
Libuš a  Písnice
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JAK JSME BYLI LÍNÍ
KLUBOVNA BUŇKA
VÝSTAVBA VELKÁ LADA – JAK DÁL?
MULTIKULTURNÍ SOUTĚŽ TALENTŮ
SENIORSKÉ KURZY

1 — Drakiáda – povedená, i když upršená.
2 — Park na Kamýku nabídl první festival Jablkobraní.
3 — asijský večer překvapil výbornou atmosférou.
4 — samé zdravé pětky dostaly děti v Zš Meteorologická.
5 — seznamte se s vítězi: Rozkvetlá Libuš a Písnice 2013.
6 — V písnické škole opět pekli štrůdl.

Foto: Jana Martínková, Panikos Polyviou, Tereza Vrbková, Alena Kořínková a Marie Štaflová.
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, červnový Dětský 

den nám zmařilo deštivé počasí, pro-
to jsme mnohé aktivity přesunuli na 
říjnovou Drakiádu. Podstatná část 
dne opět propršela, ale i  tak desítky 
dětí s  vámi, dospělými, přišly. Sym-
bolem se pro mě stalo malé dítě, kte-
ré s  rozmočeným drakem na šňůře 
běhalo stále dokola a vůbec mu ne-
vadilo, že drak nelítá. Krásného poča-
sí jsme se naopak dočkali na prvním 
ročníku Jablkobraní, které pořá-
dalo nově vzniklé Občanské komu-
nitní fórům v  parku U  Zahrádkářské 
kolonie na Kamýku. Účast stovky lidí 
předčila má očekávání. Všem, kteří se 
o obě akce zasloužili, velice děkuji.

Poděkování patří i  těm, kteří 
v  uplynulých týdnech zajistili mno-
ho dalších menších akcí: Již tradiční 
Duatlon, který rok od roku absolvuje 
více a více našich dětí, soutěžní pře-
hlídku modelů Písnice Model Open 
či osmý ročník Libušsko-písnické 
noty, kde nás letos reprezentovala 
děvčata ze sokolského sboru Libuše. 
Obnovenou premiéru má za sebou 
Libušský trojúhelník, orientační běh 
soutěžních dvojic, na vyšší účast na-
šich žáků se budeme těšit spolu s or-
ganizátory ze SDH Libuš zase za rok.

Jak vidíte, nabídka je bohatá, 
takže, prosím, sledujte náš časopis 
i  facebookové stránky městské čás-
ti. Abychom vám usnadnili orientaci 
v  této škále akcí, ať už je pořádáme 
my, či jiné subjekty na Libuši a v Pís-

nici (Mateřské centrum, TJ Sokol 
nebo restaurace Modrá ryba a další), 
na našich webových stránkách na-
leznete nově vytvořenou aplikaci 
Kalendář akcí. Vybízíme všechny 
spolky, organizace, ale i  komerční 
subjekty, které u nás působí, aby své 
tipy na akce pořádané v naší městské 
části i  v  jejím bezprostředním okolí 
posílali na adresu: martinkova@pra-
ha-libus.cz. Všechny pak zvu ke sle-
dování této služby, aby vám neutekla 
některá zajímavá akce. Například 8. 
listopadu Občanské komunitní fó-
rum pořádá Americko-australský 
večer, 6. prosince chystáme svatomi-
kulášskou besídku nejen pro děti, za-
čátek adventu bude patřit rozsvícení 
stromů – v  sobotu 30. listopadu na 
sídlišti před Albertem, o den později 
ve staré Písnici. Jako součást sobot-
ního rozsvícení plánujeme i  hru na 
pražskou mobilní zvonohru, která je 
složena z 57 zvonů, z nichž každý za-
stupuje jednu městskou část.

Jak jste se dozvěděli z médií, Rada 
hlavního města Prahy schválila zá-
měr na vybudování první etapy pro 
novou linku metra D, tedy z Pan-
kráce do Depa Písnice. Není rozhod-
nuto, zda by Pankrác byl přestupní 
stanicí či by z centra každý třetí vlak 
odbočoval na Písnici. Definitivně 
to bude jasné na jaře příštího roku. 
Harmonogram předpokládá zpro-
voznění do roku 2022. Jedná se o té-
měř 8 km kolejí a celkem až 8 stanic, 

z toho tři na území naší městské čás-
ti. Předpokladem a vlastně podmín-
kou pro stavbu jsou evropské pení-
ze. Nyní se počítá s čerpáním z Ope-
račního programu Doprava, rozpo-
čet v  levnější variantě je 25 miliard 
korun. Znamená to tedy, že buď se 
metra dočkáme do roku 2022 (na-
jdou-li se peníze v tomto programu 
Evropské unie), nebo… raději ani 
nedomýšlet.

V zastupitelstvu naší městské čás-
ti mezi námi vítám novou kolegy-
ni Mgr. alenu šťovíčkovou. Přeji 
jí, aby po zbývající rok do voleb řád-
ně zastupovala libušské a  písnické 
občany.

Na závěr malé odlehčení. Ti z nás, 

kteří o následujících sobotách budou 
sledovat taneční soutěž starDan-
ce, budou jistě fandit občanovi naší 
městské části panu imrichu bugá-
rovi. Potkal jsem ho před několika 
týdny na procházce se psem, i  přes 
náročný taneční trénink pětkrát týd-
ně byl plný energie a odhodlání. Od 
tohoto mistra světa v  hodu diskem 
z roku 1983 se dočkáme jistě nejed-
né pěkné otočky. Držíme palce, posí-
láme soutěžní sms. Imrichu, do toho!

S přáním pěkného podzimu

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek předává na Jablkobraní první cenu za nej-
lepší jablečný koláč − pečenou husu.
Foto: Panikos Polyviou

Proto i my z Mateřské školy Lojovická máme vždy 
velkou radost, když jsme přizváni k vítání nových ob-
čánků.  Bylo tomu tak i  letos na začátku října, tedy 
hned zkraje nového školního roku. Děti z  hudební-
ho kroužku při MŠ Lojovická se na nácvik pěveckého 
vystoupení pilně připravovaly a  vše, i  díky paní uči-
telce Juránkové a obětavým maminkám našich zpě-
váčků, se ctí zvládly. Byla to krásná podívaná sledo-
vat, jak ti malí ze školky umí udělat radost těm ještě 
menším. 

Vystoupení našich dětí jsou vždy příjemná a  po-
vzbudivá, což bylo možné vyčíst i z tváří spokojených 
diváků. Posílám poděkování za hezké odpoledne dě-
tem, paní učitelce Radce a maminkám dětí.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

MALÍ DĚLALI RADOST JEŠTĚ MENŠÍM
Každé nově narozené miminko je pro všechny 
velká událost, vyvrcholení dlouhého očekává-
ní. a to nejen pro rodiče, babičky a dědečky, 
ale i pro sourozence. Všemi prostupují poci-
ty lásky, štěstí a hrdosti. Je hezké, že stejné 
pozornosti a přízni se těší i ze strany obce.
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I  když nám počasí ani tentokrát 
moc nepřálo, děti i  rodiče se nedali 
odradit. Přihlásilo se 81 draků. Sou-
těžilo se o  nejkrásnějšího létajícího 
draka, nejdéle létajícího draka a nej-
originálnějšího draka. Porota vybra-
la za každou kategorii pět výherců. 
Děti obdržely od pana starosty Jiřího 
Koubka diplom a věcnou cenu. Oce-
nění patří ale všem, kteří se snažili lé-
tat s drakem i přesto, že pršelo a ne-
foukal vítr. Děti měly zdarma grilova-
ný špekáček a pití. Toto občerstvení 
zajistila městská část Praha-Libuš ve 
spolupráci se  SDH Písnice. Kdo měl 
zájem, mohl si zajezdit na koních ze 
stáje Stable Donja v Písnici.

Dále zpestřovaly odpoledne dě-
tem i  dospělým další programy 
a  zajímavosti z  oblasti zdravého 
životního stylu a  prevence nemo-
cí, činnosti občanských sdružení 
a spolků. Mezi zábavné a vzdělávací 
aktivity patřila například lukostřelba 
klubu Cere, kde děti měly možnost 
vyzkoušet si střelbu z  luku na terč. 
Střední zdravotnická škola a  Vyšší 
odborná škola 5. května seznamo-
vala přítomné s  první pomocí, mě-
řila tlak a  tuk a  ukazovala dětem, 
jak si mají správně čistit zoubky. 
Dermatoložka z Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady poskytla pre-
ventivní vyšetření kůže, znamének 
a  pigmentových skvrn. Policie ČR 
přijela s  obrněným transportérem, 
který si mohly děti prohlédnout, 

viděli jsme ukázku výzbroje a  také 
zásahu speciální pořádkové jednot-
ky. Ekostatek Vlkaneč nabídl pro-
dukty rodinné farmy, Ekumenická 
akademie představila výrobky fair 
trade a  Ekodomov zajistil ekolo-
gické aktivity na téma „Voda okolo 
nás“. Lačhe-Čhave mělo workshop 
pro děti a  u  stanoviště Info Dráčku 
si děti mohly vyrobit draka a zkusit 
si výrobu vietnamských závitků. Ma-
teřské centrum Kuřátko připravilo 
výtvarný workshop. Dále zde Ob-
čanské komunitní fórum malovalo 
na obličej, sdružení Podhoubí ved-
lo aktivity k tématu „Jak se zvířátka 
připravují na zimu“ a  firma Gastro 
systém prodávala mošty. Zajímavos-
tí byl Projekt Zdravá pětka – Nadač-
ního fondu Albert, který představil 
program Zdravá pětka − o zdravém 
stravování dětí a  zdravém životním 
stylu dětí. 

Děkujeme všem za pomoc při 
zajištění průběhu této akce, rovněž 
moderátorce a  zvukaři za zajištění 
hudby.

Velké poděkování patří též spon-
zorům: DDD Servis, s. r. o., DKNV sta-
vební, s. r. o., Nadačnímu fondu me-
zinárodní křesťanské pomoci, Neo-
set, Pro Trade, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., 
Esselte, s. r. o., a restauraci U Hertlů.

Jaroslava Klemešová, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Jana Martínková

DRAKIÁDA – DEN PRO ZDRAVÍ A ENERGETIKU 2O13
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s TJ sokol Písnice, sDH 
Písnice, sDH Libuš a Mateřským centrem Kuřátko pořádala 
v sobotu 12. října 2013 Drakiádu a Den pro zdraví a energetiku 
na fotbalovém hřišti v Písnici. součástí programu byly i soutě-
že pro děti z tradičního Dne dětí, který byl z důvodu povodní 
v červnu zrušen.
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Festival pro všechny věkové sku-
piny započal kolem čtvrté hodiny 
slavnostním přípitkem, kterým ná-
vštěvníky přivítali starosta městské 
části Praha-Libuš Jiří Koubek a  sta-
rosta Prahy 12 Petr Prchal.

Na programu byl nespočet zají-
mavých vystoupení, pro děti byly 
připraveny soutěže a  všechny ná-
vštěvníky potěšil čerstvý mošt 
z  místních ručně posbíraných jablí-
ček. Celé rodiny ocenily maňáskové 
divadlo, které v  originálním podání 
zahrálo ukázku ze hry Drak Bazilišek. 
Děti pak okouzlilo vietnamské dět-
ské uskupení v  tradičních krojích, 
jež nám zazpívalo písně k vietnam-
skému dětskému dni. Úspěch dále 
sklidilo hudební vystoupení sólistů 
z Kazachstánu, Ázerbájdžánu a Rus-
ka. Ugandské bubnové vystoupení 
strhlo publikum a  česká pohodová 

folková a  rocková muzika zahřála 
návštěvníky i v pozdějších chladněj-
ších hodinách. Publikum se dozvě-
dělo o  českých zvycích a  tradicích 
v době oslav svatého Václava a mělo 
možnost si vyslechnout odborné 
pojednání o pěstování několika od-
růd jablek.

Doprovodným programem byla 
ochutnávka tradičních výrobků 
z  jablek, stejně tak ale zasytila ná-
vštěvníky široká nabídka specialit 
z  cizokrajných kuchyní z  Balkánu, 
Kypru, Ruska, Vietnamu a  Afriky. 
Jedním z  vrcholů Jablkobraní byla 
soutěž o nejlepší vlastnoručně upe-
čený jablečný koláč. Výherce získal 
jako hlavní cenu pečenou husu na 
stříbrném podnose a cenu veřejnos-
ti − luxusní lahev jablečného desti-
látu. Nejmenší návštěvníci soutěžili 
tentokrát o  marcipánová jablíčka 

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!

PRVNÍ JABLKOBRANÍ V PARKU KAMÝK
V pátek 27. října 2013 proběhlo v Parku Kamýk historicky první 
Jablkobraní. akce se vydařila, děkujeme všem účinkujícím i ná-
vštěvníkům.
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v disciplínách lisování moštu na tra-
dičním lisu, vyřezávání ozdobných 
ornamentů z  ovoce, ve výtvarném 
workshopu Mateřského centra Ku-
řátko a také v lukostřelbě na jableč-
né terče.

Akci uspořádala nově vzniklá ob-
čanská iniciativa Občanské komu-
nitní fórum, která si mimo jiné klade 
za cíl podporovat harmonické souži-
tí, prohloubení sousedských vztahů, 
integrace a multikulturního prostře-
dí na místní úrovni. Hlavním patro-
nem festivalu byla Nadace Teléfoni-
ca O2, jež svým projektem Think Big 
celou akci zastřešila.

Za pořadatele bychom chtěli po-
děkovat všem pilným dobrovolní-
kům Občanského komunitního fóra, 
a  to za bravurní pomoc při přípra-
vách. Velký dík patří hasičům z SDH 
Libuš. Děkujeme Základní škole 
Meteorologická za zpracování vy-

lisovaného moštu. Dále děkujeme 
sponzorům o. s. Laskavý domov, o. 
s. Lačhe Čhave, rodinné Likérce De-
lis, pekárně Beruška z Ohrobce, Jab-
lečným sadům Otice Ing. Janovské-
ho, Ovocnářskému centru Nedbal 
Stránčice, panu RNDr. Stanislavu 
Peleškovi z  poradny Českého za-
hrádkářského svazu, o. s. Ekodomov, 
Lukostřeleckému klubu Cere a mno-
hým dalším.

Pro další zájemce o  zapojení do 
organizace kulturních aktivit na Li-
buši a  v  okolí kontaktujte, prosím, 
Občanské komunitní fórum na e-
-mailu: okforum1@gmail.com nebo 
na tel.: 774 871 203.

Za realizační tým:

Alžběta Smith Kiganda,  
koordinátorka aktivit Občanského  
komunitního fóra v rámci projektu

Foto: Panikos Polyviou

Milí dobrovolníci a sponzoři, 
za tým Občanského komunitního fóra (OKF) mi, prosím, do-

volte vám poděkovat za vaši nesmírně obětavou pomoc při pří-
pravách a organizaci Jablkobraní.

U první velké aktivity uskupení OKF bylo pro nás velice důle-
žité akci dobře zvládnout, zavdat důvod k důvěře občanů v nás 
a stát se pro ně zajímavým partnerem, k jehož aktivitám se mo-
hou sami připojit, zpestřit svůj volný čas a přispět k dobré věci.

Myslím, že množství návštěvníků festivalu promluvilo samo za 
sebe, a to minimálně v takovém rozsahu, že jsme vzbudili zájem. 
Nechť dalším takovým důkazem jsou dva děkovné dopisy, které 
obdržel pan starosta Koubek.
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RecePTY 
Z JabLKObRaní

Rádi bychom se ke slavnostem 
jablek, které byly v  parku Kamýk, 
ještě vrátili a požádali vás…

Občanské komunitní fórum vyzva-
lo v časopise U nás všechny čtenáře 
a zájemce k upečení jablečných kolá-
čů a k přihlášení do soutěže o nejlep-
ší jablečný koláč. Přiznávám, že oba-
vy, jestli vůbec někdo něčím přispěje, 
se před akcí objevily. Ale ukázalo se, 
že byly zbytečné. Děkujeme všem 
osmi soutěžícím, kteří koláče 
upekli, přinesli a  soutěžili. Byly 
to vynikající kousky.

Původní záměr byl nechat hodno-
tit jen porotce z  řad starostů. Když 
jsme však viděli zájem přítomných 
ochutnat, co jejich sousedé napek-
li, vyhlásili jsme i  veřejné hlasování 
o nejlepší koláč. A tak byli nakonec 
vyhodnoceni dva vítězové a předá-
ny dvě ceny.

A víte, o co byl ještě velký zájem 
mezi „ochutnávači“ z řad veřejnosti? 
O recepty na ty báječné koláče, dor-
ty, záviny a koblížky. Vyzýváme pro-
to všechny, kteří koláče do soutěže 
přinesli, aby nám recept na svůj sou-
těžní moučník poslali. Uveřejníme 
ho v časopisu U nás.

Prosíme všech osm cukrářek 
či kuchařek: pošlete nám svůj 
postup, jak si doma připravit 
jablečný koláč.

Recepty můžete poslat buď mai-
lem na adresu: martinkova@pra-
ha-libus.cz nebo přinést osobně na 
adresu: Úřad MČ Praha-Libuš, K Lu-
kám 664, Praha 4, kontaktní osobou 
je Jana Martínková.

Přejeme všem hezký podzim a tě-
šíme se na shledání na některé z dal-
ších akcí.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Konal se v něm festival s názvem 
„European Flavours“, kde česká vý-
prava představila komunitní život 
své obce i  programy pro různé vě-
kové kategorie, včetně vzdělávání 
znevýhodněných osob na trhu práce 
(cizinci, handicapovaní, maminky na 
mateřské, senioři, přistěhovalci). Ve 
své videoprezentaci zaznamenala 
MČ Praha-Libuš nejčastější aktivity 
zařízení sociálních služeb Školy SPMP 
Modrý Klíč a  občanského sdružení 
ProTebe. Cílem prezentace bylo upo-
zornit na to, že je velmi důležité vy-

tvořit širokou síť volby nabídek těm-
to osobám, a poskytnout jim tak po-
třebnou míru motivace i  pomoc při 
objevování dalších nových podnětů, 
které mohou volný čas učinit ještě 
pestřejším, především však skuteč-
ně naplněným. Zástupci MČ Praha-
-Libuš si ověřili u všech partnerských 
měst zájem nadále pokračovat ve 
spolupráci na projektech, a to přede-
vším v oblasti integrace dětí – např. 
formou výměnných pobytů i v Praze, 
což vede nejen k  poznání i  sebepo-
znání, odstranění jazykových bariér, 

poznávání kultury a  rozvoji talentů, 
ale také k podpoře dobrých meziná-
rodních sousedských vztahů.

Zdeňka Kapicová,  
Humanitární sdružení ProTebe

Foto: Ing. Pavel Macháček

SPOLUPRÁCE LIBUŠE S EVROPSKÝMI PARTNERY
V rámci společného projektu mezinárodní spolupráce podporovaného z fondu evropské unie se 
během 4.−7. října 2013 setkali zástupci městské části Praha-Libuš s partnery z Maďarska, Francie, 
německa a itálie v italském městě Vigarano Mainarda.

Neexistence vhodných metod 
a  ochranných opatření recyklace 
elektroodpadu může mít za násle-
dek toxické emise do ovzduší, vody 
a  půdy, které představují závažná 
zdravotní a  environmentální rizika. 
Naopak recyklací elektroodpadu 
dochází k  úspoře cenných materiá-
lů a  velmi často i  k  úspoře energie, 
která je potřeba pro získání těchto 

materiálů z primárních zdrojů.
V  dnešní době je velmi oblíbe-

ným měřítkem pro vyjádření celkové 
úspory takzvaný přepočet na ekviva-
lent CO2. Tento ukazatel je jednotí-
cím prvkem, který umožňuje srovná-
ní jinak obtížně porovnatelných ne-
gativních vlivů na životní prostředí.

Recyklací vybraného materiálu za 
pouhých 12 dní se v městské části Pra-

ha-Libuš ušetřilo 691,66 kg CO2 ekv., 
což pro představu odpovídá například 
4 770 km ujetým malým benzinovým 
autem do obsahu motoru 1,4 l. Je to 
velmi dobrý výsledek v  rámci ochra-
ny životního prostředí. Zároveň oče-
kávám, že nadále budeme recyklovat 
v rámci projektu www.budliny.cz.

Ing. David Chytil, REMA Systém, a. s.

JAK JSME BYLI LÍNÍ
V rámci sběrové akce buď líný v termínu 23. 9. − 4. 10. 2013 se v městské části Praha-Libuš vybralo 
celkem 1 802 kg vysloužilých elektrozařízení a baterií. nejvíce lidé odevzdávali velké domácí spo-
třebiče, lednice a televizory.

Letošní první ročník soutěže mezi amatérskými a profesio-
nálními fotografy s názvem Tak to vidím já oslovil pouze dva 
soutěžící. Odborná komise se proto rozhodla odměnit sym-
bolicky oba přihlášené, Martinu a Milana Paukertovi. Děkuje-
me za jejich záběry a těšíme se, že příští rok se k nim přidají 
další fotografové.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

FOTOSOUTĚŽ: TAK TO VIDÍM JÁ
�  Martina Paukertová: Před plotem a za plotem
↓ Milan Paukert: Dobronická
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Soutěž Rozkvetlá Libuš a  Písni-
ce je vyhlašována v  rámci projek-
tu Zdravá Libuš a  Písnice a  místní 
Agenda 21 ve spolupráci s odborem 
životního prostředí úřadu MČ Pra-
ha-Libuš. Chtěli bychom jejím pro-
střednictvím vybídnout obyvatele 
naší městské části k  zájmu a  péči 
o  okolí a  podpořit v  lidech chuť 
zkrášlit si svůj domov. Daří se to díky 
vám všem, kteří se věnujete přírodě 
a zeleni kolem sebe.

Soutěž letos probíhala od května 
do září a přihlásilo se do ní 24 sou-
těžících ve třech kategoriích. Bohu-
žel, nebyla zastoupena kategorie 
firem, jelikož se letos žádná z míst-
ních firem do soutěže nepřihlásila. 
Odměny pro vítěze všech kategorií 
poskytli sponzoři soutěže: Zahrady 
centrum Šeberov, fitness Bodypoint, 

Zahrady a zeleň, s. r. o., zahradnictví 
Kunratice. Podle pravidel získávají 
výherci, tzn. první z každé kategorie, 
dárkovou poukázku od sponzorů na 
odběr zboží v hodnotě 1 500 korun. 
Na základě laskavosti sponzorů ale 
mohli i druzí a třetí z každé katego-
rie obdržet drobnou odměnu.

Slavnostní předání cen se koná 
ve středu 13. listopadu v  zasedací 
místnosti městské části Praha-Libuš. 
Přítomen bude starosta Libuše a Pís-
nice a zástupci sponzorských firem.

Vítězové soutěže Rozkvetlá Libuš 
a Písnice pro rok 2013 jsou uvedeni 
v následujícím přehledu podle kate-
gorií. Gratulujeme oceněným!

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: archiv MČ Praha-Libuš

ZNÁME NEJHEZČÍ MÍSTNÍ ZAHRÁDKY

skončil pátý ročník soutěže 
Rozkvetlá Libuš a Písnice, 
známe vítěze v jednotli-
vých kategoriích.

VÝsLeDKY sOuTĚŽe  
ROZKVeTLÁ Libuš a Písnice 2013

1. kategorie 
Rozkvetlé okno (balkón)  
v panelových domech

1. místo Libuše Němcová, K Lukám
2. místo Pavel Hykeš, Ke Kurtům
3. místo Ludmila Hirková, U bazénu

2. kategorie – Rozkvetlé okno (balkón) 
v rodinných domech

1. místo Miroslav Řehák, Hoštická
2. místo Martin Hrůza, Na Šejdru
3. místo Ludmila Langmüllerová, Na Jezerách

3. kategorie – Úprava předzahrádky, za-
hrádky, okolí domu

1. místo Hana Zichová, Brunelova
2. místo Jana Mašíková, Jistebnická
3. místo Pavlína Běhounková, U Pejřárny

4. kategorie – Úprava a zajímavá květino-
vá výzdoba firmy a jejího okolí

Nebyla hodnocena

Klubovna buňka v areálu hřiště Go Green (Klo-
kotská) zahájila svou činnost 2. října 2013.

Počasí bylo větrné a nahrávalo k trénování na blížící se 
drakiádu. Vysílení trenéři se po náročném tréninku občer-
stvili teplým nápojem v klubovně a naučili se spoustu zají-
mavostí o hře geocaching. Nechybělo ani nalezení blízké-
ho pokladu − formou hry geocaching.

V klubovně Buňka se můžeme potkávat každou středu 
od 14 do 18 hodin na známé adrese: roh ulic Klokotská 
a  Mílová. V  dalších dnech nás čeká například promítání 
filmů, sportování a  seznámení s  novými technologiemi 
navigace. 

Na malé i velké návštěvníky se těší:

Lukáš, vedoucí hřiště, a Soňa, vedoucí klubovny,  
tel.: 775 409 533, e-mail: rozhledna@lache-chave.cz 

Foto: archiv o. s. Lačhe Čhave   

KLUBOVNA BUŇKA
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Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš
e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 381, 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových, euro oken a dveří –
– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

Ing. Oldřich Štefl
Účetnictví, mzdy a daně
Nabízíme kompletní zpracování účetnictví, 

mzdy, personalistiku a s tím spojené 
administrativní služby. 

We speak English − Говорим по-русски – Wir 
sprechen Deutsch

http://www.steflucetnictvi.cz, 
tel. 775 924 778

VOLBY 2O13
Kdo by se dostal do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, kdyby se hlasovalo jenom 

v MČ Praha-Libuš?

1. TOP 09 − 24,14 %; 
2. ANO 2011 – 19,41 %; 

3. ČSSD – 11,81 %; 
ODS − 11,12 %; KSČM – 8,47 %.

Zdroj: www.volby.cz
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LibušKÁ šKOLa ŽiJe 
i ODPOLeDne

Se začátkem školního roku se opět 
začali rodiče zajímat o nabídku krouž-
ků na naší škole. Kroužky sice nepatří 
do základního vzdělávání, ale naše 
škola se snaží pomoci rodičům a  na-
bídnout jejich dětem i odpolední pro-
gram. Děti tak nemusí trávit čas pouze 
v družině nebo starší děti doma u po-
čítače či někde venku s kamarády.

Nabízíme kroužky nejen pro žáky 
školy, ale i pro ostatní děti a dospělé 
z MČ Praha-Libuš.

Celkem jsme nabídli 42 kroužků. 
Některé organizuje přímo škola, jiné 
se nabízejí prostřednictvím organi-
zací, které se školou spolupracují.

V nabídce máme kroužky vzdělá-
vací: Věda nás baví, Kroužek zábav-
né logiky, Matematika, Angličtina, 
Šachy, Knihovna nebo kroužky umě-
lecké: Dramatická výchova, Flétna, 
Sbor „Zvonek“, Keramika. Nechybí 
samozřejmě kroužky sportovní. Zde 
je největší zájem o Judo. Další krouž-
ky jako Pohybovky, Míčovky, Florbal 
a  Moderní tance se také těší velké-
mu zájmu. Mezi nové v této oblasti 
patří Golf (minigolf ) a  Balet. Pobyt 
venku skoro za každého počasí za-
jišťuje Zálesák.

Některé kroužky jsme museli pro 
velký zájem rozdělit – např. Zálesák 
a  Keramiku. Judo zase vedou dva 
trenéři.

Celkem jsme otevřeli 34 skupin 
v  různých časech. Nejvíce kroužků 
probíhá v úterý a ve středu.

Všichni, kdo by se chtěli seznámit 
podrobněji s  naší nabídkou krouž-
ků, ale i  s  našimi dalšími aktivitami 
nad rámec výuky, mohou navštívit 
webové stránky naší školy: www.
zsmeteo.cz.
Monika Exnerová, koordinátorka kroužků

sOKOLení
Ve středu 18. září se naši nejmenší 

(1.A, 1.C a přípravné třídy) ze školní 
družiny zúčastnili zábavně sportov-
ní akce Sokolení T. J. Sokol. I  když 
nám počasí nepřálo, moc se nám 
v  tělocvičně líbilo. Děti si vyzkou-
šely různá tělocvičná nářadí a nové 
cviky. Létali jsme na kruzích, skáka-
li přes kozu, házeli na koše, šplhali 
a vyzkoušeli si obrovskou trampolí-
nu. Krásně jsme si užili deštivé od-
poledne a moc děkujeme organizá-
torům za milé odměny a dárečky.

Vychovatelky ŠD

MusaiOn
Se třídou jsme 1. října jeli do 

Musaionu − autobusem, tramvají 
a pak kousek pěšky. V muzeu čekal 
pan lektor, který nás zavedl do míst-
nosti, kde jsme si sedli na polštářky 
a poslouchali. Po chvíli jsme se roz-
dělili do čtyř skupin, každá plnila 
svůj úkol. Byl docela lehký. Když 
měla skupina hotovo, musela výsle-
dek představit. Naše skupinka měla 
za předmět starou žehličku. Bylo 
skvělé, když jsme si na konci mohli 
prohlédnout zbytek muzea, které 
bylo vážně úžasné. Zpátky do ško-

ly jsme dojeli s  úžasným zážitkem. 
Hlavně se mi líbilo, že jsme šli do 
Musaionu, který byl o dějepisu.

Kristýna Šimaničová, 6.A

nO KOneČnĚ!
V pátek 4. října jsme se zúčastnili 

turnaje smíšených družstev ve vy-
bíjené v  ZŠ T. G. Masaryka v  Mod-
řanech. Na turnaji jsme byli již tři-
krát, ale bez umístění. Konečně se 
nám to podařilo a získali jsme první 
místo ze šesti družstev. Dostali jsme 
pohár s  hezkou jedničkou, dvě ob-
rovské bonboniéry a  diplom. Vra-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Z kroužku Golf. Foto: Monika Exnerová

Sokolení. Foto: Ilona Kiliánková

Foto: Jindra Němečková
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celi jsme se s  tím vším a  s  největší 
výhrou, že jsme celý den nebyli ve 
škole!

Kateřina Mindlová, 5.B

RePReZenTOVaLi JsMe 
V PŘesPOLníM bĚHu

3. října byl krásný slunečný den 
a naši žáci 6.–9. tříd, chlapci i dívky, 
reprezentovali školu v  přespolním 
běhu, který se konal v lesoparku Ka-
mýk v Modřanech. Soutěžilo 11 škol. 
Běhala pětičlenná družstva. Nejlep-
šího umístění jsme sice nedosáhli, 
ale porovnali jsme si síly s ostatními 
běžci a příští rok můžeme být třeba 
lepší. Z našich žáků nejlépe doběhl 
David Růžička z 9.A na 3. místě. Poča-
sí přálo, sladké odměny dostal kaž- 
dý účastník a prožili jsme vydařené 
dopoledne.

Alena Čermáková

Dni MObiLiTY  
POČasí PŘÁLO

Letos již po třetí jsme ve škole po-
řádali Den mobility. I když meteoro-
logové na středu 18. září předpoví-
dali od rána déšť, pro naši školu to 
neplatilo.

Před osmou hodinou se sjely pře-
vážně děti z prvního stupně na ko-
lech a  koloběžkách, mnohé z  nich 
měly i umělecky nazdobené. A kaž- 
dý žáček i  žákyňka, kteří přijeli na 
kole či koloběžce, byli sladce odmě-
něni.

Organizace se v letošním školním 
roce ujali žáci 5.B. Nejprve vytvořili 
poutavé plakáty, které rozvěsili po 
celé škole. Ve středu od časného 
rána organizovali příjezd cyklistů 
i  koloběžkářů ke škole a  rozdávali 
odměny. Samozřejmě někteří přijeli 
též na kole.

Šárka Šedinová

saMÉ ZDRaVÉ PĚTKY
Přišla k nám paní lektorka ze Zdra-

vé pětky. Povídala nám o zdravé vý-
živě, ochutnávali jsme různé ovoce 
a  zeleninu. Pak jsme si z  ochutná-
vaných vzorků mohli něco postavit, 
například panáky, housenky. Všech-
no jsme nakonec snědli.

Honza K., 5.B
Se Zdravou pětkou jsme si poví-

dali o  pyramidě jídla. Povídali jsme 
si, co jíst a  pít. Ochutnávali jsme 
ovoce se zavřenýma očima a musili 
uhodnout, co to je.

Jakub H., 5.B
Zdravá pětka přišla ve středu 9. 

října a byla u nás čtvrtou a pátou vy-
učovací hodinu. Paní lektorka nám 
říkala, co by se mělo jíst hodně a co 
zase jen občas. Když se paní lektorka 
na něco zeptala a my jsme odpově-
děli správně, tak nám dala 1 žeton 
do skupiny. Ukazovala nám ještě 
obrázky a my hledali jejich spojitost. 
Ke konci nám paní lektorka řekla, že 
si máme postavit z  ovoce, zeleni-
ny a  párátek nějakou věc. Nakonec 
jsme si spočítali body a dostali jsme 
vysvědčení, na kterém byly samé 
pětky, protože Zdravá pětka má 
všechno v pětkách.

Fanda Z., 5.B

Foto: Šárka Šedinová

Foto: MČ Praha-Libuš,  
Jana Martínková

nÁVšTĚVa  
MĚsTsKÉ KniHOVnY

První třída ZŠ L. Coňka navštívila 
27. září krčskou pobočku Městské 
knihovny v Praze. Děti se na návště-
vu velmi těšily, pro některé to bylo 
vůbec první seznámení s knihovnou.

V  knihovně nás všechny uvítala 
knihovnice paní Karásková, která po-
zvala děti na výlet do „pohádkového 
světa“. Byly pro ně připraveny úryv-
ky z  českých a  světových pohádek 
a  namalované pohádkové postavič-
ky. Takto byly děti nenásilně vtaženy 
do světa čar a kouzel, do světa, kde 
vždy vítězí dobro a zlo je po zásluze 
potrestáno. K  uvolněné atmosféře 
přispělo i  aktivní zapojení malých 
školáků do diskuse a kvízových her. 
Za každou správnou odpověď do-
stali malou sladkou odměnu. Děti 
odešly domů s předsevzetím naučit 
se číst co nejdříve tak, aby mohly být 
na konci školního roku pasovány na 
opravdové čtenáře a  začít bloudit 
pohádkovým světem samostatně.

Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 1. tř.

ZÁŘí VČeTnĚ 
sVaTOVÁcLaVsKÉ HusY

Září bylo pro naši třídu 3.B velmi 
pestré i  úspěšné. S  dětmi jsme ab-
solvovali nemálo podzimních rado-

vánek a akcí, pořádaných jak ze stra-
ny školy, tak ze strany městské části 
Libuš-Písnice.

Zahájili jsme překrásným baletem 
nazvaným „Kdo je na světě nejmoc-
nější“ v  divadle Ponec v  provedení 
Pražského komorního baletu. Byla 
jsem velmi mile překvapena, jak na 
děti tak těžký žánr, jako je balet, do-
vede zapůsobit, a to nehledě na po-
hlaví či věk. Potvrdilo se mi, že sku-
teční umělečtí profesionálové dove-
dou své dílo podat vhodně pro té-
měř každého diváka, a také, že děti 
jsou přirozeně vnímavé a  citlivé na 
všechny smyslové podněty, pokud 
se jim podají ve vhodné kombinaci 
a vzájemné harmonii.

Podzimní přírodu plnou barev 
a  rozmanitosti jsme obdivovali při 
ekologickém programu „Lesem ne-
lesem Modřanskou roklí” společnosti 
Koniklec. Děti strávily celý den v lese, 
u potoka a v bývalém lomu bádáním 
nad drobnými vodními živočichy, 
obyvateli lesa a hledáním pozůstat-
ků minulosti v  otiscích živých orga-
nismů do kamene. V  následujícím 
měsíci budeme pokračovat naukou 
o houbách a lesní vegetaci.

Na konec měsíce jsme připravili 
ještě s druhou třídou návštěvu inter-
aktivního programu v  Modřanech 

„Učíme se první pomoci“ tak, aby 
v případě nouze mohli všichni pro-
školení žáci poskytnout předlékař-
skou první pomoc našim spoluobča-
nům, pokud to budou potřebovat.

Jablkobraní uspořádala městská 
část Libuš-Písnice pro své občany. 
Naše škola na této skvělé akci také 
nemohla chybět. Naše školní kuchař-
ka paní Honigová připravila do sou-
těže o nejlepší jablečný koláč chutný, 
téměř cukrářský výrobek, který měl to 
štěstí se v soutěži umístit velmi dobře. 
Ačkoliv na akci, která se konala tra-
dičně na svatého Václava na nově vy-
budovaném hřišti při ulici U  zahrád-

kářské kolonie, byla svěží nejenom 
zábava, ale i počasí, lidé se dobře ba-
vili. V pokročilejších odpoledních ho-
dinách již „zalézalo za prsty“ a přihla-
šoval se o slovo studený severní vítr, 
vytrvalí jedinci si však nenechali ujít 
vyhlášení soutěže o  svatováclavskou 
husu. Nám se to rozhodně vyplatilo. 
Na vyhlášení vítězů jsme se moc těši-
li, ačkoliv jsme nedoufali ve vítězství, 
neboť všechny výrobky do soutěže 
přihlášené byly výborné. Avšak jak 
zní pořekadlo: „Kdo si počká, ten se 
dočká“. Nám se potvrdilo. První dva 
původní výherci již zimu nevydrželi 
a odešli. Řekli jsme si, dobře udělali, 

ZŠ PÍSNICE

Děti cizinců si zlepšují češtinu. Foto: Blanka Chýlová
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co by si také s živou husou počali, ale 
najednou slyšíme z pódia: „Hledáme 
výherce pečené husy s třiceti knedlí-
ky a se zelím“. To připoutalo náš zájem 
a  o  to větší radost zavládla v  našich 
řadách, když jsme uslyšeli: „Dalším 
v  pořadí nejchutnějším jablkovým 
koláčem se stává koláč č. 4 pečený 
v  ZŠ L. Coňka v  Písnici!“ S  nadšením 
jsme převzali dozlatova upečenou 
husu i  s  knedlíky a  se zelím. Hlavně 
jsme však společně uznali, že legrace 
a zábavy jsme si toho odpoledne užili 
dost a dost. Děkujeme městské části 
za takové krásné podzimní svatovác-
lavské odpoledne a  děkujeme milé 
paní kuchařce paní Honigové za její 
skvělé kuchařské umění.

Olga Kretíková, učitelka

DĚTi ciZincŮ  
si ZLePšuJí ČešTinu

Naše škola realizuje v  rámci pro-
jektu „Podpora multikulturního sou-
žití celé občanské společnosti na 
území MČ Praha-Libuš v roce 2013“ 
aktivity, které podporují začlenění 
žáků cizinců do výuky a  mimoškol-
ních aktivit. Získané dovednosti jim 
také pomohou lépe reagovat na 
běžné životní situace.

Lektorka paní učitelka Mgr. Kami-
la Adamová v  odpoledním kroužku 

vyučuje češtinu naše žáky cizince. 
Většina aktivit je zaměřena na rozvoj 
slovní zásoby, porozumění textům 
i  mluvenému slovu. Vytváří hravou 
formou životní situace, s kterými se 
její svěřenci setkávají i mimo školu.

Logopedická asistentka Mária 
Procházková pomáhá žákům ci-
zincům zvládnout náročnou vý-
slovnost českých slov a  vět. Její in-
dividuální přístup pomáhá dětem 
překonat počáteční ostych z  jejich 
mluveného projevu.

Ve škole dále v  rámci projektu 
pomáhají asistentky žáka ve výuce. 
S  jejich přispěním, se žákům cizin-
cům daří lépe pochopit probírané 
učivo.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka

PeKLi JsMe šTRÚDL
Opět jsme si upekli v  naší škol-

ní družině štrúdl. Je to fajn práce. 
Tolik toho už umíme! Někdo loupe 
jako dospělák, jiný trošku se škrab-
kou bojuje, asi ji drží v ruce poprvé. 
Vůbec se mu nedivím a  přemýšlím 
o  tom, jestli moji dva synové by 
v  první třídě toto zvládli. Trochu se 
červenám, aby taky ne, protože se 
mi do kuchyně nikdy příliš nehrnuli. 
Spíš se vždycky motali kolem tatín-
ka, práce s ním je pro kluky určitě zá-

bavnější. O to víc smekám před naši-
mi chlapci v družině, kteří se oháněli 
kuchyňským náčiním jako profesio- 
nálové. Samozřejmě že i holčičky se 
k  této práci postavily čelem, a  tak 
jsme za chvilku měli plné misky na-
strouhaných jablek. (Byla určitě moc 
dobrá, neboť všichni celou dobu 
ochutnávali...) S  moukou, těstem, 
cukrem a  skořicí jsme dílo dovedli 
ke zdárnému konci. Ještě potřít roz-
šlehaným vajíčkem a  hurá do trou-
by! Pečení jsme už přenechali našim 
hodným kuchařkám. Ty nám štrúdl 
upekly dozlatova. Když jsme si ho 
druhý den ve školní jídelně vyzved-
li, bylo pro nás samozřejmostí se se 
všemi rozdělit. A tak ochutnaly paní 
kuchařky, paní ředitelka, paní učitel-

ky, pan školník i paní uklízečka. Moc 
se nám naše dílo podařilo a  těšíme 
se, že si štrúdl upečeme i  za rok, 
i  když někteří z  nás navrhovali, že 
bychom mohli i dříve, tak uvidíme...

Marie Štaflová

DRuŽina na sOKOLení
S družinou jsme 18. září šli na So-

kolení do libušské sokolovny. Tam 
jsme dostali kartičky, na které nám 
dávali razítka za splnění úkolů. Bylo 
tam hodně prolézaček a  jiných zá-
bavných prvků. Když jsme docviči-
li, dostali jsme dárek. Děkujeme za 
hezké odpoledne.

Johanka Hůrková 4. třída

Den PRO ZDRaVí
Využili jsme nabídky Vyšší odbor-

né školy zdravotnické a SZŠ z Prahy 
4 a s našimi předškoláky jsme se 3. 
října zúčastnily Dne pro zdraví.

V  celé šestipatrové budově bylo 
pro veřejnost přichystáno mnoho 
preventivních programů, přednášek 
a aktivit. Pro menší děti měli studen-
ti připravené smyslové hry na po-
znávání různých druhů nejen zdra-
vých potravin podle chutě, vůně 
nebo čichu. Se zavázanýma očima 
nebylo pro děti jednoduché hma-
tem rozpoznat a  pojmenovat před-

měty, se kterými se každý den se-
tkávají. Při jiných aktivitách se zase 
přesvědčily, jak je velmi důležitý 
pro ně zrak a sluch nebo jak mohou 
samy předcházet různým nemo-
cem a úrazům. Ti šikovnější obvázali 
„nemocné“ koleno nebo si zkoušeli 
na blikajícím modelu novorozence 
srdeční masáž. A  nejodvážnější se 
od přítomných záchranářů necha-
li dokonce upoutat a  přenášet ve 
speciálních nafukovacích nosítkách. 
V  jiné učebně se děti mohly setkat 
se známým Medvídkem Brumlou, 
v  tělocvičně zdolávaly překážky, 

jezdily na koloběžkách, plnily spor-
tovní a dopravní úkoly. Od zástupců 
Policie ČR obdržely řidičské průkazy 
a množství dárečků. 

Venku jsme si ještě prohlédli mo-
derně vybavenou sanitku zdravot-
nické záchranné služby a  hasičské 
auto. Některé paní učitelky si ne-
chaly změřit krevní tlak nebo ode-
brat krev. Velkým zážitkem pro nás 
všechny bylo pozorovat záchranáře, 
jak si počínají v případě záchrany lidí 
ze střechy budovy. 

Dopoledne plné různých akcí 
uteklo jako voda a  my jsme odjíž-
děli do mateřské školy obohaceni 
o nové zážitky. Ani nezbyl čas, aby si 
všechny děti mohly nechat malovat 
na obličej. Tak třeba někdy příště...

Irena Procházková
Foto: www.msmezidomy.cz

ČeRVenÝ sLOn  
na ZeLenÉ LOuce

Třetí zářijový týden se naše školka 
opět zapojila do Evropského týdne 
mobility.

V  souladu s  hlavní myšlenkou 
projektu „Čistý vzduch“ jsme naplá-
novali výlet do areálu Na tý louce 
zelený, který se nachází v  Krčském 

lese. Pokud areál neznáte, rozhod-
ně se tam vypravte dřív, než začne 
zima. Je to totiž velmi hezké místo 
nejen pro děti.

Užili jsme si prolézačky, houpač-
ky, lanovou dráhu, speciální dětský 
domeček u jezírka s rybami, indián-
ský stan, rozhlednu, lanový žebřík, 
a  dokonce i  červeného slona. Ne, 
nebyl živý. Byl vyrobený ze dřeva. 
Ovšem na Zelené louce mají i  živá 
zvířata. A  tak jsme hladili a  krmi-
li malé kozičky, ovečky a  prasátko. 
I  přes lehkou nepřízeň počasí jsme 
všichni byli nadšeni.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

MŠ MEZI DOMY

Děkuji za odborný zásah 
Jednotce dobrovolných hasi-
čů z Písnice. Ve středu 25. září 
hasiči v ochranných oblecích 
pomocí vysavače na nebez-
pečný hmyz zlikvidovali vosí 
hnízdo v Mateřské škole Mezi 
Domy a místo ošetřili přísluš-
nou chemií.

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy

Foto: Marie Štaflová

Foto: Marie Štaflová
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Přivykly si i  děti, pro které pobyt 
v naší školce je velmi těžký kvůli jazy-
kové bariéře, jsou to děti vietnamské 
národnosti. Přišly mezi nás tří a čtyř-
letí prťouskové, kteří nerozumí, nebo 
jenom trošinku. Jsou ale stateční 
a šikovní. Těžká práce je to i pro paní 
učitelky, proto jsem uvítala pomoc 
občanského sdružení Lačhe Čhave. 
Do školky přišla asistentka Monika, 
která se s dětmi domluví, ulehčí jim 
pobyt ve školce a  je nesmírnou po-
mocí pro děti a  paní učitelky. Děti 
pochopí rychleji důležité pokyny 
a naučí se důležitá slovíčka.

Během měsíce září měly děti 
možnost zhlédnout dvě divadelní 
představení, jedno představení na 
téma bezpečnosti v dopravě, druhé 
představení nám vyprávělo veselou 
pohádku o jablíčku.

Obě třídy – Měsíček a Sluníčko – 
podnikly malý výlet do kunratické-
ho zámeckého parku a  lesa. Sbíraly 
listy, spadané plody a  stavěly do-
mečky z přírodnin.

Stejně jako děti i  celý kolektiv si 
přivykl na změnu ve vedení, a  do-
konce si troufnu říci, že jsme a bude-
me dobrý kolektiv, který má společ-
ný zájem – spokojenost všech v naší 
mateřince. Všichni si také přejeme, 
aby paní učitelka Jarmilka, která 
měla hned první den ve školce smů-
lu a zlomila si ruku, brzy přišla mezi 
nás. Děkujeme bývalé paní ředitel-
ce Majerové, že je s námi, dokud se 

paní učitelka nevrátí.
Co chystáme ve školce? Připravili 

jsme společný víkend rodičů s  dět-
mi a  školkou v  Harrachově, kde si 
společně užijeme podzimní přírody. 
Plánujeme podzimní výlet, čeká nás 
další divadelní představení a spous-
ta nových zážitků při společném 
životě ve školce. Začátkem října se 
rozběhly kroužky keramiky, flétny, 
zumby a angličtiny.

Ve spolupráci s MČ Praha-Libuš se 
řeší problém se zatékající střechou, 
problém s kanalizací. Vyřešil se pro-
blém s  teplou vodou v  dětských 
umývárnách, děti si po dlouhé době 
myjí ruce a čistí zoubky v teplé vodě. 
Daří se modernizovat a  obnovovat 
letité kuchyňské vybavení. Děku-
ji za vstřícný postoj všem z  odboru 
správy majetku a investic MČ Praha-
-Libuš, především panu Pujmanovi.

Děkuji rodičům za finanční dary, 
které budou určeny na nové, lépe 
vyhovující dětské šatní skříňky.

Přeji krásný barevný podzim, 
hodně slunných dnů k  načerpání 
energie.

Marta Hrubá

ZÁŘí Ve TŘíDĚ sLuníČKO
Po prázdninách jsme se sešli 

s loňskými kamarády a přivítali mezi 
nás nové děti. Snažili jsme se vytvo-
řit co nejpříjemnější prostředí, aby 
se noví kamarádi mezi námi cítili 
dobře. Adaptace dětí proběhla bez 

problémů, některé nové děti již mi-
nulý školní rok navštěvovaly soukro-
mé mateřské školy.

První téma, kterým jsme se v září 
zabývali, bylo: „Jsem rád mezi kama-
rády – děti, pojďte mezi nás“. Dne 19. 
září jsme měli divadelní představení 
zaměřené na prevenci v  dopravním 
provozu. Děti byly poučeny o správ-
ném přecházení přes přechod a také 
o tom, jak je důležité používat chrá-
niče a helmu na kole a bruslích. Kon-
cem září nás navštívilo Divadelní 
studio Neklid a  zahrálo nám před-
stavení s názvem Kouzelné jablíčko. 
Dětem se představení líbila.

Druhým zvoleným tématem byla: 
„Voda, zdroj radosti a zábavy“. Nau-
čili jsme se nové hry, písně a básně 
k  tematickým námětům. Také jsme 
se vydali na delší procházku k  Dol-
nomlýnskému rybníku a  malému 

rybníčku v  Kunraticích. Děti měly 
možnost pozorovat divoké kach-
ny, pro které donesly starší pečivo. 
U břehu rybníka děti objevily želvu, 
kterou se zájmem pozorovaly.

Eva Janouchová, Hana Rutová
Foto: archiv MŠ K Lukám

CO SE DĚJE V MŠ K LUKÁM
Děti v naší školce si užívají pěkných podzimních dnů na školní 
zahradě, kde prohání koloběžky, staví a tvoří poslední hrady 
a bábovky v písku. Již si přivykly na režim a organizaci v mateř-
ské škole, našly nové kamarády, objevily nové hračky, nové hry.

sbíRÁMe PaPíR s PaneM POPeLOu

Jsme zapojení do soutěže ve sběru starého papíru. Co z  toho 
máme? Přeci dobrý pocit, že šetříme naše lesy, přírodu, ale také fi-
nanční odměnu, z které můžeme zaplatit ekologický pořad, divadel-
ní představení nebo třeba koupit velké auto na písek pro kluky nebo 
kočárek pro holky.

A když budeme šikovní a vy všichni nám pomůžete, můžeme se 
umístit na předních místech a naše školka dostane pěknou odměnu 
od společnosti A.S.A.

Proto všechen starý papír, noviny, časopisy, telefonní seznamy, 
kartony noste k nám do školky K Lukám 664/1a do modrého kontej-
neru, který je stále přistaven před hlavním vchodem. Jakmile bude 
plný, hned bude vyměněn.

Už se těšíme na výhru!
Děkujeme za pomoc. 

Děti a paní učitelky z Mateřské školy K Lukám

Děti zaujala krásná budova muzea, 
která se nachází v  areálu pražského 
Karlova. Na děti už čekala paní prů-
vodkyně, která je přivítala a  odved-
la do dopravní herny. Tam se mohly 
občerstvit a připravit se na svou jízdu 
zručnosti na dopravním hřišti.

Vyjet na opravdové dopravní hři-
ště ale není jen tak. Děti si musely 
nasadit helmy, rukavice a  poté je 
nejprve čekala poznávací cesta po 
hřišti. Paní průvodkyně jim přitom 
vysvětlovala pravidla silničního pro-
vozu, připomněla, co které značky 
znamenají, i to, která barva na sema-
foru nás zastaví a na kterou můžeme 

jet. Zbývalo už jen vybrat ten správ-
ný dopravní prostředek − kolo či ko-
loběžku, zapnout semafory a  hurá 
na silnici. Děti jízda velmi bavila, 
dodržovaly pravidla silničního pro-
vozu, a tak pokutový bloček zahálel.

I  když dopoledne rychle uteklo, 
zbyla nám chvilka na prohlídku zá-
chranářské techniky. Pak už jsme se 
opravdu museli rozloučit. Děti po-
děkovaly paní průvodkyni za to, že 
už nyní vědí, jak správně jezdit, kudy 
správně jít, která barva jim řekne stůj 
a která v cestě pokračuj.

Dagmar Bumbalová
Foto: Ivana Sýkorová

PŘEDŠKOLÁCI Z LOJOVICKÉ JEZDILI BEZ POKUT
Předškoláci z Mateřské školy Lojovická navštívili 2. října Mu- 
zeum Policie ČR a vyzkoušeli si jízdu zručnosti.
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V PŘíJeMnÉM HÉVíZu
Hévíz v  Maďarsku je jedním 

z míst, které se nám líbí pro svoji lá-
zeňskou atmosféru, spojenou s pro-
cházkami v  krásném a  zajímavém 
městečku, s  večerním posezením, 
promenádami s hudbou a též s ná-
vštěvou obchůdků dlouho do ve-
čera otevřených právě pro lázeňské 
hosty. Široká nabídka módních zále-
žitostí, slev, to vše umožňuje pěkný 
výběr dárečků pro rodinné příslušní-
ky. Zdaleka to nejsou jen vyhlášené 
klobásky a sladká paprika. Mají zde 
také tradici čtvrteční, pěkně orga-
nizované trhy s nabídkou všeho, co 
jen si můžete přát. 

Kromě pobytu v  samotném Hé-
vízu jsme podnikli i  výlet na Bala-
ton s  projížďkou na lodi. Zastavili 
jsme se též na prohlídku městečka 
Keszthely. Někteří se mohli podí-
vat i do zámku. Historická památka 
uchvátí nádhernou zahradou, na-
bídne muzeum panských kočárů ze 
17.−19. století, ale i posezení na la-
vičkách – při krásném počasí lze ob-
divovat zámek zvenčí.

K  ubytování patřila strava s  vel-
kou degustační nabídkou, možnost 
využít čtyřikrát tříhodinové léčebné 
koupele s  odpočinkem. Ale to byla 
jen jedna stránka pobytu. Druhou 
byl kolektiv, který umožňuje sdílení 
a sdělování zážitků, a pobyt tak činí 
nezapomenutelným. Čtvrteční kon-
cert na rozloučenou v  hotelu a  pá-

teční posezení všech našich účast-
níků s  hudbou k  tanci i  poslechu 
podtrhlo celý pobyt. Pokračovalo se 
překvapením pí Petrové, která vy-
zdvihla obětavou, tichou a  mírnou 
pí Urbanovou za to, že se po léta 
stará o výběr a naplnění zájezdů, jež 
pořádáme pro všechny seniory bez 
rozdílu. Každý dobře ví, že tyto zájez-
dy a práce kolem nich jsou náročné, 
a poděkování dobrým slovem nebo 
úsměvem potěší. A  tak jsme tento-
kráte poděkovali paní Urbanové.

Zážitky byly pěkné, nezapomenu-
telné, odpočinuli jsme si v  hezkém 
prostředí. není tedy divu, že se příští 
rok bude opět cestovat k našim ne-
dalekým přátelům.

PODZiM  
V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Sliby se mají plnit! A  tak jelikož 
pro špatné počasí jsme na červno-
vém výletu nedorazili do Zoo Dvůr 
Králové, jsme tentokrát vše napravili. 
Přesvědčili jsme se, že pověst o této 
zoo nelže. Počasí se vydařilo, přes-
tože byl již začátek podzimu a  vše 
hýřilo barvami, v zoo vše bylo upra-
vené, fugovalo i  několik občerstve-
ní a  restaurace. Za slunného počasí 
jsme pozorovali ze safari busu volně 
pobíhající zvířata, jak též užívají dny 
na slunci.  Vše působilo, jako by byl 
začátek letní sezóny a  zoo se právě 
otevírala, čisté, upravené, kolem pa-
vilonů kvetly keře. Na duši to působi-

lo přímo hojivě, a  navíc jsme mohli 
zvířata společně obdivovat a finanč-
ně přispět na dobrou věc.

V poslední době naše výlety zpes-
třují některé ochotné členky, které 
neváhají udělat něco navíc a upečou 
něco na cestu. Takže jsme ještě stačili 
udělat přestávku na kávičku při ces-
tě tam a  ochutnat kávové placičky 
od pí Jany Dostálové, které nabídla 
v  takovém množství, že nám zbylo 
ještě na zpáteční cestu. Jsme rádi, 
že počasí tentokrát nezklamalo, že 
jsme pobyli na čerstvém vzduchu 

a  procházkami udělali též něco pro 
své zdraví. Prostě, výlet se vydařil.

Zdena Prchlíková
Foto: Klub Senior

KLUB SENIOR

Na jednotlivých stanovištích 
si účastníci Sokolení vyzkouše-
li různé pohybové dovednosti 
a využili většinu dostupného tě-
locvičného nářadí, náčiní a  po-
můcek, které máme k  dispozici 
v  naší jednotě (bradla, hrazdu, 
žebřiny, kruhy, velkou trampolí-
nu, švédské bedny, lavičky, gym-
bally apod.). Letošní ročník, stej-
ně jako minulý, nám z  důvodu 
nepříznivého počasí neumožnil 
využít venkovní cvičiště, takže 
všechna stanoviště byla v  tělo-
cvičně a  přilehlých prostorách 
budovy sokolovny. Účastníci si 
mohli vyzkoušet na stanoviš-
tích: č. 1 a 2 – pohybové a silové 
testy, č. 3 – gymnastika hrazda, 
č. 4 – hrátky pro menší děti, č. 

5 – gymnastika akrobacie, č. 6 
– šplh, žebřiny, kladina a  jiné, č. 
7 – velká trampolína, č. 8 – švéd-
ská bedna se skluzavkou – opičí 
dráha, kruhy, č. 9 – zábavné disci-
plíny (ping-pong, hula-hop, hod 
kroužků na kužel), č. 10 – bradla 
a  lavičky, č. 11 – běhy a překáž-
ková dráha a č. 12 – dovednosti 
s míčem. Po absolvování jednot-
livých stanovišť si mohl každý 
účastník vybrat drobnou odmě-
nu. Letošní akci navštívilo celkem 
114 dětí. Společně nejvíce jich 
přišlo se školní družinou při ZŠ L. 
Coňka a  při ZŠ Meteorologická. 
Řada dětí přišla jen s  kamarády 
a ti nejmenší s rodiči a prarodiči.

Velké poděkování patří všem 
cvičitelům, členům jednoty 

a  dalším dobrovolníkům, kteří 
se na přípravě a samotném prů-
běhu podíleli. Dle ohlasů se od-
poledne strávené sportováním 
a  zábavou všem líbilo a  těšíme 
se na setkání při příštím Sokole-
ní v září roku 2014.

Tuto akci podpořila MČ Pra-
ha-Libuš v  rámci Grantových 
programů na podporu kultury, 
sportu a  volnočasových aktivit 
v  MČ Praha-Libuš pro rok 2013 
poskytnutým grantem – finanč-
ním darem. Výbor a  cvičitelský 
sbor T. J. Sokola Libuš děkuje za 
poskytnutý finanční dar.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol 
Libuš

Foto: Vladimíra Tomášková

SOKOLENÍ – SPORT A ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
T. J. sokol Libuš pořádala 18. září již 7. ročník projektu sokolení – sportovně-zábavní 
akce pro děti i dospělé. cílem bylo představit co nejširší veřejnosti sportovní aktivity 
vhodné pro všechny věkové kategorie, které nabízí tělocvičná organizace sokol.
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s částečným využitím zasedací 

místnosti Libušská čp. 1 dle přiloženého har-
monogramu pro realizaci „PC kurzů pro senio-
ry“ v rámci podpořeného projektu Informova-
ný senior Občanským sdružením Lačhe Čhave, 
Rovnoběžná 34, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 
66004284. Schvaluje text a  uzavření Dodatku 
č. 1 dohody o bezplatném zapůjčení zasedací 
místnosti Libušská čp. 1 pro realizaci „kurzů“ 
z  podpořených projektů z  Ministerstva vnitra 
pro Občanské sdružení Lačhe Čhave s  lhůtou 
trvání do 20. 12. 2013.

 Souhlasí na základě svého usnesení č. 
209/2010 týkajícího se umístění stavby vodo-
vodní a kanalizační přípojky pro objekt v k. ú. 
Libuš, parc. č. 295/2, v ulici U Pejřárny do po-
zemku parc. č. 294 v k. ú. Libuš ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš s uzavře-
ním smlouvy o  smlouvě budoucí o  úplatném 
zřízení věcných břemen v souladu se schvále-
nými „Zásadami pro zřizování věcných břemen 
a stanovení náhrad za jejich zřízení“.

 Nesouhlasí s dočasnou stavbou „Čerpací 
samoobslužná stanice pohonných hmot a sa-
moobslužná myčka při ulici Libušská a  V  Lu-
žích“ na pozemku parc. č. 907/9 v k. ú. Písnice 
− podle projektové dokumentace vypracova-
né společností Mazáček Group, s. r. o. − pro 
stavebníka společnost Dancoltd, s. r. o., Vestec, 
Na Spojce 421, PSČ 252 42 − jako s  výjimeč-
ně přípustným funkčním využitím v  ploše SV 
– všeobecně smíšené dle platného územního 
plánu hl. m. Prahy.

 Souhlasí se stavbou rodinného domu 
o  jednom podzemním podlaží, jednom nad-
zemním podlaží a obytném podkroví, dle pro-
jektové dokumentace vypracované Ing. Jaro-
slavem Zavadilem, ČKAIT 0101113, v 03/2013, 
situovaném na pozemcích parc. č. 134 a  133, 
oba v k. ú. Písnice, pro stavebníka p. Jaroslava 
Zavadila, za následujících podmínek: a) 1. PP 
bude podzemním podlažím ve smyslu čl. 3, 
odst. 1j) vyhlášky č. 26/1999 Sb.: úroveň pod-
lahy nebo její větší části bude níže než 0,80 m 
pod nejvyšším bodem přilehlého terénu v pás-
mu širokém 3,0 m po obvodu stavby; b) Výška 
stavby nesmí převýšit výšky sousedních domů 
(čp. 336 a čp. 204). Toto stanovisko se vydává 
pro účely územního a stavebního řízení.

 Schvaluje v ZŠ Meteorologická výjimku 
z  maximálního počtu 30 žáků ve třídě 6.A  na 
32 žáků ve školním roce 2013/2014.

 Jmenuje členy hodnoticí komise sou-
těže „ Rozkvetlá Libuš a Písnice“ pro rok 2013 
v následujícím složení: Miroslav Štajner (zastu-
pitel, předseda FV), Jana Hejtmánková (sou-
kromá společnost Bodypoint), Mgr. Jana Vrán-
ková (členka KUR), Jana Martínková (koordiná-
torka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21), 
Ing. Anna Rusiňáková (vedoucí OŽPD), Mgr. 
Kateřina Tomešová (MC Kuřátko, o. s.).

 Schvaluje uzavření smlouvy o  budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene na ulože-
ní kabelového vedení kNN, kVN a optických ka-
belů do pozemků parc. č. 855/5, 864/1, 1118/3, 
1138/3, 1149/1, všechny v k. ú. Libuš, obec hl. 
m. Praha, svěřených do správy MČ Praha-Libuš 
a uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš, se spo-
lečností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornos-
ti 3199/19a, 150 00 Praha 5, pro akci „Praha 4 
– Libuš, Kunratice, Sdělovací optická trasa RS 

3180 – RS 3658“ číslo SPP: S-134909.
 Schvaluje trojstrannou smlouvu o  uza-

vření budoucí smlouvy o  zřízení věcného 
břemene v  souvislosti s  překládkou komuni-
kačního zařízení do pozemků parc. č. 659/73 
a 659/71, oba v k. ú. Písnice, obec Praha, svě-
řených do správy MČ Praha-Libuš a uvedených 
na LV 530 pro k. ú. Písnice, v rámci stavby čís-
lo 0088 – TV Libuš, etapa 0010 – Komunikace 
Libušská, část B č. SO B 456 – Přeložka kabelů 
MTS Telefónica O2, s Telefónica Czech Repub-
lic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlov-
kou 266/2, 140 22 Praha 4 − Michle, jako bu-
doucím oprávněným a  hl. m. Prahou jako in-
vestorem vynucené překládky komunikačního 
zařízení.

 Schvaluje trojstrannou smlouvu o  uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v souvislosti s přeložkou zařízení distri-
buční soustavy do pozemku parc. č. 659/73 
v k.ú. Písnice, obec Praha, svěřeného do správy 
MČ Praha-Libuš a uvedeného na LV 530 pro k. 
ú. Písnice, v  rámci stavby číslo 0088 – „TV Li-
buš, etapa 0010 – Komunikace Libušská − část 
B, Okružní křižovatka Libušská – Kunratická 
spojka“ č. SOB/21/04/005706/2011, se spo-
lečností PREdistribuce, a. s. se sídlem Svornos-
ti 3199/19a, 150 00 Praha 5, jako budoucím 
oprávněným a  hl. m. Prahou jako investorem 
vynucené přeložky distribuční soustavy.

 Schvaluje trojstrannou smlouvu o  uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v  souvislosti s  překládkou komunikač-
ního zařízení do pozemků parc. č. 660/1, 441, 
690, 382, 290/1, 155/6, 114/3, 114/4, 659/48, 
všechny v k. ú. Písnice, obec Praha, svěřených 
do správy MČ Praha-Libuš a uvedených na LV 
530 pro k. ú. Písnice, v rámci stavby číslo 0088 
– TV Libuš, etapa 0010 – Komunikace Libuš-
ská, část B č. SO B461 – Telefonní kabely MTS 
Telefónica O2, s Telefónica Czech Republic, a. 
s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha − Michle, jako budoucím 
oprávněným a  hl. m. Prahou jako investorem 
vynucené překládky komunikačního zařízení.

 Schvaluje trojstrannou smlouvu o  uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v  souvislosti s  překládkou komunikač-
ního zařízení do pozemku parc. č. 925 v  k. ú. 
Písnice, obec Praha, svěřeného do správy MČ 
Praha-Libuš a  uvedeného na LV 530 pro k. ú. 
Písnice, v  rámci stavby číslo 0088 – TV Libuš, 
etapa 0010 – Komunikace Libušská, část B pod 
označením: SO B 454 – Přeložka optických ka-
belů Telefónica O2 a SO455 − Přeložka kabelů 
MTS Telefónica O2, s Telefónica Czech Republic, 
a. s. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 
266/2, 140 22 Praha − Michle, jako budoucím 
oprávněným a  hl. m. Prahou jako investorem 
vynucené překládky komunikačního zařízení.

 Schvaluje text dopisu a odeslání dopisu 
včetně přílohy: Prohlášení k žádosti o udělení 
souhlasu hlavního města o  vydání souhlas-
ného stanoviska Rady hl. m. Prahy s podáním 
žádosti o  dotaci „Snižování spotřeby energie 
v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš“ v rámci OPŽP 
se SFŽP. Schvaluje text plné moci a  uzavření 
plné moci pro firmu Anylopex plus, s. r. o., (AG 
Energy), se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 
150 00, Praha 5 − Smíchov, IČ: 24826651, pro 
jednání v  rámci žádosti o  dotaci z  OPŽP se 
SFŽP.

 Schvaluje text Zadávací dokumentace 
a vypsání zjednodušeného podlimitní řízení na 
realizaci veřejné zakázky „Dodávka prací − sta-
vební úpravy s odstraněním azbestové zátěže 
v objektu MŠ čp. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, 
Praha-Libuš“ na základě této dokumentace.

 Souhlasí s podáním žádosti o navýšení 
kapacity počtu dětí ze 120 na 148 v MŠ Mezi 
Domy od školního roku 2014/2015 na krajský 
úřad − Magistrát hl. m. Prahy s tím, že jedna tří-
da bude mít detašované pracoviště s výdejnou 
jídla v objektu Klubu Junior, Na Okruhu 395/1, 
142 00 Praha 4 – Písnice.

 Pověřuje paní Jaroslavu Klemešovou ve-
dením odboru správního a školství Úřadu MČ 
Praha-Libuš s účinností od 1. října 2013. Stano-
vuje paní Jaroslavě Klemešové plat s účinností 
od 1. 10. 2013 podle textu uvedeného v neve-
řejné příloze tohoto usnesení.

 Schvaluje text a  uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o spolupráci na společném projek-
tu ze dne 25. 2. 2013 s občanským sdružením 
Lačhe Čhave, se sídlem Rovnoběžná 34, Nusle, 
Praha 4, 140 00,  IČ: 66004284, pro sportovní 
vyžití a  rozvoj mládeže a  dospělých na hřišti 
v ulici Klokotská, a to o prodloužení spoluprá-
ce do 31. 10. 2013 včetně.

 Posoudila došlé nabídky na dodávku 
a montáž kabiny pro univerzální stroj Rider Sti-
ga Park Pro 21 4WD. Schvaluje nákup kabiny 
pro univerzální stroj  Rider Stiga Park Pro 21 
4WD od firmy Josef Staňek, se sídlem Vnější 
8, 141 00 Praha 4, za celkovou cenu 65 000 Kč 
včetně DPH.

 Na základě doporučení hodnoticí ko-
mise ruší výběrové řízení vyhlášené MČ Pra-
ha-Libuš k  veřejné zakázce malého rozsahu 
výzvou „MŠ K  Lukám 664 – havarijní oprava 
střešní krytiny včetně zateplení“ zveřejněnou 
dne 3. 9. 2013 na základě usnesení Rady MČ 
č. 213/2013 a  neurčuje žádného vítězného 
uchazeče.

 Souhlasí s rozpočtovou úpravou č. 1 roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2013 ve všech 
bodech nebo položkách, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje v ZŠ L. Coňka výjimku z maxi-
málního počtu 30 žáků v oddělení školní dru-
žiny 1. a 5. třídy na 31 žáků a v oddělení školní 
družiny 2. a 4. třídy na 33 žáků ve školním roce 
2013/2014.

 Schvaluje text a  uzavření darovací 
smlouvy se společností Nadační fond mezi-
národní křesťanské pomoci, U  Vlečky 377/2, 
143 00 Praha 4, ve výši 30 000 Kč pro účely hu-
debních zájmových kroužků Klubu Junior, Na 
Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 – Písnice, zříze-
ného MČ Praha-Libuš.

 Bere na vědomí koncepční záměry roz-
voje jednotlivých mateřských a základních škol 
zřizovaných MČ Praha-Libuš na období roků 
2013−2018.

 Schvaluje text a uzavření smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
uložení kabelového vedení 1 kV do pozemku 
parc. č. 690 v  k. ú. Písnice, obec hl. m. Praha, 
svěřeného do správy MČ Praha-Libuš a  uve-
deného na LV 530 pro k. ú. Písnice, se spo-
lečností PREdistribucí, a. s., se sídlem Svor-
nosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, pro stavbu „ 
S-135652 Obnova vedení 1 kV, ulice Bavorov-
ská a Švihovská náhrada vrchního vedení 1 kV 

kabelem v zemní trase“.
 Schvaluje text a  uzavření nájemní 

smlouvy č. 7/2013 na pronájem víceúčelového 
sálu v ZUŠ Adolfa Voborského, se sídlem Bote-
vova 3114, 143 00 Praha 4, na den 3. 12. 2013 
od 18:30 do 20:30 hodin z důvodu uspořádání 
koncertu pořádaného Klubem Junior.

 Souhlasí s  umístěním stavby (vedením 
trasy) v  územním řízení k  akci: „Praha 4 – Li-
buš, Kunratice, Sdělovací optická trasa RS 3658 
– RS 9320 (3320)“ – investor PREdistribuce, a. 
s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 
5, v pozemcích ve vlastnictví HMP a ve správě 
MČ parc. č. 599, 1149/1, 1150 a  684, všechny 
v  k. ú. Libuš, za splnění následujících podmí-
nek: 1. Pro uložení vedení telekomunikačních 
optických kabelů do pozemků ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš (pozemky 
parc. č. 599, 1149/1, 1150 a 684, všechny v k. ú. 
Libuš), bude s investorem před zahájením prací 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplat-
ném zřízení věcných břemen na těchto pozem-
cích 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 pozemky. 3. 
Po dokončení stavby budou pozemky dotče-
né stavbou uvedeny do původního stavu. 4. 
Povrchy chodníků budou obnoveny v celé šíři 
a  délce chodníku dotčeného stavbou. 5. Pod-
mínkou vydání kolaudačního souhlasu bude 
předchozí uzavření Smlouvy o věcném břeme-
ni dle Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu č. 
1 podmínek tohoto usnesení.

 Souhlasí s  uložením kabelového vedení 
PREdistribuce, a. s, se sídlem Svornosti 3199/19 
a, 150 00 Praha 5, v  územním řízení k  akci: 
„Oprava TS 5191 a  zrušení TS 5192“, v  pozem-
cích ve vlastnictví HMP a  ve správě MČ parc. 
č. 1122, 1123/87 a 1123/89, všechny v k. ú. Li-
buš, za splnění následujících podmínek: 1. Pro 
uložení kabelového vedení do pozemků bude 
s  investorem před zahájením prací uzavřena 
smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení 
věcných břemen na těchto pozemcích v  sou-
ladu se Zásadami zřizování věcných břemen 
a stanovení náhrad za jejich zřízení. 2. Při vstu-
pu do místních komunikací a  chodníků bude 
zachován jejich trvalý průjezd a průchod, včet-
ně zachování přístupu do všech přilehlých ne-
movitostí a na všechny přilehlé pozemky. 3. Po 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY neJbLiŽší TeRMín  
JeDnÁní   
ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

6. listopadu 2013 – mimo-
řádné zastupitelstvo
4. prosince 2013 – plánova-
né zastupitelstvo (výjimečně 
v tělocvičně Klubu Junior, Na 
Okruhu 1)

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

Změna termínu  
vyhrazena  

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

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 4. 9. do 17. 10. 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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dokončení stavby budou pozemky dotčené 
stavbou uvedeny do původního stavu. 4. Po-
vrchy zeleně a chodníků budou uvedeny do 
původního stavu. 5. Podmínkou vydání ko-
laudačního souhlasu bude předchozí uzavře-
ní Smlouvy o věcném břemeni dle Smlouvy 
o smlouvě budoucí dle bodu č. 1 podmínek 
tohoto usnesení.

 Souhlasí s  obecným záměrem zřízení 
provozovny sezónního občerstvení pro man-
žele Larvovy, bytem Na Šejdru 985/1, 142 00 
Praha 4 – Libuš, na pozemku parc. č. 842/1 
v k. ú. Libuš, u vlastního rodinného domu, za 
splnění následujících podmínek: Stavebník 
dořeší sociální zařízení pro zákazníky a doloží 
souhlasné vyjádření Hygienické stanice hl. m. 
Prahy, pobočka Praha-jih, se sídlem Němčic-
ká 1112, Praha 4. Stavebník si zajistí písemné 
souhlasy všech sousedů, a  to včetně jejich 
podpisů na jednotlivých výkresech projekto-
vé dokumentace.

 Žádá, aby pro nově budované ulice 
v  areálu stavby Písnické rezidence Vrtilka 
místopisná komise Rady HMP navrhla po-
jmenování ulic podle jmen jihočeských obcí.

 Schvaluje přípravu projektu a přípra-
vu žádosti o  dotaci na snížení energetické 
náročnosti objektu ZŠ Ladislava Coňka 
v rámci 50. výzvy Operačního programu Ži-
votní prostředí. Posoudila došlé nabídky na 
dodávku prací „Snižování spotřeby energie 
v ZŠ L. Coňka MČ Praha-Libuš – zpracování 
energetického auditu, prováděcí projekto-
vé dokumentace a  žádosti o  dotaci do 50. 
výzvy OP ŽP“. Schvaluje text Objednávky 
a  Objednávku na dodávku prací „Snižování 
spotřeby energie v ZŠ, L. Coňka MČ Praha-
-Libuš – zpracování energetického auditu, 
prováděcí projektové dokumentace a  žá-
dosti o dotaci do 50. výzvy OP ŽP“ na firmu 
AG Energy, Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 
00, Praha 5 − Smíchov, IČ: 24826651, na 
částku 139 150 Kč vč. DPH a výjimku z Vnitř-
ní směrnice k realizaci VZRM č. 1/2012.

 Schvaluje text dopisu a odeslání do-
pisu včetně přílohy − Prohlášení k  žádosti 
o udělení souhlasu hlavního města o vydání 
souhlasného stanoviska Rady hlavního měs-
ta Prahy s podáním žádosti o dotaci „Snižo-
vání spotřeby energie v ZŠ L. Coňka MČ Pra-
ha-Libuš“ v  rámci OPŽP se SFŽP. Schvaluje 
text plné moci a  uzavření plné moci pro 
firmu Anylopex plus, s. r. o., (AG Energy), se 
sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, 
Praha 5 − Smíchov, IČ: 24826651, pro jedná-
ní v rámci žádosti o dotaci z OPŽP se SFŽP.

 Na základě vypracované akustické 
studie firmou ATEM − Ateliér ekologických 
modelů, s. r. o., rozšiřuje svůj nesouhlas 
daný svým usnesením č. 201/2013 ze dne 
21. 8. 2013 s  vydáním územního rozhod-
nutí na stavbu „Bytový dům Písnice, č. parc. 
910/86 a  910/66, katastrální území Písnice, 
Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“ dle předlože-
ného projektu Ing. arch. Petra Mazáčka ze 
společnosti Mazáček Group, s. r. o., Meteoro-
logická 987/23, Praha 4 – Libuš o další bod: 
Navržená rampa podzemních garáží není 
zakryta a  provoz na ní bude rušit hlukem 
sousední objekty.

 Schvaluje havarijní opravu části střeš-
ní krytiny na objektu Městské policie v uli-
ci Zahrádecká 374/13, Praha 4 – Libuš, na 
základě nabídky firmy Psota František, sta-
vební klempířství, Praha 4, Seidlova 476, za 
cenu 30 650 Kč bez DPH.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová

Уважаемые сограждане,
Районная управа Праги 12 а также 

„Мультикультурный центр Прага“ обращается к 
вам в качестве представителей жителей Праги 12, 
приехавших в Чешскую республику из-за границы 
и выбравших данный район в качестве места своего 
проживания. Мы предлагаем вам возможность 
выразить своё мнение насчёт условий жизни в 
районе. Нам важно знать, что бы вам хотелось 
изменить к лучшему или что вам не достаёт.
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в 
„интеграционном семинаре“, целью которого будет 
обсуждение стратегии районной управы в области 
интеграции иностранцев, а также разработка 
предложений по её изменению. Вместе с вами 
в данном семинаре примут участие собственно 
представители управы, а также школ, социальных 
учреждений, полиции и других организаций.
Так как на данный момент местные жители 
иностранного происхождения не имеют другой 
возможности участвовать в общественной жизни 

района и влиять на развитие Праги 12, ваше 
внимание к семинару крайне важно и необходимо.
Интеграционный семинар проходит под 
покровительством префекта района Прага 12 Петра 
Прхала.
Семинар продлится два дня - первая часть 
запланирована на вторник 12.11.2013, а вторая - на 
четверг 14.11.2013. Место проведения: Начальная 
школа профессора Швейцара, Мрач–кова 3090, Прага 
12 – Модржаны.

Если вас заинтересовала возможность разработки 
стратегии по интеграции иностранцев в Праге 12, 
непременно обратитесь к нам, - мы с нетерпением 
ждём сотрудничества с вами.

E-mail: jan.ditko@mkc.cz
Тел.: 728-657-089
http://www.praha12.cz/vyzva-pro-cizince-zijici-v-
praze-12-a-v-praze-libusi/d-31234

VÝZVA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ V PRAZE 12 A PRAZE-LIBUŠ

KÊU GỌI NHỮNG  NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH SỐNG 
TRONG KHU VỰC PRHA 12 VÀ PRAHA-LIBUŠ

Обращение к иностранцам, проживающим в районах Прага 
12 и Прага-Либушь

Vážení spoluobčané,
Úřad městské části Prahy 12 a 
Multikulturní centrum Praha si vás 

dovolují oslovit jakožto zástupce obyvatel Prahy 12, 
kteří se do České republiky přistěhovali ze zahraničí a 
vybrali si k bydlení tuto městskou část. Rádi bychom 
vám nabídli možnost vyjádřit se k tomu, jak se vám zde 
žije, co byste tu rádi zlepšili nebo co vám zde chybí. 
Chceme vás proto pozvat k účasti na „integračním 
workshopu“, jehož cílem bude diskutovat a navrhnout 
strategii Úřadu městské části Praha 12 v oblasti integrace 
cizinců. Tohoto pracovního setkání se spolu s vámi 
zúčastní také zástupci Úřadu městské části Praha 12, 
škol, poskytovatelů sociálních služeb, policie a dalších 
institucí. 
Jelikož dosud neexistují žádné jiné způsoby, jimiž byste 
se vy – obyvatelé bez českého občanství – mohli zapojit 

do rozhodování o dění a rozvoji v městské části Praha 
12, je velmi důležité a potřebné, abyste se integračního 
workshopu zúčastnili. 
Integrační workshop se koná pod záštitou starosty 
městské části Praha 12, pana Mgr. Petra Prchala. 
Integrační workshop bude dvoudenní – první část 
proběhne v úterý 12. 11. 2013 a druhá část ve čtvrtek 
14. 11. 2013. Místo konáni: Základní škola profesora 
Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 12 – Modřany.

Máte-li zájem se na tvorbě strategie integrace cizinců 
v Praze 12 podílet, neváhejte nás, prosím, kontaktovat, 
budeme se velice těšit na naší spolupráci.  
e-mail: jan.ditko@mkc.cz
telefon: 728 657 089
http://www.praha12.cz/vyzva-pro-cizince-zijici-v-
praze-12-a-v-praze-libusi/d-31234

Thưa các đồng bào ,
cho phép tôi được gọi các bạn là 

những người đại diện cho người dân khu vực Praha 12 
, những người đã di cư đến CH  Séc và chọn thành phố 
này để sinh sống. Chúng tôi muốn  đưa đến cho các bạn 
cơ hội để nhận xét về thành phố nơi bạn đang sinh sống, 
bạn muốn cải thiện thêm điều gì hoặc ở đây còn thiếu 
những gi.
Chúng tôi mời bạn tham dự „Hội thảo về hội nhập“ , 
nhằm mục đích thảo luận và  cùng đưa ra các chiến lược 
cho uỷ ban nhân dân khu vực  Praha 12 để thúc đẩy sự 
hội nhập của người nước ngoài. Tham dự hội thảo có  
các công nhân viên chức đại diện cho uỷ ban nhân dân 
khu vực  Praha  12 , các trường học, các tổ chức cung 
cấp dịch vụ xã hội , công an và các tổ chức khác .
Từ trước đến giời chưa có cơ hội cho các bạn  - những 
người không có quốc tịch  Séc -  tham gia vào các quyết 
định, các sự kiện phát triển trong khu vực  Praha 12 ,  sự 

có mặt của các bạn ở hội thảo là rất quan trọng và cần 
thiết .
Hội thảo về hội nhập được tổ chức dưới sự bảo trợ của 
Thị trưởng Praha  12 , Thạc sĩ  Petr Prchal.
Hội thảo kéo dài hai ngày – phần đầu sẽ diễn ra vào ngày 
thứ ba ngày 12. 11. 2013.  Phần hai  sẽ diễn ra vào  thứ 
năm 14. 11.2013 . Địa điểm: Trường tiểu học profesora 
Švejcara, Mračkova 3090, Praha 12 – Modřany. 

Nếu các bạn quan tâm về chiến  lược hội nhập của người 
nước ngoài  tại khu vực Praha 12 thì đừng ngần ngại, hãy 
liên hệ với  chúng tôi. Chúng tôi rất mong được sự hợp 
tác của các bạn.
e-mail - jan.ditko @ mkc.cz
Điện thoại - 728 657 089
http://www.praha12.cz/vyzva-pro-cizince-zijici-v-
praze-12-a-v-praze-libusi/d-31234
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Tato rozvojová plocha je důležitá 
i  z  pozice obyvatel staré Písnice při 
ulici K Vrtilce, kteří dosud nemají ke 
svým domům vodovod a  touto vý-
stavbou „za humny“ by se tohoto 
„luxusu 21. století“ konečně dočkali.

Původní investoři měli ve svém 
developerském projektu přivedení 
inženýrských sítí, výstavbu areá- 
lových komunikací a  stavbu 20 ro-
dinných domků. Následně měly 
být hotové rodinné domky rozpro-
dány jednotlivým zájemcům. K  to-
muto záměru rada MČ Praha-Libuš 
v březnu 2009 vydala stanovisko, ve 
kterém zavázala investora vybudo-
vat nejprve provizorní opravu ulice 
K  Vrtilce, včetně propustků (jejichž 
stav je špatný, což ukázaly letošní 
povodně), a  následně vybudovat 
definitivní povrch komunikace K Vr-
tilce, obojí podle projektu vypraco-
vaného společností Dipro, s. r. o.

Nyní ovšem došlo ke změně in-
vestora a úpravám v projektu s tím, 
že investor plánuje pouze přivedení 
inženýrských sítí do lokality a k jed-

notlivým stavebním pozemkům, 
včetně vybudování areálové komu-
nikace. Došlo by tedy k situaci, kdy 
investor by neprodával hotové ro-
dinné domy, ale pouze zasíťované 
parcely. Městská část ovšem i nadá-
le požaduje po investorovi dodržet 
usnesení z roku 2009, které ho zava-
zuje k vybudování definitivního po-
vrchu komunikace K Vrtilce, čemuž 
se chce současný investor nejspíš 
vyhnout. Celkové náklady na rekon-
strukci podle projektu společnosti 
Dipro činí cca 9,5 mil korun. Poža-
dujeme proto na účet městské části 
složit finanční prostředky tak, aby 
následně rekonstrukce této ulice 
mohla být realizována v duchu přija-
tého usnesení z roku 2009. Jinak by 
došlo k situaci, že po vybudování in-
ženýrských sítí a staveništní dopravě 
zůstane místní komunikace K Vrtilce 
ve zcela neúnosném stavu a finální 
povrch komunikace nebude nikdy 
nikým vybudován.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

VÝSTAVBA VELKÁ LADA, JAK DÁL?
Ve staré Písnici se v lokalitě Velká Lada už delší čas plánuje vý-
stavba rodinných domů.

K této žádosti zaujaly na jaře ne-
gativní stanoviska orgány městské 
části, a  to konkrétně Komise pro 
územní plánování a následně i Rada 
městské části Praha-Libuš, která do-
poručila zastupitelstvu městské čás-
ti vydat k  žádosti negativní stano-
visko.  Po rozsáhlé diskuzi na červ-
novém zasedání zastupitelů bylo 
rozhodnutí odloženo. Jednou z nej-
větších výhrad bylo, že se záměrem 
vybudovat stáje pro koně v blízkosti 
sídliště Písnice nejsou seznámeni 
obyvatelé této lokality. 

S  investorem jsem dohodl veřej-
né projednání tohoto záměru. Oče-
kával jsem, že na veřejné projednání 
přijde 20 občanů a  10 zastupitelů. 
Mýlil jsem se. Občanů přišlo 60 a do-
plnila je zhruba pětice zastupitelů. 
Majitelé pozemku, bratři Štenglové, 
představili záměr budoucích stájí 
a  odpovídali na četné dotazy z  pu-
blika. Atmosféra byla místy hodně 
bouřlivá, včetně samotného závěru, 
kdy jsem se nechal budoucím in-
vestorem též vytočit. Nejdůležitější 
výhrady proti záměru se týkaly pří-
stupových cest k pozemku, pohybu 
koní v širším území mimo pozemek 
a  obtěžujících jevů na tento záměr 
navázaných: zvýšená doprava, pach, 
hmyz, hlodavci. Investor představil 

studii vymezující ochranné pásmo, 
podle které jsou obavy obyvatel ne-
opodstatněné.

Během večera jsem opakovaně 
sdělil, že v  této fázi se za městskou 
část nevyjadřujeme k  samotnému 
záměru výstavby stájí, ale pouze 
k žádosti o změně územního plánu. 
Tuto žádost projednají orgány 
hlavního města Prahy (Výbor 
územního rozvoje, Rada HMP) a ná-
sledně bude schvalovat Zastupitel-
stvo hlavního města Prahy, které 
může a nemusí ke stanovisku měst-
ské části Praha-Libuš přihlédnout. 
Věřím, že stanovisko městské části 
bude rozhodující pro posouzení této 
žádosti. Časy nedávné, kdy se na 
stanovisko městských částí nehle-
dělo, jsou naštěstí již, doufám, pryč. 
Za sebe i  nadále budu navrhovat 
negativní stanovisko k  této žádosti 
o změně územního plánu. O výsled-
ném znění stanoviska bude rozho-
dovat zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
na svém zasedání 4. prosince od 18. 
hodin. S  ohledem na to, že občané 
z dané lokality ve větší míře projevu-
jí zájem se tohoto jednání zastupitel-
stva zúčastnit, svolám zasedání mi-
mořádně do tělocvičny Klubu Junior.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

PÁSLA KONĚ … U SÍDLIŠTĚ PÍSNICE
V druhé polovině září jsem do tělocvičny Klubu Junior svolal 
veřejné projednání týkající se stanoviska městské části k žádos-
ti majitele o změnu územního plánu na pozemku vedle ulic na 
Okruhu a nad Libušským potokem.  Jedná se o relativně rozsáh-
lou plochu, která je dnešním určením vymezena jako zeleň měst-
ská krajinná (ZMK). Majitel pozemku podal žádost na funkční vyu-
žití na sport a oddych (sO 5) s cílem vystavit stáje pro cca 20 koní. 

Na základě požadavků od vás, ob-
čanů, zajistila městská část Praha-
-Libuš navýšení počtu kontejnerů, 
do kterých máte možnost odložit 
objemný odpad. Harmonogram při-
stavování sběrných nádob, o kterém 

jsme informovali v  časopisu U  nás 
2013/9, bude v  termínu 6.−8. 12. 
2013 rozšířen o další tři ulice: Výlet-
ní, u bazénu a Mirotická.

Anna Rusiňáková, odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha-Libuš

VÍCE STANOVIŠŤ PRO ODLOŽENÍ 
OBJEMNÉHO ODPADU

Tuto pomoc nabízí prostřednictvím externího advokáta Mgr. Ing. 
Daniela Tabacha, a to každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci od 16.00 
hod do 17.00 hod v Klubu Senior na adrese K Lukám 664 (budova ÚMČ 
v přízemí).

Doporučujeme zájemcům (není však podmínkou) se předem ob-
jednat u pana Mgr. Ing. Tabacha prostřednictvím e-mailu: advokat-
-tabach@seznam.cz.

Efektivita této nové služby bude vyhodnocena po několika měsí-
cích, a tak budeme všem, kteří ji využijí, vděčni za zpětnou odezvu, 
jak byli spokojeni. Poznatky a podněty, prosím, zasílejte 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 občanům.
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Vážení obyvatelé Libuše a Písnice, máme tu listopad 
a na dveře ťukají Vánoce. Odpočiňte si od všudypřítomné-
ho shonu při začtení se do krátkých zpráv z akcí konaných 
v měsíci září a  říjnu. Článek o  tom, jaké bylo Jablkobra-
ní v parku Kamýk, najdete v  rubrice Kronika na začátku 

tohoto čísla časopisu U  nás. Informace o  aktivitách realizovaných 
v rámci projektu si také můžete přečíst v bloku článků ZŠ L. Coňka.

Dovolte mi pozvat vás na akce chystané v  nejbližší době: Kera-
mickou dílnu v Zš L. coňka v sobotu 9. 11., vzdělávací seminář 
Jak si rozumět nejen slovy v sobotu 30. 11., který jsme z důvodu 
rozsvícení Vánočního stromu na sídlišti Písnice posunuli na dřívější 
termín, pojeďte s  námi na poslední bezplatný výlet organizovaný 
v rámci projektu v tomto roce a také další Multikulturní setkání nad 
kávou a čajem pod taktovkou Mateřského centra Kuřátko.

Za realizační tým:
Markéta Fišarová, asistentka projektu

KuRZY ČesKÉHO JaZYKa 
PRO DĚTi

V   sociálně aktivizační službě Do-
mino, provozované občanským 
sdružením Lačhe Čhave, se často 
u dětí-cizinců setkáváme s odkladem 
školní docházky. Hlavním důvodem 
bývají problémy s  osvojením české-
ho jazyka pro běžnou denní komuni-
kaci. Abychom alespoň malým dílem 
vykompenzovali tento deficit, roz-
hodli jsme se s naším pedagogickým 
asistentem vytvořit jazykový kurz 
s režimem školního dne, šitý na míru 
potřebám dětí v předškolním věku.

Tyto kurzy jsme realizovali už tři, 
jeden týdenní v měsíci srpnu a jed-
nodenní v měsíci září a říjnu.

Cílem kurzu je hravou formou 
naučit děti komunikovat v  českém 
jazyce, posílit sociální dovednos-
ti a  zbavit je strachu z  neúspěchu, 
který kvůli svému přízvuku či ne-
správnému používaní české gra-

matiky často zažívají. Pro děti žijící 
v rodině, která češtinu v každodenní 
komunikaci nepoužívá, je začlenění 
do striktně českého prostředí velmi 
obtížné. Ve škole nejenže nerozumí 
výkladu učitele, ale rovněž se trápí 
při komunikaci se spolužáky.

Kurz byl určen dětem ve věku 
5–7 let a byl zdarma. Děti se učí po-
znávat jednotlivá písmena, skládat 
z nich slova, psát a počítat. Formou 
hry si procvičují jemnou motoriku, 
pojmenovávají různé situace a  věci 
kolem sebe. Učí se dodržovat škol-
ní režim, akceptovat roli pedagoga 
a řešit problémy se svými kamarády.

Více informací o  kurzu naleznete 
na www.lache-chave.cz nebo v rub-
rice Zveme v  tomto čísle časopisu 
U  nás, kde vždy najdete program 
naší služby.

Veronika Matysová,  
sociální pracovnice SAS Domino

Foto: Pavla Danielková

asiJsKÝ VeČeR na Libuši 
Libuš zažila první asijský večer na 

vlastní kůži. V  neděli 20. října ožila 
zasedací místnost městské části ci-
zokrajným duchem. Už od vchodu 
se linula vůně vonných dřev z  indo-
néských tyčinek a  lidé se sami sebe 
tázali, zda se na akci rodnou češtinou 
vůbec domluví. Jakmile vstoupili, byli 
však úplně pohlceni tímto kouzlem. 
Ochutnali exotické ovoce, přivoněli 
k  asijským bylinkám, na vlastní kůži 
se naučili balit vietnamské letní závit-
ky a servírovat tradiční polévku phở. 
Svou mysl jsme soustředili na tvoři-
vé aktivity jako art carving (ozdob-
né vyřezávání ze  zeleniny), skládání 
japonských origami a  barvení indic-
kých mandal (symetrických obrazců). 
Velký zájem a množství doplňujících 
otázek sklidila vyprávění cestovatelů 
a migrantů o Filipínách, Číně, Vietna-
mu a Malajsii, jež návštěvníky naladi-
la na dlouhou cestu za vůní dálek.

Na další společenský večer na 
Libuši a  Písnici se můžeme těšit 
v  listopadu, bude ve stylu Ameriky 
a Austrálie, podrobnosti v pozvánce 
v tomto čísle. Na viděnou se s vámi 
bude těšit tým Občanského komu-
nitního fóra (OKF). Vystupující i dob-
rovolníci jsou vítáni. Kontaktujte, 
prosím, koordinátorku, paní Smith.

Alžběta Smith Kiganda,  
koordinátorka aktivit OKF  

v rámci projektu
Foto: Tereza Vrbková, členka OKF

PODZiMní VÝLeT  
DO KuTnÉ HORY

V  rámci nízkonákladových výletů 
jsme se 22. září podívali s  naší prů-
vodkyní do Kutné Hory. Čekalo na 
nás krásné počasí a malebné město, 
jehož historické centrum je zapsané 
na seznamu světového kulturního 
dědictví UNESCO. Kdysi se zde vše 
točilo kolem těžby stříbra a  ražby 
pražských grošů. Kutná Hora díky 
tomu pohádkově zbohatla. Ve stře-
dověku byla dokonce druhým nej-
větším a  nejvýznamnějším městem 
v  českém království hned po Praze. 
To se projevilo i na honosných měst-
ských stavbách – mnohé z nich, jako 
například chrám sv. Barbory a kostel 
sv. Jakuba, financovali sami měšťané.

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 pozvánkách v tomto čísle časopisu u nás.
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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!

Zastavili jsme se nejdříve u Vlaš-
ského dvora, kde sídlila mincovna 
a  kde měl své komnaty i  panovník, 
když pobýval v  Kutné Hoře. V  rám-
ci expozice Českého muzea stříb-
ra jsme se podívali do původního 
středověkého dolu. Prohlédli jsme 
si nádherný gotický Kamenný dům 
i  nově zrenovovanou Jezuitskou 
kolej, kde dnes sídlí Galerie Středo-
českého kraje vystavující současné 
umění. Zavítali jsme do chrámu sv. 
Barbory, patronky horníků, a  pro-
hlédli si vzácnou gotickou sochu 
madony ze 14. století. Průvodkyně 
nás upozornila, že na jednom z pilí-
řů je umístěna gotická soška opice 
s  pomerančem a  jedná se o  první 
sochařské ztvárnění tohoto exotic-
kého ovoce v Čechách. Vedle gotic-
kých a  monumentálních barokních 
staveb je v  Kutné Hoře i  mnoho 
krásných zákoutí, náměstí a úzkých 
uliček. Byl to krásně strávený den.

Alžběta Smith Kiganda, koordinátorka 
aktivit OKF v rámci projektu

Foto: Tereza Vrbková, členka OKF 

WORKHOP − JaK si 
ROZuMĚT neJen sLOVY

V pátek 4. října od 9 do 14.30 ho-
din se uskutečnil první workshop 
v  rámci našeho projektu, který byl 
určen pro pracovníky státní správy. 
Lektorky Tereza Kušniráková a  Mar-
kéta Fišarová seznámily účastníky 
jak s teoretickými, tak s praktickými 

úskalími komunikace a  jednání s ci-
zinci. Velká část byla věnována téma-
tu kulturních rozdílů a pojetí „já“ – in-
dividuálního v  české (tzv. evropské) 
společnosti a  kolektivního „já“ ve 
vietnamské (tzv. asijské) společnosti. 
Podrobně jsme probírali příklady po-
věrčivosti vietnamské společnosti. 
Diskuse účastníků se rozproudila na 
základě vlastních zkušeností s nepo-
chopením při pracovních setkáních 
s cizinci. Účastníci rozhodně odchá-
zeli s pocitem, že je o čem přemýšlet 
−  jestli lze svou práci realizovat efek-
tivněji ve vztahu ke komunitě. Závěr 
workshopu byl ryze praktický, strávili 
jsme jej i komentovanou prohlídkou 
Sapy. Věnovali jsme se popisu tradič-
ních kulturních, náboženských, spo-
lečenských a  volnočasových aktivit, 
které se v areálu konají. Rozpoznáva-
li a obdivovali jsme cizokrajné druhy 
ovoce a  čerstvého koření v  malých 
krámcích. Závěrem jsme se věno-
vali výkladu a  poznání modlitebny 
v budhistickém chrámu.

Všechny ty, které toto téma zau-
jalo, zveme na jeho opakování pro 
veřejnost, které proběhne dne 30. 
listopadu 2013 od 10.00 v  zasedací 
místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská 
čp. 1, viz pozvánka, včetně časového 
rozložení programu, v rubrice Zveme. 
Na akci je třeba se předem hlásit.

Markéta Fišarová, lektorka workshopu
Foto: Jana Martínková

našla se bunda po akci Asijský večer v zasedací místnosti Libušská čp. 1. 
Kdo ji postrádá? Majitel se může přihlásit v podatelně úřadu MČ Praha-Libuš, 

Libušská 35, tel. 244 471 884, e-mail mc.libus@praha-libus.cz.

POJeĎTe s nÁMi DO aFRiKY!  
Z Libuše aŽ DO uGanDY…

Členové OKF se rozhodli uspořádat společnou cestu za af-
rickou přírodou do ugandy a Tanzanie nebo Keni. Poznej-
me kulturu daleké afriky zblízka.

Pro koho: Pro všechny, kteří chtějí poznat přírodní krásy, místní 
obyvatele, kulturu a kouzlo cestování bez cestovní agentury
Kdy: Leden, únor 2014 (cca 14–19 dní – podle zvolené varianty pro-
gramu a přání skupiny)
cena: Letenka (cca 12 000 Kč) + 600 eur (ubytování, cestovné, jídlo, 
průvodce)
Podrobnější informace vám podá koordinátorka příprav: Alžběta 
Smith Kiganda,  tel.: 774 871 203, okforum1@gmail.com
Mezi organizátory budou dobrovolnící ovládající plynně anglický ja-
zyk a osoba znalá místních poměrů.
Kapacita skupiny je omezena na 20 osob. Na akci je nutno se hlásit 
předem, nejlépe do konce listopadu 2013.

Alžběta Smith Kiganda, koordinátorka příprav společného výletu

MLaDÝ TÝM THinK biG

Multikulturní akce na Libuši a  Písni-
ci mají podporu obyvatel. Díky tomu se 
mladí občané rozhodli vzít iniciativu do 
vlastních rukou. Dali se dohromady a vy-
mysleli další aktivity v terénu, které s těmi 
na Libuši perfektně ladí. Tento čerstvý 
tým lidí získal grant z Nadace Teléfonica 
O2 v celoevropském programu Think Big. Jejich prvním počinem byl 
multikulturní program na akci Jablkobraní.

Pokračováním je casting v  Multikulturní soutěži talentů 10. 11. 
2013, který bude gradovat na prosincové akci: Svatomikulášských 
slavnostech naplánovaných na 6. 12. 2013.

Tímto by chtěl tým Think Big velice poděkovat občanům za dosa-
vadní podporu a bude se těšit na viděnou na dalších akcích. Zájemci 
o zapojení do aktivit na Libuši se mohou hlásit na e-mailu Občanské-
ho komunitního fóra, jehož jsou tito mladí lidé součástí: okforum@
gmail.com nebo na tel.: 774 871 203 u paní Smith Kiganda.

Za realizační tým:
Tereza Vrbková, člen OKF

Foto: Panikos Polyviou

Tým Think Big na Jablkobraní v parku na Kamýku.

VÁNOCE NA NEČISTO
Slavnostní vyhodnocení workshopů čes-

kého jazyka aneb „Vánoce na nečisto“ se 
uskuteční 26. 11. 2013 od 18.00 do 22.00 
hod. Vyhodnocení a  předávání certifikátů 
bude, jako v loňském roce, spojené s osla-
vou ve znamení průniku českých vánoc a oslavy nového lunárního roku Tet. 
Mezi pozvanými hosty bude europoslanec Jan Zahradil, předseda o. s. Deve-
lopment Worldwide Daniel Svoboda (partner projektu Info-Dráček „Pomoc 
postiženým dioxiny ve Vietnamu“), český velvyslanec ve Vietnamu Martin 
Klepetko, generální ředitel Viet Media, s. r. o., pan Mgr. Tran Quang Hung, 
předseda Svazu Vietnamců a generální ředitel Saparia, a. s., pan Ing. Hoang 
Dinh Thang. V závěru večera bude tradiční karaoke s českými, vietnamskými 
a anglickými písničkami. Vaši případnou účast je třeba předem registrovat 
na kontaktu:

Zdenka Dubová, předsedkyně sdružení, Info-dráček, o. s.,  
zdenka@info-dracek.cz, tel. +420 778 050 185

zveme



téma

20 | U nás | 11/2O13

Vyhodnocení z  minulého 
čísla: Dům Libušská čp. 18:

Třináctá fotohádanka byla tak 
trochu chyták. Nejednalo se 
totiž o  historický snímek, ale 
o současnou podobu domu čp. 
18 v  Libušské ulici, kde je dnes 
řeznictví. Nachytat se však nene-
chal vůbec nikdo. Respektive ani 
po druhém vyhlášení soutěže 
nepřišla žádná odpověď. A  tak 
po předcházející fotohádance se 
sedmi vítězi zůstávají tentokrát 
odměny nerozdány. Pojďme se 
však přesto − anebo právě pro-
to − podívat na dějiny tohoto 
stavení.

neJsTaRší ZPRÁVY
První zmínku o  domu čp. 18 na 

Libuši najdeme v  pozemkové knize 
kunratického panství k  roku 1832. 
Václav Mourek prodává manže-
lům Tomáši a  Anně Matějíčkov(sk)
ým: „[…] vlastní přináležející do-
mek pod číslem 18 v  obci libušský 
s  k  nim přináležející zahrádkou 
v obsahu pr[…] 266 2/4 sáhů […]“. 
Protože vedlejší stavení čp. 17, o kte-
rém jsou zprávy již k roku 1823, vlast-
nil jistý Matěj Mourek (prapraprapra-
dědeček autora), je možné, že šlo 
původně o  jeden pozemek, který si 
blízcí příbuzní rozdělili. Vztah obou 
stavení, stejně jako příčinu úmrtí 
Matěje Mourka, který dle matriky ze-

mřel ve svých 40 letech v  čp. 18, je 
třeba podrobit ještě dalšímu bádání.

Matěj a  Anna Matějíčkovi pro-
vdali 4. dubna 1835 dceru Josefu za 
Václava Landowského, později uvá-
děného jako pecnaře (pekař, spíše 
nevyučený) či mlynáře (spíše jen 
mlel v  malém obilí, klasický mlýn 
na Libuši nebyl). V domě se jim na-
rodila tři děvčátka a v létě roku 
1841 odešla rodina do stavení čp. 
19 v Kunraticích, které zakoupila.

ŘeZnicTVí s TRaDicí
Hledání dalších zpráv v archivních 

pramenech je vzhledem k  chrono-
logickému řazení zápisů pro několik 
obcí současně problematické. Navíc 
na ně začátkem 20. století nenava-
zují spisy stavebního úřadu, který se 
často stěhoval a záznamy pro čp. 18 
eviduje až od 50. let. Můžeme ale čer-
pat z vyprávění majitele domu a pro-
vozovatele řeznictví pana Melichara.

Vyprávění navazuje již v  polovině 
19. století, kdy uvádí, že v domku měl 
být pekař. Připomněly mu ho dvě 
oblé černé skvrny na zdi, které objevil 
při rekonstrukci po oklepání omítky 
v prostoru dnešní prodejny řeznictví. 
Nepochybně se bude jednat o  výše 
zmíněného Václava Landowského.

Dalším majitel domu čp. 18 už 
byl příbuzný pana Melichara. Jan 
Hertl byl jeho prapradědečkem 
a právě on byl řezníkem a provozo-
val zde nejspíše výsek masa. Jeho 
dcera Marie Hertlová (*1873 v  čp. 

19) se provdala za Josefa Volkána, 
který je v matrice uváděn jako ob-
chodník z Libuše čp. 18. Jejich dce-
ra Marie, narozená v srpnu 1898, se 
provdala za Melichara a dál bydleli 
v tomto domě při hlavní ulici. V do-
bách první republiky si začali tak 
jako mnoho obyvatel Libuše při-
lepšovat chovem několika hus, kte-
ré si vykupovali a dováželi z vesnic 
za Prahou či v jižních Čechách. Pak 
je vykrmovali a nakonec prodávali. 
Babička pana Melichara měla do-
konce prodejní místo ve Vinohrad-
ské tržnici.

Dům pak dlouho sloužil jako obyt-
ný. Až v  roce 1994 zde proběhla re-
konstrukce a od 1. prosince zde kon-
tinuálně až dodnes funguje řeznictví. 
Opravy stavení si vyžádalo – tak jako 
u řady dalších domů nejen v Libušské 
ulici – silné krupobití v  srpnu roku 
2010, kdy se zde sesypala část starých 
střešních tašek. Prodej masa ovlivnila 
výstavba nových obchodních řetězců 
v okolí, ale obchod funguje dále, ne-
boť lidé postupně zjišťují rozdíl mezi 
kvalitou baleného a čerstvého masa.

Matěj Kadlec
Foto: archiv autora

z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (13)

↑  Plán přestavby při zřizování obchodu. Pohled z ulice před a po rekonstrukci. 
↓  Pohled do Libušské ulice v místech, kde stojí řeznictví, jak ukazuje šipka.

Místo, které dnes vypadá zcela ji-
nak. Budova, která byla přestavěna 
a zcela změnila svůj vzhled. Přesto je 
hojně navštěvovanou stavbou naší 
městské části a  svého času tvořila 
dominantu jedné z  obcí. Tato foto-
grafie je možná jedinou, která tehdy 
přízemní stavbu zachytila v původní 
podobě. Dochovala se na staré po-
hlednici, z které už byl čerpán soutěž-
ní snímek pro fotohádanku č. 5. Pro-
tože jde ale opravdu o těžký „oříšek“, 
poradíme, že nápovědu najdete na 
malé výstavce historických fotografií 
Libuše a Písnice v interiéru restaurace 
Modrá ryba na sídlišti Písnice.

I  tentokrát se stane vítězem au-
tor nejrychlejší správné odpovědi, 

popřípadě ten, který se jí nejvíce 
přiblíží. Ve hře jsou ale i  všechny 
další reakce, neboť oceněn bude 
také pisatel, který odpoví nejob-
sáhleji a  přitom fakticky správně. 
Tak tedy: odkud a kdy byl tento sní-
mek pořízen? 

Své tipy zasílejte nejlépe na e-
-mailovou adresu: kadlec.m@se-
znam.cz (do předmětu uveďte foto-
hádanka 14) nebo prostřednictvím 
sms na tel.: 604  266 025. (Zprávu 
začněte slovem fotohádanka 14.) 
Uzávěrka soutěže je již v  úterý 15. 
listopadu. Tak neváhejte a hádejte!

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv autora

z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (14)
budete se moci uhádat…
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cilla & Rolf börjlindovi:  
skočný příliv
ISBN: 9788024241050
Tak, aby bylo 

od začátku jas-
no, se „skočným“ 
přílivem je to tak, 
že kolem úplňku 
a novoluní se Slun-
ce, Země a  Měsíc 
nacházejí (téměř) 
v přímce, síly Slun-
ce a Měsíce se sčítají a  rozsah příli-
vového dmutí dosahuje maxima. 
Takový příliv se nazývá skočný. Os-
trovní pláž v  zátokách Hasslevikar-
na se v čase takového přílivu stane 
němým svědkem nelidské vraždy. 
Obětí je neznámá těhotná žena. 
Píše se rok 1987, případ je po čase 
odložen jako nevyřešený. Po více 
než dvaceti letech ho znovu otevírá 
Olivia Rönningová, studentka Poli-
cejní akademie. Má k dispozici mo-
derní metody a  techniky, novinové 
články, spisy, svědectví, ale chybí 
jí to nejpodstatnější − Tom Stilton, 

který tehdy vedl vyšetřování. Teď 
jako by se po něm slehla zem … De-
tektivka je kvalitativně výjimečným 
autorským debutem, jehož tíživá se-
verská atmosféra čtenáře okamžitě 
vtáhne do děje a odmění je nečeka-
ným závěrem. České vydání je jed-
nou z 22 jazykových mutací.

Karel Werner: Džinimus
ISBN  978-80-88969-63-1 
Podtitul „jako 

spásná nauka, 
světový názor 
a  náboženství“, 
titul, jak je zvy-
kem dále upřes-
ňuje a  recenzent 
může jen dodat, 
že jeden z nejvýznamnějších čes-
kých indologů, prof. Karel Wer-
ner, autor řady vědeckých prací, 
v knize čtenáře relativně podrob-
ně seznamuje s džinismem − jed-
ním ze tří hlavních indických ná-
boženství, podstatně starším než 
buddhismus i  křesťanství. Nábo-

LIBUŠSKÉ vIRTUÁLNÍ KNIHKUPeCTvÍ (89)

TAK SI NĚKDY ŘÍKÁM …
… když po termínu odevzdávám knihkupectví, mám-li vlastně právo něco 
hodnotit či doporučovat. Nejsem jenom jakýsi samozvanec (a ztroskotanec)? 
Nebyla a není to ode mne drzost psát recenze (sám tomu skromně říkám refle-
xe), když sám jsem toho zase tak moc nenapsal? A jen vlastní drzost mně po-
mohla prosadit se mezi recenzenty, autory učebnic, oponenty a lektory? Nevím, 
ale říkám si: vzdělání i nějaké zkušenosti už mám, číst a psát mě baví, ohlasy 
(i pozitivní někdy) jsou, tak co? Ale měl bych, myslím dále, opatrně. Neunavovat 
čtenáře monotematicky jako minule a předminule, ale dát jim vybrat tak, jak 
to učiním dnes.

ženství obecně, dovolím si tvrdit, 
bylo chronologicky první vědo-
mou reakcí člověka na vezdejší 
svět. A  jak je to lidstvo kompli-
kované a  z  nepochopitelných 
důvodů rozšířené po celé této 
nešťastné planetě, hovořící ne-
sčetnými jazyky a žijící v napros-
to odlišných podmínkách, i  jeho 
náboženství jsou taková. V  této 
knize jsme konfrontováni s  jed-
ním z těch vzdálených, s jeho his-
torickým pozadím, celkovým kos-
mosem, teorií poznání (noetikou), 
největšími osobnostmi i  povahou 
skutečnosti, jak ji toto učení chápe 
a hodnotí. Kniha je samozřejmě ur-
čena pro zájemce o disciplíny a do-
plňuje naše stále neúplné znalosti 
v tomto směru.

Zdeněk svěrák:  
Po strništi bos
ISBN: 978-80-253-1820-1
Ke Zdeňku Svě-

rákovi mám kom-
plikovaný vztah 
natolik, nakolik 
on sám je kompli-
kovaná osobnost. 
Jako dvanáctile-
tý pamatuji jeho 
(a  Šebánkovu) rozhlasovou neal-
koholickou vinárnu U  pavouka, což 
byla má první škola mystifikace, mé 
první seznámení s tehdy ještě mlha-
vými obrysy největšího Čecha Járy 
Cimrmana i první názorové nedoro-
zumění s otcem, který tvrdil, že neal-
koholická vinárna je blbost, zatímco 
mně už ve dvanácti letech představa 
nealkoholického vína konvenova-

la. Zdeněk Svěrák není herec – ci-
mrmanovské herectví je specifické, 
přijatelné ještě ve filmu, zejména 
počítají-li scénaristé s  možnostmi 
představitelů rolí, a  jeho vyprávění 
Starých pověstí českých pokládám 
za drzost. V  každém případě ale je 
Svěrák jedinečný filmový scénáris-
ta. Jediný příklad. Václav Klaus pro-
hlásil o  filmu Marečku, podejte mi 
pero, že jde o  film velmi slabý. No, 
mezi náma, i podle mě je z cimrma-
novských filmů nejslabší. Ale díky 
němu vstoupil do filmového nebe 
třeba neherec Zdeněk Srstka a  jeho 
do Humpolce se přestěhovavší Hli-
ník, nehledě na Hujera, který se stal 
synonymem všech šplhounů a karié-
ristů. Najdu koneckonců pozitiva i na 
oscarovém Koljovi, i když film sám je 
pro mě důkazem o relativnosti jaké-
hokoli ocenění. A  o  tom, že Svěrák 
umí psát, je svědectvím i hodnocená 
kniha. Autor sám ji charakterizoval 
takto: „Není to kronika mého dětství 
ani naší rodiny, chtěl jsem, aby to 
byla krásná literatura. Autoři takové 
literatury nejen vzpomínají na to, co 
viděli a  slyšeli, ale také si vymýšlejí 
a fantazírují, aby jejich příběh stál za 
řeč. V knížce vyprávím o tom, jak byl 
malý kluk přesazen z města na ven-
kov a co to udělalo s jeho duší. Jsem 
to já a  nejsem to já. Je to mozaika, 
v  níž jsou některé kamínky pravé 
a  jiné přidané. Ale vy byste neměli 
poznat, který je který.“

Tolik tedy listopadový výběr četby. 
A  těm, kteří si vyberou, přeju pěkné 
počtení.

Jiří Brixi

DÁVEJTE SI POZOR
Když jsem na zářijovém zastupitel-

stvu MČ Praha-Libuš přednesl příspě-
vek o  zvyšujícím se počtu bezdomovců 
v okolí našich domů, dostal jsem ujištění, 
že vedení radnice je s  touto skutečností 
dobře seznámeno. Připojil jsem také ná-
zor, že nemít na zahradě psa, zřejmě bych 
přišel o  nemálo věcí, které nemám kam 
„ukrýt“. I v tomto bodě jsem se setkal spí-
še s pochopením. Někteří zastupitelé do-
konce sami připomněli několik událostí 
z poslední doby, které s pobytem sociál-
ně nepřizpůsobivých spoluobčanů souvi-
sejí, a také své vlastní, nezáviděníhodné, 
zkušenosti. Tematicky se jednalo o vykrá-
dání zahrad za bílého dne, o bezdomovce 
s vozíčky na ulici i o „tajná“ místa, kde se 
distribuují drogy. Situaci jsem po těch-
to informací chápal jako ještě horší, než 
jsem si byl ochotný původně připustit.

A  napadlo mě, jak moc se Libuš, ale 
i Písnice, za posledních deset let změnila 
a jak moc se blížíme k anonymnímu vel-
koměstu.

Pokud jde o  tyto problémy, víme, že 
městská policie u  těchto osob provádí 
kontroly, často je k nim volána a dění sle-
duje. I přes její časté zásahy se však více 
než kdy předtím, stávají příběhy, jako je 
tento:

Z vyprávění jednoho z občanů naší MČ:
„Moji rodiče psa nemají. Byli na do-

volené, takže jsem chodil kontrolovat 
dům, zalévat květiny atp. Dva dny po 
výše zmiňovaném zastupitelstvu se 
vraceli, a  tak jsem byl dům trochu po-
klidit. Otevřel jsem vrátka i  domovní 
dveře, donesl několik věcí do domu 
a  nechal větrat. Zametal jsem přitom 
chodbu – stále na dohled až k vrátkům. 
Opatrnosti není nikdy dost. Připadal 
jsem si ale, že jsem paranoidní − po-
řád kontrolovat, zda mi někdo nestojí 

za zády. Jako malí kluci jsme přeci lítali 
v  ulici celé léto, a  že byly dveře doko-
řán, nikoho moc netrápilo. Nebyl totiž 
důvod.

Vyklepal jsem hadr a  zavřel vrátka 
i  domovní dveře. Rozhodl jsem se ale 
nezamknout je s tím, že za chvíli odchá-
zím. Navíc jsem přeci v  domě a  budu 
jen o patro výš.

Když jsem pak chtěl, ani ne o hodinu 
později, odejít, chyběly dvě bundy, čty-
ři kabelky, peněženka, doklady, klíče… 
někdo mi vykradl předsíň! Právě proto, 
že jsem byl doma!

Jsou jen dvě možnosti, kdy se to 
mohlo stát. Buď ve dvaceti minutách, 
kdy jsem větral. Pak mi tedy museli stát 
jen pár metrů za zády, neboť z chodby 
jsem neodešel. Nebo se to stalo pozdě-
ji, když jsem byl v patře (což je pravdě-
podobnější). Museli si tedy otevřít hned 
dvoje dveře a  zase je za sebou zavřít, 
přičemž odnesli vše, co pobrali.

Že nemám nechávat otevřeno či 
nezamknuto? I  když jsem doma? Ano! 
Právě to chci ostatním sdělit.“

Nezbývá než připojit, že z obou dvou 
variant plyne prakticky stejné pouče-
ní. Zamykat domovní dveře i  přes den 
a nehledě na to, že jste doma. Nenechá-
vat věci na obvyklých místech − klíče za 
dveřmi či ve dveřích, peněženky a  do-
klady v kabelkách či v kapsách na věšá-
ku. I kdyby šlo primárně pouze o krádež 
oblečení, doklady jsou zneužitelné i  po 
oznámení jejich odcizení a  hlavně je to 
velká starost navíc. Pokud máte zahradu 
bez psa, pak je určitý risk na ní nechávat 
cennější věci, které lze odnést a prodat. 
Bohužel to platí i pro věci vhodné jen pro 
sběrné suroviny. To jsou navíc položky 
nižších hodnot, za které policie nemůže 
závažnějším způsobem trestat.

Matěj Kadlec

DeBATA
Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele.  
Texty v této rubrice jsou otiskovány bez redakční a jazykové úpravy, pokud o ni autor výslovně nepožádá.
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Děti z  Mateřské školy Lojovická 
s  paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kamará-
dy. O fotografickou dokumentaci se 
postarala paní Perská z Prahy 12. Po 
proslovu pana starosty obdrželi ro-
diče dětí pamětní list, zlatý přívěsek, 
pamětní knížku a maminky květiny.

Přejeme dětem a jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou společně prožívat.

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: paní Perská

ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří Koubek 2. říj-
na 2013 slavnostně přivítal 23 
nových občánků městské části 
Praha-Libuš.
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JaK na TO, abY se TĚLO 
LÉČiLO saMO?

V  rámci přednáškového cyklu 
přijměte pozvání na další setkání 
s  Mgr. Dagmar svobodovou, 
maminkou olympijského vítěze 
z Londýna v moderním pětiboji Da-
vida Svobody.

KDY: ve středu 13. listopadu 
v 17.15 h | KDe: v přednáškovém 
sálku Klubu Junior, sídliště Písni-
ce, ul. Na Okruhu 1 | Vstup volný.

LK

aeRObic LOW  
+ bODY sTYLinG

cvičení žen v  Klubu Junior: 
úterý 18.30–19.30 malá tělo-
cvična

Čeká vás nácvik jednoduché ae-
robní choreografie bez poskoků, 
posilování problémových partií 
a  protahování zkrácených svalů. 
Přijďte si zkusit, nezapomeňte vždy 
láhev s pitím, pevnou obuv, poho-
dlný oděv na cvičení, hlavně dob-
rou náladu.

Těší se na vás:
Hanka Zedníková, cvičitelka aerobiku 

2. tř., mob.: 606 214 226, e-mail: zedni-
kova.hana@gmail.com

VÝuKa eLeKTRicKÉ 
KYTaRY

Probíhá v Klubu Junior nově pod 
vedením lektora Martina Bakeše ze 
4. ročníku Konzervatoře Jaroslava 
Ježka, oboru jazzová kytara. Soukro-
mé výuce žáků se věnuje již několik 
let se zaměřením převážně na roc-
kovou a jazzovou hudbu.

„Ke každému z žáků přistupuji zce-
la individuálně a  snažím se vyhovět 
přání studenta ubírat se jeho vlastní 
hudební cestou. Na druhou stranu 
apeluji na kvalitní úroveň znalosti jak 
praktické, tak teoretické části hudby. 
Kladu důraz na správné držení ná-
stroje, na techniku, ale také na hru 
z  listu a  znalost akordických značek. 
Základy melodické hry, hraní stupnic, 
rozklady akordů, církevní módy. Har-
monická část obsahuje doprovod na 
kytaru, stavba akordů, sazby akordů 
a funkční stavbu skladeb. Velmi důle-
žité je i trénování sluchu, aby student 
dokázal přenést na nástroj to, co sám 
slyší např. z poslechu nahrávek. Ve své 
výuce využívám též zkušenosti ze stá-
že v USA.“

Zájemci o  výuku na elektrickou 
kytaru v Klubu Junior hlaste se na:
Martin Bakeš, MartinBake@seznam.cz, 

tel: 723 019 029

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz | kjunior@centrum.cz

LisTOPaD 2013  
(VÝbĚR Z PROGRaMu)

POZOR! Poslední volná místa 
v  trojdenním cyklu seminářů Efek-
tivní rodičovství – termíny: 9., 23. 
a 30. 11., vždy 9:30–17. Cena: 1 650 
Kč. Přihlášky a  bližší informace na 
webu a na kuratkomc@seznam.cz.
7. 11. | ČT | Podzimní dráčci na 
špejli s Martinou
11. 11. | PO | Tradiční lampio-
nový průvod. Vyrážíme v 17:00 od 
mateřského centra. Přijďte si k nám 
pro pěkný večerní zážitek. Vstup 
zdarma.
12. 11. | ÚT | Ptáčci z  ruliček 
s Luckou
16. 11. | SO | Multikulturní 
setkání nad kávou a  čajem ii 
– „brunch“ s  (p)ochutnáním 
– další z  řady setkání s  povídáním 
o  potkávání kultur ve společnosti, 
ale i v rodině, spojené s ochutnává-
ním exotických dobrot. Doba koná-
ní: 10:30–12:30. Vstup ZDARMA.
16. 11. | SO | Montessori pro 
rodiče – aneb jak hravou formou 
nadchnout školkové a  mladší škol-
ní děti pro studium jazyka a  mate-
matiky. Ukázka práce s  didaktickým 
materiálem Montessori, vysvětlení 

základních principů. Lektoruje:  Mgr. 
Kateřina Tomešová. Čas konání: 14–
18 h. Vstupné: 199 Kč/osobu, drobné 
občerstvení v ceně. Počet míst ome-
zen (max. 12). Rezervace míst na:  
kuratkomc@seznam.cz.
18. 11. | PO | Tanečky a  rytmi-
ka pro nejmenší s Hankou
19. 11. | ÚT | Podzimní stromy 
a  barevné listí – nasbírejte listy 
a přijďte si z nich vytvořit pěkné de-
korace
25. 11. | PO | Divadélko se zná-
mou pohádkou

PLÁNUJEME NA PROSINEC: 4. 12. 
od 10:00, 15:30 a  17:30 Miku-
lášské besídky s programem a ná-
vštěvou Mikuláše a  Anděla. Nutnost 
předchozího přihlášení v MC nebo na 
kuratkomc@seznam.cz, počet míst na 
jednotlivé termíny omezen. Cena 75 
Kč/dítě, dospělý 20 Kč (příspěvek na 
balíček pro dítě a činnost MC).

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

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
aDResa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš, 
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KOnTaKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí až čtvrtek 9:30–12:00 
Montessori herna: čtvrtek 10–12 hod.

Připravené podzimní kurzy pro 
seniory zdarma:
 Každé pondělí + středa 
v 9:30 a v 10:30 hodin v tělocvič-
ně Klubu Junior, Na Okruhu 1:
– FITNESS CVIČENÍ NA POSILOVA-

CÍCH STROJÍCH
– ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK 
– CVIČENÍ S  POSILOVÁNÍM NA 

BALANČNÍCH MÍČÍCH
– REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Podrobnější informace na tel.:  
776 018 191

 Každé úterý v  9:30, v  10:35 
a  v  11:40 hodin v  učebnách 
Klubu Junior, Na okruhu 1:
– ANGLIČTINA pro začínající
– ANGLIČTINA pro pokročilé
– NĚMČINA konverzace
Podrobné informace na tel.:  

774 023 788

 Pravidelné lekce TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI ZÁBAVNOU FORMOU, které 
zahájily poprvé ve středu 23. října, 
pokračují dále samostatnými lekce-

mi s  pestrými výukovými listy, jež 
si zájemci odnášejí s sebou domů – 
přijďte si také vyzkoušet a strávit pří-
jemné chvíle společně: 20. 11., 27. 
11., 4. 12. a 11. 12., vždy od 15 
hodin v učebně Klubu Junior.

Podzimní svěží vycházka s  hole-
mi NORDIC WALKING se uskutečnila 
ve středu 16. října odpoledne a byla 
moc fajn – skupinka aktivních pě-
ších turistů svižným krokem vyrazila 
z  Písnice, aby více než hodinu pro-
cházela krásnou scenérii podzimní 
přírody naší městské části. Po zimě 
opět navážeme, těšíme se již nyní 
na další zájemce, aktuální informace 
naleznete v březnovém čísle časopi-
su U nás.

Vážení spoluobčané seniorského 
věku, váš zájem o  jednotlivé kurzy 
nás těší a rádi je pro vás připravuje-
me – v případě jakýchkoli nejasností 
či dotazů neváhejte a volejte na tel.: 
604 273 968.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast  

vzdělávání, školství a tělovýchovy

SENIORSKÉ KURZY
seniorské kurzy v městské části Praha-Libuš zapo-
čaly, přidejte se též.

PROGRaM na LisTOPaD

Zveme srdečně všechny seniory 
z  Libuše a  Písnice na program při-
pravený v Klubu Senior:

5. 11. | Promítání cestopisného 
filmu o  Kanadě s  vyprávěním pana 
Ing. Lehovce. Velmi zajímavé, s  no-
vou velkoplošnou obrazovkou, která 
zaručí krásný zážitek.
6.−13. 11. | Část seniorů odjíždí 
do Jizerek do penzionu Kitty. Od-
jezd z  Písnice při počtu alespoň 12 
osob. Klidná odpočinková dovolená 
je i cenově velmi přijatelná. Zájemci, 
hlaste se do 5. 11. v klubu, rádi vás 
přijmeme do našeho odpočinkové-
ho kolektivu.
12. 11. | Klub uzavřen.
19. 11. | Zdravotní přednáška 
o první pomoci od pracovnice Měst-
ské policie Praha, která nás zaujala 
na školení, jež proběhlo ve středisku 
Ministerstva vnitra na Orlíku. Srdeč-
ně zveme, nenechte si ujít.

26. 11. | Volná zábava pro pláno-
vání dalších zajímavých akcí a před-
vánoční posezení pro popovídání 
a potěšení.

DaLší aKce  
PLÁnOVanÉ  
na PROsinec: 

Výlet na zámek Dobříš s  pose-
zením v  restauraci a  oslavou ad-
ventu. 

Dále plánujeme koncert v Jílovém, 
buď v  kulturním domě, nebo přímo 
v kostele s vánočními koledami.

Na závěr klubu v  roce 2013 nám 
před Vánocemi přijdou pro potěšení 
zazpívat dětičky s paní ing. Koudel-
kovou.

Vše ještě dolaďujeme. Budete-li 
chtít s  námi tyto předvánoční dny 
trávit, prosím, sledujte prosincové 
vydání časopisu U nás.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková 

KLUB SENIOR
Klub senior | K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je zpravidla otevřen v úterý od 14  do 18 hodin, pokud není 
v programu uvedeno jinak.
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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 
hodin. Na základě domluvy je mož-
nost vytvořit si svůj osobní plán, na-
příklad ohledně pomoci se školou, 
s  problémy ve vztazích aj. Pro do-
učování máme vyhrazeny dny úterý 
a pátek.

Program na měsíce listopad:
 7.11. Vyšehrad – sídlo českých 
vladařů. Vydáme se po stopách 
starých českých pověstí na nejstar-
ší hradiště v  Čechách. Podíváme se 
i na Slavín a do podskalské celnice. 
Sraz v 15:00 v klubu Rozhledna. Pří-
chod ke klubu cca v 19:00.
 12. 11. Bezpečnost na internetu 
− 15:00−17:00 hodin. Workshop pro 
děti od 7 do 15 let. Lačhe Čhave, o. 
s., vás zve na příjemné odpoledne, 
během kterého si budeme povídat 
o tom, jaká nebezpečí nám hrozí při 
našich cestách internetem. Každý 
budete mít k dispozici počítač, a tak 
si můžete všechny užitečné návo-
dy rovnou vyzkoušet. Místo konání: 
Libušská 1. Na akci je nutné se pře-
dem přihlásit.
 14. 11. Vylepši si čepici nebo ku-
lich − výroba bambulí z vlny. Vše po-
třebné bude v klubu.
 19. 11. Bezpečnost na internetu 
– 15:00–17:00 hodin. Podrobnosti 
o programu jako 12. 11. 
 21. 11. Muzeum hl. m. Prahy 
a dětské muzeum. Uvidíme, jak vy-
padala Praha v pravěku nebo v době 
husitských válek. Prohlédneme si 
Langweilův model celého města 
a vyzkoušíme si mnoho zajímavostí 
v dětském muzeu. Vstupné 50 Kč.
 28. 11. Kde se rodí slunce – kouz-
lo východu (Ázerbájdžán). Během 
října k  nám zavítají velmi zajímaví 
hosté až z Ázerbájdžánu, kteří si pro 
vás připraví krásnou pohádku. Dora-
zí i princezna, která se při tanci vzná-
ší 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.

Změna programu vyhrazena.
Celodenní výlety:
společné s hřištěm Go Green
Více informací naleznete na www.

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

Těší se na vás:
Jana, Alina a Soňa

KLub DOMinO – sLuŽba 
PRO RODinY s DĚTMi

Klub Domino je určen pro rodiče 
s  dětmi ve věku 0 až 6 let. V  klubu 
pracuje sociální pracovník a tlumoč-
nice. Služby jsou poskytovány zdar-
ma.
Adresa: Libušská 319/126, Praha-Li-
buš, 6. patro hlavní budovy Sapa
Otevírací doba: středa 9.00−13.00 
hodin

LAČHE ČHAVE

HeJbeJ se 
s ROZHLeDnOu

Projekt Hejbej se s  Roz-
hlednou zahrnuje vzděláva-
cí a sportovní aktivity pro děti 
ve věku 6–15 let na hřišti Go 
Green (Klokotská) a  v  klubu 
Rozhledna. Na hřišti můžete 
najít klubovnu Buňka, kde se 
i v zimě můžeme bavit video-
projekcí a zahřát se čajem po 
sportovní aktivitě na hřišti. 
Vznikl zde také kroužek vý-
letníků Klokotská − Klokani, 
kteří se zabývají hrou geoca-
ching. Společně na celoden-
ních výletech poznáváme 
Prahu i  okolní města z  ne-
tradičních pohledů. Z  klubu 
Rozhledna pak každý druhý 
čtvrtek odpoledne vyrážíme 
na krátký výlet poznat jednu 
zajímavost Prahy. Výlety jsou 
provázeny kvízovou hrou 
o  drobné ceny a  hledáním 
pokladů. Naše kroky už nás 
zavedly na Petřín, do Kouřimi 
nebo do lesní zoo. Těšíme se 
do Jílového u Prahy a zlatých 
dolů, do Náprstkova muzea 
nebo na Vyšehrad.

Na všechny děti se těší ve-
doucí výletů:

Soňa, tel. 775 409 533, e-mail: 
rozhledna@lache-chave.cz

Foto: Lačhe Čhave

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 listopad 
a prosinec:
 6. 11. Panáčci z kaštanů
 13. 11. Poznáváme přírodu ko-
lem sebe
 20. 11. Na co mají nárok od státu 
rodiny s dětmi
 27. 11. Říkanky a písničky pro děti
 4. 12. Výroba masek (Mikuláš, 
čert, anděl)
 11. 12. Těšíme se Vánoce − zdo-
bení perníčků a povídání o Vánocích

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 veřej-
nost. Na hřišti nás najdete každou 
středu v  době 14:00−18:00 hodin. 
Jedná se o sportovní kroužky, turna-
je a výlety do okolí. Detailní program 
naleznete na nástěnce před hřištěm.

Program na měsíc listopad:
 6. 11. Výroba KPZ − krabička po-
slední záchrany. Co to je a na co KPZ 
potřebuji? Míčové hry.
 13. 11. Promítání − extrémní 
zimní sporty. Aneb jak přežít ex-
trémní zimu. Volejbal.
 20. 11. Plánování geovýletů − 
geokroužek Klokotská. Pouštění 
osvětleného draka Arnošta.
 27. 11. Promítání filmu dle výbě-
ru. Fotbal, frisbee.

celodenní výlety:
 10. 11. Průhonice − tentokrát 
nás kvízová hra Po stopách zámecké 
paní zavede do Průhonického zám-
ku. Ve zdejším parku a dendrologic-
ké oboře bylo natočeno mnoho po-
hádek. Třeba tady ještě nějaký po-
klad zůstal. Sraz na hřišti Go Green 
v 11:45, nebo v 11:50 na autobusové 
zastávce Libuš směr Háje.
 24. 11. Stará Praha − Karlův most 
a Národní divadlo zná asi každý. My 
se podíváme do útrob méně zná-
mých pražských památek. Navštíví-
me Klementinum s  nejstarší astro- 
nomickou věží v  Praze, Národní 
knihovnu, Betlémskou kapli nebo 
Náprstkovo muzeum (vstup 50 Kč). 
Ulovení tradiční kešky a kvízová hra 
Kolem světa i napříč časem.

Sraz na hřišti Go Green v  11:45, 
nebo v 11:50 na autobusové zastáv-
ce Libuš, směr Háje.

Výlety pro dospělé:
 19. 11. Petřín − ukážeme si pet-
řínský kopec z neznámé stránky. Ne-
mineme lanovku ani českou Eiffelo-

vu věž, ale dozvíme se více o kame-
nolomu, který zde býval. Budeme 
také hledat Rudolfovu štolu nebo 
prastaré popraviště. Ulovíme něko-
lik pokladů formou hry geocaching 
a  navštívíme Štefánikovu hvězdár-
nu. S sebou 50 Kč na vstup do hvěz-
dárny a  opencard na lanovku. Sraz 
na hřišti Go Green v 11:45, nebo ve 
12:10 na autobusové zastávce Pavlí-
kova, směr Nádraží Smíchov.
 26. 11. Stará Praha − Klementi-
num a  Náprstkovo muzeum. První 
výlet ze série historické Prahy. Bu-
deme poznávat Prahu a  její zákoutí 
z  netradičních pohledů. Návštěva 
knihovny v  Klementinu a  Náprst-
kova muzea Afrických, Amerických 
a Asijských kultur. S sebou 50 Kč na 
vstup do muzea a  opencard. Sraz 
na hřišti Go Green v 11:45, nebo ve 
12:10 na zastávce Libuš, směr Háje.

Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás:

Lukáš, Tonny a Soňa

beZPLaTnÉ VÝLeTY 
PRO DOsPĚLÉ/ 
seniORY

První výlet pro dospělé se 
uskutečnil 8. října. Naše kro-
ky nás provedly Hostivařskou 
přehradou a místním parkem. 
Po příjemné procházce jsme 
si odpočinuli na statku Toul-
cův dvůr a opět si připomněli 
dřívější život na vesnici. Turis-
tická stezka okolo Hostivařské 
přehrady nás naučila mnoho 
nového o  místní fauně a  flo-
ře a  na Toulcově dvoře jsme 
se seznámili s  výrobou plstě 
z  vlny. Pozadu nezůstala ani 
technika navigace, se kte-
rou byli účastníci seznámeni, 
a  hra geocaching. Výlety pro 
dospělé jsou pořádány dva-
krát za  měsíc, vždy v  úterý 
v  poledne. V  úterý 19. listo-
padu nás cesta zavede na Pe-
třín do Štefánikovy rozhledny 
a  26. listopadu do historické 
Prahy a  Náprstkova muzea. 
Pokud chcete svůj volný čas 
trávit smysluplně, poznat 
nové věci nebo se podívat 
na známá místa, neváhej-
te a  přijďte na výlet! Výlet je 
vhodný hlavně pro seniory.

Na všechny velké turisty 
a výletníky se těší vedoucí:

Soňa, tel. 775 409 533,  
e-mail: rozhledna@lache-chave.cz

Foto: Lačhe Čhave
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vosa
VÝROBA A INSTALACE

REKLAMY VE VAŠEM 
OKOLÍ

Praha 4 – Libuš / Písnice

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafi ka
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

elektronické
publikace
grafi cké práce

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

i n z e r c e  

i n z e r c e   i n z e r c e  

i n z e r c e  



 i n z e r c e

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


