa: Libušská 1 (zelená budova, vedle pobočky České pošty)

Akci a program pro Vás připravila nově vzniklá iniciativa, Občanské komunitní fórum. Zveme nové místní zájemce o 
účast v OKF. Přijďte mezi nás.

K pomoci na akci samotné se můžete hlásit nebo další informace získat na e-mailu:  okforum1@gmail.com a tel. čísle 774 871 203

Druhý společenský multikulturní večer, na který Vás zveme, bude na téma Asie, asijská hudba, 
kultura, náboženství a asijské kulinářské umění. 

Autentické ochutnávky a delikatesy, nápoje
Příprava tradiční vietnamské polévky Pho
Ukázky asijských her a tancu  
FotograFie, vyprávení a postřehy cestovatelu
Hudba a orientální hudební nástroje
Nudit se nebudete, přichystané jsou zábavné workshopy, pro děti i dospělé
Zasoutěžte si v našem asijském kvízu a vyhrajte asijskou cenu!

Ochutnávka z programu:

→	 Fitness zdravotní tělocvik
→	 Cvičení s posilováním na ba-

lančních míčích
→	 Rehabilitační cvičení
→	 Cyklus setkávání „zdravý ži-

votní styl na penzi“ aneb „co všechno může ovlivňovat naše zdraví“
→	 Výuka cizích jazyků
→	 Trénování paměti zábavnou formou
→	 Nordic walking chůze v terénu s odborným lektorem

Zájemci o místo v kurzech, volejte, prosím, od úterý 8. října na 
tel.: 604 273 968.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš
Foto: Jana Martínková

SENIORSKÉ KURZY  
ZAČÍNAJÍ ZA PÁR DNÍ
Vážení senioři, připrave-
né podzimní kurzy a akce 
zdarma začínají právě nyní. 
Přihlásit se můžete na tyto 
aktivity:

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

11.—13.10. a 2.11. 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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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, vyhráli jsme 
jednu z dalších bitev, kte-
rou několik let vedeme 
s  Magistrátem hlavního 
města Prahy (MHMP). Od 

zprovoznění Pražského okruhu na 
podzim 2010 jsme čelili třetímu, za-
tím nejvážnějšímu ataku na otevře-
ní nájezdu mezi Písnicí a Dolní-
mi břežany. V lednu odbor stavební 
MHMP bez ohledu na naše námitky 
dokonce rozhodl o otevření této kři-
žovatky. Porušil tak platné územní 
rozhodnutí, které otevření křižovatky 
umožňuje až po výstavbě obchvatu 
Písnice, ten je ale v  nedohlednu. Po 
tomto rozhodnutí, které obsahova-
lo mnoho vad, následovalo opravné 
rozhodnutí MHMP, jež se pokoušelo 
chyby prvního rozhodnutí napra-
vit, ovšem protiprávní cestou. Toto 
opravné rozhodnutí jsme napadli 
jako nezákonný exces a  nadřízený 
orgán, Ministerstvo pro místní roz-
voj, dal našim argumentům zcela za 
pravdu a  rozhodnutí zrušil jako 
nezákonné. Původní rozhodnu-
tí o  otevření křižovatky však nadále 
zůstávalo v  platnosti. Zde jsme če-
kali na vypořádání našich připomí-
nek taktéž u Ministerstva pro místní 
rozvoj. Dříve, než se tak stalo, MHMP 
procesem autoremedury zrušil své 
vlastní rozhodnutí. Nečekal tak na 
verdikt Ministerstva pro místní roz-
voj, které by, jak jsem přesvědčen, 
našim argumentům dalo za pravdu 
a  rozhodnutí MHMP by buď stejně 
zrušilo, nebo vrátilo k  přepracová-
ní. Zůstáváme ovšem v  pozornosti, 
protože do budoucna nelze vyloučit 

podobný pokus obejít platné územní 
rozhodnutí. Cesta vpřed vede pouze 
a  jen naplněním podmínky územní-
ho řízení, nikoliv pokusem ji obejít. 
Naplnění znamená postavit ob-
chvat Písnice, a tím odvést dopra-
vu z této části naší obce, kde zejmé-
na ráno je situace naprosto zoufalá. 
Stále se setkávám u  našich občanů 
s  názorem, že otevřením nájezdu 
na Pražský okruh by se staré Písnici 
ulevilo. Opak je pravdou, nezávislá 
studie ČVUT vypracovaná k  tomuto 
problému před několika lety hovo-
ří jasně – s  otevřením nájezdu bez 
obchvatu dojde až ke zdvojnásobení 
provozu v ulici Libušská!

Na písnický obchvat bude od 
Kunratické spojky navazovat další 
část, která na něj napojí i areál Sapy. 
Vedení tržnice nyní připravilo do-
kumentaci pro územní řízení. Je to 
významný krok k odvedení dopravy 
z  ulice Libušské, neboť podle reali-
stických odhadů každé páté auto, 
které jede po Libušské ulici mezi 
úseky s  křižovatkami Meteorolo-
gická a Kunratická spojka, míří prá-
vě do tohoto areálu. Vybudováním 
komunikace, která spojí areál 
sapa s  Kunratickou spojkou, 
kdy současně bude omezen výjezd 
z areálu Sapy na Libušskou, se znač-
ně odlehčí dopravě na Libušské. A to 
výrazně! Na financování této části 
obchvatu by se finančně podílela 
i  společnost Saparia, a. s. Budou-li 
povolení, dokončen by mohl být 
v řádu několika let, jedná se o úsek 
cca 600 metrů. Vybudováním této 
komunikace by se přirozeně zvýšil 

i tlak na dostavění celého obchvatu 
Písnice. Jakmile je jeden úsek hoto-
vý, snáze se hledají peníze na stavbu 
navazujících celků.

Do uvolněné funkce ředitele 
městské policie Prahy 12 na-
stoupil Mgr. Gejza Úlehla. Ne-
jen stiskem ruky nezapře, že je to 
„ostrý hoch“, který své dosavadní 
zkušenosti čerpal i  v  zásahové jed-
notce. V krátké době osobně přispěl 
k  eliminování dvou bezdomovec-
kých stanovišť. Při našem prvním 
setkání s  panem ředitelem Úlehlou 
jsme se během pěti minut shodli na 
prioritách práce našich strážníků, 
což jsou v  oblasti represe drogoví 
dealeři. Městská policie se pod jeho 
vedením zaměří více na jejich potla-
čení v naší části, především u pošty 
a v okolních ulicích. Věřím, že pozi-
tivní výsledky práce uvidíme v brzké 
době.

Kauza delfíni v  Praze má dal-
ší pokračování. Organizátor stále 
nemá povolení Ministerstva život-
ního prostředí na dovoz delfínů 
ani povolení stavebního odboru na 
stavbu delfinária a jeho komponen-
tů. Ohlášený třetí termín, tentokrát 
od 31. října, je opět zcela nereálný. 
Na internet navíc proniklo video 
s  otřesnými záběry, jak se zachá-
zelo se zvířaty během náhradního 
letního programu za zrušené delfíní 
show. Městská veterinární sprá-
va uskutečnila šetření, jehož 
výsledkem je pokuta vůči orga-
nizátorovi za nevyhovující podmín-
ky, ve kterých se zvířata nacházela. 
Když organizátor neumí vytvořit do-

statečné prostředí pro želvy, bude 
se umět postarat o delfíny? V televi-
zi proběhla série reportáží o tom, jak 
organizátor odmítá i přes mnohatý-
denní urgence vracet vstupné. Ma-
jitelé vstupenek píší i mně s žádostí 
o radu, na sociálních sítích se formu-
je skupina lidí odhodlaných podat 
na organizátora hromadnou žalo-
bu, aby se tak domohli svých peněz 
zpět. Činí se i organizátor A. Kaiser. 
Podal na mě žalobu na ochra-
nu osobnosti, neboť jsem o  něm 
v Českém rozhlase prohlásil, že je to 
mistr slibů a  velký lhář. Domáhá se 
omluvy, poslední dvě slova se údaj-
ně dotkla jeho cti. Namísto toho, 
aby organizátor přiznal skutečnost, 
že není schopen dostát svým sli-
bům, šíří do médií informace o spik-
nutí. Pokud v  tomto případě jde 
o  konspiraci, pak jedině o  spiknutí 
zdravého rozumu. Pokud totiž bude 
i  nadále postupovat při vyřizování 
povolení tak jako dosud (například 
o  územní souhlas si ještě nepožá-
dal, byť na jaře opakovaně tvrdil, že 
tak učiní v „nejbližších dnech“), vany 
pro delfíny v  cirkusovém stanu se 
návštěvníci jen tak brzo nedočkají. 

Přeji Vám všem pěkný podzim 
a  ať to na drakiádě 12. října všem 
dětem pěkně lítá!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

V  srpnu byla v  sokolovně vymě-
něna desítky let stará okna a dvoje 
vstupní dveře. Jde o investici ve výši 
zhruba 600 tisíc korun, která v  ná-
sledujících letech výrazně sníží ná-
klady na provoz budovy. V rozpočtu 
městské části bohužel nemáme pro-
středky, které bychom mohli Sokolu 
na tyto investiční akce poskytnout. 
Zprostředkoval jsem proto jednání 
mezi vedením TJ Sokol Libuš a vede-
ním společnosti Saparia, a. s. Výsled-
kem je částka 150 tisíc korun, kterou 
společnost Saparia místním soko-
lům na rekonstrukci věnovala. Další 
částkou ve výši 30 tisíc korun přispě-
lo vedení tržnice místním fotbalis-
tům v FSC Libuš. Byla přislíbena spo-
lupráce i v dalších letech. Považuji za 
přirozené, že největší podnikatelský 

subjekt bude finančně podporovat 
naše významné sportovní organi-
zace s  velkou členskou základnou. 
Bylo mi potěšením tato jednání 
zprostředkovat a  stát se garantem 
nově započaté spolupráce, jejímž 
výsledkem bude i větší zapojení vi-
etnamské mládeže mezi ostatní děti 
v těchto sportovních klubech.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Foto: archiv TJ Sokol Libuš

→ Pan Hoang Dinh Thang, generální 
ředitel Saparia, a. s., pan Karel Krůfa, 

starosta TJ Sokol, a Jiří Koubek, sta-
rosta městské části, při slavnostním 
předávání finančního daru formou 

symbolického šeku před nově zrekon-
struovaným vstupem do sokolovny.

SPOLEČNOST SAPARIA PŘEDALA ŠEK NA OPRAVU SOKOLOVNY
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Školská zařízení v  Libuši a  Písnici 
připravila pro děti různé aktivity, od 
výchovných a  vzdělávacích pořadů 
s Městskou policií přes cyklojízdy a vy-
jížďky na kolech a  koloběžkách s  pře-
kážkami i bez nich až po akce s názvem 
„Do školky po svých“, kdy se děti s  ro-
diči ráno dopraví do školky jinak než 
autem. Novinkou letos byla i výuka na 
in-line bruslích.

Základní škola v  Písnici uspořádala 
akci se strážníky Městské policie. V pon-
dělí 16. září asistovaly děti strážníkům 
při kontrole dodržování pravidel silnič-
ního provozu, dozvěděly se něco o čin-
nosti Městské policie a  rozdávaly řidi-
čům jablíčka nebo citróny podle toho, 
zda řidiči jeli podle pravidel. Akce pro-
běhla na dvou místech v  Písnici a  ob-
zvláště v ulici Libušská bylo co sledovat.

V základní škole Meteorologická vy-

zvali páťáci své kamarády na prvním 
stupni, aby přijeli do školy na kolech, 
bruslích nebo koloběžkách, prostě ji-
nak než každý den. Kdo přijel a  zapo-
jil se tak do výzvy, dostal za odměnu 
drobnou sladkost.

Velká rodinná cyklistická akce pro-
běhla i  v  sobotu 14. září a  měla název 
Pražské cyklozvonění. Cílem cyklopelo-
tonů z různých částí Prahy byl Centrální 
park v Praze 11. Následující den, v nedě-
li 15. září, se v Písnici konal Cyklozávod 
pro děti i  dospělé pořádaný cyklistic-
kým oddílem.

Zkrátka, akcí bylo bohatě a  fotky 
z některých si můžete prohlédnout.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Jana Martínková a archiv  
ZŠ Meteorologická

ČISTÝ VZDUCH – JE TO NA NÁS!

Cyklozvonění tradičně zahájila pro-
jížďka po pražských cyklostezkách. 
Skupiny cyklistů odstartovaly z  dva-
nácti míst, aby se na závěr sešly na Již-
ním Městě. Účastníci měli příležitost 
vyzkoušet si, že po Praze lze jezdit na 
kolech i s malými dětmi – nejmladší-
mu účastníku jízdy byly pouhé 2 roky, 
nejstaršímu cyklistovi 85 let. Trasy 

měřily od 5 do 18 km a byly vybrány 
právě s ohledem na rodiny s dětmi.

Po dojezdu pelotonů odstartoval 
na louce u stanice metra Opatov od-
polední program, který představil 
nejen novinky v  pražské cyklodo-
pravě, ale například také exhibice ve 
freestyle, vyzkoušení jízdy na elekt-
rokolech z  půjčovny PREkolo nebo 

půjčovnu speciálních kol. Dětské 
účastníky potěšilo divadelní před-
stavení, jízdy na ponících nebo ská-
kací hrady. Cykloturistům, kteří hle-
dají tipy na výlety v okolí Prahy, při-
šly zase vhod mapy turistických tras 
Greenways. Součástí programu byl 
také závod, během kterého rodinné 
týmy projížděly na kolech vyznače-
ná stanoviště na okružní trase.

Hlavním pořadatelem letošního 
ročníku Pražského cyklozvonění byla 
Praha 11. Na organizaci se spolupodí-
lelo dalších dvanáct městských částí 
a obcí, včetně Prahy-Libuše. Akce se 

konala už posedmé a  v  jejím orga-
nizování se postupně vystřídaly jed-
notlivé městské části. Každým rokem 
jejich počet rostl, letos se nově při-
pojily Kunratice, Šeberov a také obec 
Průhonice. Starosta Prahy 11 předal 
v  závěru jízdy organizační štafetu 
symbolizovanou velkým cyklistickým 
zvonkem zástupkyni Prahy 13, která 
bude pořádat příští ročník cyklozvo-
nění v září 2014.

Tisková zpráva  
Pražského cyklozvonění 2013,  

upravila Lenka Koudelková a redakce U nás
Foto: Josef Koudelka

JAKÉ BYLO LETOŠNÍ CYKLOZVONĚNÍ
V sobotu 14. září vyrazil od Klubu Junior na sídlišti Pínice pelo-
ton cyklistů z Prahy-Libuše a Prahy 12, který se připojil k letoš-
nímu Pražskému cyklozvonění v cílovém parku u stanice metra 
Opatov na Jižním Městě, kam během dne dorazily na kolech, 
in-line bruslích i pěšky stovky Pražanů.

Právě tak zní letošní podtitul evropského týden mobility − týdne, ve 
kterém se pořádají různé akce, přednášky, cyklojízdy a další aktivity 
představující a nabízející alternativní způsoby dopravy. Děti i dospě-
lí mohou získat informace o novinkách v přepravě osob, znečištění 
životního prostředí automobilovou dopravou ve městech, ale také 
o možnostech využívání městské hromadné dopravy.
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První den se vás sešlo 15, všichni 
jste přišli s úsměvem a vydrželo vám 
to celý den. Rodiče vás totiž bezvad-
ně připravili na nový začátek. A my 
ve školce jsme tento vstup do světa 
her také nenechali náhodě.

Veselo bylo hned po ránu, protože 
před vchodem do školky nás všechny 
vítali klauni. Bylo to o  obřích bubli-
nách i o nafukovacích balóncích. Pro-
stě uvítání, jak se patří, plné smíchu 
a  radosti, které k  vám, dětem, patří. 
Nová poznání na vás čekala v milých 
paních učitelkách, v  upravených tří-
dách se spoustou hraček, stavebnic 
a kamarádů. Společně jste si pohráli, 
zazpívali, zatančili a  zasportovali na 

školní zahradě, seznámili se také s na-
šimi zvířecími kamarády − rybičkami.

Při stolování a  sebeobsluze jste 
byli moc šikovní, rodiče na vás mo-
hou být právem pyšní. V  dalších 
dnech už jste si někteří mohli vy-
zkoušet nové postýlky, které se 
vám moc líbily. Však také po krátké 
pohádce jste brzy a  pěkně spinka-
li. První den se vydařil a jistě ve va-
šich  hlavičkách jako příjemný záži-
tek přetrvá do dospělosti.

Přeji vám, milé děti, aby se vám ve 
vaší školce líbilo, abyste toho hodně 
poznaly a užily.

PS: A i kdyby se děti ve školce úpl-
ně všechno nenaučily, tak skuteč-

nost, že fungují dohromady, že se 
dokáží domluvit, pozdravit, oslovit, 
pomoci, ustoupit, pohladit, nám do-
spělým dává odpověď, že doba ve 
školce nebyla promarněná.

Tak krásná poznání.

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE
uteklo to jako voda, co jsme se naposledy viděli u zápisu a na 
Hracích dopoledních a už opravdově vyrážíte ruku v ruce směr 
školka. nastoupilo vás do naší Mateřské školy Lojovická celkem 
27 nových kamarádů.

DEN BEZ AUT
V Mateřské škole Lojovická jsme zahájili zářijový „evropský tý-
den mobility – den bez aut“ kurzem bruslení na in-linech, s rodi-
či Terezky Kudláčkové. Rodiče i děti byli nadšeni. 

Ivana Sýkorová, foto: Simona Vlašimská

Nejmladší závodníci se na svých 
„odstrkovadlech“ pustili do souboje 
se svou tratí v  půl jedenácté. Další 
kategorie, už na plnohodnotných 
kolech, následovaly podle progra-
mu. Dopoledne uzavřelo vyhláše-
ní výsledků dětských a  žákovských 
kategorií. Závodní den pokračoval 
odpoledne na obtížnějších tratích, 
v  terénu okolo Libušského potoka, 
kde se postupně vydali bojovat mlá-
dežníci a  také dospělé závodnice 
a  závodníci. Všichni svůj závod ab-

solvovali v pořádku. První tři v každé 
kategorii si odváželi pěkné ceny od 
firem Craft a  Enervit a  všichni pak 
dobrý pocit z pěkně stráveného dne.

Výsledky a  fotografie ze závodu 
najdete na: www.skvelopraha.cz.

Máte doma šikovné děvče nebo 
kluka, kteří jezdí rádi na kole? Přijďte 
se podívat na trénink cyklistického 
oddílu SK Velo Praha. Sraz je každé 
úterý v 16:45 u ZŠ Meteo.

Karel Kubín
Foto: Tomáš Slavík

CRAFT − O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
V Písnici se 15. září uskutečnil již 6. ročník cyklistického závodu 
horských kol. Závod pořádá cyklistický oddíl sK Velo Praha za 
podpory MČ Praha-Libuš.

I přes nepřízeň počasí 
se nám tato akce velmi 
líbila. Oceňujeme přístup 
pana Kudláčka a  jsme 
vděční za rady, které 
jsme od něho dostali.

Krásovi

Děkujeme za 
organizaci in-line 
bruslení a za fotky. 
Bylo to skvělé. 

Marie Bílková
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šKOLní ROK 2013/14
ZŠ s  rozšířenou výukou jazyků 

Ladislava Coňka je škola pouze prv-
ního stupně ZŠ s celkovým počtem 
117 žáků. 

Máme 6 tříd a 3 oddělení školní 
družiny s  kapacitou 90 žáků. Vyu-
čujeme dle školního vzdělávacího 

programu ,,Don‘t worry be happy.“ 
Kromě anglického jazyka, který vy-
učujeme již od 1. třídy v rozsahu 2 
hod. týdně, se naši žáci učí i druhý 
cizí jazyk od 4. třídy. Momentálně 
nabízíme němčinu a španělštinu. 

V  letošním roce jsme získali fi-
nanční prostředky na školní au-
tobus, na plavání žáků, na rekon-
strukci elektrické sítě, datové sítě 
a  topného systému, vybudování 
keramické díly a pořízení tabulí do 
jídelny a  fialové učebny. To vše za 
finanční podpory MČ Praha-Libuš 
a sponzorských darů. Děkujeme!

PRVní šKOLní Den
(Z vyprávění žákyně první třídy)

Před školou nás uvítal obrovský 
dav lidí, brácha od nás odešel ke 
svým spolužákům a mě opouštěla 
radost a  začala jsem se bát. Měla 
jsem na krajíčku, když vtom jsem 
uviděla kamaráda ze školky, a  to 
mě trochu uklidnilo. Paní ředitelka 

nás přivítala na zahradě školy, dali 
nám kytičky na svetry a šli jsme do 
naší třídy. Paní učitelka mě posa-
dila do třetí lavice ke dveřím, s ně-
jakým černovlasým klukem. Dívala 
jsem se na velký obraz před námi. 
Mamka a  další rodiče stáli vzadu 
a paní učitelka nám něco povídala. 
Za nějakou chviličku jsme šli domů. 

Když jsem šla večer spát, měla 
jsem před očima vzorně sedící 
holčičku z  obrazu ve třídě a  zaží-
vala nějaký zvláštní pocit, asi pocit 
radosti a  štěstí, že chci sedět jako 
ona a dobře se učit.

Mgr. Jana Daňhelková
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

iVan LenDL  
– aLFOns MucHa

Výstavu „Ivan Lendl – Alfons Mu-
cha“, která se konala v Obecním domě, 
jsme navštívili 10. září. A  nelitujeme! 
Byly pro ni vyhrazeny dva sály. Mohli 
jsme zde vidět plakáty pro divadelní 
představení a další sady plakátů s roz-
dílnými tématy, např. roční období, 
drahé kameny a květy. Promítal se zde 
také dokumentární film o přípravě vý-
stavy a  se zachycením důvodů, proč 
začal Ivan Lendl plakáty sbírat.

Výstava nás velice oslovila a moc 
se nám líbila − především vyprávění 
naší paní průvodkyně.

Denisa Došlá a Rebeka Larvová

POcHOD  
PROTi RaKOVinĚ PRsu

13. ročník Avon Pochodu proti ra-
kovině prsu 8. září 2013 měl zastou-
pení i ze ZŠ Meteorologická a ZŠ L. 
Coňka. Akce odstartovala v  pravé 
poledne ze Staroměstského náměs-
tí. Cílem byly Žluté lázně, kde byly 
účastnice odměněny krásným kon-
certem a občerstvením. Slunce nám 
přálo a  vzlétnutí několika tisícovek 
balonků k  obloze byl úžasný záži-
tek. Kdo se k nám přidá v roce 2014 
a podpoří smysluplnou akci? Všichni 
jste vítáni! 

J. Němečková
Foto: Soňa Štefanová

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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KLUB SENIOR
ZÁZeMí PRO seniORY  
se OPĚT OTeVíRÁ

Klubu Senior zahájil opět po 
prázdninách provoz 3. září.

Přivítání a  úsměvy seniorů nám 
byly inspirací k  další houževnaté 
práci. Kromě přání hodně zdraví 
jsme si bohužel také připomněli ne-
nadálý odchod tří seniorů, na které 
budeme již jen vzpomínat. Pro náš 
věk je důležité přání dlouhého živo-
ta a  dosažení klidu i  v  rámci rodin-
ných a finančních starostí. Využijme 
svůj čas! Važme si každičkého pěk-
ného dne stráveného s  radostí, ne-
boť se již nevrátí!

Na sváteční odpoledne nám 
sponzorským darem přispěla paní J. 
Schwarzová z Písnice. Bohužel se ne-
mohla zúčastnit ze zdravotních dů-
vodů. Žádala nás však, abychom vy-
řídili pozdrav všem ostatním senio- 
rům. Paní Schwarzové moc děkuje-
me za pohoštění pro všechny.

Na toto odpoledne si udělali čas 
též pan Jiří Koubek, starosta měst-
ské části Libuš a Písnice, s paní Len-
kou Koudelkovou, místostarostkou, 
která se poté zdržela a  odpovídala 
na dotazy o připravovaných akcích. 
Nabídka tu je, a  proto neváhejme 
a  vše patřičně využijme! Dále od-
povídala na některé dotazy seniorů 
a nebylo jich málo. Bylo nám s paní 
Koudelkovou velmi dobře pro její 
laskavý a  příjemný přístup k  nám 
starším. Pan starosta nám popřál 
hodně zdraví, hodně zážitků v klubu 
a poděkoval kytičkou všem pracov-
níkům výboru klubu. Bylo to moc 
milé. Děkujeme za čas, který si pro 
nás udělal. Měli jsme též možnost 
poděkovat panu starostovi, že nám 
dal k užívání velkoplošnou obrazov-
ku k  promítání filmů, dokumentů 
a  cestopisů natočených samotnými 
seniory.

Ať náš klub žije a  vzkvétá, to je 
přání organizačního výboru klubu, 
ve prospěch těch, kteří nacházejí 
v našem kolektivu klidné zázemí.

ČeTba, KTeRÁ K nÁM 
PROMLOuVÁ

Na 10. září jsme již předem avi-
zovali zajímavé čtení pro potěšení 
a  zasmání. Z  knihy vybrané z  naší 
knihovny četla paní M. Holá. Výběr 
byl tak dokonalý, že si i příště nechá-
me z této knížky nějaký zájem pří-
běh, neboť obě vybrané historky  se 
přímo dotýkaly našich seniorů. Bylo 
v  nich obsaženo zrnko pravdy, zku-
šenosti a  poučení. V první povídce 
jsme se dozvěděli, co udělala s nad-
měrnou váhou manželka a co na to 

manžel. Druhá povídka vyprávěla 
o tom, co udělala s časem ještě mla-
dá a pěkná babička po seznámení se 
svojí podzimní opravdovou láskou 
a  jak k  tomu přistoupila její vlastní 
dcera očekávající další miminko.

Bylo to ze života, k poučení a i k za-
smání. Budeme opět pokračovat!

HOubaŘsKÉ ODPOLeDne 
PŘinesLO POuČení 
i ZÁbaVu

V Klubu Senior jsme 17. září přiví-
tali znalce-mykology a hovořili jsme 
o  sběru a  poznávání jedlých hub 
i hub nejedlých, ale využívaných tře-
ba ke zpracování ve farmacii. 

Navštívil nás pan Ing. Jiří Baier 
z  České mykologické společnos-
ti, jeho mnoholetý pomocník pan 
MUDr. Jaroslav Henzl, také znalec, 
a pan Ing. Jan Kroutil, CSc., výzkum-
ný pracovník v oblasti vývoje prepa-
rátů z hub podporujících zdraví.

Odpolední návštěva se stala pří-
mo koncertem těchto odborníků 
a my budeme jistě dlouho vzpomí-
nat na vše vyřčené. Se svými pěkný-
mi nálezy se pochlubil pan MUDr. 
Henzl, některé neznámé houby ur-
čoval pan Ing. Baier. O  těchto zná-
mých i neznámých houbách nachá-
zejících se převážně u nás se hovoři-
lo nejvíc a bylo to moc poučné.

V  současně době se vyskytuje 
zhruba 10 000 druhů hub, některé 
nejsou ještě popsané. Je to stále vět-
ší věda a  jen odborný znalec (a  zá-
roveň konzument) rád poradí, co 
s  nálezem, jak upravit a  co pro náš 
organismus některé houby zname-
nají. Dozvěděli jsme se, že výzkum, 
kde pracuje pan Ing. Jan Kroutil CSc., 
zpracovává některé tzv. jedovaté 
houby k  dalším lékařským účelům. 
Sušené se drtí a  přidávají přímo do 
jídla, nebo lze zakoupit v  tabletách 
či v  tzv. gelu. Hovořil o jedovatých 
houbách, o tom, co vlastně obsahují 
a jak jsou použitelné ve farmacii. Na-
příklad u velmi známé hlívy ústřičné 
byla její mnohostrannost a důležitost 
pro lidský organismus vysvětlena, 
a tak ji mnozí začnou zařazovat do jí-
delníčku. S panem Ing. Kroutilem bu-
deme na toto téma hovořit ještě na 
další smluvené přednášce. Hlíva má 
pro své účinky široké spektrum vyu-
žití a  může pomoci. Některé vzorky 
donesené panem Kroutilem v table-
tách či v gelu jsme si mohli rozebrat, 
například tablety z hlívového extrak-
tu podporující rychlý nástup imunity, 
energie a  vitality. Ostatní se mohou 
přihlásit v klubu a preparáty jim bu-
dou doručeny.

Příští přednáška, kterou navrhli 
pan Ing. Baiera a  pan MUDr. Henzl, 
bude asi v polovině května. Bude též 
určena pro sběratele-amatéry, kteří 
přijdou a  přinesou neurčené houby 
k  poradě, jak učinila paní magistra 
z Kunratic, která donesla asi 6 druhů 
hub. Pan Baier je nejen určil, pojme-
noval česky a  latinsky, ale i  pověděl, 
co s nimi. I tak se může naše přednáš-

ka ubírat a může se stát na odpoledne 
poradnou.

Prohovořilo se mnohé, pilně jsme 
naslouchali, pokládali dotazy a na-
konec se poučili i ze zajímavých his-
torek a zasmáli se. Výbor Klubu Se-
nior se shodl, že to bylo velmi pěkné 
prodloužené odpoledne.

Zdena Prchlíková

V  deset hodin se začalo společ-
nou rychlou chůzí po místních ces-
tách. Následovalo krátké rozcvičení 
na ploše u fitness prvků. A potom se 
přešlo ke cvičení přímo na strojích, 
které bylo navíc proloženo cvičením 
na podložkách. Všechny účastnice 
cvičení bez problémů zvládly, v pří-

padě potřeby lektorka každému 
uzpůsobila cvičení podle jeho mož-
ností. V  případě zájmu seniorů se 
bude ve cvičení pokračovat.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Jana Martínková

FIT 55+ V ZÁŘÍ
na dva zářijové pátky pro seniory připravila městská část Praha-
-Libuš ve spolupráci s lektorkou ze skupiny Davida Hufa ukáz-
kové lekce cvičení na venkovních fitness prvcích, které jsou na 
sídlišti Písnice nedaleko vstupu do Modřanské rokle.



radnice

8 | U nás | 1O/2O13

Občan České republiky má právo hlasovat ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky na území ČR za předpokladu, že:

→	 nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
→	 nevznikla u  něj překážka ve výkonu volebního 

práva,
→	 hlasuje na voličský průkaz.

K volbám je potřeba platný občanský průkaz nebo 
cestovní doklad. Neplatné doklady se mohou vymě-
nit na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů 
Úřadu městské části Praha 12, Cílkova 976/7, Praha 
4 – Kamýk.

VOLiČsKý PRůKaZ
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Po-

slanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. 10. 
2013 ve volebním okrsku v místě svého trvalého po-
bytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv 
stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve zvlášt-
ním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může již nyní buď osobně podat žádost, nebo 
písemně požádat o vydání voličského průkazu s úřed-
ně ověřeným podpisem na odboru správním a škol-
ství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 − Li-
buš. Písemnou žádost je třeba podat nejpoz-
ději do 18. 10. 2013, osobně lze zažádat do 23. 
10. 2013 do 16 hod.

Po tomto datu žádost nebude vyřízena.
Úřad městské části Praha-Libuš vydá voličský průkaz 

od 10. 10. 2013:

→	 buď osobně na odboru správním a školství Úřa-
du městské části Praha-Libuš, K Lukám 664/1,

→	 osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o  vydání voličského 
průkazu

→	 nebo zašle písemně na uvedenou adresu žada-
tele.

Bližší informace na odboru správním a  školství 
ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 244 021 421−23, 244 401 646.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svou totožnost a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. Volič hlasuje osobně, zastoupe-
ní není přípustné. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, 
nebude mu hlasování umožněno. Volič může požádat 
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Úřad 
městské části Praha-Libuš a  ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo vo-
lební místnost, a to pouze v území obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zříze-
na. V takovém případě, prosím, volejte telefonní číslo: 
244 021 423 nebo mobil: 734 753 576, 734 756 890.

V Praze dne 11. 9. 2013
Mgr. Jiří Koubek,  

starosta městské části Praha-Libuš

VOLBY
Prezident republiky vyhlásil volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky 
na dny 25. října 2013 a 26. října 2013.

 Místem konání voleb ve voleb-
ním okrsku č. 1046 je volební místnost 
v  Základní škole, ulice Meteorologická 
čp. 181, Praha 4 − Libuš, pro voliče byd-
lící v ul.: Brunelova, Jirčanská, K Děrám, K Há-
jovně (čp. 262, 382, 403, 422, 423, 424, 430, 461, 
671, 682, 719, 739, 791, 830, 831, 894, 898, 899, 
967, 970), K Lesu, K Novému sídlišti, Ke Lhotec-
kému lesu (č.p.261, 404, 450, 451, 472, 927), 
Kolektivní, Libušská (čp. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 23, 
26, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 56, 64, 
65, 72, 77, 80, 81, 82, 110, 111, 219, 255, 918), 
Lojovická (čp. 253, 254, 381, 387, 405, 414, 418, 
419, 438, 447, 458, 495, 498, 528, 554, 557, 655, 
656, 712, 713, 715, 737, 751, 785, 787, 803, 812, 
814, 815, 817, 914, 1012, 1026), Mašovická, Me-
teorologická (čp. 155, 156, 175, 181, 182, 235, 
270, 543), Mirotická, Na Šejdru (čp. 171, 237, 
239, 247/6a, 248/6b, 258, 259, 265, 268, 386, 
442, 456, 457, 475, 477, 488, 489, 504, 527, 
532, 534, 537, 631, 633, 662, 670, 699, 745, 786, 
799, 827), Nad Šejdrem (čp. 322), Novodvorská 
(čp. 440, 499, 665, 667, 678, 733, 740, 750, 800, 
1016), Ohrobecká, Předposlední,  Přírodní (čp. 
252, 256, 425, 436, 540, 653, 673, 702, 736), 
Smotlachova (čp. 240, 241, 242, 435, 437, 441, 
801, 802, 804), Šatrova (čp. 427, 431, 432, 433, 
455, 529, 798, 807, 808, 988), Šátalská, U Vodo-
jemu (čp. 714, 738, 748, 754, 781, 782, 788, 914, 
924), U Zahrádkářské kolonie (čp. 244, 380, 400, 
401, 411, 462, 463, 467, 672, 677, 679, 680, 809, 
810, 811, 1015), V Hrobech, Výletní (čp. 726), Za 
Větrem, Zbudovská (čp .760, 761, 762, 763, 764, 
765, 766, 767, 768).

 Ve volebním okrsku č. 1047 je vo-
lební místnost v Základní škole, ul. Lad. 
coňka čp. 40, Praha 4 – Písnice, pro voli-
če bydlící v ul.: Bavorovská, Budilovská, Du-
bovická, Hoštická, Javorenská, K  Mejtu, K  Po-
mníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, Kleno-
vická, Lad. Coňka, Libušská (čp. 47, 48, 53, 55, 
62, 64, 66, 68, 70, 73, 77, 84, 89, 90, 95, 108, 
128, 129, 155, 183, 190, 208, 221, 223, 225, 231, 
232, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 278, 297, 325, 
326, 408, 497, 514, 539), Lipovická, Lužská, 
Modravská, Na Konečné, Na Losách, Olšovic-
ká, Ostruženská, Písnické Zahrady, Putimská, 
Sedlovická, Švihovská, Těšovická, U  Jednoty, 
V  Kálku, V  Zákopech, Vacovská, Velká Lada, 
Vltavická, Zátoňská. Lokalita nepojmenovaná 
bez ulice čp. 561–578.

 Ve volebním okrsku č. 1048 je 
volební místnost v Základní škole, ulice 
Meteorologická čp. 181, Praha 4 – Libuš, 

pro voliče bydlící v ul.: Ke Kurtům, Na Okru-
hu (čp. 269, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 488), 
Nad Libušským potokem, U  Bazénu (čp. 320, 
402, 404, 485, 489).

 Ve volebním  okrsku č. 1049 je 
volební místnost v  Základní škole, uli-
ce Meteorologická čp. 181, Praha 4 – Li-
buš, pro voliče bydlící v ul.: Mezi Domy, Na 
Okruhu (čp. 390, 391, 392, 393, 394, 395), U Ba-
zénu (čp. 403, 405, 406), Výletní (čp. 351, 352, 
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 
363, 364, 365, 366, 396, 397, 398, 399, 401), 
Zahrádecká (čp. 371, 372), Na Šejdru (čp. 512, 
523, 532).

 Ve volebním  okrsku č. 1050 je 
volební místnost v  ÚMČ Praha-Libuš, 
ul. K  Lukám čp. 664, Klub senior, pro 
voliče bydlící v ul.: Betáňská, Hvězdonická, 
K Lukám (čp. 289, 483, 484, 485, 486, 641, 642, 
643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 658, 
660, 664, 683), Klokotská, Libušská (čp. 10, 15, 
17, 18, 19, 21, 46, 52, 61, 128, 140, 251, 291, 
294, 295, 296, 325, 326, 328, 329, 330, 334, 
337, 339, 340, 341, 347, 351, 352, 366, 367, 
385, 470, 634), Meteorologická (čp. 79, 83, 92, 
94, 95, 96, 257, 459, 987), Na Domovině (čp. 
651), Na Musilech, Na Šejdru (čp. 249/6c, 384, 
496, 523, 555, 568, 632, 985), Nad Šejdrem (čp. 
120, 132, 148, 276, 293, 324), Okrová, Opařan-
ská (čp. 84, 186), Ostředecká, Provozní, Slavo-
nická, U  Libušské sokolovny, U  Líhní, V  Bam-
bouskách, Výletní (čp. 331, 344, 346, 727, 728, 
729, 730), Zahrádecká (čp. 101, 122, 125, 149, 
663, 731, 732).

 Ve volebním  okrsku č. 1051 je 
volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, ul. 
K Lukám čp. 664, Klub senior, pro voliče 
bydlící v  ul.: Božejovická, Borotínská, Buria-
nova, Dobronická (čp. 40, 47, 48, 50, 57, 58, 59, 
70, 76, 87, 88, 99, 275, 278, 279, 281, 282, 284, 
286, 323, 986, Drůbežářská, Husařská, Chladí-
renská, Jistebnická, K Jezírku, K Lukám (čp. 287, 
288, 415, 954), K Tůni, Libušská (čp. 1, 11, 25, 
27, 63, 66, 67, 68, 78, 91, 104, 105, 108, 109, 
137, 143, 144, 150, 187, 220, 234, 391, 392, 393, 
394, 395, 397, 478, 530, 536, 734), Lukešova, 
Na Domovině (čp. 314, 685, 686, 687, 688, 689, 
690, 691, 692), Na Jezerách, Na Močále, Opa-
řanská (čp. 51, 54, 55, 62, 69, 75, 112, 1027), 
Paběnická, Třebějická, U  Pejřárny, V  Koutě, 
V Rohu, Vyšebrodská, Zlatokorunská, Zbudov-
ská (čp. 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1028).

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta městské části Praha-Libuš podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o vol-
bách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu a místo konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. října 2013:

v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hod.
a

v sobotu 26. října 2013 od 8.00 do 14.00 hod.
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č. 25/2013: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš pro rok 2013 ve všech 
bodech nebo položkách, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
č. 26/2013: ZMČ Praha-Libuš schvaluje 
rozpočtový výhled MČ Praha-Libuš na rok 
2014–2018 dle přiložené tabulky, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. (Tabul-
ka je dostupná na www.praha-libus.cz.)
č. 27/2013: ZMČ Praha-Libuš schvaluje text 
smlouvy a uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní na část pozemku parc. č. 557/43 
v k. ú. Libuš, obec Praha, pro Družstvo Libuš 
687 a 688, se sídlem Na Domovině 687, 142 
00 v  Praze 4 − Libuši, IČ: 61464601. Pově-
řuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 28/2013: ZMČ Praha-Libuš nesouhlasí 
s navrženou změnou územního plánu sídel-
ního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. 
č. 845/1, 845/17, 845/108 a 846/1, všechny 
v k. ú. Písnice, z funkční plochy OP/OB (orná 
půda, výhledově čistě obytná) na funkční 
plochu OB (čistě obytná). Důvodem je ab-
solutní nepřipravenost lokality pro funkční 
využití OB. Požaduje předložení konkrétní-
ho projektu a  samostatné posouzení vlivů 
plánované výstavby na životní prostředí 
(EIA) v režimu mimo územní řízení.
č. 29/2013: ZMČ Praha-Libuš schvaluje pře-
vod členství v Bytovém družstvu Libuš ze čle-
na pana Jiřího Horčičky, nájemce bytu B 102, 

na paní Ing. Věru Dvořákovou.
č. 30/2013: ZMČ Praha-Libuš schvaluje 
převod členství v Bytovém družstvu Libuš ze 
člena paní Renaty Třeštíkové, nájemce bytu 
104, na pana Petra Kotíka.
č. 31/2013: ZMČ Praha-Libuš bere na vě-
domí problémy vzešlé z  veřejného fóra 10 
problémů Libuše a Písnice 2013 a výsledky 
ověřovací ankety. Bere na vědomí problémy 
vzešlé ze Studentského fóra 2013 a výsledky 
ověřovací ankety.
č. 32/2013: ZMČ Praha-Libuš: bere na vě-
domí zprávu o činnosti Rady městské části za 
období od 3. 6. 2013 do 21. 8. 2013.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
neJbLiŽší TeRMín  
JeDnÁní   
ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

4. prosince 2013

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

Změna termínu  
vyhrazena  

– sledujte úřední desku 
na www.praha-libus.cz.

usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 11. 9. 2013 (usnesení včetně kompletních příloh jsou 
dostupná na www.praha-libus.cz):

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s rozpočtovou změnou č. 

2 rozpočtu MČ Praha-Libuš na rok 2013 
ve všech bodech nebo položkách, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha-Li-
buš rozpočtovou změnu schválit.

 Bere na vědomí rozpočtový výhled 
MČ Praha-Libuš na rok 2014−2018 dle 
přiložené tabulky (dostupná na www.
praha-libus.cz), která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a doporučuje postoupit 
rozpočtový výhled Zastupitelstvu MČ Pra-
ha-Libuš ke schválení.

 Bere na vědomí převod členství 
v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana 
Jiřího Horčičky, nájemce bytu B 102, na 
paní Ing. Věru Dvořákovou. Doporučuje 
předložit materiál na nejbližším zasedá-
ní Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
na zateplení bytového domu Na Domo-
vině čp. 687 a 688 pro účely stavebního 
řízení pro Družstvo Libuš 687 a  688, se 
sídlem Na Domovině 687, 142 00 Pra-
ha 4 – Libuš, IČ: 61464601. Doporučuje 
projednat na zasedání Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš uzavření Smlouvy o  smlou-
vě budoucí kupní s Družstvem Libuš 687 
a 688 na stavbou dotčené části pozemku 
parc. č. 557/43 v k. ú. Libuš před vydáním 
stavebního povolení.

 Souhlasí s  umístěním stavby (ve-
dením trasy) v  územním řízení k  akci: 
„Praha 4 – Libuš, Kunratice, Sdělovací 
optická trasa RS 3180 – RS 3658“ – inves-
tor PREdistribuce, a. s. (nástupce PRE, a. 

s.) se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 
Praha 5, v pozemcích ve vlastnictví HMP 
a  ve správě MČ parc. č. 557/25, 557/52, 
557/53, 557/54, 599, 1147, 1148/1 
a 1149/1, všechny v k. ú. Libuš, za splnění 
následujících podmínek: 1. Pro uložení 
vedení telekomunikačních optických ka-
belů do pozemků bude s budoucím uži-
vatelem před zahájením prací uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o úplatném 
zřízení věcných břemen na těchto po-
zemcích v souladu se Zásadami zřizování 
věcných břemen a  stanovení náhrad za 
jejich zřízení. 2. Při vstupu do místních 
komunikací a  chodníků bude zachován 
jejich trvalý průjezd a  průchod, včetně 
zachování přístupu do všech přilehlých 
nemovitostí a  na všechny přilehlé po-
zemky. 3. Po dokončení stavby budou 
pozemky dotčené stavbou uvedeny do 
původního stavu. 4. Povrchy chodníků 
budou obnoveny v celé šíři a délce chod-
níku dotčeného stavbou. 5. Podmínkou 
vydání kolaudačního souhlasu bude 
předchozí uzavření Smlouvy o  věcném 
břemeni dle Smlouvy o smlouvě budou-
cí dle čl. 1 tohoto usnesení.

 Souhlasí s obecným záměrem, aby 
stavebními úpravami RD čp. 19 v ulici Li-
bušská, umístěného na pozemku parc. č. 
633 v k. ú. Libuš, bylo změněno užívání 
2 místností stávajícího objektu (směrem 
k Libušské ulici) z obytných na nebytové 
prostory za splnění následujících podmí-
nek: 
Požaduje předložit: 1. studii nebo pro-
jektovou dokumentaci, která bude spl-

ňovat obecné technické požadavky na 
výstavbu na území hl. m. Prahy (včetně 
řešení dopravy v klidu), 2. souhlas všech 
sousedů se studií nebo projektovou do-
kumentací.
Žádá, aby nebytové prostory byly vý-
hradně pro práce administrativního cha-
rakteru − kanceláře − a zásadně nesou-
hlasí s  umístěním činností souvisejících 
s hazardem (herna, kasino).

 Souhlasí s  umístěním následují-
cích staveb v  územním řízení: S-135652 
„Obnova vedení 1 kV“ v ulici Bavorovská 
a  Švihovská, S-108754 „Rozšíření distri-
buční kabelové sítě 1 kV“, ulice Švihovská, 
pokládka nového kabelu 1 kV – přípojky 
elektro NN, pro společnost PREdistribu-
ce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 
150 00 Praha 5, zastoupenou na základě 
plné moci Ing. Jiřím Kroupou, Poděbra-
dova 3213, 272 01 Kladno, v  pozemcích 
ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve správě MČ 
parc. č. 660/1, 690 a 696/2, všechny v k. ú. 
Písnice, za splnění následujících podmí-
nek: Pro uložení vedení kabelů do pozem-
ků ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve správě MČ 
Praha-Libuš, bude s budoucím uživatelem 
před zahájením prací uzavřena smlou-
va o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene v souladu se Zásadami zřizová-
ní věcných břemen a  stanovení náhrad 
za jejich zřízení. Při vstupu do místních 
komunikací a  chodníků bude zachován 
jejich trvalý průjezd a průchod, včetně za-
chování přístupu do všech přilehlých ne-
movitostí a na všechny přilehlé pozemky 
(přechodové lávky a přejezdové můstky). 

Po celou dobu stavby bude stávající zeleň 
chráněna před poškozením. Povrchy ko-
munikací v  ulici Bavorovská a  Švihovská 
budou po provedení výkopových prací 
uvedeny do původního stavu, přeložení 
ze zámkové dlažby bude v místě výkopu 
na každé straně rozšířeno o 0,5 m. V rámci 
ukončení akce bude povrch zeleně uve-
den do původního stavu, dotčené plochy 
budou vyhrabány, ohumusovány a osety 
travním semenem, případné zničené dře-
viny budou nahrazeny novými. Podmín-
kou vydání kolaudačního souhlasu bude 
předchozí uzavření Smlouvy o  věcném 
břemeni dle Smlouvy o smlouvě budou-
cí dle tohoto usnesení. Po znefunkčnění 
nadzemního vedení budou podpůrné 
body odstraněny do 30 kalendářních dní 
od vydání kolaudačního souhlasu.

 Nesouhlasí s  vydáním územní-
ho rozhodnutí na stavbu „Bytový dům 
Písnice, č. parc. 910/86 a 910/66, kat. ú. 
Písnice, Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“ dle 
předloženého projektu Ing. arch. Petra 
Mazáčka ze společnosti Mazáček Group, 
s. r. o., Meteorologická 987/23, Praha 4 
– Libuš, z dubna 2013 z níže uvedených 
důvodů:
Předložená projektová dokumentace ob-
sahuje z hlediska dopravního řešení v kli-
du značné množství nedostatků:
– Z  projektové dokumentace není zřej-

mý způsob řešení vjezdu a  výjezdu 
na pozemek (na rampu) z  parkoviště 
v  ulici Ke Kurtům, není doložen sklon 
navržené rampy do 1. PP a způsob je-
jího napojení na komunikaci, popis 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 31. 7. do 3. 9. 2013. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.
cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
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navrženého chodníkového přejezdu je 
nedostatečný.

– Není zřejmá poloha a  druh zřizova-
ných (resp. údajně stávajících) 6 parko-
vacích stání v ul. Ke Kurtům, reálně zde 
dnes parkuje výrazně více vozidel.

– Nejsou doloženy rozhledové poměry 
pro nově zřizovaný vjezd z  parkoviště 
v  ulici Ke Kurtům, podle kterých lze 
stanovit, kde může být nejblíže k vjez-
du umístěno parkovací místo.

– Zcela chybí návrh dopravního značení 
v ulici Ke Kurtům a U Bazénu, který je 
rámcově potřebný k  pochopení navr-
hovaného stavu.

– PD je z hlediska dopravního řešení uli-
ce U Bazénu zcela nedostatečná, není 
zřejmé, jak je řešena kolize navržených 
14 kolmých parkovacích stání u nové-
ho BD se stávajícím podélným parko-
váním na severní straně ul. U Bazénu.

– V PD je navrženo nebezpečné a zcela 
neakceptovatelné umístění parkova-
cích stání u přechodu pro chodce v ul. 
U Bazénu, vozidla by vyjížděla do pro-
storu přechodu pro chodce.

– Není doložen způsob řešení chodní-
kového přejezdu k novým stáním v ul. 
U  Bazénu a  způsob pohybu chodců 
podél stání, zejména pak pohyb osob 
s omezenou schopností pohybu a orien- 
tace.

– V situaci půdorysu 1. PP – garáž chybí 
kóty rozměrů stání, rozměry byly proto 
orientačně odměřeny z výkresu a bylo 
zjištěno, že bez výhrad vyhovuje pouze 
10 ks z 28 ks stání. Stání č. 1, 4, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22–27 vykazu-
jí rozměrové závady vůči normě nebo 
vůči průjezdu vlečnou křivkou návrho-
vého vozidla.

– Navržený vjezd a  výjezd do garáží 
v ulici Ke Kurtům a umístění 14 parko-
vacích stání na povrchu u  ulice U  Ba-
zénu vyvolá snížení počtu (počet není 
vyčíslen) stávajících parkovacích stání 
v  těchto ulicích. Rušení parkovacích 
míst bez náhrady je v  lokalitě sídliště 
nepřijatelné.

– Navržený počet parkovacích stání pro 
bytové jednotky a  nebytové prosto-
ry neodpovídá reálným nárokům na 
dopravu v  klidu. Výstavbou bytového 
domu dojde k výraznému zhoršení si-
tuace týkající se dopravy v klidu v při-
lehlých ulicích U  Bazénu, Ke Kurtům 
a Na Okruhu, která je již nyní kritická.

– PD neobsahuje odpovídající řešení do-
pravy během výstavby, zejména pak 
dopravy v klidu a staveništní dopravy, 
není zřejmé, jaké veřejné prostranství 
a  jaké komunikace se použijí pro sta-
veniště, jak bude omezena doprava 
a kolik parkovacích míst nebude mož-
né užívat. Lze předpokládat, že prová-
dění výstavby bytového domu způsobí 
snížení počtu parkovacích stání pro 
rezidenty stávající zástavby, tento vliv 
by měl být v  dokumentaci vyčíslen 

a v případě potřeby navrženo umístě-
ní náhradních parkovacích míst. V  PD 
se uvádí, že „pro objekty v  sousedství 
stavby bude zřízena provozní panelo-
vá komunikace, viz situace, takto bude 
zaručen přejezd k okolním objektům“. 
V dodané dokumentaci však není žád-
ným způsobem doložena poloha zmí-
něné panelové komunikace.

– Z PD není zřejmý způsob vyvážení od-
padu (pohyb a místo zastavení vozidla 
pro svoz odpadu) z  kontejnerů urče-
ných pro nový objekt a  umístěných 
u  navržených parkovacích stání u  ul. 
U Bazénu.

– Investor v  PD neuvádí, zda budou 
stavbou dotčená stávající kontejne-
rová stání. Současné stání kontejnerů 
na směsný odpad je v ulici Ke Kurtům 
na pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
druhé stání na tříděný odpad je na po-
zemku investora.

– PD neřeší umístění stávajících kontej-
nerů na směsný a tříděný odpad v ulici 
Ke Kurtům během výstavby.

Požaduje:
– Doplnit a dořešit veškeré zjištěné výše 

uvedené nedostatky v PD.
– Provést průzkum stávající dopravy 

v klidu v lokalitě, přesně vyčíslit úbytek 
parkovacích míst vynucených stavbou 
a  všechna rušená parkovací místa na 
komunikaci a  na parkovišti nahradit 
novými veřejnými parkovacími místy 
přímo v  lokalitě stavby, tedy např. na 
pozemku investora.

– Navýšení počtu parkovacích míst pro 
nový objekt o 25 % nad rámec vyhláš-
ky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o OTP na 
výstavbu v hl. m. Praze, ve znění poz-
dějších předpisů, a  to z  důvodu reál-
ných problémů s  implementací nové 
výstavby do stávajících bytových bloků 
(nové domy generují více dopravy, než 
vychází výpočtem dle OTP).

– Zachovat přechod pro chodce v  uli-
ci U  Bazénu, nový stav musí dodržet 
ustanovení příslušných zákonů a  pro-
váděcích vyhlášek, zejména v otázkách 
umístění nejbližších parkovacích stání 
a pohybu osob s omezenou schopností 
orientace.

– Do stavebního záměru zahrnout kom-
pletní rekonstrukci stávajícího chod-
níku podél pozemků parc. č. 910/86 
a 910/66 oba v k. ú. Písnice.

– Popsat a  doložit v  situaci organiza-
ci dopravy v  ul. Ke Kurtům a  U  Bazé-
nu během výstavby bytového domu, 
upřesnit, jaká veřejná prostranství bu-
dou užívána během výstavby.

– Popsat a  doložit v  situaci vliv na par-
kovací stání pro stávající rezidenty bě-
hem stavby, vyčíslit vliv na parkovací 
kapacity, navrhnout a zajistit umístění 
náhradních parkovacích stání po dobu 
výstavby.

– Staveništní doprava musí být vedena 
z Kunratické spojky ulicí Libušskou, Na 

Okruhu a  Ke Kurtům. Staveništní do-
prava nesmí být vedena ulicí Libušskou 
přes zastavěné části Libuše a Písnice.

– Doložit pohyb vozidel pro odvoz ko-
munálního odpadu vyvážejících kon-
tejnery na odpad zřizované na novém 
místě pro nový objekt.

– Doložit pohyb a  průjezdnost vozidel 
Záchranného hasičského sboru.

– Na základě připomínek občanů vzne-
sených na veřejném projednání poža-
dujeme doložit nárůst dopravy v pohy-
bu způsobený novým objektem. Jed-
ná se o dopravu v ulici U Bazénu a na 
křižovatce ulic U  Bazénu a  Libušská, 
tato neřízená křižovatka je ovlivněna 
přilehlým přechodem pro chodce říze-
ným SSZ. Je zapotřebí provést sčítání 
dopravy ve stávajícím stavu, výpočet 
nárůstu dopravy z  BD Písnice a  kapa-
citní posouzení křižovatky ve stavu po 
stavbě BD Písnice.

– Zachování stávajícího stanoviště kon-
tejnerů na tříděný odpad s  předpo-
kladem rozšíření stání pro nové kon-
tejnery z důvodu nárůstu obyvatel na 
pozemku investora.

– Kontejnerová stání na směsný odpad 
pro nový BD musí umožňovat ulože-
ní dostatečného množství kontejnerů 
v souladu s platnou legislativou.

–  Po celou dobu stavby musí být umož-
něn přístup veřejnosti ke kontejnerům 
na stávajícím místě.

Upozorňuje, že předložená projektová 
dokumentace zatím nebyla posouzena 
z  hlediska vlastní stavby bytového ob-
jektu a  její stanovisko bude předloženo 
samostatně.

 Schvaluje platový výměr ředitelky 
Mateřské školy Lojovická s  účinností od 
1. 9. 2013, který je neveřejnou přílohou 
tohoto usnesení.

 Souhlasí s  rozšířením zakázky (re-
konstrukce podlah ve dvou skladech) 
a navýšením ceny zakázky „ZŠ Meteoro-
logická – havarijní oprava podlahy záso-
bovací chodby školní kuchyně vč. výmě-
ny vstupních venkovních dveří“ na zá-
kladě požadavku ředitele ZŠ ze dne 7. 8. 
2013 o částku 49 300 Kč bez DPH. Schva-
luje text Dodatku č. 1 a uzavření Dodatku 
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013084082 ze 
dne 19. 7. 2013 se společností CJP, s. r. o., 
sídlem 262 31 Milín 136.

 Souhlasí s částečným využitím za-
sedací místnosti MČ, Libušská čp. 1, pro 
realizaci projektu „Podpora multikultur-
ního soužití celé občanské společnosti na 
území MČ Praha-Libuš v roce 2013“ rea-
lizátorem dílčího projektu, občanským 
sdružením Lačhe Čhave, Rovnoběžná 34, 
140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 66004284, za 
účelem bezplatných veřejných jazyko-
vých dílen, a to v období od 16. 9. do 20. 
12. 2013 dvakrát týdně ve večerních ho-
dinách (Út a  Čt). Schvaluje text dohody 
a uzavření dohody o bezplatném zapůj-
čení zasedací místnosti MČ.

 Bere na vědomí problémy vzešlé 
z  veřejného fóra 10 problémů Libuše 
a  Písnice 2013, Studentského fóra 2013 
a výsledky ověřovací ankety. Doporučuje 
projednat je na zasedání Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš.

 Bere na vědomí uzavření Dodatků 
ke smlouvám se společností T-Mobile 
Czech Republic a. s., Tomíčkova 2144/1, 
149 00 Praha 4.

 Souhlasí, jako správce pozemku 
parc. č.1120/4 v  k. ú. Libuš, se staveb-
ní akcí „Horkovodní venkovní potrubí 
a  stanice na úpravu parametrů pro BD 
Zbudovská, Mirotická, Praha 4 – Libuš“ 
– investor Pražská teplárenská, a. s., Par-
tyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Stavba se 
pozemku ve správě MČ nedotkne, ale ve 
společné hranici s  pozemkem, na kte-
rém má být stavební akce uskutečněna, 
je vzdálenost od této společné hranice 
pozemků kratší než 2 m. Souhlas slouží 
pro potřebu vydání Územního souhlasu 
dle § 96 zákona č.183/2006 Sb. v  plat-
ném znění. Schvaluje text smlouvy 
a  uzavření smlouvy o  pronájmu části 
pozemku parc. č.1120/4, k. ú. Libuš, jako 
dočasného přístupu na pozemek parc. 
č. 1123/46 v k. ú. Libuš, kde bude umís-
těna v  době stavby dočasná deponie 
části výkopku. Smlouva i s přílohami je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Po-
věřuje starostu MČ Mgr. Jiřího Koubka: 
1. Podpisem situace v katastrální mapě 
(akce HVP a PS pro BD Zbudovská a Mi-
rotická, výkresová část − DUR, výkres 
D-01), vypracováno společností Alimo-
projekt, spol. s r. o., pro investora Praž-
skou teplárenskou. Situace je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 2. Podpisem 
schválené smlouvy o  pronájmu části 
pozemku parc. č.1120/ v k. ú. Libuš, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje text Plné moci a vystave-
ní Plné moci pro firmu BKN, spol. s  r. o., 
Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 
150 28 909, za kterou jedná v tomto pří-
padě Ing. Pavel Král v rámci veřejné zakáz-
ky „Dodávka prací − stavební úpravy s od-
straněním azbestové zátěže v objektu MŠ 
čp. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, Praha-
-Libuš“ realizované na základě objednáv-
ky č. 162/2013 ze dne 25. 6. 2013, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje text Objednávky a pod-
pis Objednávky na dodávku prací „Sni-
žování spotřeby energie v MŠ Lojovická 
MČ Praha-Libuš – zpracování energe-
tického auditu, prováděcí projektové 
dokumentace a žádosti o dotaci do 50. 
výzvy OP ŽP“ na firmu Anylopex plus, 
s. r. o. − AG Energy, Janáčkovo nábřeží 
1153/13, 150 00 Praha 5 − Smíchov, IČ: 
24826651, na částku 139 150 Kč vč. DPH 
a  výjimku z Vnitřní směrnice k  realizaci 
VZRM č. 1/2012.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová  

a Hana Kolářová
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Tuto pomoc nabízí prostřednictvím ex-
terního advokáta Mgr. Ing. Daniela Taba-
cha, a to každé druhé a čtvrté pondělí 
v měsíci od 16.00 hod do 17.00 hod 
v  Klubu senior na adrese K  Lukám 664 
(budova ÚMČ v přízemí). Bezplatná právní 
pomoc je občanům městské části Praha-Li-
buš 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 efektivita proto 
bude vyhodnocena po několika měsících, 
a  tak budeme všem, kteří tuto službu vy-
užijí, vděčni za zpětnou odezvu, jak byli 
spokojeni.

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

Jindřich Sochůrek,  
tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

BEZPLATNÁ 
PRÁVNÍ POMOC
Úřad městské části Praha-Libuš 
zajistil a nabízí bezplatnou právní 
pomoc svým občanům.
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G. A. P. education střední škola 
se zaměřením na Grafický design a Ekonomiku a podnikání  

(zaměření management sportu a obchodních firem) 

Vás zve na dny otevřených dveří,  
které se konají každou středu od 14:00 do 17:00 hodin 

 v těchto termínech: 16. 10. | 6. 11. | 27. 11. | 11. 12. 2013 | 15. 1. | 2. 2. | 5. 3. 2014. 

Škola pořádá přípravné výtvarné kurzy pro uchazeče studia o výtvarný obor 
každou středu od 15:30 do 17:30 hodin: 

2. 10. | 9. 10. | 16. 10. | 23. 10. | 6. 11. | 13. 11. | 20. 11. | 27. 11. | 4. 12. | 11. 12. | 18. 12. 2013.

Také v úterý od 16:00 do 18:00 hodin po dohodě, při počtu minimálně třech žáků:  
1. 10. | 8. 10. | 15. 10. | 22. 10. | 5. 11. | 12. 11. | 19. 11. | 26. 11. | 3. 12. | 10. 12. | 17. 12. 2013.

Objednávejte se  na tel. čísle: 242 446 615.
Těšíme se na Vás.

MgA. Janka Šteindlerová, ředitelka školy

v ý m ě n n á  i n z e r c e  



radnice

12 | U nás | 1O/2O13

cesTOu KRÁLů
Náš první multikulturní výlet pro 

všechny generace o  prázdninách 
se i  přes úmorné červencové hor-
ko velmi vydařil. Výlet byl finančně 
podpořen, a všichni účastníci se tak 
mohli podívat do všech navštíve-
ných expozic zdarma. 

Sešli jsme se před desátou hodi-
nou na hřišti Klokotská (Go Green) 
a řekli si přibližný plán cesty. Všichni 
účastníci z řad dětí i dospělých se na 
procházku Starým Městem a  Praž-
ským hradem velmi těšili.

Naši exkurzi jsme začali u  Praš-
né brány, kde se k nám připojila též 
druhá polovina účastníků z  Vietna-
mu. Chtěli jsme projít Královskou 
cestu přesně tak, jak jí ve středově-
ku putovali budoucí panovníci, kte-
ří byli na jejím konci na Pražském 
hradě korunováni. Přes Celetnou 
ulici jsme se prodrali davy turistů 
na Staroměstské náměstí, kde jsme 
vystoupali na Pražský orloj a užili si 
výhled na centrum Prahy z výšky 70 
metrů. Bylo pravé poledne, a slunce 
pálilo jako na rovníku. Chtěli jsme se 
tedy ochladit v Týnském chrámu, ale 
byl bohužel zavřený. Udělali jsme si 
tedy přestávku na oběd v parku na 
Staroměstském náměstí.

Přes Karlovu ulici jsme pokračo-
vali ke Karlovu mostu, kde si všichni 
sáhli na sochu svatého Jana Nepo-
muckého. Dle legendy se jim splní 
tajné přání. Na Malostranském ná-
městí jsme se rozhodli si ulehčit plá-
novanou pěší cestu na Hrad tramva-
jí, protože čtyřicetistupňové horko 
bylo vysilující jak pro děti, tak pro 
nejstaršího účastníka výletu, které-
mu bylo celých 83 let. Přesto všem 
ještě zbývalo dosti sil, a  tak jsme si 
na Pražském hradě vybrali ten nej-
delší okruh. Navštívili jsme Vladi-
slavský sál, exhibici Pražského hra-
du, katedrálu svatého Víta, Baziliku 

svatého Jiří a Zlatou uličku. Na Praž-
ském hradě jsme opálení, unavení, 
ale plni nových zajímavostí a zážitků 
výlet zakončili naše putování a vráti-
li se zpět na Libuš.

Tereza Vrbková a Petra Sedláčková,  
vedoucí výletů za o. s. Lačhe Čhave

Foto: Tereza Vrbková, vedoucí výletů

LOuČení s LÉTeM
Poslední prázdninovou neděli 

jsme pozvali místní občany na prv-
ní sousedskou akci nově vzniklé 
občanské iniciativy, Občanského ko-
munitního fóra, na Loučení s  létem 
na téma multikulturní Evropa na ve-
řejném hřišti Klokotská (Go Green).

Pro nejmenší děti tu bylo připra-
veno loutkové divadlo s hrou o dra-
ku Baziliškovi. Děti mohly po před-
stavení nahlédnout do zákulisí a vše 
si vyzkoušet.

Povídali jsme si o evropských tra-
dicích a kultuře, o každodenním živo-
tě, jak se liší od zvyklostí v Česku, dále 
o Turecku a o tom, jak to chodí v tu-
reckých rodinách. Debatovali jsme 
i  o  metodách, jak se nejlépe naučit 
cizí jazyky. Pili jsme společně turecký 
čaj připravený tradičním způsobem. 
Ochutnali jsme balkánské speciality 
jako například burek s  mletým ma-

sem a  kavkazské svatební koláčky 
z  fazolí zdobené mandlemi. Někteří 
dali přednost klasickým grilovaným 
klobásám. Na připravené sou-
těže a kvízy nakonec ani nedo-
šlo. Tak si je dáme někdy příště.

Účastníci přišli se zajímavým 
návrhem, abychom v budouc-
nu navštívili společně kultur-
ní a  obchodní centrum   Sapa 
a z nakoupených asijských su-
rovin něco dobrého uvařili.

Petra Sedláčková, členka OKF

JaZYKOVÉ DíLnY
První z vás již spolu hovoří an-

glicky a rusky, další se budou učit 
základy vietnamštiny. 

Kde? V bezplatných jazykových 
kurzech pro všechny, každé úterý 
a čtvrtek v zasedací místnosti MČ 
Praha-Libuš. Během naší prak-
tické jazykové dílny se pokročilí 
procvičí a  začátečníci posunou 
o  první krok v  novém jazyce. 
Podvečerní čas s  vámi budou trá-

vit dobrovolníci, český lektor a rodilí 
mluvčí z Ruska, Vietnamu a Ameriky. 
Přijďte se s nimi seznámit a navá-

zat nejen jazykovou komunikaci, 
ale třeba i  přátelství. Bližší infor-
mace o  časech a  rozřazení do 
kurzů naleznete na letáku v tom-
to čísle. V  kurzu jsou stále volná 
místa, můžete se ještě přihlásit 
na uvedeném kontaktu, nejdéle 
však do pondělí 15. 10.

Alžběta Smith Kiganda,  
koordinátorka jazykových dílen

Foto: Alžběta Smith Kiganda

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!

MULTIKULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

Podrobnosti k jednotlivým akcím naleznete 
v rubrice Zveme v tomto čísle časopisu u nás.

Vážení obyvatelé Libuše a Písnice, podzim začíná hrát 
všemi barvami, oslavili jsme Jablkobraní v parku Kamýk 
a nyní přicházíme s nabídkou dalšího kulturního a vzdělá-
vacího programu pro všechny. Přijměte, prosím, pozvání na 

Asijský večer, Bezplatné jazykové dílny, Studentský večírek, Fotbalový 
kemp, výlet do Lysé nad Labem a Multikulturní setkání nad kávou 
a čajem II – „brunch“ s (p)ochutnáním. 

Kromě uvedených akcí se můžete těšit na listopadový výlet pro 
celou rodinu a vzdělávací seminář Jak si rozumět beze slov, který 
začneme komentovanou prohlídkou areálu Sapa. 

Za realizační tým:
Markéta Fišarová, asistentka projektu

OBČANSKÉ KOMUNITNÍ FÓRUM

Ve čtvrtek 11. září se 
konalo již 3. setkání čle-
nů občanského komu-
nitního fóra. Plánovali 
jsme poslední detaily 
říjnových akcí – Jablko-
braní a  Společenský 
večer na téma Asie. 
Zájem o naši práci pro-
jevili svou návštěvou 
dva starostové, Petr Pr-
chal a Jiří Koubek, kteří přijali záštitu nad Jablkobraním. Zájem 
veřejnosti o  občanské komunitní fórum byl značný, početná 
skupina šestnácti osob se do klubovny na veřejném hřišti Klo-
kotská (Go Green) sotva vešla.  Těší nás zájem všech. V  říjnu se 
sejdeme znovu. Zapojte se i vy do plánování akcí nebo se s námi 
přijďte bavit. Kontaktovat nás můžete na e-mail: okforum1@
gmail.com a  také nás nově najdete na Facebooku: „Občanské 
komunitní fórum Praha 4 − Libuš a Písnice.

V  příštím čísle vás budeme informovat o  dalších zážitcích, 
které účastníci na akcích prožili. Doufáme, že budete jedni 
z nich.

Alžběta Smith Kiganda, koordinátorka OKF v rámci projektu
Foto: Jana Martínková, koordinátorka ZLP a MA 21
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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!

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha 
- Libuš „Podpora multikulturního soužití celé 
občanské společnosti na území MČ Praha 
- Libuš v roce 2013“

Vyzkoušejme si historii na Vlastní 
kůži v zábavné středověké 
vesničce
Lysá nad Labem

„Projeďme se spolu až do Lysé nad Labem a vydejme se vstříc zážitkům ze středověkého 
způsobu života a pokochat se místními starobylými lákadly pro oči i duši“

Čekají nás zajímavé exkurze a objevy, veselé zážitky v multikulturním prostředí a znovuobjevení několika his-
torických pokladů. 

Pro účast na akci je nutno vyplnit a odevzdat tuto přihlášku nejpozději na místě srazu 48 hodin před konáním 
akce nebo pracovníkům klubu NZDM Rozhledna či hřiště Go Green. Aby si všichni výlet více užili, je skupi-
na omezena na 25 účastníků. Odevzdávejte proto přihlášky co nejdříve. Pro děti mladší 6 let nutný doprovod 
dospělé osoby. 

co s sebou:  malou svačinu, pití, psací potřebu, kopii kartičky pojišťovny, platnou Opencard nebo 2 přestupní   
  lístky na MHD, vycházkovou obuv, peníze na oběd a dopravu (cca 90 kč).

sraz:   v 9:50 hodin na Hřišti Go Green, Praha-Libuš (roh ulice Klokotská a Mílová), odchod bude ve   
  10:00h.

návrat:  cca v 17:00 na Hřiště Go Green.

Těšit se na Vás bude tým pracovníků občanského sdružení Lačhe Čhave

Pozvánka na zážitkový výlet 

20.10.2013 

Akce je organizována na podporu integrace cizinců do pražské společnosti a na podporu harmonického kulturního 
soužití na městské části Praha Libuš za laskavé finanční podpory MČ Praha Libuš a Ministerstva vnitra.

V případě jakýchkoliv otázek se můžete obracet na: 
tel: 774 871 203                              email: okforum1@lache-chave.cz                         web: www.lache-chave.cz

..................................................................zde ostřihněte ...........................................................................
Jméno a příjmení účastníka:…………………………, datum narození ………………………….....……

Pro mladší 18 let:
Kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce ………………………….
Po návratu na hřiště vyzvednu dítě osobně / může jít sám/a domů (zakroužkujte vámi vybranou možnost)

Souhlasím s účastí dítěte na akci „Vyzkoušejme si historii na vlastní kůži v zábavné středověké vesničce - Lysá nad 
Labem“
Prohlašuji, že mi nejsou známé žádné zdravotní důvody, které by omezovaly mojí účast nebo účast dítěte.

V Praze dne: ........ 10. 2013                                                 ……………………………………………
                                                                                    Podpis účastníka, rodiče nebo zákonného zástupcePř
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Těšíte se na následující školní 
roky?

Potvrzení do funkce ředitelky školy 
na další školní roky jsem si moc přála. 
Svoji práci mám ráda a těším se na ni.
Jak byste stručně písnickou ško-
lu charakterizovala?

Naše škola rodinného typu má 
7 učeben, novou keramickou dílnu 
a vlastní školní kuchyň a jídelnu. Ven-
kovní učebnu se zahradou, knihovnu, 
počítačovou učebnu, osvětlené více-
účelové hřiště s  umělým povrchem 
a dětské hřiště pro odpolední aktivi-
ty školní družiny využívá v  letošním 
roce 117 žáků od 1. do 5. ročníku.
Kam bude pod vaším vedením 
směřovat?

Ráda bych podporovala příznivé 
klima školy pro děti i pedagogy, pocit 
sounáležitosti se školou, zajistila vznik 
dalších odborně vedených mimoškol-
ní aktivit. Zohledňováním vzděláva-
cích potřeb dětí cizinců zlepšit jejich 
začlenění do vyučovacího procesu. 
Zajistit podmínky pro vzdělávání 
s ohledem na vývoj společnosti.
Můžete uvést některé konkrétně 
formulované cíle, co chcete do-
sáhnout?

Dovolím si citaci z  našeho školní-
ho vzdělávacího programu: Cílem je 
rozvíjet osobnost a individualitu žáka 
s cílem vychovat z něho odpovědné-
ho občana a vytvořit u každého žáka 
pozitivní vztah ke vzdělávání a moti-
vovat ho k celoživotnímu učení.
Co nabídne škola dětem a rodi-
čům v rámci povinného základ-
ního vzdělávání?

V  současné době rodiče žáků ze 
dvou tříd přispívají na rodilou mluvčí 
v hodinách výtvarné výchovy. Výuka 
má velmi dobrou úroveň, bohužel 
není možné ji hradit z rozpočtu ško-
ly. Rádi bychom tuto aktivitu dopřáli 
i ostatním žákům. 

Výjezd na zahraniční zájezd do An-
glie se snažíme zajistit pro zájemce 
ze 4. a 5. třídy.

Předpokládáme, že se uskuteční 
projekt agentury Edison, kdy ve škole 
1 týden budou v hodinách 2.−5. tříd 
působit mluvčí anglického jazyka.
A co v rámci družiny, nepovin-
ných a volnočasových aktivit? 
Budete je chtít rozšířit?

Ve školní družině každý měsíc pro-
bíhají odpolední aktivity mimo školu. 
Výbornou spolupráci máme s Lesy hl. 
m. Prahy.
Jak se do vaší koncepce rozvoje 
písnické školy promítá její více 
než stoletá tradice?

Ráda bych navázala kontakt s  lid-
mi, kteří o historii školy něco vědí. 12. 
září bylo organizováno setkání pa-
mětníků u nás ve škole. V roce 1885 
byla škola prohlášena za samostat-
nou. V roce 2015 se chystáme oslavit 
130. výročí vzniku školy. Je to výbor-
ná příležitost otevřít školu veřejnosti. 
Za podněty, nápady a pomoc při or-
ganizaci oslavy budeme vděčni.
Jaké jsou vaše předchozí peda-
gogické zkušenosti?

V  roce 1985 jsem začala učit 
v  kunratické základní škole na 1. 
stupni. 10 let jsem byla trenérkou 
dívčích softballových družstev.
Liší se atmosféra na škole od té, 
kde jste působila dříve?

Řekla bych, že obě moje školní pů-
sobiště mají hodně společného. Měla 
jsem a mám štěstí na pracovitý kolek-
tiv zaměstnanců.
Co vás obecně ve škole baví, co 
vám naopak vadí?

Stále mne baví učit. Vadí mi, že 
adresa školy je zavalena komerční-
mi nabídkami všeho druhu v tiskové 
i elektronické podobě.
Jaká jste bývala žačka? Dostala 
jste někdy poznámku do žákov-
ské knížky nebo pětku?

Do školy jsem chodila moc ráda. 
Po prázdninách jsem se těšila na spo-
lužáky. Měla jsem problémy s  úpra-
vou písma a občas jsem vykřikovala 
při hodině, snad správné odpovědi.
Můžete srovnat tehdejší a dnešní 
úroveň školy, potažmo školství?

V minulosti i dnes dle mého názo-
ru nejvíce záleželo a záleží na osob-
nosti učitele. Budou-li žáky vzdělávat 
a vychovávat odborně a lidsky zdatní 
pedagogové, mají naši žáci velkou 
šanci v životě uspět.
Proč jste v roce 2012 zamířila 
právě do písnické školy?

O  řídicí práci jsem měla zájem již 
dříve. V  roce 2010 jsem se v  písnic-
ké škole ucházela o  místo zástup-
kyně ředitelky školy. Nepodařilo se 

mi místo získat. Písnická škola si žije 
životem rodinné školy, proto jsem se 
v roce 2012 vrátila a využila nabídky 
na jmenování do funkce ředitelky.
Co vás v ní překvapilo, příjemně 
či nepříjemně?

Příjemně jsem byla překvapena 
kvalitou místního školního stravo-
vání. Nepříjemné je, že se potýkáme 
s  omezeným zázemím pro paní uči-
telky i  ostatní zaměstnance. Chybí 
nám ve škole prostor pro společné 
setkávání všech žáků.
Jste spokojena se stávajícím 
složením pedagogického sboru? 
Vnímáte ho jako stabilní?

V  příštím školním roce se možná 
otevřou dvě první třídy. Bylo by dob-
ré, kdyby do dívčího pedagogického 
sboru přibyl pan učitel.
Jak funguje spolupráce mezi 
učiteli?

Z  mého pohledu dobře. Snad mi 
paní učitelky nic netají.
Jak se vám spolupracuje s rodiči 
dětí?

Občas se něco nelíbí nám, občas 
se něco nelíbí rodičům. Jednáme, 
jednáme a  řešení jsme zatím vždy 
našli.
Rozčilují vás rodiče, kteří dávají 
najevo, že by školu vedli jinak 
a lépe?

Odlišný názor není pro mne dů-
vod k rozčilování. Tím se nic neřeší. 
Náměty pro zlepšení provozu ško-
ly vítáme. Školní vzdělávací pro-
gram je závazný dokument, který 
schvalují zástupci zřizovatele, rodi-
čů a  pedagogů. Zde moc prostoru 
k diskusi není.
I v té nejlepší škole občas vznika-
jí konflikty – mezi dětmi, učiteli, 
mezi školou a rodiči. Jak k jejich 
řešení obecně přistupujete?

Využíváme dohody jako nástroje 
k vyřešení problému.
Budete pokračovat v otvírání 
školy širší veřejnosti?

Určitě ano a ráda.
Pociťujete ve škole nějak fakt, že 
Libuš je hodně známá pro svou 
vietnamskou komunitu? Ať už 
pozitivně, či negativně. Mají po-
dle vaší zkušenosti jiné školy jiný 
přístup k různým etnikům?

S vietnamskými školáky pracuje-
me. V loňském i letošním roce jsem 
součástí projektu MČ Praha-Libuš 
na podporu multikulturního soužití 
celé občanské společnosti na úze-
mí Libuše i  Písnice. Hlavním cílem 
projektu je zlepšovat kvalitu inte-
gračních procesů, které ve škole ce-

loročně probíhají. Mám zkušenosti 
z kunratické školy. Přístup k různým 
etnikům je zde podobný jako u nás 
ve škole.
A jak vnímáte spolupráci se 
zřizovatelem – městskou částí 
Praha-Libuš.

Nemám žádnou špatnou zkuše-
nost. Je jasné, že školství je jednou 
z hlavních priorit služby občanům Li-
buše a Písnice.
Písnická škola prošla v posled-
ních letech mnoha stavebními 
úpravami a vybavováním. Je 
v této chvíli ještě něco důležité-
ho potřeba, nebo je již možno se 
soustředit zcela na vzdělávací 
program?

Ve škole musí dojít k  rekonstrukci 
kotelny a k dokončení obnovy toalet. 
Ani výstavba tělocvičny není zcela vy-
loučena. Stávající venkovní sportoviš-
tě bychom rádi obohatili o doskočiště 
a  sportovní dráhu. Školní vzdělávací 
program se nám daří úspěšně plnit 
a  jistě bude příjemné, když bychom 
se mohli soustředit jen na vzdělávání, 
ale to se asi nikdy nemůže stát.
Vyjádřila jste se, že by se vám 
líbilo místo dlouhého a poněkud 
krkolomného oficiálního jmé-
na školy jednoduché: Základní 
škola Písnice. Budete usilovat 
o přejmenování?

O změně názvu školy jsme oprav-
du uvažovali. Projednávala jsem 
možnosti přejmenování školy na 
ZŠ Písnice nebo ZŠ Ladislava Coňka 
s  představiteli obce, se školskou ra-
dou a  se zaměstnanci školy. Zatím 
o změnu usilovat nebudeme.
Dojíždíte do práce zdaleka?

Žiji se svou rodinou v Kunraticích.
Co se vám nejvíc líbí na staré 
Písnici, mimo školu?

Okolí školy a  rybník Obecňák, re-
staurace Kamenný dvůr, mateřská ško-
la Ke Kašně.

Ptali se: Hana Kolářová,  
Jana Leichterová a Martin Zikeš

ROZHOVOR

ODLIŠNÝ NÁZOR NENÍ DŮVOD K ROZČILOVÁNÍ
Mgr. blanka chýlová celý uplynulý školní rok vedla Základní ško-
lu s rozšířenou výukou L. coňka ve staré Písnici v rámci dočas-
ného jmenování. Získala během tohoto působení vztah ke škole 
a podrobné znalosti, jak to zde funguje. Letos v létě ji vedení 
městské části Praha-Libuš v rámci výběrového řízení potvrdilo 
do funkce ředitelky až do července 2019.
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Tentokrát tedy o jednom díle jed-
noho autora. Vlastimil Vondruška 
se narodil roku 1955 na Kladně. Po 
absolvování kladenského gymná-
zia roku 1974 začal studovat historii 
a  národopis na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy v  Praze, kterou 
ukončil roku 1979. Poté působil 
v Československé akademii věd. V le-
tech 1983 až 1989 pracoval v Národ-
ním muzeu, od roku 1986 jako ředitel 
jeho historické části. Dosud napsal 
více než padesát vědeckých studií 
a článků o dějinách hmotné kultury, 
mnoho knih vědeckých a populárně 
naučných, více než dvacet historic-
kých románů pro dospělé (některé 
z nich pod pseudonymem Jan Alen-
ský) a několik knih pro mládež. První 
knihu Příběhy plzeňských mor-
dů si v roce 1994 vydal svým nákla-
dem. Přízeň čtenářů si získal přede-
vším sérií detektivních knih z  doby 
vlády Přemysla Otakara II., ve kterých 
je vykreslen život v  tehdejší době, 
mentalita lidí a  atmosféra středově-
ku vůbec. Hlavní postavou příběhů 
je vzdělaný a čestný rytíř a královský 
prokurátor Oldřich z  Chlumu, který 
jako správce hradu Bezděz má také 
pravomoc vyšetřovat a trestat hrdel-
ní zločiny v okolí. Druhá autorova sé-
rie se odehrává ve druhé čtvrtině 16. 
století a jejím hrdinou je písař králov-
ské komory Jiří Adam z Dobronína.

Tak tedy dobrá odborná i umělec-

ká příprava k  dílu, kterému se chci 
dnes věnovat. V  těchto dnech totiž 
vychází čtvrtý díl Vondruškovy te-
tralogie Přemyslovská epopej.

Historická sága začíná titulem 
Velký král Přemysl Otakar i. 
(ISBN 978-80-243-4494-2). V  čes-
kém knížectví, rozvráceném rodo-
vými spory, se vlády ujímá mladý 
Přemysl Otakar I. Postupně upevňu-
je moc, získává zahraniční spojence 
a  za pomoc císaři získává králov-
skou korunu. Dostane se do sporu 
s  církví, je dán pražským biskupem 
do klatby, ale dosáhne smíru a  vo-
jensky vpadne do rakouských zemí. 
Jeho politické úspěchy otevírají ces-
tu českému království mezi evrop-
ské velmoci 13. století.

Druhá část čtyřdílné románo-
vé fresky o  životě posledních pře-
myslovských králů Jednooký král 
Václav i. (ISBN 978-80-243-4899-
5) začíná v  době Václavova dět-
ství, kdy Přemysl I. Otakar bojuje 
o  uznání svého sňatku s  Konstancií 
Uherskou a tím také o legalizaci ná-
stupnických práv malého Václava. 
Přikloní se na stranu císaře a koneč-
ně získá definitivní potvrzení králov-
ské koruny Zlatou bulou sicilskou.

Třetí část Král rytíř Přemysl ii. 
Otakar (ISBN 978-80-243-5247-3) 
začíná v době mládí Přemysla II. V té 
době jeho otec Václav I. realizuje 
svůj politický sen. Aby Přemyslovci 
udrželi rakouské země, musí se mla-
dý Přemysl oženit s  Markétou Ba-
benberskou, starší o  více než třicet 
let, tedy ve věku, kdy není schopna 
dát zemím následníka. Proto se s ní 
Přemysl rozvede a ožení se mladou 
uherskou princeznou Kunhutou, 
když předtím ve válce porazí jejího 
děda uherského krále Belu IV. Pře-
mysl II. se tak stává nekorunovaným 

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (88)

SONDA DO SOUČASNÉ ČESKÉ HISTORICKÉ PRÓZY
Když jsem posledně psal o literatuře populárně naučné, chtěl jsem se teď 
pustit do historické, chcete-li dějepisné, ale to je pro ani ne stránkový člá-
nek slušná porce. Tak jsem si to omezoval – nejdřív na Čechy, abych se 
zbavil mj. Waltera Scotta, Alexandra Dumase či Roberta Merleho a pak 
na současnost, čímž mohu vynechat Jiráska, Wintra, Neffa (Vladimíra) či 
Loukotkovou a nakonec i druhého dělnického prezidenta Zápotockého, 
jehož údajné romány z dělnického Kladna 19. století jsou už taky hlubo-
ce historické. Ale protože nám historie pořád šlape na paty, vyrovnávají 
se s ní i současní autoři. I tady musím některé důležité pominout (např. 
Vladimíra Körnera). Zkrátka a dobře budu se věnovat jedinému autorovi 
a jedinému jeho dílu, protože pojednává o jediném historickém období, 
na něž můžeme být hrdi. O období posledních Přemyslovců, kdy se ještě 
přemyslovská krev nerozpouštěla v krvi Lucemburků, aby se mnohem 
později v přiblblé televizní anketě podle zahraničního formátu stal „nej-
větším Čechem“ poloviční Přemyslovec Karel IV. Lucemburský, kterého 
ovšem po pravdě překonal Jára Cimrman (také Čech poloviční, hypote-
tický, ale nejčeštější ze všech).

Úředník pověřený  
prováděním cenzury C          

Vysokoškolská jídelna         A

Literární postava  
z Románu pro ženy P          

Druh motocyklu         R

Žádost P          

Křestní jméno spisovatele Staška         L

Lhát K          

Zeď         A

Armáda V          

Velké horko         O

LUŠŤOVKA
náš hlavní nedostatek tkví v tom, že máme sklon spíš činy posu-
zovat…(zbytek v tajence)

D. néhrú

vládcem zemí na sever od Alp, pro-
tože postupně ovládne Rakousko, 
Štýrsko, Korutany a  Chebsko. Navíc 
se mu narodí kýžený dědic – Václav.

Závěrečný díl ságy Král básník 
Václav ii. (ISBN 978-80-243-5549-8) 
o  době velkých 
přemyslovských 
králů začíná 
koncem vlá-
dy Přemysla II. 
Otakara, vypráví 
o  vládě Václava 
II. a vraždě jeho 
syna Václava III. 

Král Václav II. byl zajímavou osobností, 
v duši umělcem, sám vynikající mine-
sengr, a také muž známý svou erotic-
kou náruživostí. Jeho doba je dobou 
dvorských intrik, zápasu mezi šlech-
tou, dobou nástupu měst. Právě na 
přelomu 13. a  14. století se dotvořila 
tvář středověkých Čech, na níž už Lu-
cemburkové mnoho nezměnili.

Co by taky s tou částí přemyslov-
ské krve nakonec chtěli měnit, že? 
Chvíle příjemného oddechu třeba 
v české historii přeje:

Jiří Brixi

Připravil Martin Zikeš

i n z e r c e  
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aDResa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KOnTaKT: kuratkomc@seznam.cz, tel.: 777 001 719
OTeVíRací DOba: pondělí až čtvrtek 9:30–12:00 hod.
Montessori herna: čtvrtek 10–12 hod.
ZÁKLaDní PROGRaM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT a ČT – výtvarná 
dílnička, ST – sportování pro nejmenší
PObYTnÉ a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, permanent-
ka na 10 vstupů na program MC 500 Kč, Montessori herna: jednorázové 
110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO

ŘíJen 2013
(výběr z programu)
8. 10. | ÚT | burza dětského 
podzimního a zimního obleče-
ní 9:30–13:00
9. 10. | ST | Zdravé dětské no-
žičky – přednáška fyzioterapeutky 
Bc. Jany Wilczkové na témata: jak 
podpořit zdravý vývoj dětských no-
hou, nejčastější ortopedické vady, 
správný výběr obuvi pro děti. Začá-
tek v 10:00.
10. 10. | ČT | Krabička na oříš-
ky nebo jiné mlsání 
15. 10. | ÚT | Podzimní závěs 
do okna – vyzdobte si pokojíčky 
podzimními ozdobami.

16. 10. | ST | Pirátská party 
a  hledání cesty za pokladem, 
17:00–18:30, přijďte si s námi zasou-
těžit a  zahrát na opravdické piráty. 
Třeba nakonec najdeme i poklad.
17. 10. | ČT | Podzimní ježek 
s Martinou
21. 10. | PO | Půjčit si peníze – 
příležitost nebo riziko? Přednáš-
ka finanční poradkyně Gabriely En-
drštové pro všechny občany Libuše 
a Písnice, které toto téma zajímá; hlí-
dání dětí zajištěno, začátek v 16:30.
22. 10. | ÚT | Lampion s Luckou
23. 10. | ST | než půjdete na 
masáž – známé a  méně známé 
druhy masáží, co od nich očekávat – 

www.klubjunior.cz
na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: ing. Lenka Koudel-
ková, 604 273 968, kjunior@
centrum.cz

neJen MODeRn Dance
Jednoduché, zábavné a účin-

né formování postavy, správ-
ného držení těla i ladné chůze.

Nový školní rok je tu a  s  ním 
i  nové lekce cvičení. Přijďte se na-
startovat a  probudit své tělo i  mysl 
po letním „dovolenkování“. Navštiv-
te nový účinný komplexní systém 
cvičení a zlepšete si kondici i zdraví, 
vytvarujte své tělo, odreagujte se od 
stresu!

Lekce jsou určeny dívkám, které 
milují pohyb a  tanec − jsou zamě-
řeny na propojení pohybu a hudby 
s  prvky moderního tance, baletu 
a jazzu. Jedná se o propojení taneč-
ních a aerobic lekcí tak, aby byl efekt 
ještě účinnější. V  žádné hodině ne-
chybí ani část zaměřená na kvalitu 
držení těla, celkové zpevnění a  po-
sílení problémových partií. Zlep-
šete si kondici, zdraví i  svůj vzhled 
zábavnou formou pohybu. Tančete 
a bavte se! 

Každé pondělí od 17 do 18 ho-
din v tělocvičně Klubu Junior.

Mgr. Petra Šulcová,  
petra.sulcova@centrum.cz, FTVS UK Praha

cViČMe FunKČnĚ 
a eFeKTiVnĚ!

Lekce určené ženám, které na 
sobě chtějí pracovat. Zlepšit si fyzič-
ku, zpevnit své tělo, dobít potřeb-
nou energii. Funkční trénink je 
založen na jednoduchém principu: 
„zapojit funkčně a efektivně co nej-
větší počet svalů“. Vytvarujete pro-

blémové partie, zhubnete a zlepšíte 
celkový vzhled svého těla. Součástí 
lekcí jsou také cvičení založená na 
systému body and mind, což jsou 
jednoduchá cvičení, jež odhalují váš 
skrytý potenciál − fyzický i psychic-
ký. Zlepšete si zdraví, efektivitu 
i vnímání sebe sama!

Každé pondělí od 18 do 19 ho-
din v tělocvičně Klubu Junior.

Těším se na vás!
Mgr. Petra Šulcová,  

petra.sulcova@centrum.cz, FTVS UK Praha

GYMnasTicKÁ 
PŘíPRaVKa

Gymnastika je základní průpra-
vou pro všechny sporty, které si dítě 
později může zvolit. Nejmladší děti 
se seznámí s  gymnastikou přede-
vším formou her, náplní je všestran-
ná gymnastická průprava (děti se 
naučí základní prvky – kotoul, stoj 
na rukou, přemet stranou...). Děti 
také rády cvičí s hudbou a s náčiním 
– míč, švihadlo, obruč, šátky. Pro-
jdou rovněž baletní průpravou.

Nově otevřené lekce jsou určeny 
pro děti od 4 let, děti cvičí v  gym-
nastických cvičkách. Trénink pro-
bíhá každý čtvrtek od 16 do 17.30 
hod. v zrcadlovém sále Klubu Junior, 
k  dispozici máme i  velkou tělocvič-
nu s nářadím.

Další informace vám ráda sdělím 
e-mailem či telefonicky.

Těším se na vás.
Bc. Eliška Froňková,  

eliska.fronek@email.cz, 776 018 191 
(absolventka 3. lékařské fakulty, obor fy-

zioterapie; fitness instruktor – mezinárodní 
diplom FISAF; instruktorka dětského aero-

biku; absolventka tanečního oddělení ZUŠ; 
rozhodčí sportovní gymnastiky III. stupně)

KLUB JUNIOR

přednášku s  praktickými ukázkami 
připravila Bc. Jana Wilczková, začá-
tek v 10:00.
23. 10. | ST  | Multikulturní se-
tkání nad kávou a čajem i aneb 
o tom, jak se žije ve smíšených man-
želstvích. Vstup zdarma. MC bude 
mít otevřeno od 16:00, program 
bude zahájen v 16:30, předpokláda-
ný konec kolem 19. hodiny.
24.10. | ČT | Podzimáčci – roz-
tomilé postavičky z plodů přírody
29.10. | ÚT | Dýňování pro 
nejmenší

31.10. | ČT | Dráčci podruhé 
a zase jinak

DOPORuČuJeMe: Kurs efektivní-
ho rodičovství v listopadu.

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

Za MC Kuřátko Hana Kendíková
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Kampaň Dny zdraví nabízí rady, 
informace a  nabídky pro každého 
v  každém věku. Pojďte se tedy při-
pojit. Určitě si mezi nabízenými akti-
vitami najdete, co vás bude zajímat. 

Dny zdraví na Libuši a  v  Písni-
ci zahrnují celou škálu akcí, které 
jsou určeny pro rodiny a stejně tak 
pro předškolní a školní děti a v ne-
poslední řadě i  seniory. Z  velkého 
počtu akcí nabízíme následující 
ochutnávku.

V  sobotu 12. října 2013 se 
koná Drakiáda – Den pro zdraví 
a  energetiku. Program Drakiády 
doplňují letos i  soutěže připravené 
na Den dětí, který se pro nepřízeň 
počasí na jaře nekonal. Akce bude 
probíhat na fotbalovém hřišti ve Švi-
hovské ulici v Písnici od 14 hodin do 
18 hodin a všechny na ni zveme. 

Spolu s  městskou částí Praha-Li-
buš ji pořádá SDH Písnice, TJ Sokol 
Písnice. 

V  programu na celé odpoledne 
naleznete: 
→ měření základních tělesných 

hodnot 
→ kontrolu pigmentových projevů
→ ukázky první pomoci
→ fair trade
→ nabídku produktů farmářského 

hospodářství
→ ukázku činnosti Policie ČR
→ malování na obličej
→ výrobu draků
→ spoustu soutěží a zábavy

Vítání jsou všichni − děti i dospělí, 
každý si tu najde zábavu i poučení.

Pro seniory připravila městská část 
další lekci nordic walking, výletu 
s „hůlkami“ do okolí a ve spolupráci 
se sdružením Senior Help přednáš-

ku s  odborníkem o  zdravém život-
ním stylu v seniorském věku. 

Dále se bude konat například 
akce nazvaná V  zdravém těle 
zdravý duch, která se zaměřuje 
na zvýšenou pohybovou aktivitu 
dětí. Ve školce Ke Kašně se připojují 
k projektu V září světlušky září − 
děti zažijí situace, do kterých se do-
stávají nevidomí a  těžce slabozrací. 
Jiné vjemy děti povzbudí při spo-
lečném bubnování nebo cvičení 
s  prvky jógy. Mezi zajímavé pro-
gramy patří i ten s názvem Doktor 
Prevence a neposedná Míša. Ve 
školce Mezi Domy je to například 
představení divadla Neklid s  ná-
zvem Mísa plná ovoce a  projekt 
Dráček Fráček −  nechci kazy, 
školko, který si klade za cíl zlepšit 
dětskou zubní hygienu.

Co určitě v  říjnu nebude chybět, 
jsou výlety do přírody, poznává-
ní a ochutnávání ovoce a zeleniny.

Na téma ovoce a zeleniny navazu-
je zajímavá akce v ZŠ Meteorologic-
ká, kde se děti z prvního stupně za-
pojí do akce projektu Zdravá pět-
ka. Projekt podporuje Nadační fond 
Albert a  jeho posláním je seznámit 
žáky zábavnou formou se zásadami 
zdravého stravování.

V říjnu budou, díky sponzorskému 
přispění společnosti Danone a Corny 
ve školkách a školách dětem podány 
nápoje Actimel a tyčinky Corny.

Ke Dnům zdraví se také připojují 
mateřské centrum Kuřátko, Klub Ju-
nior, fitness centrum Bodypoint, Klub 
Senior, T. J. Sokol Libuš, SK Velo Praha.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

ŘÍJEN – MĚSÍC PLNÝ ZDRAVÍ
Říjen je v naší městské části věnován každoročně kampani ke zdra-
ví a zdravému životnímu stylu. Téma se týká nás všech. nikdy není 
pozdě začít se zajímat a informovat, co můžeme pro své tělo i du-
cha udělat, abychom se cítili lépe, byli zdraví a měli dobrou náladu.

8. ROČNÍK FESTIVALU  
LIBUŠSKO-PÍSNICKÁ NOTA
Ženský pěvecký sbor nashira a městská část Praha-Libuš sr-
dečně zvou širokou veřejnost na 8. ročník festivalu Libušsko-
-písnická nota, který si dává za cíl propagovat zpěv a radost 
z hudby. událost se bude konat v sobotu 19. října 2013 od 15 
hodin v libušské sokolovně. 

Přijďte se nechat pohladit na 
duši a  vychutnat si písně klasické 
i  moderní. Akce se zúčastní sedm 
hudebních seskupení, jmenovitě: 
Dulcia Carmina (Praha), Jílovský 
komorní sbor (Jílové u  Děčína), 
Komorní sbor Libuše (Praha Li-
buš), Myšáci (Praha), Nashira (Pra-
ha), Pětiklíč (Praha) a  dětský sbor 
Svítáníčko (Praha).

Pořadatelský sbor Nashira byl 
založen v roce 2006 společenstvím 
nadšenek ke zpěvu. Během let se 
postupně složení obměňovalo, 
láska k  hudbě ale v  srdci tělesa 
zůstala nepozměněná. Nashira 
sestává z  dívek i  žen všech věko-
vých kategorií a  v  repertoáru má 

písně klasické, lidové, ale i jazzové 
a  jemně si pohrává s hebrejskými 
písněmi.

Hlavní koordinátorkou festiva-
lu je Ema Máchová, jež je zároveň 
sbormistryní Nashiry. Festival má 
podporu také od Unie českých 
pěveckých sborů. Fotografie a re-
portáž mimoňské televize Mitel.
tv z  předchozích ročníků jsou ke 
zhlédnutí na www.nashira-sbor.
blog.cz. Pro diváky i  účastníky 
bude otevřený bufet.

Nechte se vtáhnout do atmo-
sféry pěvecké harmonie, Nashira 
s  ostatními účastníky se těší na 
vaši návštěvu!

Eva Kroupová

KOSMETIKA − MANIKÚRA
Ivana Kopáčková

Ke Kurtům 379
Tel. 737 252 558, 607 514 940

Aby záda nebolela ...
Parafínové zábaly, nejen na záda,

ale i na klouby ramen, rukou, kolen.
Cena od 50 Kč

i n z e r c e  
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VOLnOČasOVý KLub 
ROZHLeDna

Jsme volnočasový klub pro děti 
a  mládež ve věku 6–15 let. Můžeš 
s námi trávit svůj volný čas, během 
klubu můžeš kdykoliv přijít nebo 
odejít. Součástí klubu je stolní fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho dalšího.
Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný se 
soukr. SOU obchodu a  služeb, Pra-
ha 12
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 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny úterý a pátek.
Program na měsíce září:
 3. 10. Cesta z kruhu – kdo mi po-
může? Povídání o  možnostech po-
moci v těžkých situacích v rodině, ve 
škole i mezi kamarády.
 10. 10. Kroužky na Vltavě − ná-
vštěva sportovního areálu a  dětské-
ho hřiště Kroužky na Vltavě v Braníku. 
Čekají nás obrovské klouzačky, pro-
lézačky a  prohlídka golfového hřiš-
tě. Sraz v klubu Rozhledna ve 14:00, 
nebo ve 14:15 na autobusové zastáv-
ce Sídliště Libuš, směr Modřany.
 12. 10. Drakiáda od 14 do 18 ho-
din na fotbalovém hřišti v  Písnici, 

ulice Švihovská. V rámci akce se mů-
žete těšit na soutěž v  létání draků, 
dětské soutěže, stanoviště se zdra-
votnickou osvětou, dermatoložku, 
farmáře z  ekostatku, fair trade, or-
ganizace podporující ochranu příro-
dy, ukázky policejních složek, místní 
spolky.
 17. 10. Halloween! Tradice a osla-
va angolsaského lidového svátku se 
zajímavým hostem.
 24. 10. Kunratický les − navštíví-
me malou lesní zoo, zříceninu Nové-
ho hrádku nebo dětské hřiště v lese. 
Sraz v  klubu Rozhledna ve 14:00, 
nebo ve 14:15 na autobusové za-
stávce Sídliště Libuš, směr Modřany.
 28.−30. 10. Výjezd mimo Prahu 
pro děti od 8 do 12 let. Klub uzavřen. 
 Kde se rodí slunce – kouzlo vý-
chodu (Ázerbájdžán). Během října 
k  nám zavítají velmi zajímaví hosté 
až z  Ázerbájdžánu, kteří si pro vás 
připraví krásnou pohádku. Dorazí 
i princezna, která se při tanci vznáší 
nad zemí jako vánek! Termín bude 
upřesněn na webu www.lache-cha-
ve.cz, na FB profilu NZDM Rozhled-
na a na nástěnkách u klubu.
Výlety:
 20. 10. od 10:00 do 17:00 − Lysá 
nad Labem. Vyzkoušíme si historii 
na vlastní kůži v zábavné středověké 
vesničce. Na akci je nutné se předem 
přihlásit.
 13. 10. Jílové u Prahy − na celo-
denním výletě se vydáme do zlaté-
ho města. Navštívíme muzeum těž-
by zlata. Budeme hledat údolí Ko-
cour a  nejvyšší kamenný železniční 
most ve střední Evropě. Formou hry 
geocaching ulovíme několik pokla-
dů. Provázet nás bude kvízová hra 

LAČHE ČHAVE

PROGRaM V ŘíJnu
Srdečně zveme všechny seniory 

z celé městské části Praha-Libuš a Pís-
nice na připravovaný program, který 
by jim měl zpestřit život. Budeme se 
moc těšit a budeme se vám věnovat.
1. 10. | Na tento den jsme při-
pravili výlet, který se neuskutečnil 
v  červnu z  důvodu špatného poča-
sí, a to do Zoo Dvůr Králové. Možná 
uvidíme i  něco navíc, plánujeme 
ještě zajímavou zastávku.  Přihlášky 
v Klubu Senior.
8. 10. | Volná zábava, do které za-
hrneme i  zajímavé čtení, oznámení 
o  výletech, případně důležité orga-
nizační záležitosti.

15. 10. | Výlet do Plzně s  návště-
vou Památníku obětem zla p. J. 
Hrušky s názvem Meditační zahrada 
Hruškova. Ve Starém Plzenci se za-
stavíme na oběd s prohlídkou, dále 
se  plánuje zastávka v  Berouně. Při-
hlášky v Klubu.
22. 10. | O  nárocích seniorů nám 
přijde povídat pí. Julia Městková, so-
ciální pracovnice. Přijďte si vyslech-
nout zajímavou přednášku se zají-
mavým člověkem. Doporučujeme!
29. 10. | Na téma „Naše země 
od  pravěku“ nám velmi zajímavě 
bude přednášet naše seniorka pí. 
prof. H. Samcová. Někteří již část 
velmi zajímavé přednášky slyšeli na 

KLUB SENIOR
zájezdu ve Františkových Lázních. 
Nenechte si ujít.
5. 11. | Na toto odpoledne jsme 
naplánovali promítání cestopisného 
filmu O Kanadě s vyprávěním pana 
ing. Lehovce. Velmi zajímavé a s no-
vou velkoplošnou obrazovkou, kte-
rou nám zařídil p. starosta k dokona-
lému promítání nejen cestopisů, ale 
i filmů a dokumentárních snímků.
6.−13. 11. | Odjíždí část seniorů do 
Jizerek − penzion Kitty. Odjezd z Pís-
nice při počtu 15 osob. Klidná a  od-
počinková dovolená je i cenově velmi 
přijatelná, s  výletem, s  dvěma před-
náškami, s hudebním večerem na zá-
věr. Plná penze, včetně dopravy tam 
a zpět, cena 2 590 Kč. Dotazy v klubu.

12. 11. | KLUB UZAVŘEN!

Vážení senioři!
Přijďte, uvidíte, že život v ko-

lektivu je radostnější. Musíme 
si dopřávat tyto radosti, pokud 
je možnost, a  starosti hodit za 
hlavu. Zde se vám nabízí mno-
hé, jistě si vyberete!

Knihovna pro naše seniory 
a ostatní občany městské části Pra-
ha – Libuš a Písnice je stále k dispo-
zici. Využívejte ji − každé úterý od 
14.00 do 18.00 hodin.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Po cestě zlaté žíly. Sraz na hřišti Go 
Green v  8:45, nebo v  8:50 na auto-
busové zastávce Libuš, směr Háje.
 27. 10. Uhříněves − ačkoliv je 
Uhříněves součást Prahy, najdeme 
zde velký chov jelenů. Jelení obora 
a  park Uhříněves se svými rybníky 
a  klenutými mosty ukrývá mno-
ho pokladů. Celodenní výlet pro-
vází kvízová hra Jelene, jelene, oči 
máš zelené. Sraz na hřišti Go Green 
v 11:45, nebo v 11:50 na autobusové 
zastávce Libuš, směr Háje.
společenské akce:
 18. 10. Společenský večer na Li-
buši o Asii − od 16:00 do 19:00 v za-
sedací místnosti MČ Praha-Libuš, Li-
bušská 1. Akce pro širokou veřejnost.

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na www.

lache-chave.cz nebo na FB profilu 
NZDM Rozhledna. 

Těší se na vás:
Jana a Alina

KLub DOMinO – sLuŽba 
PRO RODinY s DĚTMi

Klub Domino je určen pro rodiče 
s dětmi ve věku 0 až 6 let. V klubu pra-
cuje sociální pracovník a tlumočnice. 
Služby jsou poskytovány zdarma.
Adresa: Libušská 319/126, Praha-Li-
buš, 6. patro hlavní budovy Sapa
Otevírací doba: středa 9.00−13.00 
hodin
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 září:
 2. 10. Klasické české skládačky 
z papíru s říkankami
 9. 10. Maminky maminkám − 
možnosti výletů pro děti a rodiče

 16. 10. Tvoříme z přírodních ma-
teriálů
 23. 10. Povídání o podzimu − vy-
střihovánky
 30. 10. Zavřeno. Výjezd s dětmi
Kurzy českého jazyka  
v klubu Domino:

Kurz ČJ pro děti (5−7 let):  
19. 10., 13:00−18:00 hodin

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na 

www.lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Veronika a Pavla

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 každou stře-
du v době 14:00−18:00 hodin. Jed-
ná se o  sportovní kroužky, turnaje 
a  výlety do okolí. Detailní program 
naleznete na nástěnce před hřištěm.
Program na měsíc září:
 2. 10. Seznámení s  geocachin-
gem: aneb jak zaloguji nalezenou 
kešku? Nohejbal.
 9. 10. Co je Munzee? Jak ho můžu 
ulovit a jak zalogovat? Fotbal.
 16. 10. Promítání vybraného fil-
mu (bude-li elektřina), míčové hry
 23. 10. Výběr výletů na další mě-
síc. Co bychom chtěli poznat? Fris-
bee souboj.
Výlet:

Společné s klubem Rozhledna
společenské akce:

Společné s klubem Rozhledna
Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás:

Lukáš, Tonny a Soňa
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Jiří Koubek
starosta MČ Praha - Libuš

VÍME, KAM JDEME

VRÁTIT SE 
DO MINULOSTI, 
NEBO 
MYSLET NA 
BUDOUCNOST?

Jiří Koubek

Podpořte lídra 
Karla Schwarzenberga 
a kandidáta Jiřího 
Koubka, starostu MČ 
Praha - Libuš
25. a 26. 10. ve volbách.
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


