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JAK SE BUDE SVÁŽET ODPAD O VÁNOCÍCH
KURZY OBSLUHY POČÍTAČE PRO SENIORY POKRAČUJÍ
LÉKAŘ PÍŠE O DĚTSKÉM KAŠLI
VÍTĚZNÝ RECEPT NA JABLEČNÝ KOLÁČ
VYSTŘIHOVÁNKA: PÍSNICKÁ BOŽÍ MUKA
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1 speciálně pro návštěvníky 
z Libuše a Písnice se otevřela 
nejstarší továrna na hračky 
v Česku.

2  V Mateřské škole Ke Kašně se 
bubnovalo.

3 Tradiční podzimní táborák 
v Mateřské škole Lojovická.

4 Písničtí hasiči zasahovali u vážné nehody.
5 Pracovní četa MČ Praha-Libuš pro zimní údržbu komunikací je připravena. 

Foto: Tony Smith, Ivana Koutná, Tomi – MŠ Lojovická, Ondřej Šnábl – JSDH Písnice, Zuzana Kuryviálová.  
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Park byl obohacen o  další dva 
vzrostlé stromy − lípu velkolistou 
a lípu srdčitou. Stromy jsou označe-
ny mosaznými cedulkami se jmény 
dětí, na jejichž počest městská část 
Praha-Libuš stromy vysadila.

V  této milé akci budeme pokra-
čovat i v příštím roce v nově zrekon-
struovaném parku U  Zahrádkářské 
kolonie.

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

Foto: archiv MČ Praha-Libuš

ZASADILI JSME DĚTEM STROMY
u příležitosti vítání nových ob-
čánků Libuše a Písnice jsme již 
podruhé v tomto roce v parčí-
ku K Jezírku vysazovali stromy.

Čekal je běh, jízda na kole a  ty 
největší ještě druhý běh. Podle ka-
tegorie sahaly délky tratí od běhu 
na 300 m a jízdy na kole 1,2 km pro 
nejmladší benjamínky až po první 
běh 0,6 km, kolo 6,4 km a závěrečný 
běh 1,2 km pro dvanáctileté a starší. 
Běhalo se po parkových cestách na 
sídlišti, okruh na kole vedl do staré 
Písnice za Obecňák a  kolem školy 

zpět. Nasazení závodníků a  bouřlivé 
povzbuzování každého, kdo se blížil 
do cíle, se vyrovnaly mnohem větším 
akcím. Všichni závodníci ze sebe do-
stali maximum a při odchodu již pře-
dem hlásili, že se za rok objeví zase.

Ing. Zdeně Horčík,  
organizátor Libušsko-písnického duatlonu

Foto: Jana Martínková

DUATLON 2O13
V sobotu 12. října se po nočním dešti a před odpoledními pře-
háňkami na několik hodin docela hezky vyčasilo, a to byl přesně 
okamžik, kdy se na písnickém sídlišti před Klubem Junior sešlo 
37 mladých závodníků na již 7. ročníku Libušsko-písnického 
duatlonu dětí a mládeže.
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Vážení občané, z  vašich 
telefonátů a  e-mailů vy-
plývá, že bezdomovci, 
feťáci a  zloději kovů se 
stávají jedním z  největ-

ších problémů naší městské části. 
Spolu s novým ředitelem městských 
strážníků na Praze 12 Mgr. Gejzou 
Úlehlou jsme v  naší městské části 
projeli všechny lokality, které nás 
trápí nyní, i vytipovaná místa, kde se 
potížím nejspíš v  budoucnu nevy-
hneme. Není jich málo, cesta autem 
po naší nevelké městské části nám 
zabrala bezmála dvě a  půl hodiny. 
Prošli jsme bezdomovecká místa 
u  ulice Novodvorské, Skalské, Na 
Okruhu a u staré Písnice. Diskutova-
li jsme také o  možnosti posílit tým 
strážníků pro naši lokalitu s  mož-
ností zavedení 24hodinových hlí-
dek, na které dnes bohužel kapacita 
našich strážníků nestačí. Znamenalo 
by to navýšení současného počtu ze 
sedmi až na deset – pro to ale ne-
máme odpovídající prostory. Pro-
to jsme spolu s  mou zástupkyní dr. 
Jaroslavou Adámkovou přivítali na 
pracovní návštěvě i  ředitele Měst-
ské policie hl. m. Prahy Ing. Eduarda 

Šustera. Rozebrali jsme plány na pří-
stavbu služebny v Zahrádecké ulici, 
abychom tak vytvořili podmínky pro 
větší počet strážníků. Variant máme 
několik, postupně je rozpracujeme 
a zvážíme, s kterou se jako s nejvý-
hodnější obrátíme na vedení hlavní-
ho města, neboť tyto investiční ná-
klady jsou mimo možnosti rozpočtu 
naší městské části. S městskou částí 
Praha-Kunratice jsme v  kontaktu 
ohledně správního řízení výkupny 
kovů v ulici Obrataňská. Tato provo-
zovna je již na území Kunratic, byť 
negativní jevy pociťujeme výrazně 
my. Vedení Kunratic rovněž s  exis-
tencí této provozovny nesouhlasí. 
Správní řízení vede magistrát a  my 
do něj nemůžeme jakkoliv zasaho-
vat, neboť nejsme účastníky řízení. 
V  případě, že magistrát povolí pro-
vozovateli další působení této pro-
vozovny, budeme spolu s Kunratice-
mi a s policií hledat cesty, jak zmírnit 
dopady této výkupny kovů na míst-
ní obyvatele. Několik podnětů a ná-
padů, jak dál postupovat, máme, ale 
z pochopitelných důvodů je nebudu 
prozrazovat předem. Chtěl bych ale 
touto cestou ubezpečit obyvatele 
z  okolí, že tomuto problému věnu-
jeme pozornost, byť se to vleče ne-
úměrně dlouhou dobu, nikoliv však 
naší vinou.

Na listopadovém zasedání zastu-
pitelstva bylo jedním z nejdůležitěj-
ších bodů projednání přidělení ne-
investičních finančních prostředků 
sportovním oddílům, které působí 
v Praze a ve většině případů i v naší 
městské části. Tyto peníze jsme zís-
kali od  hlavního města Prahy jako 
výsledek rozdělení výnosů z  hazar-
du a  jsou určeny na podporu spor-
tovních organizací. Po delší diskusi 
jsme se rozhodli podpořit celkem 
11 organizací v  celkové částce 560 
tisíc korun, z toho 400 tisíc si rozdělí 

SLOVO STAROSTY

↓  Ředitel Městské policie hl. m. Prahy 
Ing. Eduard Šuster (vpravo) spolu s ře-
ditelem obvodního ředitelství Městské 
policie na Praze 12 Mgr. Gejzou Úleh-
lou na pozemku služebny městské 
police na Libuši v Zahrádecké ulici.
Foto: Jiří Koubek

zveme

Vážené dámy a pánové z řad senio- 
rů naší obce, dovolujeme si vás po-
zvat na tradiční předvánoční poseze-
ní s panem starostou a se zastupiteli 
městské části Praha-Libuš ve čtvr-
tek 12. prosince 2013 od 16.30 
hodin do přízemí restaurace Modrá 
ryba na náměstíčku na sídlišti Písni-
ce v těsné blízkosti obchodu Albert.

Připraveno je pro vás tříchodo-
vé menu s  přípitkem, moučníkem 
a  kávou za symbolický váš příspě-
vek 50 Kč. K tanci a poslechu vám již 
tradičně zahraje oblíbená hudební 
skupina Vašek a Zdeňka.

Akce je určena všem 
seniorům s trvalým byd-
lištěm v Libuši či Písnici.

Vzhledem k  již tra-
dičně velkému zájmu 
o toto posezení si zajistěte, prosím, 
svoji účast včas –lze pouze osob-
ně v pondělí 9. prosince 2013 od 
8 hodin na adrese Úřadu městské 
části Praha-Libuš v  budově K  Lu-
kám 664 na odboru správním 
a školství s vaším příspěvkem 50 Kč.

Vážení senioři, těšíme se na setká-
ní s vámi

Vedení MČ Praha-Libuš

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ  
SENIORŮ V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI

Poděkování voličům
Děkuji všem, kteří přišli k říjnovým volbám do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR. Volební účast v naší městské části byla sice vyšší 

(64,97 %) než průměr celé Prahy (64,14 %) i celé republiky (59,48 
%), avšak v porovnání s ostatními nečíslovanými městskými částmi 
druhá nejnižší. O to více děkuji všem, kteří přišli a svým hlasem roz-

hodli o novém složení Poslanecké sněmovny a současně dali hlas 
TOP 09, za níž jsem získal poslanecký mandát. Vážím si této důvěry. 

Dovolte mi tímto tlumočit i osobní poděkování předsedy TOP 09 
Karla Schwarzenberga, o jehož zprostředkování pro libušské a pís-

nické občany mě požádal. Rád tak touto formou činím.

Jiří Koubek

dva subjekty s  velkou tradicí v  naší 
městské části a velkou členskou zá-
kladnou, TJ Sokol Libuš 250 tisíc Kč 
a FSC Libuš 150 tisíc Kč. 

Měl jsem tu příležitost se zúčast-
nit zahájení projektu Edison v  Zá-
kladní škole L. Coňka ve staré Písnici. 
Na týden mezi studenty přicestovali 
mladí vysokoškoláci z různých koutů 
světa, aby žákům představili zvyky, 
tradice svých zemí, a to vše v anglic-
kém jazyce. Krásná příležitost k mo-
tivaci pro naše žáky učit se cizím 
jazykům. Těší mě, že vedení našich 
škol hledá možnosti, jak svým dě-
tem tyto příležitosti zprostředkovat.

Přeji vám všem krásný závěr letoš-
ního roku, advent prožitý alespoň 
nějakým duchovním koncertem či 
návštěvou některého z mnoha krás-

ných pražských chrámů, svátky vá-
noční prožité v kruhu svých nejbliž-
ších a mnoho sil a zdraví do nového 
roku 2014.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

i n z e r c e  
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Vážně zraněný řidič zůstal zaklí-
něný ve vozidle, hasiči ho ve spolu-
práci se záchranáři vyprošťovali po-
mocí hydraulického zařízení. Řidič 
a jeho lehce zraněná spolujezdkyně 
byli odvezeni k dalšímu ošetření do 
nemocnice, cyklista střet s vozidlem 
bohužel nepřežil.

Naštěstí všechna zranění neby-
la skutečná a  nikdo k  žádné ujmě 
na zdraví nepřišel. Celý scénář byl 
pouze v  rámci úlohy mezinárod-
ní soutěže Až na dno pro studenty 
oboru zdravotnický záchranář, která 
probíhala druhý listopadový víkend 

v  okolí malebné vesničky Skryje na 
Rakovnicku. Členové JSDH Písnice 
se každoročně podílejí na jedné ze 
soutěžních úloh a  na místě zása-
hu plní stejné úkoly, jako kdyby šlo 
o  skutečný zásah. Letošní, již pátý, 
ročník se velice vydařil. Pořadatelům 
se díky věrohodnému namaskování 
zraněných a  skvělým hereckým vý-
konům figurantů podařilo nasimu-
lovat realističnost různých zásahů 
na nejvyšší možnou úroveň.

Každý scénář se opakoval de-
setkrát za sebou, vždy pro každou 
zasahující posádku zvlášť. Posádky 

záchranářů se popraly se zadáním 
úloh statečně. Cenné zkušenosti 
z  tohoto cvičení získali i  naši zasa-
hující hasiči. Ti si osvojili zejména 
spolupráci s  dalšími složkami inte-
grovaného záchranného systému, 
v manipulaci se zraněným a v orga-
nizaci průběhu samotného zásahu.

Soutěž vyhrála posádka záchra-
nářů ze sousedního Slovenska.

Chtěl bych poděkovat všem zú-
častněným členům JSDH Písnice 
za účast a  dobře odvedenou práci, 
všem organizátorům, maskérům 
a  figurantům i  členům samotných 

posádek, kteří si při překonávání 
náročných úkolů skutečně sáhli „až 
na dno“.

Další fotografie ze zásahu nalez-
nete na www.sdhpisnice.cz.

Další info o záchranářské soutěži: 
www.aznadno.eu.

Za JSDH Písnice Ondřej Kozárik, DiS.
Foto: Archiv JSDH Písnice, Ondřej Šnábl

PÍSNIČTÍ HASIČI ZASAHOVALI U VÁŽNÉ NEHODY

Výhodné umístění stanice výraz-
ně sníží dojezdové časy hasičů do 
přilehlých oblastí. Zástupci ze sboru 
dobrovolných hasičů Písnice byli po-
zváni na prohlídku stanice v  rámci 
slavnostního otevření hasičské sta-
nice a  předání symbolického klíče 
hasičskému záchrannému sboru od 
dodavatele stavby, firmy Metrostav.

Kromě zasahujících hasičů bude 
v nové budově sídlit i Odbor ochrany 
obyvatelstva a  krizového řízení. Tam 
je také umístěn pracovní prostor pro 
štáb ředitele HZS hl. m. Prahy a záložní 
pracoviště pro krizový štáb hl. m. Pra-
hy. Ve druhé části objektu bude kraj-
ské operační a informační středisko – 
linka 150 a telefonické centrum tísňo-

vého volání 112 se zázemím a s tech-
nologiemi potřebnými pro tento pro-
voz. Celkem zde bude pracovat cca 
120 příslušníků HZS hl. m. Prahy.

Hasičská stanice Modřany byla 
jako první v novodobé historii posta-
vena z peněz státu. Ostatní hasičské 
stanice na území Prahy jsou ve vlast-
nictví hlavního města. Výstavba nové 
moderní hasičské stanice Modřany 
s KOPIS (krajským operačním a infor-
mačním střediskem 150) a TCTV (te-
lefonním centrem tísňového volání 
112) stála 172 milionů korun.

Za SDH Písnice Ondřej Kozárik, Dis.
Použitý zdroj: www.pozary.cz
Foto: Libor Makrlík – požáry.cz

HASIČSKÁ STANICE MODŘANY OTEVŘENA
V blízkosti naší městské části vyrostla nová hasičská stanice Modřany, odkud budou příslušníci hasičského záchranného 
sboru zajišťovat bezpečnostní standard desítkám tisíců obyvatel, kteří v jejím okolí bydlí.
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Ve dnech 25. a  26. října 2013 
proběhly volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Na území MČ Praha-Libuš 
se volilo celkem v  šesti volebních 
okrscích. Ve všech zvítězila TOP 09, 
následovaná hnutím ANO 2011. 
Minimální rozdíl hlasů byl mezi 
dalšími stranami v  pořadí, a  to 
ČSSD a  ODS.  První tabulka nabízí 
srovnání výsledků sedmi stran, kte-
ré překročily ve volbách více než 

3 procenta získaných hlasů, a  to 
v celé ČR, v Praze a v naší městské 
části. V  druhé tabulce je uvedeno 
prvních pět kandidátů s nejvyšším 
počtem obdržených preferenčních 
hlasů. Mezi dvěma sty zvolenými 
poslanci do Parlamentu je i staros-
ta MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek, 
který kandidoval za TOP 09.

Jindřich Sochůrek,  
tajemník ÚMČ Praha-Libuš

K VÝSLEDKU PARLAMENTNÍCH VOLEB
Jak dopadly volby v městské části Praha-Libuš v porovnání 
s Prahou a celou Českou republikou? Poř. číslo Strana ČR

Praha 
celkem

Libuš 
a Písnice

Počet 
mandátů 
za Prahu

1 ČSSD 20,45 % 14,09 % 11,81 % 4

4 TOP 09 11,99 % 23,03 % 24,14 % 7

6 ODS 7,72 % 11,99 % 11,12 % 4

11 KDU-ČSL 6,78 % 5,46 % 4,77 % 1

17 Úsvit 6,88 % 3,19 % 4,29 % 1

20 ANO 2011 18,65 % 16,46 % 19,41 % 5

21 KSČM 14,91 % 8,52 % 8,47 % 2

23 SZ 3,19 % 6,45 % 4,91 % 0

Prvních pět kandidátů s nejvyšším počtem získaných 
preferenčních hlasů (tzv. kroužků) v naší městské části

Strana Jméno Abs. počet

TOP 09 Karel Schwarzenberg 267

TOP 09 Jiří Koubek 209

Ano 2011 Andrej Babiš 120

TOP 09 Stanislav Polčák 55

SZ Ondřej Liška 52

Úvodní schůzka aktuálních zá-
jemců o kurz proběhla 25. září v za-
sedací místnosti MČ Praha-Libuš. 
Tohoto setkání se zúčastnil i  staros-
ta MČ Praha-Libuš pan Jiří Koubek, 
který seniory oficiálně přivítal. Se- 
niorům byly sděleny podmínky 
účasti v  kurzu a  zájemci byli rozdě-
leni do tří skupin podle svých časo-
vých možností a úrovně pokročilosti.

V rámci kurzu opět pořádáme dvě 
tematické přednášky pro veřejnost. 
První se uskutečnila v  úterý 26. 11. 
a věnovala se problematice bezpeč-
ného pohybu ve virtuálním prostře-
dí. V  malém historickém exkurzu 
jsme se podívali na vývoj problema-
tiky počítačových virů a na možnosti 
ochrany osobního počítače.

Za tým o. s. Lačhe Čhave:
Jana Šimková

Foto: Veronika Matysová

KURZY OBSLUHY POČÍTAČE  
PRO SENIORY POKRAČUJÍ
V říjnu 2013 byly díky finanční podpoře MČ Praha-Libuš opět 
zahájeny kurzy obsluhy počítače pro seniory.

POZVÁní  
na PŘeDnÁšKu

srdečně vás zveme na 
bezplatnou závěrečnou 
přednášku pro širokou ve-
řejnost, která se uskuteč-
ní v  úterý 10. 12. 2013 od 
10.00 do 12.00 hodin v za-
sedací místnosti MČ Praha-
-Libuš (Libušská čp. 1). 

Tématem přednášky bude 
další oblast, se kterou se bu-
doucí i současní uživatelé počí-
tačů setkávají. Podíváme se na 
problematiku lákavých předvá-
nočních nabídek od prodejců. 
Zamyslíme se nad tím, co od 
počítače očekáváme, potřebu-
jeme, a ujasníme si kritéria pro 
nákup počítače. Probereme 
detailněji možnosti operačních 
systémů. Celou přednáškou 
nás bude provázet odborník 
v oblasti informačních techno-
logií.

Libušští hasiči se v Modřanské rok-
li pod lomem sešli již v sedm hodin, 
aby začali s  přípravami závodu bě-
žeckých dvojic pro žákovskou mlá-
dež. V deset hodin tak bylo připrave-
no šest soutěžních disciplín i zázemí 
s  hudbou a  grilem s  výčepem, což 
umocňovalo sváteční atmosféru ob-
novené soutěže a přilákalo nejedno-
ho kolemjdoucího, ba i cyklistu. 

Počasí přálo, takže v  ohlášeném 
čase mohli vyrazit na nelehkou cestu 
v délce asi 3 km první závodníci vybí-
hající v  pětiminutových rozestupech. 
Cesta byla po červnových povodních 
stále bahnitá, a tak i asfaltová část trasy 
věrně simulovala náročné podmínky, 
které k orientačnímu běhu patří. První 
stanoviště prověřilo soutěžící v  přes-
nosti hodu, neboť úkolem bylo z ucti-
vé vzdálenosti srazit pomocí míčku co 
nejvíce plechovek. Po překonání libuš-
ského potoka následovala disciplína 
prověřující vědomosti soutěžících. 
Asi nejoblíbenějším úkolem se stala 
střelba ze vzduchové pistole, kterou 
opět vystřídala vědomostní zastávka. 

Úspěchy slavil rovněž hod granátem 
do dálky na předposledním stanovi-
šti. Na šestém zastavení si mohli žáci 
u libušských hasičů doslova šplhnout. 
Úkolem byl šplh na laně, za který, stej-
ně jako za všechny předchozí úkoly 
a  za doběhnutí ve vymezeném čase, 
získávali soutěžící plusové, ale i minu-
sové body. Všichni ovšem získali pou-
kaz na opečený špekáček a limonádu 
a  nechyběl ani pamětní list. Vítězové 
za 1.–3. místo ve třech věkových kate-
goriích získali medaile a pohár. Zapít to 
mohli nealko dětským šampaňským.

I  přes slabší účast prvního roční-
ku mohli oslavovat i  libušští hasiči, 
neboť akce se celkově vydařila. Ne-
uplyne, doufejme, více jak dvanáct 
měsíců, než budou moci žáci našich 
škol vyrazit do terénu pod libušským 
lomem znovu.

 Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv autora a SDH Libuš

LIBUŠSKÝ TROJÚHELNÍK
sbor dobrovolných hasičů Libuš zorganizoval sportovní akci za-
měřenou na orientační běh s řadou sportovních disciplín. Libuš-
ský trojúhelník se konal 19. října 2013 od 10 hodin v Libušském 
lomu. soutěž byla určena pro žáky základních škol.

↓  Jedna z vítězných dvojic s pohá-
ry, medailemi a pamětními listy.
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cHODíMe DO nÁRODníHO
V měsíci září se nám opět naskyt-

la možnost objednat si vstupenky 
do Národního divadla pro naše žáky 
a  jejich rodiče za velmi výhodné 
ceny. Zájem mezi rodiči byl velký, 
přičemž největší zájem byl o  tituly 
Čert a  Káča, Kouzelná flétna, Petr 
Pan, Prodaná nevěsta, Romeo a Ju-
lie a Zlatovláska. Celkově se prodalo 
137 vstupenek.

Těší nás, že je zájem mezi rodiči 
mladších žáků.

Za školu Monika Exnerová

sRDíČKOVÝ Den
Letošní podzimní Srdíčkový den 

byl velice úspěšný. Podařilo se nám 
vybrat úžasných 4 210 Kč. Tyto fi-

nance budou použity na pomoc 
handicapovaným dětem, a  to pře-
devším na nákup rehabilitačních 
a kompenzačních pomůcek. Vedení 
školy a organizace Život dětem dě-
kuje všem žákům a  zaměstnancům 
školy, rodičům.

Jitřenka Malíková

ZOO-TeRaPie
V  říjnu nás v  družině navštívila 

jedna paní s  vycvičeným pejskem 
a  programem Poznej svého psa. 
Ukazovala nám různé kousky, které 
vycvičený pes dokáže. Potom jsme 
ho mohli nakrmit a házeli jsme mu 
například klíče, které nám přinesl. 
Dozvěděli jsme se hodně zajímavé-
ho. Hlavně, jak se chovat k pejskům 
a jak se o ně starat.

Jan Horčík, 4.B
Foto: archiv ZŠ Meteorologická 

PODZiM − ZiMa
Dne 4. listopadu se v naší družině 

konal výukový program Podzim − 
zima. Přišli k  nám dva přírodovědci 
a společně jsme vyrazili do Modřan-

ZŠ METEOROLOGICKÁ

ZŠ METEOROLOGICKÁ VÁS ZVE K ZÁPISU
Vážení rodiče a milé děti, zveme Vás k  zápisu do 1. třídy, který se 
bude konat vždy ve středu:

| 15. ledna od 14 do 18 hod. pro děti ze spádového území 
školy (s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš),

| 22. ledna od 14 do 18 hod. pro děti mimo spádové území 
školy (s trvalým pobytem mimo MČ Praha-Libuš),

| 12. února od 15 do 17 hod. (náhradní termín)

v budově ZŠ Meteorologická. Do naší školy zapíšeme děti narozené 
do 31. 8. 2008. K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou ob-
čanský průkaz a rodný list dítěte. Můžete také přijít s již vyplně-
nou žádostí o přijetí do 1. třídy. Formulář je možné stáhnout na strán-
kách naší školy. Pokud se k zápisu v daných termínech z vážných důvo-
dů nemůžete dostavit, je možné zapsat Vaše dítě v náhradním termínu.

Proč se zapsat do naší školy?
| Vyučujeme podle vzdělávacího programu Škola pro každého.
| Podporujeme u  dětí zvídavost, porozumění, radost, spolupráci 

a odpovědnost.
| V základním vzdělávání máme dvě plnohodnotné alternativy, třídy 

AMOS a třídy MONTESSORI. Od 4. ročníku nabízíme rozšířené ja-
zykové nebo přírodovědné zaměření. Předškolní vzdělávání se rea- 
lizuje v přípravné třídě, zájmové vzdělávání ve školní družině 
a v kroužcích.

| Ve škole působí školní psycholog, který pomáhá dětem s výukový-
mi, jazykovými i osobními problémy.

| Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami organizujeme část 
výuky v malých skupinách.

| Žáci a žákyně mají k dispozici dvě tělocvičny, dvě hřiště s umělým 
povrchem a běžeckou dráhu. Mohou využívat počítačovou učeb-
nu, knihovnu, cvičnou kuchyňku, odbornou učebnu přírodních 
věd, učebnu s interaktivní tabulí, keramickou dílnu.

| Škola je vhodně situována na okraji městské zástavby, s  dobrou 
dopravní dostupností, hned vedle Modřanské rokle.

Přijďte se k nám podívat.
Více informací o naší škole najdete na: www.zsmeteo.cz

sbíRÁMe VYsLOuŽiLÉ 
eLeKTROsPOTŘebiČe

Blíží se Vánoce a s nimi i úklid 
našich domovů. Kdybyste se 
potřebovali zbavit starého 
nefunkčního elektrospotřebi-
če, tak ho prosím přineste do 
naší školy. My ho hromadně 
necháme odvézt a za odveze-
ná kila dostaneme body, které 
vyměníme za sportovní potře-
by do družiny nebo tělocvič-
ny. Už takto sbíráme několik 
let. Za peníze, které jsme dří-
ve dostávali (nyní dostáváme 
body), jsme nakoupili nové 
drobné vybavení do školní 
cvičné kuchyně, kde se učí va-
řit žáci osmé a deváté třídy.
Odevzdávat můžete každý 
pracovní den do 17 hodin. 
Děkujeme.

Monika Exnerová

ské rokle. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí, např. čím krmíme 

ptáky v  zimě, jaká zvířata přezimu-
jí u  nás. Měli jsme spoustu soutěží, 
kde jsme například pozorovali stopy 
lesní zvěře. Moc se nám to líbilo.

Daniela Zirnsáková, 4.B
Foto: ZŠ Meteorologická 

nÁVšTĚVa ZDRaVÉ PĚTKY
Přišla k nám paní lektorka ze Zdra-

vé pětky a  povídala o  zdravé výživě, 
ochutnávali jsme různé druhy ovoce 
a  zeleninu. Pak jsme si z  ochutnáva-
ných vzorků mohli něco postavit, napří-
klad panáky, žehly, housenky. Všechno 
jsme nakonec snědli. Také jsme sou-
těžili a  za každou správnou odpověď 
nám lektorka dávala žetony. Nakonec 
jsme dostali vysvědčení, kde byli je-
nom samé pětky podle Zdravé pětky.

Honza K., 5.B
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PROJeKT bRiLianTina
Paní vychovatelky pozvaly 24. říj-

na do družiny slečny z projektu Bri-
liantina. Mohli jsme se stát návrhář-
kami a návrháři šperků. Zahráli jsme 
si a zasoutěžili. Vyhráli jsme spoustu 

cen, a ti šikovnější dokonce prstýnky. 
Nás, holky, to moc bavilo, protože se 
rády zdobíme, ale i kluci se zapojili, 
mohli vyhrát prstýnek pro maminku.

Káťa Mindlová, 5. B, Mai Nguyen, 5. B
Foto: Ilona Kiliánková

VÁNOCE UŽ SE BLÍŽÍ
Pečení cukroví, nakupování a balení dárků, předvá-

noční úklid a zapalování první svíčky na adventním 
věnci, na to se už jistě všichni těšíme.

Ale stojí nám takový ruch vůbec za to? Dle mého 
názoru ano, ale není potřeba, aby lidé už v září pře-
mýšleli, co sobě nebo svým příbuzným koupí k Vá-
nocům. Vánoce jsou moc hezké svátky, ale bláznění 
dva měsíce před tím nemá smysl. Stačí, když prove-
dete nějaký ten předvánoční úklid, napečete cukroví, 
ozdobíte stromeček, a pak už si jen zapalte svíčku, 
vezměte si nějaké to cukroví a vychutnejte si tako-
vý ten předvánoční klid a pohodu.

A samozřejmě nezapomeňte ozdobit váš byt nebo 
domeček. K ozdobení vašeho příbytku budete po-
třebovat jen dvě šikovné ručičky, nějaké ozdoby 
a kreativní myšlení. A tradá máte hotovo!

K štědrovečerní večeři si dejte něco dobrého, tra-
diční vánoční jídlo je u nás kapr nebo řízek, ale je 
jen na vás, co dobrého si vyberete. Pak už stačí jen 
počkat, co vám Ježíšek přinese pěkného, a těšit se 
z prvních rozbalených dárků. Doufám, že se vám 
tenhle článek líbil a přeji vám hezké Vánoce a spous-
tu klidu a pohody.

Jana Svobodová, 5.A

ZŠ Meteorologická
si Vás dovoluje pozvat na

15. ročník obvodní pěvecké soutěže

Vánoční nota
soutěž se bude konat dne 

11. prosince 2013 
od 9 hodin v prostorách naší školy.

Kategorie:
I. 1. ročník IV. 6. a 7. ročník
II. 2. a 3. ročník V. 8. a 9. ročník
III. 4. a 5. ročník

Soutěží se v sólovém zpěvu bez doprovodu nebo s hudebním 
doprovodem.
Hudební doprovod – klavír (případně jiný hudební nástroj, 
který si děti přinesou). Magnetofon nebo CD přehrávač je 
k dispozici.
Soutěžící si připraví 1 píseň s libovolnou tematikou (pokud je 
píseň delší, stačí dvě sloky).
Na závěr soutěže nám zazpívá školní pěvecký sbor Zvonek.

Za vedení soutěže Mgr. Soňa Štefanová a Mgr. Dita Kotková

ZŠ Meteorologická a Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš
pořádají

Maškarní odpoledne
Z v e m e  v š e c h n y  m a l é  d ě t i  a  j e j i c h  r o d i č e  

n a  p ř í j e m n ě  s t r á v e n é  o d p o l e d n e .

Již podeváté  
proběhne  

v sobotu  
11. ledna 2014  
od 14 do 16 hodin

v tělocvičně ZŠ 
Meteorologická.

Hudba bude 
doprovázet tanec, 

hry a soutěže 
v maskách.

Vyhodnocení 
nejlepší masky.

Občerstvení 
zajištěno.

TĚšíMe se na VÁs
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DOKÁŽu ZacHRÁniT  
LiDsKÝ ŽiVOT?

Před návštěvou semináře První pomoc 
v KC 12 si na tuto otázku nikdo z druháků ne-
troufal odpovědět. Proto byli zvědaví, co se 
od profesionála-záchranáře naučí. V učebně 
nás přivítala mladá členka posádky rychlé 
záchranné služby. Děti hned okukovaly An-
dulu − maketu k výuce masáže srdce a umě-
lého dýchání. Na akci si musely chvíli počkat.

Nejprve se školáci rozdělili na dva týmy. 
Potom paní lektorka několika otázkami 
prověřila základní znalosti o lidském zdra-
ví a těle, které se učí v prvouce. Kluci a děv-
čata dostali pochvalu. Ale hned po ní úko-
ly. První skupina řešila otázky z pracovních 
listů, druhá se nahrnula k praktické výuce 
na modelu těla. Děti zjistily, že masáž srd-
ce je fyzicky velmi náročná a je dobré mít 
někoho na vystřídání.

ZŠ PÍSNICE

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

ČešTina PRO ciZince
Seminář Čeština pro cizince se 

v  základní škole v  Písnici konal 29. 
října 2013. Protože já český jazyk 
neučím, ale samozřejmě se na výu-
ce češtiny cizinců svým způsobem 
podílím, měla jsem po celý den uši 
napnuté!

Pro všechny bylo velmi překvapi-
vým momentem, když na nás jed-
na z  lektorek občanského sdružení 
Meta v  úvodu svého bloku „spusti-
la“ španělsky. Předvedla kurz výuky 
španělštiny velmi zajímavým způ-
sobem. Některé kolegyně byly ve 
chvilce jako „ryby ve vodě“, protože 
jsou na takový způsob výuky zvyklé, 
druhá skupina se nejprve rozkouka-

la a  posléze se zapojila do procesu 
a některé z nás koukaly „s pusou do-
kořán“ a  nevěděly, co se děje. Tepr-
ve po přímé instrukci lektorky jsme 
se zapojily všechny. Tato část měla 
demonstrovat pocity, které zažívají 
děti, na něž spustíme v češtině, a ony 
ji ještě vůbec neovládají. Věřte mi, že 
jim tento pocit vůbec nezávidím.

Největším přínosem pro nás pro 
všechny byl určitě odpolední blok, 
týkající se spolupráce učitele s  asis-
tentem pedagoga. Byly nám před-
staveny konkrétní formy spolupráce. 
Ale pozor, nebyla to pouze přednáš-
ka. Naopak, lektorka nám rozdala 
písemné materiály a rozdělila nás do 
týmů, které měly za úkol si vše pro-

studovat, vzájemně spolupracovat 
a poté představit svůj pohled ostat-
ním. Hovořilo se konkrétně. Průběž-
ně jsme zjišťovaly, co ve své praxi dě-
láme správně, o co ji můžeme v bu-
doucnu obohatit. A  protože mnohé 
z nás se s tímto způsobem práce se-
tkáváme poprvé, mohly jsme si najít 
v  probíraných příkladech, co nám 
nejvíce bude vyhovovat.

Cílem tohoto semináře bylo i  se-
známení s webovými stránkami or-
ganizace Meta, která na nich uveřej-
ňuje, a dokonce umožňuje stáhnout 
vypracované materiály, které nám 
pomohou ulehčit práci a  umožní 
žákům s  cizím mateřským jazykem 
lépe pochopit český jazyk, snadněji 

se ho učit. Určitě i tento prvek semi-
náře byl velmi přínosný.

S  kolegyněmi jsme se shodly, že 
každá z nás si z této akce určitě něco 
odnesla. Odcházely jsme s  novými 
nápady, zjistily jsme, že naše práce 
má velký význam, ale že máme určitě 
stále i co zlepšovat. 

Marie Štaflová, vychovatelka

sObOTní  
KeRaMicKÁ DíLna

V sobotu 9. listopadu se konalo již 
tradiční podzimní modelování v pís-
nické základní škole. Téměř sedm 
desítek návštěvníků si mohlo bě-
hem dne vyrobit pod vedením lek-
torek zvonek, andílka, svícen nebo 

Také řešení otázek bylo lepší v týmu. To se 
ukázalo na konci lekce po výměně skupin. 
Zvítězila Rychlá devítka, protože si všichni ra-
dili a pomáhali. Na úvodní otázku už umíme 
odpovědět: „Už víme, co je první pomoc!“

Mgr. Jitka Jandová, třídní učitelka 2. třídy
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Já, Kristýna,Tamarka, 
Bára a Adélka jsme se 
strachovaly, až přijdou 
prvňáci, ale přišli i páťá-
ci. Hodně jsme se poba-
vili. A bylo nás tam hod-
ně, tak jsem nestíhala 
dávat úkoly, tak jsme 
museli využít tanečnici. 
Na konci soutěže jsme 
dostali lízátka a bon-
bóny. V dalších stano-
vištích byli pirát, gorila, 
pan Tau, kočka, králík, 
včelka, vodník, dva kov-
bojové. Všichni měli vel-
kou radost, až nám prv-
ňáci udělali přáníčko na 
poděkovanou za to, že 
jsme jim udělali Pohád-
kový les a soutěže. 

Kristýna Svědíková,  
žákyně třetí třídy

POHÁDKOVÝ Les
Krásný prosluněný čtvrtek před 

podzimními prázdninami, děti ze 
školní družiny třetích tříd uspo-
řádaly pro ostatní Pohádkový les. 
Děti zažily soutěžní odpoledne plné 
pohádkových postav. Doufám, že 
se tato akce líbila. Mám radost, že 
máme ve školní družině šikovné 
děti, které umí také přiložit ruku 
k dílu. 

Romana Dubová, vychovatelka ŠD
Foto: Marie Štaflová

další symboly nadcházejících Vánoc. 
Mnozí přišli s vlastním nápadem, jen 
potřebovali poradit s jeho realizací.

Ve všech čtyřech učebnách pano-
vala příjemná tvůrčí atmosféra. Účast-
níci mohli čerpat inspiraci v  soused-
ních dílnách a bylo pěkné slyšet slova 
uznání a obdivu nad výrobky malých 
i  velkých výtvarníků. Někteří s  kera-
mickou hlínou pracovali poprvé v ži-
votě. Byla i příležitost k vyprávění, jak 
už to při podobných setkáních bývá.

Škola se tak otevřela téměř na 
celý víkendový den pro všechny 
obyvatele Písnice a Libuše. Větší zá-
jem než v minulých letech byl znát, 
přišli i  obyvatelé, kteří nemají své 
děti v  naší škole. Akce byla podpo-
řena v  rámci projektu městské čás-
ti Podpora multikulturního soužití 
celé občanské společnosti na území 
MČ Praha-Libuš v roce 2013. 

Všem, kteří přišli, děkujeme za pří-
jemně prožitý den. Těší nás zájem 
veřejnosti a  vědomí, že jsme mohli 
něco dát.

Jitka Jandová, lektorka

ŘíJnOVÉ DnY ZDRaVí
V měsíci říjnu se Mateřská škola Ke 

Kašně každoročně připojuje k  pro-
jektu Dny zdraví. Protože „zdraví je 
to nejcennější, co máme“, věnujeme 
v naší školce značnou část zářijové-
ho a  říjnového programu prevenci 
a  ochraně zdraví. Nejenže se děti 
seznamují s tím, co našemu tělu pro-
spívá (vitamíny, pohyb na čerstvém 
vzduchu, dobrá nálada), a co mu na-
opak škodí (alkohol, cigarety, přemí-
ra sladkostí, málo pohybu a  špatná 
nálada), ale samy mají možnost to 
ovlivnit. Díky MČ Praha-Libuš dostá-
valy děti každý den dopoledne Acti-
mel a  k  odpolední svačince cereál- 
ní tyčinku. Pěkné počasí jsme vyu-
žili k  dopolednímu i  odpolednímu 
pobytu na školní zahradě, kde jsme 
pod heslem „Ve zdravém těle zdravý 
duch“ prováděli různé sportovní ak-
tivity (jízdy na koloběžkách, míčové 
hry, překážkové dráhy, ale i obyčejné 
hry na honěnou, při kterých se užije 
snad nejvíc legrace). Součástí říjno-
vých Dnů zdraví byly i dva velmi zají-
mavé programy pro děti – Canistera-
pie a Bubnování.

Mgr. Ivana Koutná, ředitelka MŠ

canisTeRaPie
Ve čtvrtek 3. října navštívila Ma-

teřskou školu Ke Kašně paní Prause 
se svým cvičeným pejskem Ven-
dulkou. Paní Prause se dlouhodo-
bě věnuje canisterapii a  nabídla 
nám, že by dětem tuto metodu 
pozitivního působení na lidi, kteří 
trpí různým postižením (fyzickým, 

mentálním aj.), pomocí 
speciálně vycvičeného 
psa přiblížila.

Děti se dozvěděly, proč 
se pes cvičí, co všechno 
se může naučit a  jak je 
prospěšný pro mnoho 
handicapovaných lidí. 
Přináší věci, zvedá, štěká, 
dělá společnost, je příte-
lem člověka…

Paní Prause pracovala s  dětmi 
ve dvou skupinách. Zábavnou for-
mou nejprve předvedla, co všechno 
cvičený pes dokáže. Děti pomalu 
ztrácely ostych, některé překonaly 
strach a  nakonec se samy zapojily 
do aktivit. Učily se zacházet se psem, 
vyzkoušely si připínání obojku, vo-
dění na vodítku, kartáčování, krme-
ní psa, mazlení se psem aj.

Na závěr paní Prause dětem při-
pomněla, jak se mají chovat k vlast-
nímu, ale hlavně k cizímu psu.

Dagmar Čadová, učitelka MŠ
Foto: Ivana Koutná

bubnOVÁní nebOLi 
DRuM ciRcLe JaKO JeDna 
Z MeTOD ReLaXace 

V červnu na školním výletě na zá-
mek Berchtold jsme měli možnost 
seznámit se s  bubnováním, odbor-
ně řečeno metodou Drum circle. Zá-
žitek byl tak silný, že jsme se rozhod-
li program uskutečnit i v naší školce. 
V  říjnu přijel pan Šušor, bubeník 
a hudební terapeut, a s ním nespo-
čet malých a  velkých bubnů a  dal-
ších perkusních nástrojů.

Co to Drum circle, nebo také sku-
pinové bubnování, vlastně je? Tato 
metoda navazuje na prapůvodní 
potřebu lidí po celém světě, a  to 
je komunikace pomocí hudby. Tato 
technika příbuzná muzikoterapii 
se ve světě využívá jako volnoča-
sová aktivita, prostředek relaxace 
a redukce stresu a forma skupinové 
terapie, mezi jejíž efekty patří posí-
lení imunitního systému, snižová-
ní krevního tlaku, propojení pravé 
a  levé hemisféry a navození pocitu 
pohody.

Bubnování s  dětmi v  mateřské 
škole má svá specifika. Předškolá-
ci potřebují střídat činnosti častě-
ji, proto jen nebubnovali, ale také 
hráli na různé perkusní nástroje, 
zpívali, tancovali, vymýšleli vlastní 
písně atd. Pan Šušor všechny děti 
okamžitě strhl k  maximální akti-
vitě a  bylo nadmíru jasné, že tato 
činnost je ohromně baví, a  navíc 
jako bonus má pozitivní vliv na 
zdraví. Už teď mohu říct, že bu-
beníka Šušora s  jeho Drum circle 
i  v  budoucnu do naší mateřské 
školy rádi pozveme.

Pavlína Jindrová, učitelka MŠ

MŠ KE KAŠNĚ

Hodnocení, záměry, kontro-
ly, zjišťování, analýzy, záznamy, 
plány, autoevaluace, evaluace, 
portfolia, diagnostika, koncep-
ce, shánění podpisů rodičů, zá-
pisy, evidence atd. atd. Prostě 
a jednoduše − nadměrná admi-
nistrativa. Všichni o  tom víme, 
kompetentní orgány nereagují. 

Člověk si tak někdy říká, to by 
bylo papírových draků. Podle ná-
vodu na jednoduchého papírového 
draka stačí 2 papíry formátu A4. 

I  bez papírových návodů cítíme, 
že největší význam pro dítě má sa-
mozřejmě rodina.

A  v  této oblasti usilujeme o  její 
podporu, snažíme se rozvíjet citové 
vztahy v  rodině a  vést děti k  úctě 
k rodičům. Rozvíjíme i dobré vztahy 
mezi rodiči navzájem a dobré vztahy 

mezi rodiči a zaměstnanci mateřské 
školy. V  zájmu dítěte nepracujeme 
vedle sebe, ale především spolu.

Jako nejlepší způsob se nám 
osvědčily společně strávené chvíle. 
Tento školní rok jsme se nejdříve 
viděli na in-line bruslení, pobavi-
li jsme se na Jablkobraní, zpěvem 
jsme uvítali malé občánky, veselili 
jsme se při táboráku a jarmarku, na 
podzimní drakiádě, brzy nás čeká 
zahájení adventu při výrobě advent-
ních věnců, společně rozsvítíme vá-
noční stromek, uvítáme Mikuláše, 
5. prosince v 9 hodin se setkáme na 
vernisáži výtvarné výstavy na téma 
Adventní kalendář a zakončíme rok 
2013 v prosinci na besídkách.

Teď, 7. listopadu odpoledne, se 
nás s draky na Drakiádě sešlo oprav-
du hodně, ale málo bylo těch papí-

rových, doma vyrobených. Přišly ne-
jenom děti ze školky, ale také jejich 
sourozenci, bývalí žáčci a samozřejmě 
i jejich rodiče. Bylo co povídat a hlav-
ně pozorovat, když k obloze vyrazila 
desítka draků různých tvarů a barev. 
O  spokojenosti hovořily především 
růžové tvářičky a úsměvy dětí.

Snažíme se, aby se děti i jejich rodi-
če setkávali rádi, protože celkový klad-
ný dojem z příjemných akcí má vliv na 
psychický i zdravotní stav dítěte.

Není to o papírech, je to o lidech.
Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická

Foto: Ivana Sýkorová,  
www.mslojovicka.cz − fotogalerie

PAPÍROVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
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V letošním roce se naše mateřská 
škola připojila k  projektu Minister-
stva vnitra ČR, který pod názvem 
„Podpora multikulturního soužití 
celé občanské společnosti na území 
MČ Praha – Libuš v roce 2013“ jako 
hlavní realizátor zaštiťuje MČ Praha-
-Libuš. Pod tímto dlouhým názvem 
je ukryta právě pomoc dětem (a ne-
jenom jim, ale také dospělým) s od-
lišným mateřským jazykem

Jak konkrétně vypadá tato po-
moc v  naší školce? Pro děti s  odliš-
ným mateřským jazykem je určen 
jazykový kroužek, který vedou paní 
učitelky z předškolní třídy a ve kte-

rém rozvíjejí jazykové dovednosti 
(především slovní zásobu a  komu-
nikaci) formou her, malování, básni-
ček, písniček… Děti se se svými uči-
telkami scházejí dvakrát týdně a  již 
za první měsíc udělaly velký pokrok.

Dále je nám k  dispozici tlumoč-
nice do vietnamského jazyka, kte-
rá zajišťuje vedle běžného tlumo-
čení ve styku s  rodiči a  překladů 
některých důležitých dokumentů 
a  materiálů také zprostředkování 
porozumění dětem jako doprovod 
na akcích, které pro své děti pořá-
dá mateřská škola. Děti s  odlišným 
mateřským jazykem mají možnost 

o připravované akci mluvit ve svém 
rodném jazyce, a být tak na ni lépe 
připravené. Důležitá je i zpětná vaz-
ba, kdy mohou děti vyjádřit své po-
city a  zážitky, což jim jde mnohem 
lépe v rodném jazyce než v češtině.

V  neposlední řadě je pomoc za-
měřena také na pedagogy mateřské 
školy (a to i z ostatních školek v blíz-
kém okolí). Ve spolupráci s  občan-
ským sdružením META jsme zajistili 
seminář pro pedagogy předškolních 
zařízení, který bude zaměřen na in-

tegraci dětí s  odlišným mateřským 
jazykem do běžné české mateřské 
školy. V  návaznosti na tento kurz 
budou mít školky šanci sejít se s ro-
dilým konzultantem. S  tím budou 
moci probrat na konkrétních pří-
padech, jak překonávat neviditelné 
bariéry v  komunikaci dětí-cizinců 
a rodičů-cizinců při návštěvě školek.  

Mgr. Ivana Koutná, ředitelka MŠ Ke Kašně 
Kateřina Grecmanová, učitelka MŠ

Foto: Kateřina Grecmanová

mŠ Ke KAŠNĚ

ZÁLEŽÍ NÁM NA KAŽDÉM DÍTĚTI
Mateřskou školu Ke Kašně navštěvuje každoročně určitý počet 
dětí s odlišným mateřským jazykem, než je jazyk český. nejčastěji 
se jedná o děti s vietnamským původem. snahou všech učitelek 
je, aby každé dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo po 
všech stránkách optimálně rozvinuté a bylo co nejlépe připravené 
na vstup do Zš i do dalšího života. Tato snaha je samozřejmě na-
mířena i na děti s odlišným mateřským jazykem, které při vstupu 
do mateřské školy nerozumí dobře česky, často dokonce vůbec.

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

PRVní sPOLeČnÝ VíKenD
První společný víkend s  rodiči, 

dětmi a  paními učitelkami Martou 
a  Evou jsme strávili 18.−20. října 
2013 v  hotelu Lovecká Mumlava 
v  Harrachově. Víkend byl příjemný 
a  slunečný. Po pátečním příjezdu 
jsme se seznámili s programem a po 

večeři se sešli v  herničce s  dětmi 
a  některými rodiči, zazpívali si pís-
ničky, naučili se říkanky s pohybem 
a  poté honem do postýlek. Samo-
zřejmě jenom děti. My, dospěláci, 
jsme poseděli a popovídali.

Ráno po snídani nás čekalo opa-
kování písniček a básniček. Ale také 

jsme objevili dopis od Krakonoše, 
který pro nás připravil úkoly spo-
lečné pro celé rodiny: v  lese najít 
schované obrázky, zažít nelehký 
den s  liškou, což znamenalo projít 
Liščí stezkou, postavit pro zvířátka 
a  skřítky domečky, objevit Krako-
nošův přírodní poklad – Mumlavské 
vodopády. Po obědě se každý vydal 
na individuální výlet. Možností bylo 
mnoho: vyjet lanovkou na Čertovu 
horu, pokračovat třeba až na Dvo-
račky, vydat se po Včelí stezce, na-

vštívit Šindelku, sklárnu, podzemní 
doly nebo si užít na dětských hřiš-
tích, na bobové dráze. Děti, které se 
vrátily dříve, mohly si vyrobit šneč-
ka, kterého pak předvedly ostatním. 
Materiál a  šablonky byly připrave-
né. Večer nás čekalo rodinné klání 
ve dvou disciplínách: hody kostkou 
a házení kroužků na cíl.

Po nedělní snídani nastal čas roz-
dání diplomů a  odměn, nechyběla 
ani tombola. A protože byl příjemný 
den, rodiny se vydaly ještě na další 

ZPRÁVIČKY  
ZE ŠKOLKY K LUKÁM
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výlety. Všichni dohromady jsme se 
poznali a  strávili společně krásný 
podzimní čas. Poznali jsme i  další 
kousek naší země, kam se třeba bu-
deme rádi vracet. Možná se tu sejde-
me v zimě, na víkendu s lyžováním.

Marta Hrubá
Foto: Eva Janouchová

PODZiMní VÝLeT  
na ZÁMeK beRcHTOLD 

Na 25. října jsme si naplánovali 
výlet na nedaleký zámek Berchtold. 
Pouhých 15 kilometrů od naší školky 
se nachází toto krásné místo poho-
dy, kde si užijí jak malí, tak velcí. 

Protože jsme nemohli vědět, že 
nás bude čekat tak krásné počasí, 
pro případ nepohody jsme měli za-
mluvené společné bubnování. Užili 
jsme si ho úplně všichni – děti, paní 
učitelky a  rodiče, kteří jeli s  námi. 
Dohromady jsme bubnovali, zpívali, 
tancovali. Nechybělo ani posilnění, 
které nám připravily paní kuchařky. 
Poté honem ven, do krásné přírody! 

Prví kroky s  paní průvodkyní vedly 
k  minizoo, kde jsme si hladili malé 
kozičky i  s mláďaty, v kotci obdivo-
vali velké králíky, v zahrádce kachny, 
husy, ve voliéře pěkně buclaté ho-
luby a  zasmáli jsme se u  prasátka, 
které s  chutí předvádělo své lotro-
viny a  ukázalo, co znamená „pěkně 
se rochnit“.  

Čekala nás také prohlídka parku 
s  pohádkovým stromem, perníko-
vou chaloupkou, kterou hlídal Je-
židědek s  Ježibabkou, domečky se 
skřítky, miniatury zámků a  hradů 
z celé naší republiky. V zámku Berch-
told jsme se vyfotili se Šípkovou Rů-
ženkou a s rytíři. Dokonce jsme na-
vštívili skutečné peklo s  Luciferem. 
Je pravda, že některá dětská srdíčka 
začala rychle tlouci a  ven se draly 
slzičky, ale společně jsme to zvládli 
a na strach jsme zapomněli na dět-
ském hřišti.  

Nechtělo se nám zpátky do au-
tobusu a zpět, ale ve školce na nás 
čekal pozdější oběd a  postýlky 

k malému odpočinku. Výlet se vyda-
řil, všichni jsme se vrátili spokojeni 
a  plni nových společných zážitků. 
Děkujeme mamince Turkové a tatín-
kovi Popelíkovi za fotodokumentaci. 

Marta Hrubá 
Foto: Eva Janouchová

VYDaŘenÁ PODZiMní 
bRiGÁDa

Na sobotu 9. listopadu jsme vy-
hlásili podzimní brigádu na naší 
školní zahradě. Bylo zapotřebí zli-
kvidovat velké množství hromad 
shrabaného listí. Tvůrcem většiny 
hromad byla paní školnice Maruška, 
další a další hromádky přidávaly děti 
a paní učitelky. Ovšem na „pytlování“ 
bylo zapotřebí spousta rukou. Sešlo 
se asi 13 rodičů s dětmi a všichni byli 
pilní. Někteří drželi igelitové pytle, 
další plnili, jiní hrabali. Paní kuchařka 
Miládka nám připravila občerstvení 
v  podobě perníku, čaje a  pochut-
návali jsme si na grilovaných buřtí-
cích. Všem moc chutnalo. Jak by ne, 

vždyť jsme se pěkně při práci zapoti-
li. Při pohledu na uklizenou zahradu 
jsme měli radost ze společného díla 
a z toho, že počasí nám přálo po ce-
lou dobu brigády.

Děkuji všem, kteří se na úklidu za-
hrady podíleli. 

Marta Hrubá

DOPOLeDne se ZDRaVOu 
PĚTKOu

Jedno listopadové dopoledne při-
jala pozvání do naší mateřské školy 
lektorka ze Zdravé pětky Bc. Renata 
Zlámalová. Zábavnou formou se-
znamovala děti se zásadami zdravé 
výživy a jejich důležitostí v rámci ži-
votního stylu. Její pořad byl plný her, 
soutěží a  písniček k  danému téma-
tu. Na závěr si děti připravily veselou 
a  zdravou svačinku. Z  nakrájeného 
ovoce a zeleniny si děti na připrave-
ném talířku sestavily např. obličej, 
domeček, palmu...

Hana Rutová
Foto: Eva Janouchová

PŘiLeTĚL DRÁČeK FRÁČeK 
Do MŠ Mezi Domy přiletěl v říjnu 

Dráček Fráček. A nebyl sám. Jeho ka-
marádka lektorka správného čištění 
zubů nás také navštívila. Takže teď 
už všichni víme, jak se správně sta-
rat o zuby, kolik jich vlastně máme, 
a  také to, co nás čeká, když navští-
víme zubaře. Dokonce jsme si mohli 
takové malé zubní vyšetření vyzkou-
šet právě na Dráčkovi Fráčkovi. Velký 
plyšák je tematicky upraven a  láká 
k „vyšetření“. Děti program z projek-
tu Nechci kazy zaujal a úplně nejvíc 
je potěšil malý dárek na závěr. Kaž-
dý dostal kvalitní zubní kartáček od 
známé značky. A tak každodenní čiš-
tění zubů všechny mnohem víc baví.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

PODZiMní DOPOLeDne 
V JíLOVÉM

Na návštěvu Základní ekoškoly 
v  Jílovém u  Prahy nás pozvala lek-
torka angličtiny Nina Ludvíková. 
V  jedné z  nových učeben byl totiž 
začátkem školního roku slavnostně 
otevřen malý zookoutek, do kterého 
jsme darovaly dvě želvy z naší třídy 
Montessori. Za několik roků se totiž 
dětem podařilo z maličkých želviček 
vykrmit značně velké a krásně zbar-
vené tvory, kteří se nám ale nyní už 
do třídy nevešli. Místo želviček jsme 
si do školky přivezly strašilku a velké 
suchozemské šneky – oblovky, které 

snad po vykrmení až tolik místa ne-
zaberou.

Děti byly nadšené i z dalších zví-
řátek. Z domova pro ně měly různé 
druhy potravy, a  samy tak dávaly 
morčatům, křečkům, králíčkům, ale 
i ptáčkům a pakobylkám něco dob-
rého. Ve velkém teráriu zde chovají 
také ještěra s  dlouhým ocasem – 
agamu kočinčinskou. Je to velmi za-
jímavé zvíře, které v nás však vzbu-
zovalo přirozený respekt.

Součástí areálu školy je i  dětské 
hřiště s herními prvky, kde děti měly 
možnost pohrát si. My „dospěláci“ 
jsme obdivovali velikou školní za-
hradu s  parkem a  sadem a  všichni 
jsem si tak v Jílovém užili ještě jedno 
krásné podzimní dopoledne.

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Děkujeme za pomoc při pod-
zimním úklidu školní zahra-
dy studentům ze Středního 
odborného učiliště potravi-
nářského v  Praze 4 − Písnici, 
kterou pro nás zprostředko-
vala pí. ředitelka Ing. Milada 
Valentová. Těšíme na další 
vzájemnou spolupráci.

Irena Procházková,  
ředitelka Mateřské školy  

Mezi Domy

MŠ MEZI DOMY

Připravujeme se na něj 
už v  září. Vyrábíme s  dětmi 
drobné dárky, pečeme a zdo-
bíme perníková srdce, linec-
ké koláčky, muffiny nebo 
jiné dobroty, dlabeme dýně 
a vyrábíme z nich svítící stra-
šidla. Do přípravy se aktiv-
ně zapojují i  rodiče. Některé 
maminky napečou vynikající 
moučníky, jiné zase pomáha-
jí s prodejem na jarmarku.

První úterní odpoledne 
v říjnu se pak všichni sejde-
me na naší zahradě a kolem 
ohýnku je živo. Rodiče si 
s dětmi opékají buřtíky, po-
znávají se navzájem, mají 
čas si konečně popovídat, 
předávat si zkušenosti s vý-
chovou svých ratolestí. Na 
jarmarku si mohou zakou-
pit všechny výrobky a u okénka zase 
drobné občerstvení. A  k  tomu vše-
mu nám hraje živá hudba.

Na táborák také zveme rodiče 
s dětmi, které se už staly žáky základ-
ních škol. Jsou to velmi milá setkání. 
Rádi vidíme je i jejich rodiče. Máme 
radost z toho, že se jim ve škole dob-
ře daří, a velmi si vážíme toho, že na 
naši školku nezapomněli.  

Letošnímu táboráku bychom 
také mohli říkat třídní sraz. To pro-
to, že se na něm po mnoha letech 
sešli rodiče, kteří kdysi do Lojovické 
jako malé děti docházeli. Táborák se 
opravdu vydařil. Počasí nám přálo 
a my jsme si mohli naplno užít spo-
lečně prožité chvíle. 

Marie Holerová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Tomi (5 let), MŠ Lojovická

mŠ LOJOvICKÁ

PODZIMNÍ TÁBORÁK
Podzimní táborák − to už je v naší školce mnoholetá tradice.
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sÁM sebOu  
MeZi OsTaTníMi

Realizovat několikadenní výjezd 
pro děti, které se vlivem nenadálých 
životních událostí ocitly v  sociál-
ní tísni, má v  naší organizaci Lačhe 
Čhave, o. s., několikaletou tradici.

Výjezd „Sám sebou mezi ostatní-
mi“ dává možnost dětem z  azylo-
vých domů a ze sociálně znevýhod-
něného prostředí prožít smysluplné 
dny mezi vrstevníky, ve zdravém, 
bezpečném a  sociálně podnětném 
prostředí. Vzhledem k finanční situa- 
ci rodin, na které je naše činnost za-
cílena, není možné, aby se tyto děti 
účastnily běžných táborů, školních 
výletů či škol v přírodě. Dostávají se 
do nešťastného kruhu, kdy potře-
ba alespoň krátkodobého pobytu 
mimo zátěžové prostředí, ve kterém 
žijí, nemůže být uspokojena kvůli 
důsledkům této životní situace. Děti 
jsou tak nejen neustále vystaveny 
neúměrné zátěži, ale zároveň do-
chází k prohlubování propasti mezi 
nimi a skupinou běžných vrstevníků.

Jak vyplývá z poslání a cílů občan-
ského sdružení Lačhe Čhave, naší sna-
hou je vytrvale působit ve prospěch 
dětí, resp. rodin, které se dostaly do 
sociální tísně, a  předcházet tak dal-
ším následkům takové situace. Proto 
jsme byli velmi rádi, že jsme mohli 
opět nabídnout dětem možnost pro-
žít několik dnů mimo Prahu a za malý 
finanční příspěvek zprostředkovat zá-
žitek, který by jinak z výše zmíněných 
důvodů nebyl možný.

Letošní výjezd byl opět naplněn 
aktivitami postavenými na princi-
pech zážitkové pedagogiky. Akce 
byla zasazena do nádherného pro-
středí Jizerských hor, které se nám 
stalo útočištěm od 26. do 29. října. 
Hned po příjezdu do Jablonce nad 

Nisou si děti vyzkoušely své fyzické 
možnosti, když se vydaly na hodino-
vý výšlap směrem k našemu penzio-
nu. Obědem pak začaly čtyři dny plné 
her, pohádek a soutěží, zahalené do 
dýmu táborákového ohně a  mlhy 
nad starým tajemným hřbitovem, 
který jsme pozorovali z oken penzio- 
nu. Připravené aktivity si kladly za 
cíl posílit schopnosti dětí pracovat 
v malé skupině, naučit se zdravému, 
neagresivnímu řešení konfliktů a při-
rozené soutěživosti. Všem účastní-
kům byl neustále k dispozici sociální 
pracovník připravený k  individuální-
mu rozhovoru o životní situaci a děti 
tuto možnost hojně využívaly.

Na zpáteční cestě jsme vyzkouše-
li nevídanou tramvajovou trasu ve-
doucí mezi Jabloncem a  Libercem. 
V  Liberci na nás čekal den otevře-
ných dveří v místním zámku a gale-
rii. A s vrcholným úspěchem se u dětí 
setkala zpáteční cesta s dopravcem, 
který dětem nabídl samostatnou 
multimediální základnu a  horkou 
čokoládu. Akce se setkala s  vel-
kým ohlasem a celý tým věří, že se 
bude moci se stejnou odezvou rea- 
lizovat i příštím roce. 

Za tým o. s. Lačhe Čhave Jana Šimková
Foto: archiv Lačhe Čhave

VZDĚLÁVací VÝLeTY  
PRO DĚTi

Další ze série vzdělávacích výletů 
občanského sdružení Lačhe Čhave 
do okolí Prahy nás v neděli 27. října 
zavedl do městské části Praha-Uhří-
něves, do obory Uhříněves a do pří-
rodní rezervace Říčanka. Výlet jsme 
propojili s hledáním schovaných po-
kladů formou hry geocaching. Viděli 
jsme experimentální farmu jelenů, 

židovský hřbitov v Uhříněvsi, vypou-
štění rybníka a  cesta nás zavedla 
i do lomu Rohožník. S místní faunou 
a  florou nás seznámila turistická 
stezka Dubeč-Uhříněves a  mnoho 
zábavy jsme si užili i na dětském hři-
šti a malé horolezecké stěně.

Poslední výlet v  roce 2013 nás 
čeká 8. prosince. Půjdeme k  betlé-
mu u  Panny Marie Sněžné, projde-
me si vánoční Prahu a Staroměstské 
náměstí se stromečkem. Sraz v11.30 
na zastávce Libuš, návrat v 18.00 na 
stejné místo. Na všechny malé výlet-
níky se těší vedoucí výletů:

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

HLeDaČi ZKaMenĚLin
V  rámci výletů pro dospělé jsme 

se 22. října vydali do Chuchelského 
háje a  parku Homolka jako hleda-
či pravěkých zkamenělin. V  Žákově 
lomu jsme opravdu nalezli zkame-
něliny mušlí a  pravěkých hlavo-
nožců. Naše cesta pokračovala ke 
kostelíku sv. Jana Nepomuckého 
a nedaleké malé lesní zoo, kde právě 

probíhaly námluvy daňků a  daněl. 
Po občerstvení a  odpočinku mezi 
lesními zvířaty jsme se vydali k Ma-
riánskému prameni a  bývalým láz-
ním. Během výletu jsme objevovali 
nová místa formou hry geocaching 
za pomocí GPS navigace, kterou se 
účastníci naučili bravurně ovládat. 

Soňa Tancmanová
Foto: Soňa Tancmanová

LAČHE ČHAVE

V  týmu našich reprezentan-
tů byla zastoupena jediná dívka 
v kategorii mláďat − Evička Kori-
tenská, která obsadila druhé mís-
to a ukázala tak, že úspěch v judu 
dokáže vybojovat i jemná dívka. 
Nejmladší závodník celého týmu 
šestiletý Ondřej Ježek vybojoval 
mezi staršími a zkušenějšími sou-
peři skvělý bronz. Závodníku Ja-
kubovi Novotnému chyběl k úpl-

nému vítězství jediný bod, nic-
méně i vybojované druhé místo 
je vynikajícím úspěchem. Velkou 
odvahu a statečnost v boji proká-
zal Tomáš Novotný, který si zajis-
til na stupních vítězů třetí místo, 
jeho kamarádovi Hynku Lipárovi 
se i přes počáteční zdravotní ob-
tíže na tatami zablýskl nakonec 
na krku bronz. Další ze závod-
níků Šimon Koritenský si výbor-

ným bojem na zemi zajistil dru-
hé místo. Klárka Koritenská, naše 
mladší žákyně, získala shodně 
jako její sourozenci báječné stří-
bro, i když se jí do cesty postavi-
la starší žákyně, tu však v závěru 
boje úspěšně porazila.

Všem závodníkům našeho od-
dílu patří gratulace a poděkování 
za houževnaté nasazení a  sku-
tečnou bojovnost.

Monika Průšová,  
Ing. Oldřich Ježek, trenéři

Foto: rodiče judo závodníků 

KLUB JUNIOR
Z Turnaje nadějí, který se konal v půli listopadu v Ústí nad 
Labem, přivezli judisté Klubu Junior osm medailí. Každý 
ze závodníků „zapsal“ na tatami svůj vlastní příběh.
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DO PLZence  
Za šaMPaŇsKÝM

Dne 15. října jsme odjeli na výlet 
do kraje plzeňského. Z  důvodu ne-
moci jsme nemohli na plánovanou 
prohlídku meditační zahrady a  Pa-
mátníku obětem zla pana podplu-
kovníka J. Hrušky v Plzni. Podíváme 
se tam na jaře příštího roku. Ces-
tovali jsme do Starého Plzence na 
exkurzi do Bohemia Sekt, kde nám 
bylo vše vynahrazeno. Exkurzi jsme 
zahájili přípitkem tím nejlepším sek-
tem, který je zde k  dostání. Sezná-
mili jsme se s výrobou, filmem o his-
torii od začátku až k dnešní výrobě, 
využili zdejší prodejny. V příjemném 
a čistém prostředí jsme byli informo-
váni, jak se kdysi výroba prováděla 
zdlouhavě a náročně, lahve se den-
ně otáčely a jak je vše dnes zmecha-
nizované, kolik osob se muselo dříve 
o vše starat, zatímco dnes již lidé jen 
dohlížejí, zda naprogramovaný stroj 
dobře funguje. Firma Bohemia Sekt 
je na vysoké úrovni. Dodávají se sem 
nejlepší vína z pěti oblastí a zpraco-
vávají se v lahodný mok s dlouhole-
tou tradicí. Šampaňské je dnes nej-
lepší víno, které se podává na všech 

slavnostech, významných hostinách 
k přípitku a je stále více žádáno, nej-
více do zahraničí. Nápoj, který nám 
chutná, osvěží, udělá radost, nápoj, 
který nás potěší. Máme ho rádi, pro-
tože sekt umocňuje prožitek života. 
Také jsme nakoupili a  potom došli 
ke krásné restauraci v  starožitném 
stylu k plánovanému obědu. Všichni 
jsme si pochutnali, na zavolání pan 
řidič dojel před restauraci.

Potom nás čekalo již krásné měs-
to Beroun. Někteří se těšili na med-
vědy, jiní individuálně prohlíželi 
náměstí a  další již hledali vyhlá-
šenou cukrárničku pana Meruňky. 
Na dobré kávě a ze zákusků jsme si 
pochutnali, ani se nedalo z tak vel-
kého množství vybrat. Na místním 
náměstíčku ještě prodávali na tr-
zích krásné a užitečné věci na hrob, 

vlašské oříšky, jablka, ovoce a zele-
ninu a jiné.

Dojem z výletu byl podtržen poho-
dlným autobusem s  příjemným pa-
nem řidičem, který vždy ochotně po-
máhal k výstupu nám starším. Dovoz 
až do Písnice již byl samozřejmostí.

Foto: Vladimír Kudrna

ŽiVOT 90  
– Ku PROsPĚcHu seniORŮ

Na klubovém odpoledni jsme při-
vítali paní Julii Městkovou, sociál- 
ní pracovnici poradny občanké-
ho sdružení Život 90. Hovořilo se 
o  mnohém − jak je těžké dostane-
-li se samotný nebo i  v  rodině člo-
věk do tísně, a  to jak finanční, tak 
zdravotní. Dále jsme byli seznámeni 
s podmínkami nároku na příspěvek 
na péči, s  právní úpravou, výší pří-
spěvku, s  tím, jak postupovat v  ří-
zení o  péči, povinnostmi účastníků 
v  řízení, s  možnostmi zvýšení pří-
spěvku na péči. Vyprávět a seznámit 
nás přišla dlouholetá pracovnice 
působící v  oblasti vyřizování složi-
tějších postupů ve prospěch žadate-
le z  centra informací a  poradenství 
Života 90.

Dále jsme byli seznámeni s fungo-
váním občanského sdružení Život 90:
 Linka důvěry pro seniory: 800 
157 157 (zdarma) pro potřeby osa-
mělých seniorů.
 Pobytové centrum Života 90 – 
odlehčovací a rehabilitační služby.
 Služby, které pomohou: Žít doma 
déle, Nechci tam, ale sám, sama to 
už všechno nezvládnu
 Průzkum ukazuje, že devět lidí 
z  deseti si přeje, dožít doma! Ale 
devět lidí z deseti umírá v ústavech. 
Změňme to!
 Život 90 dále nabízí malé diva-
dlo U Valšů, krásné představení ka-
ždý den od 16 hodin. Nejen divadla, 
ale i Benefice, Koncerty, přednášky. 
Náš Klub Senior již objednal 30 vstu-
penek na představení 28. 11. 2013 
od 16 hodin za 130 Kč, a  bude tak 

pokračovat ve výběru zajímavých 
představeních, vše oznámíme v pro-
gramu v časopisu U nás.

Přednáška, která měla velký 
ohlas, se bude opět konat v lednu či 
únoru příštího roku.

PODZiMní JiZeRKY
Každým rokem se nám nabízejí 

překrásné Jizerské hory, pohodový 
penzion Kitty, vše, na co si člověk 
může vzpomenout. Tento pobyt 
není náročný. Je rodinný a  v  men-
ší skupince seniorů z  našeho klubu 
vždycky uchvátí, a tak rádi vyrážíme 
osvěžit se, změnit stereotyp. Kdo 
jednou s  námi jede, ten příště již 
nevynechá. K  Jizerkám patří plná 
penze, dobré jídlo, výlet do Pěnčína, 
exkurze do výrobny bižutérie a také 
výroba produktů z  kozího mléka. 
Také jsme absolvovali prohlídku his-
torického zemědělského nářadí dří-
ve používaného, dnes je to až k neví-
ře, jak se naši předkové dřeli. V pen-
zionu máme též prezentaci zájezdů 
cestovky Katu s  ochutnávkou vy-
nikajících francouzských vín, před-
nášku o bižuterii s prodejem. Podle 
přání se přidává cesta do blízkého 

Jablonce nebo do Smržovky, do vel-
kého obchodního centra veškerých 
výrobků ze skla a podobně. Na závěr 
nesmí chybět taneček s  melodiemi 
věčně živými.

Týden uteče jako voda a  my si 
opět slibujeme, až zaťuká jaro na 
dveře, budeme opět posedlí vyjet si 
do přírody s  odpočinkem. Nezapo-
meňte tedy sledovat v měsíci břez-
nu časopis U nás. Nebo můžete vy-
razit i během roku. Prostřednictvím 
klubu se můžete dovědět další zají-
mavosti.

Foto: archiv Klubu Senior

VÝLeT DO sKLíPKu
Slíbený výlet do sklípku se usku-

tečnil po dohodě s  panem Ing. 
Lehovcem, který sklípek vybíral. 
A  dobře vybral na základě svých 

velkých znalostí Moravy. Ceno-
vě nám vše vyšlo podle představ, 
jak jinak než se slevou. Cestou tam 
jsme navštívili zámek v Moravských 
Budějovicích, kde jsme se dovídali 
o věcech, které dříve lidé používali. 
Následovala návštěva unikátního 
malovaného sklípku v  Šatově, tvo-
řeného mezi lety 1904 až 1972 pa-
nem Maxmiliánem Appeltauerem. 
Tvořil toto dílo ze záliby, bez nároků 
na odměnu a  za poměrně těžkých 
podmínek. Jednoruký, v neklidném 
prostředí tmavého sklepa bez elek-
trického osvětlení. Pomáhal si svíč-
kami připevněnými na klobouku. 
V  současnosti klípek využívá vinař-
ství Šatov. Naše návštěvníky všech-
na ta práce a dřina nadchla.

Dále se musím zmínit o  zámku 
Vranov nad Dyjí, který je překrás-
ně vsazen do zdejší přírodní scené-
rie, ční vysoko nad údolím. Stavba 
středoevropského baroka vznikala 
na konci 17. století a v průběhu 18. 
století. Je zde bohatá kolekce kame-
ninových výrobků z proslulé vranov-
ské továrny. Zámek byl jen pro nás 
otevřen po dohodě s  panem kas-
telánem. K  následujícímu výjezdu 

k  Vranovské přehradě se pan řidič 
nenechal přemlouvat, a  tak jsme 
s  úžasem sledovali krásný pohled 
kolem dokola přehrady.

Samotný sklípek pro nás byl skvě-
le připraven. Seděli jsme a  ochut-
návali, samotná atmosféra sklípku 
starého na 400 let byla úžasná. Jak 
dlouho tak neskutečně velký sklí-
pek byl budován, není známo, ale 
jistě to bylo mnoho let poctivé prá-
ce za účelem uskladňování velkého 
množství sklizně. Nezapomenutel-
né byly dojmy a  krásná cesta tam 
a zpět ve společnosti nadšenců. Ale 
ještě jsme neviděli další kulturní 
a  historické památky v  těchto mís-
tech – na to si musíme počkat na 
příští rok.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje přijetí daru (laserové tis-

kárny Xerox včetně toneru) od společnos-
ti Solutia, s. r. o., se sídlem Petrohradská 
390/46, 101 00 Praha 10 pro ZŠ Meteoro-
logická.

 Schvaluje výši odměn ředitelům zá-
kladních a  mateřských škol zřizovaných 
MČ Praha-Libuš za školní rok 2012/2013 
v oblasti pedagogické a řídící práce dle pří-
lohy, která je neveřejnou přílohou tohoto 
usnesení. 

 Ruší Pravidla pro poskytování odměn 
ředitelům mateřských a základních škol zři-
zovaných MČ Praha-Libuš schválená usne-
sením Rady MČ Praha-Libuš č. 226/2008 ze 
dne 2. 9. 2008 ke dni 30. října 2013. Schva-
luje nová Pravidla pro poskytování odměn 
ředitelům mateřských škol, základních škol 
a školských zařízení, zřizovaných MČ Praha-
-Libuš v  souladu se zákonem č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Škol-
ský zákon) v platném znění, s účinností od 
31. října 2013, která jsou neveřejnou přílo-
hou tohoto usnesení.

 Schvaluje nový platový výměr (při-
znání osobního příplatku) pro paní Martu 
Hrubou, ředitelku MŠ K Lukám, s účinností 
od 1. 11. 2013.

 Schvaluje odměny členům redakční 
rady časopisu U nás za 3. čtvrtletí 2013, kte-
rá je neveřejnou přílohou tohoto usnesení.

 Schvaluje vyplacení odměn vedou-
cím odborů ÚMČ Praha-Libuš za rok 2013, 
které jsou neveřejnou přílohou tohoto 
usnesení.

 Souhlasí s  navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 6. 11. 2013, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje vypsání Výzvy na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Objekt garáže Dobronická – Mílová, čp. 
694 – oprava a  odstranění nalezených zá-
vad výtahu po odborné zkoušce“, v souladu 
s vnitřní směrnicí ÚMČ č. 1/2012. Schvaluje 
text a  zveřejnění Výzvy k  této veřejné za-
kázce.

 Schvaluje vypsání Výzvy na zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Klub Junior – havarijní oprava rozvodů 
TUV a  studené vody“ v  souladu s  vnitřní 
směrnicí ÚMČ č. 1/2012. Schvaluje text 
Výzvy a zveřejnění Výzvy k této veřejné za-
kázce.

 Doporučuje projednat na zasedání 
zastupitelstva prodej pozemků p. č. 1145/5 
o  výměře 29 m2 a  p. č. 1145/6 o  výměře 
33  m2, oba v  k. ú. Libuš, oddělených geo-
metrickým plánem č. 989-7/2004 ze dne 15. 

3. 2004, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené 
správě MČ Praha-Libuš, paní Jitce Kokšové 
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 285 
200 Kč, a  to za splnění podmínky úhrady 
ušlého nájemného z předmětných pozem-
ků dva roky zpětně ve výši 5133,60 Kč.

 Schvaluje text a  uzavření Nájemní 
smlouvy na dobu určitou od 1. 11. 2013 do 
30. 4. 2014, včetně, na pronájem 1 m2 po-
zemku p. č. 259/1 v k. ú. Písnice, v ulici K Vr-
tilce, svěřeného MČ Praha-Libuš, se spo-
lečností Koutecký, s. r. o., se sídlem Družby 
1413, 419 01 Duchcov, IČ 63147084 s  výší 
nájemného 20 Kč/m2 a den, bez DPH.

 Nesouhlasí s  předloženým návrhem 
odboru územního plánu Magistrátu HMP 
na úpravu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
– zvýšení míry využití území z  B na C, č. 
úpravy U 1200 na pozemcích parc. č. 401/4 
a 428/24, oba v k. ú. Libuš, které slouží pro 
výstavbu RD s jednou bytovou jednotkou.

 Souhlasí s předloženým návrhem od-
boru územního plánu Magistrátu HMP na 
úpravu územního plánu sídelního útvaru 
hl. m. Praha – zvýšení míry využití území 
z A na C, č. úpravy č. U 1202. Jde o pozem-
ky parc. č. 166/9, 167/3 a 835/98, všechny 
v  k. ú. Písnice. Pozemky jsou v  ploše OB – 
čistě obytné. Pozemky slouží pro výstavbu 
jednoho RD s  jednou bytovou jednotkou, 
v  rozsahu dle projektu zpracovaného Ing. 
Janem Tomáškem, Projekt, Kloboukova 35, 
Praha 4. Jde o  nepodsklepený objekt (pří-
zemí, obytné podkroví, zbytková půda) se 
sedlovou střechou. Zastavěná plocha sa-
motného rodinného domu 140 m2. Výška 
hřebene střechy je + 8,050 m. Nedílnou 
součástí tohoto usnesení jsou přílohy: pů-
dorysy a řez.

 Bere na vědomí přerušení a  ome-
zení provozu mateřských škol zřizovaných 
MČ Praha-Libuš o  vánočních prázdninách 
od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 včetně, dle 
přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Souhlasí s návrhem obecně závazné 
vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se osvobozují 
od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené 
živelní pohromou z června 2013. Požaduje 
do přílohy č. 1 a  přílohy č. 2 návrhu OZV 
HLMP doplnit a vypustit pozemky a stavby 
na území MČ Praha-Libuš podle přilože-
ných tabulek (v  počtu 4), které jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje Plán zimní údržby místních 
komunikací a  chodníků ve správě MČ Pra-
ha-Libuš pro zimní období 2013−2014.

 Souhlasí se stavbou přípojky plynu 
na parc. č. 155/6 v  k. ú. Písnice pro novo-
stavbou rodinného domu situovaného na 
pozemcích parc. č. 134 a  133, oba v  k. ú. 

Písnice, pro stavebníka Jaroslava Zavadila 
za splnění následujících podmínek: Pro ulo-
žení vedení plynové přípojky do pozemku 
parc. č. 155/6 v k.ú. Písnice ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš, bude 
s  investorem před vydáním stavebního 
povolení uzavřena smlouva o smlouvě bu-
doucí o  úplatném zřízení věcných břemen 
na těchto pozemcích v souladu se Zásada-
mi zřizování věcných břemen a  stanovení 
náhrad za jejich zřízení. Při vstupu do míst-
ní komunikace a chodníku bude zachován 
jejich trvalý průjezd a průchod, včetně za-
chování přístupu do všech přilehlých ne-
movitostí a  na všechny přilehlé pozemky. 
Po dokončení stavby bude pozemek do-
tčený stavbou uveden do původního sta-
vu. Povrch chodníku bude obnoven v celé 
šíři a  délce chodníku dotčeného stavbou. 
Podmínkou vydání kolaudačního souhlasu 
bude předchozí uzavření Smlouvy o  věc-
ném břemeni dle Smlouvy o  smlouvě bu-
doucí dle bodu 1. podmínek tohoto usne-
sení. Toto stanovisko se vydává pro účely 
územního a stavebního řízení.

 Nesouhlasí s  předloženou studií 
(podklad pro zpracování dokumentace 
pro územní rozhodnutí a stavební povole-
ní) Domu zdraví, situovaného na pozemku 
parc. č. 421/1 v k. ú. Libuš, panem Ing. Vla-
dimírem Popovem. Požadujeme, aby náplní 
Domu zdraví byly prostory uvedené v  pů-
vodní Příloze č. 2 žádosti investora (v příze-
mí zelená lékárna, obchodní prostor – pre-
zentační místnost a garáž, v 1. patře ordina-
ce lékaře – 2 místnosti a 1. část bytu, v pod-
kroví 2. část bytu, kancelář a půda) a dále, 
v  souladu s  vyjádřením odboru výstavby 
ÚMČ Praha 12, žádáme vyřešit následující: 
1. narovnání uliční čáry v ulici Libušská – ji-
hozápadní strana pozemku parc. č. 421/1, 
k. ú. Libuš, 2. vyřešit dopravu v klidu (počet 
parkovacích stání), 3. dořešit odvod dešťo-
vých vod, 4. upravit sklon vstupní rampy, 
5. vyřešit schod umístěný na pozemku ve 
správě MČ parc. č. 1143, k. ú. Libuš.

 Nesouhlasí s  textem a  s  uzavřením 
smlouvy o spolupráci na využití hřiště Klo-
kotská občanským sdružením Lačhe Čhave, 
se sídlem Rovnoběžná 34, 140 00 Praha – 
Nusle, pro sportovní vyžití a rozvoj mládeže 
a dospělých.

 Schvaluje přijetí daru (úhrada záloh 
na obědy pro děti) od společnosti Women 
For Women, o. p. s., se sídlem Vojtěšská 
245/1, 110 00 Praha 1, pro ZŠ L. Coňka.

 Nesouhlasí s předloženou Dokumen-
tací záměru „Změna v  užívání multifunkč-
ního areálu Saparia-Libuš“ s  následujícím 
odůvodněním: 
a) Strategický plán MČ Praha-Libuš:

Usnesením č. 56/2009 ze dne 2. 12. 2009 při-
jalo zastupitelstvo MČ Praha-Libuš základní 
strategický dokument, kterým je Strategic-
ký plán MČ Praha-Libuš. Dokument je kon-
cipován jako střednědobý pro období reali-
zace v horizontu let 2009−2015. Dokument 
identifikuje současný stav, analyzuje silné 
a slabé stánky a hrozby a navrhuje soubor 
opatření, cílů a  rozvojových priorit. Jako 
hlavní problémy rozvoje byly definovány 
problémy v oblasti dopravy a slabá regula-
ce výstavby.
Ze Strategického plánu ve vztahu k záměru 
vyjímáme:
Doprava: Příčinou problémů je … přede-
vším vysoké zatížení komunikací silniční 
dopravou (velký nárůst intenzity dopravy 
na radiálních komunikacích, průtah vedou-
cí v  ose osídlení MČ, nevhodná dopravní 
řešení a kolizní místa jako křižovatka Kunra-
tická spojka − Libušská, odbočka z Libušské 
do areálu Sapa a hrozba skokového nárůstu 
intenzity dopravy po zprovoznění jižního 
úseku Pražského okruhu. Strategickým cí-
lem v  oblasti rozvoje dopravní infrastruk-
tury a  obslužnosti … je zajištění výstavby 
nových a  rekonstrukce stávajících doprav-
ních sítí tak, aby odpovídaly současné po-
ptávce a  intenzitě dopravy, vedly k  zefek-
tivnění dopravní obslužnosti městské části. 
Z tohoto důvodu je … priorita orientována 
zejména na odstranění důsledků přetížené 
silniční infrastruktury (jednak dílčími úpra-
vami stávajících silničních sítí) a jednak pro-
sazením výstavby nových silnic, zejména 
východního obchvatu městské části. Jako 
další příčina je uvedeno … zvyšování in-
tenzity dopravy v posledních letech a s tím 
související vznik častých dopravních zácp 
a  snížená bezpečnost účastníků silničního 
provozu na hlavních ulicích, zejména na 
ul. Libušské. Strategickým cílem je … snížit 
dopady extrémní zátěže hlavních ulic (resp. 
snížit tuto zátěž samotnou) a … zvýšit bez-
pečnost dopravy na všech ulicích v městské 
části souborem opatření, z nichž jako první 

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

4. prosince 2013 – plánova-
né zastupitelstvo (výjimeč-
ně v tělocvičně Klubu Juni-
or, 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 18. 10. do 19. 11. 2013. Plná znění jsou k dispo-
zici na Úřadu městské části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a kata-
strálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných 
v katastru nemovitostí.
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je uvedeno … urychlení výstavby východ-
ního obchvatu Libuše a Písnice.
Slabá regulace výstavby: Jako příčina pro-
blémů byla analyzována … neregulovaná 
výstavba obytných domů, absence regulač-
ních plánů pro omezení parametrů výstavby 
a nepřipravenost správy MČ na realizaci. Bylo 
konstatováno. že tlak na … komerční a ze-
jména rezidenční výstavbu má … extenzivní 
charakter, přináší … nárůst zátěže na doprav-
ní a  technickou infrastrukturu a  na životní 
prostředí a může … představovat také hroz-
bu narušení urbanistického rázu a  sociál- 
ních vztahů. Definovaným cílem strategic-
kého plánu je především … zamezit exten-
zivnímu rozvoji nové výstavby a  zajistit její 
regulaci z hlediska kvantity i kvality.
b) Dokumentace záměru oznamovatele Sa-
paria, a. s.
Zpracovatel: Ing. Jan Král, Mgr. Ladislav Kle-
ger, JK envi, s. r. o., z října 2013
Dokumentace uvádí jako cílový rok 2014 
(oproti Oznámení, kde bylo dokončení 
v roce 2020).
Původní záměr vycházel ze studie „Urbani-
stický koncept 2010 multifunkčního areálu 
Saparia-Libuš pro nové užívání, výhled pro 
rok 2020“:
… je očekáváno … navýšení počtu cest z/
do areálu o cca 2 000 cest za 24 h.
… vzhledem k plánované dostavbě komu-
nikační sítě v širším okolí, však lze předpo-
kládat, že reálný dopad areálu zejména na 
komunikaci Libušská a  přilehlou obytnou 
zástavbu ve výhledu poklesne z  důvodu 
napojení areálu na tyto komunikace.
… zásadní význam pro oblast bude mít 
zprovoznění dvou komunikací, se kterými 
je počítáno v  rámci platného územního 
plánu. Jedná se o  obchvat Písnice a  s  ním 
spojené otevření sjezdu z  Pražského okru-
hu a dále výstavba propojovací komunika-
ce Dobronická − Kunratická spojka, která 
by měla vytvořit alternativu za stávající 
Vídeňskou ulici. Tyto komunikace výrazně 
ulehčí dopravě na přetížené ulici Libušská 
a Vídeňská.
Studie staví na předpokladu, že vzhledem 
k  plánované dostavbě komunikační sítě 
v  širším okolí, reálný dopad provozu areá- 
lu na komunikaci Libušská a přilehlou obyt-
nou zástavbu ve výhledu poklesne, ale 
zároveň připouští neurčitost v  termínu re-
alizace nové komunikace, která propojí Do-
bronickou a  Kunratickou spojku, případně 
dalších komunikací, které jsou v  územním 
plánu uvažované a  pomohou odlehčit Li-
bušskou ulici.
… se stavbou obchvatu Písnice bylo počí-
táno již v souvislosti s výstavbou Pražského 
okruhu, kde je již vybudován sjezd. Ten je 
však dočasně uzavřen a  podmínkou jeho 
zprovoznění je právě výstavba obchvatové 
komunikace.
... pro potřeby této studie je počítáno (s vý-
stavbou) až v delším časovém horizontu po 
roce 2015.
V  případě propojení ul. Dobronická 
a Kunratické spojky pak připouští …řešení 

této komunikace a  termín výstavby není 
znám, s  komunikací v  rámci této studie je 
uvažováno až ve vzdálenějším výhledu pro 
rok 2020.
Z Ohlášení:
Kapacitní údaje – současný stav (rok 2011):
Vyvolaná doprava – všední den 4 250 aut/den
Vyvolaná doprava – sobota 4 700 aut/den
Kapacitní údaje – rekolaudace a  dostavba 
(rok 2020):
Vyvolaná doprava – všední den 5 385 aut/den
Vyvolaná doprava – sobota 5 905 aut/den
V Dokumentaci uvedeno: denně 4 265 pří-
jezdů a 4 265 odjezdů ve všední den a 4 785 
příjezdů a 4 785 odjezdů v sobotu.
Námitka č. 1: Záměr nebere na vědomí Stra-
tegický plán MČ Praha-Libuš a nekorespon-
duje s  jeho strategickými cíli. Variantu č. 4 
(uzavření západních vrátnic a napojení jižní 
vrátnice na Libušskou) nepokládáme za ak-
ceptovatelné řešení.
Námitka č. 2: Oznamovatel (zpracovatel) 
bere jako základnu (nulovou úroveň) sou-
časný reálný stav, který ale není v souladu 
s  platnou legislativou a  současný provoz 
areálu se velkou měrou podílí na zhoršení 
životních podmínek obyvatel přilehlé by-
tové zástavby a  je pro zde žijící obyvatele 
dlouhodobě stresující. Oproti Oznámení 
záměru byl nyní účelově změněn koncový 
rok z  roku 2020 na příští rok (2014). S  tím 
zásadně nesouhlasíme.
Námitka č. 3: Požadujeme v areálu nejprve 
samostatně vyřešit legalizaci současného 
stavu – rekolaudace − a až následně novou 
výstavbu. Požadujeme vypracovat variantu 
dopravního napojení na Kunratickou spoj-
ku jako první etapu, tedy ještě před zaháje-
ním rekolaudací.
Námitka č. 4: Záměr časově předřazuje zá-
měr investora a změnu využití území před 
řešením dopravních vazeb v území a strate-
gickými cíli MČ. Tento přístup je neakcepto-
vatelný. Komunikace kolem areálu Saparia 
(Kunratická spojka − Dobronická) nebyla 
dosud umístěna v  územním řízení a  není 
jisté, že umístěna v budoucnu bude. Záměr 
původně připouštěl nejistotu, pracoval s ní 
a vyhodnocoval vliv na životní prostředí na 
základě nejistoty v  horizontu r. 2020. Vý-
sledné vyhodnocení záměru, tj. že záměr 
nebude mít vliv na životní prostředí, je tedy 
nejisté, a tudíž nepřijatelné. Jistota, že bude 
komunikace ve správním řízení umístěna 
a  následně realizována, neexistuje. Změ-
nou koncového roku z  2020 na 2014 se 
oznamovatel (zpracovatel) účelově zbavuje 
jakékoliv provázanosti se záměry, které bu-
dou konkrétně řešeny až po roce 2014 (vý-
chodní obchvat Písnice, propojení Kunratic-
ká spojka – Dobronická, příp. pokračování 
obchvatu až na Vídeňskou, trasa metra D 
a  stanice Písnice, „východní část“ areálu 
…). Při realizaci záměru změna v  užívání 
a  dostavba areálu Saparia bez obchvato-
vé komunikace by došlo v MČ Praha-Libuš 
k navýšení počtu vozidel, emisí a hluku (viz 
dříve předložené Oznámení s  koncovým 
rokem 2020), a tím k negativnímu dopadu 

stavby na životní prostředí. Změna v užívá-
ní území není přijatelná bez předchozího 
vybudování transitní a obslužné komunika-
ce Kunratická spojka − Dobronická, event. 
její části. Teprve poté může dojít k projed-
návání změny užívání multifunkčního are-
álu Saparia-Libuš. Redukci nových objektů 
z 11 na 6 a rozšíření zelených ploch poklá-
dáme za krok správným směrem, ale trvá-
me na výše uvedených podmínkách. Tato 
podmínka je zásadní.
Námitka č. 5: Záměr nezaručuje dostateč-
nou regulaci výstavby v  souladu se stra-
tegickými zájmy MČ. Část objektů v  areá- 
lu Sapa byla postavena/přestavena bez 
stavebně technické dokumentace a  svým 
využitím není v  souladu s  územně pláno-
vací dokumentací. Požadujeme, aby u  stá-
vajících objektů byla doložena územně 
plánovací dokumentace a  užívání objektů 
bylo v souladu s územním a stavebním roz-
hodnutím. Současný stav není akceptova-
telným východiskem pro změnu v  užívání 
a dostavbu.
Rada MČ Praha-Libuš zásadně požaduje 
z  hlediska svých chráněných zájmů (do-
pravní zatížení, hluk, znečištění ovzduší, 
estetický, urbanistický a architektonický ráz 
území…), aby Dokumentace záměru „Změ-
na v  užívání multifunkčního areálu Sapa-
ria-Libuš“ byla přepracována a  po dalším 
připomínkovém řízení k této přepracované 
dokumentaci veřejně projednána.
Zdůvodnění: Řešení multifunkčního areálu 
Saparia-Libuš (vzniklého spojením bývalého 
Masokombinátu Písnice a Drůbežáren Xave-
rov) vč.  okolí, je pro MČ v této lokalitě klíčové.
Připomínky:
a) Předkladatel (zpracovatel) bere jako zá-
kladnu (nulovou úroveň) současný reálný 
stav, který ale není v souladu s platnou le-
gislativou.
b) Nesouhlasíme se změnou aktivní varian-
ty z roku 2020 na rok 2014. To slouží pouze 
jako argument proč neřešit výhledový stav 
(východní část, vazba na stanici metra Pís-
nice, obchvat Písnice a Libuše).
c) Nesouhlasíme s  tvrzením, že nedojde 
k narušení území a krajiny. K tomu dochází 
již řadu let a Dokumentace to neřeší (neko-
ordinovaná výstavba a poškozování vzrost-
lé zeleně v areálu, nárůst automobilové do-
pravy vyvolaný areálem).
d) Není řešena „východní část“ – dnes kon-
tejnery a parkování. Argument, že bude ře-
šena po vybudování propojení Kunratické 
spojky a Dobronické pokládáme za účelové 
vyhýbání se řešení.
e) Soulad s  UP není doložen – Vyjádření 
OV ÚMČ Praha 12 č. j. VYST/36859/2010/
Ni z 15.11.2010 je negativní, vyjádření č. j. 
VYST/15145/2011/Ni z  1.6.2011 také není 
souhlasem.
f ) Předkladatel v  Oznámení záměru ani 
v  přílohách vůbec nezpracoval posouzení 
možného vlivu stavby na plánovanou sta-
nici metra D v  této lokalitě. Argumentaci, 
že při stanovení cílového roku 2014 nemusí 
být řešeno, pokládáme za účelovou.

g) Vypracování variant řešení záměru poža-
dujeme rozpracovat, a to ze všech podstat-
ných hledisek. Požadujeme obnovení va- 
riant: stav 2013, výhled 2014 (po rekolau-
daci objektů), výhled 2014 – teoretický stav 
před změnou majitele a  výhled 2020 po 
dokončení celého areálu. Pouhou variantu 
2014 nepokládáme za dostatečnou. Poža-
dujeme vypracovat variantu dopravního na-
pojení na Kunratickou spojku jako první eta-
pu, tedy ještě před zahájením rekolaudací.
h) Lokalita je nedaleko od „historického já-
dra obce“, a to vyžaduje zásadně zcela jiný 
přístup k  řešení. To že se jedná o  bývalý 
areál potravinářského průmyslu a  že tedy 
šlo i  dříve o  problémovou funkci není ar-
gumentem pro to, aby dnes nebylo řešeno 
zodpovědně.
i) Hledisko již trvajícího výrazného negativ-
ního vlivu na stávající obyvatele (jak z hle-
diska možného provádění stavby, tak i ná-
sledného provozu) předkladatel konkrétně 
naprosto neřeší.
j) Hluk a znečištění ovzduší z dopravy, pro-
větrávání lokality – zásadně nesouhlasíme 
s publikovanými závěry, že záměr bude mít 
nulový vliv, a požadujeme vypracování re-
alistických studií. Souvisí s  připomínkou č. 
1 – stanovení výchozí základny.
k) Dlouhodobým přístupem MČ Praha-Li-
buš je, že problematiku areálu Saparia je 
nezbytně nutné řešit provázaně, komplex-
ně a v celé šíři; areál Saparia je opakovaně 
vyhodnocován bezpečnostními složkami 
jako bezpečnostní riziko, proto požaduje-
me vše řešit v kontextu bezpečnosti.
l) Z  předložené Dokumentace vyplývá, že 
v současné době existuje pouze Studie po-
žární ochrany v  areálu a  že Havarijní plán 
byl teprve předložen ke schválení na OOP 
MHMP. Požadujeme doložit, jak konkrétně 
a v souladu s platnou legislativou bude vy-
řešena požární bezpečnost a řešení případ-
ných havárií.
m) Řešení likvidace dešťových vod u stáva-
jících objektů napojením na stávající dešťo-
vou kanalizaci a u nových objektů přes re-
tenční nádrže požadujeme upřesnit, vzhle-
dem k nutnosti rekolaudací.
n) Údaje týkající se pozitivního vlivu eko-
nomického přínosu na odvod daní a vznik 
nových pracovních míst jsou vzhledem 
k současné skutečnosti nepodložené a ne-
přijatelné.
o) Z Dopravní studie a Studie posouzení ka-
pacit křižovatek vyplývá, že kapacita nově 
zřizované světelné křižovatky Libušská x 
vjezd Sapa těsně vyhoví pouze za splnění 
konkrétních technických opatření a zároveň 
za předpokladu, že k  otáčení vozidel MHD 
bude docházet v budoucí okružní křižovatce 
Libušská x Kunratická spojka, ale zároveň se 
zde nepřipouští otáčení jiných vozidel. Do-
sažení tohoto stavu je značně komplikované 
a  nejisté. V  každém jiném případě kapacita 
křižovatky nevyhoví. Výsledky posouzení ka-
pacity křižovatky Libušská x vjezd Sapa jsou 
nejednoznačné. V Dopravní studii není posu-
zován vliv křižovatky Libušská x vjezd Sapa se 
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SSZ na blízkou křižovatku Libušská x Kunra-
tická spojka a není posuzována blízkost SSZ 
u autobusové zastávky Sídliště Písnice (vše na 
úseku cca 250 m). Lze předpokládat, že v ob-
lasti křižovatky Libušská x Kunratická spojka 
a nově zřízené světelné křižovatky Libušská x 
vjezd Sapa dojde k velkému dopravnímu za-
tížení, které vyvolá dopravní komplikace na 
navazujících úsecích ulic Libušská a Kunratic-
ká spojka. Z těchto důvodů trváme na pod-
mínce nutnosti vybudování obchvatové ko-
munikace (Kunratická spojka – Dobronická), 
nebo alespoň její části − dopravního napo-
jení areálu Sapa na Kunratickou spojku, a to 
ještě před rekolaudací areálu. Změna v  uží-
vání území není přijatelná bez předchozího 
vybudování tranzitní a obslužné komunikace 
Kunratická spojka – Dobronická, event. její 
části. Zároveň požadujeme provést nová mě-
ření intenzity dopravy současného stavu ne-
závislou institucí a  přesné aktuální vyčíslení 
dopravy vyvolané areálem SAPA.
p) Požadujeme vypracovat samostatně pas- 
port stávající dopravy v klidu a v novém pa-
sportu organizace dopravy v klidu po reko-
laudaci vyznačit místa, o které bude rozšíře-
na doprava v klidu v areálu.
Rada MČ Praha-Libuš požaduje v  daném 
území nejprve řešit urbanistickou strukturu 
ve vazbě na širší okolí – celé území kolem 
budoucí stanice metra Písnice.

 Souhlasí s  rozpočtovou změnou č. 3 
rozpočtu MČ Praha - Libuš pro rok 2013 ve 
všech rozpočtových opatřeních, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš rozpočtovou 
změnu č. 3 rozpočtu pro rok 2013 schválit.

 Souhlasí s  rozpočtovým provizoriem 
na rok 2014, které bude platit do schválení 
definitivního rozpočtu. Doporučuje Zastu-
pitelstvu MČ Praha-Libuš rozpočtové provi-
zorium na r. 2014 schválit.

 Souhlasí s  jednorázovým a  bezplat-
ným využitím zasedací místnosti Libušská 
čp. 1 pro realizaci závěrečného slavnostního 
předávání ocenění účastníkům kurzu češti-
ny realizovaného v rámci projektu „Podpora 
multikulturního soužití celé občanské spo-
lečnosti na území MČ Praha-Libuš v  roce 
2013“ v  termínu 26. 11. 2013 od 13.00 do 
22.00 občanskému sdružení Info-Dráček, 
Libušská 319, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 228 
37 558, přičemž účastníci jazykových dílen 
v  rámci stejného projektu budou rovněž 
zvanými účastníky této akce a  akce bude 
pořádána společně s MČ Praha-Libuš.

 Vybrala nabídku firmy Unipress, spol. 
s  r. o., Svobodova 1431, 511 01 Turnov, na 
tisk kalendáře MČ Praha-Libuš na rok 2014 
za celkovou cenu 81 480 Kč bez DPH. Pově-
řuje starostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka 
k  podpisu objednávky, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje text a  uzavření darovací 
smlouvy se společností Ahold Czech Repub-
lic, a. s., se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, 
na pořádání kulturní akce pro veřejnost v lis-
topadu 2013. Pověřuje starostu MČ Praha-
-Libuš Jiřího Koubka k  podpisu Smlouvy, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s  ukončením nájemní 
smlouvy č. 2013044046 o  nájmu domov-
nického bytu o  velikosti 2 + 1 v  MŠ Lojo-
vická s  panem Mgr. Štěpánem Krupičkou 

Realitní kancelář KOnTaKT-servis
JuDr. Jana šimáčková & JuDr. Jan šimáček

Váš specialista na Prahu 4
Vám zajistí rychlý a bezpečný prodej i pronájem Vaší nemovitosti  

na Praze 4, včetně

kompletního realitního servisu souvisejícího s prodejem  
nebo pronájmem nemovitosti

nebo Vaši nemovitost přímo koupí.

Vedeme databázi našich i zahraničních klientů poptávajících 
nemovitosti na Praze 4.

Pro naše klienty zajišťujeme:

inzerci nemovitostí, obstarání solventního kupce nebo nájemce, 
zpracování nájemních a kupních smluv, včetně návrhů na vklad 

kupních smluv do katastru nemovitostí, zpracování smluv na převod 
členských práv a povinností k družstevnímu bytu, včetně převodu 

družstevního bytu na družstvu, zpracování písemného předávacího 
protokolu, včetně předání nemovitosti, zpracování daňového 

přiznání k dani z převodu nemovitosti pro finanční úřad, zpracování 
posudku stanovujícího obvyklou cenu nemovitosti pro dědická řízení, 

stanovení tržní ceny nemovitosti na Praze 4.

V případě Vašeho zájmu o náš výše uvedený realitní servis volejte:

Mobil: 603 483 771

Těšíme se na Vaše zavolání a na další spolupráci.

www.simacek-reality.cz

20 let na trhu s nemovitostmi

i n z e r c e  

i n z e r c e  

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

Státní čtyřleté a osmileté
GYMnÁZiuM PísnicKÁ

Písnická 760, 142 00 Praha 4
Vás zve na

DnY OTeVŘenÝcH DVeŘí
čtvrtek 12. 12. 2013

středa 8. 1. 2014
úterý 28. 1. 2014

vždy 15.30–17.30 hodin
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

BUS 189*197 stanice CÍLKOVA
106*121*139*196 stanice NOVODVORSKÁ

info@gpisnicka.cz, tel. 241 712 754
www.gpisnicka.cz

i n z e r c e  

dohodou k datu 18. 11. 2013 s  tím, že ná-
jemci bude odpuštěna úhrada nájemného 
za období od 18. 9. 2013 až do 18. 11. 2013 
včetně, z důvodů nezajištění podmínky řád-
ného užívání bytu ze strany pronajímatele, 
jelikož ode dne 18.  9.  2013 nemohl nájem-
ce byt řádně užívat a neužíval ho.

 Souhlasí s  navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 4. 12. 2013, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje Spisový a  skartační řád 
Úřadu MČ Praha-Libuš s  účinností od 19. 
listopadu 2013.

 Schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s paní Annou Mohylovou ve výši 2 700 Kč.

 Schvaluje text a uzavření Dodatku č. 
4 ke Smlouvě o výpůjčce pozemku na Stav-
bu číslo 0088 – TV Libuš, etapa č. 0010 – 
komunikace Libušská − okružní křižovatka 
a komunikace Libušská, část B, s investorem 
hl. m. Praha (dle plné moci zastoupeném 
firmou Zavos, s. r. o.). Jde o pozemek parc. 
č. 659/73 v k. ú. Písnice, obec Praha, svěřená 
správa MČ Praha-Libuš.

 Doporučuje projednat na nejbližším 
zasedání zastupitelstva MČ nové zřizovací 
listiny příspěvkových organizací, jejichž zři-
zovatelem je MČ Praha-Libuš.

 Doporučuje projednat na nejbližším 
zasedání Zastupitelstva MČ nové Smlouvy 

o výpůjčce pro příspěvkové organizace, je-
jichž zřizovatelem je MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje v  ZŠ L. Coňka výjimku 
z  maximálního počtu 30 žáků v  oddělení 
školní družiny 3. třídy na 32 žáků ve školním 
roce 2013/2014.

 Nemá námitky proti předloženému 
záměru budoucího majitele objektu restau-
race U Vokouna v ulici Na Losách čp. 27/1, 
Praha-Písnice, zastoupeného na základě 
plné moci realitní kanceláří Century 21 
Master, s. r. o., Vítkova  439/21, 186 00 Praha 
8, využít objekt restaurace po rekonstruk-
ci opět jako restauraci. Požaduje předložit 
projektovou dokumentaci úprav prostor 
k odsouhlasení RMČ Praha-Libuš.

 Nesouhlasí s předloženým projektem 
pro územní rozhodnutí „Pobočka banky, 
parc. č. 906/1 a  899, k. ú. Písnice, v  areálu 
Sapa společnosti Mazáček Group, s. r. o., 
se sídlem Meteorologická 987/23, 142 00 
Praha 4 – Libuš, zastupující na základě plné 
moci společnost Saparia, a. s. Rada MČ Pra-
ha-Libuš požaduje nejprve stávající objekty 
v  areálu Sapa zrekolaudovat, dořešit kon-
cepci řešení a budoucího fungování areálu 
v  procesu EIA a  teprve následně předložit 
a projednat novou výstavbu v areálu.

K tisku připravily  
Petra Janáčková a Hana Kolářová
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MULTIKULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

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

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

aMeRicKO-ausTRaLsKÝ VeČeR 
na síDLišTi Písnice

Minulý měsíc se v  tělocvičně Klubu 
Junior uskutečnil první americko-aus-
tralský večer, jenž si kladl za cíl návštěv-
níkům přiblížit americkou kulturu a zvy-
ky.

Organizační tým složený z  občanů 
a zástupců úřadu městské části pojal akci 
v duchu starých zvyků a tradic. Proto byl 
program věnován jedinečný indiánským 
pow-wow tancům, indiánských lapačů 
zlých snů a  rovněž bumerangů austral-
ských aboriginců. Měli jsme také mož-
nost si s indiány zatančit a naučit se je-
jich jednoduché společenské tance. Ale 
hlavně jsme se o  jejich zvycích a  životě 
dozvěděli více. 

Antropologové z  Univerzity Karlovy 
nám vyprávěli o zvláštnostech života v in-
diánských kmenech a přinesli zajímavé fo-
tografie. Z cestovatelských fotografií jsme 
také viděli prostředí Spojených států ame-

rických − východního pobřeží, New Yorku, 
Las Vegas a  Národního parku Grand Ca-
nyon. Na společenský večer zavítala i ces-
tovatelka z Nového Zélandu.

Úspěch sklidily i  dílny vyřezávání ha-
lloweenských dýní a  aranžování pod-
zimních dekorací z  přírodních materiá-
lů. Od rodilé Američanky Kendry jsme 
se dozvěděli o  prapůvodní tradici oslav 
Halloweenu, tedy svátku mrtvých. Právě 
v tento den se má co nejvíce ztenčit hra-
nice mezi světem mrtvých a živých a lidé 
si vyrábějí strašidelné masky a dýně pro-
to, aby zahnali zlé duchy. S dýněmi bylo 
spojeno i občerstvení v podobě báječné 
dýňové polévky. Návštěvníci si též mohli 
zdarma pochutnat na americkém punči, 
zakoupit si čerstvé hamburgery, hotdo-
gy, brownies, mufiny a limonádu s čers-
tvým ovocem.

Akci doprovázela americká a  indián-
ská hudba a  promítaly se krátké filmy 
s  Charliem Chaplinem. Americký a  aus-

tralský večer byl pro tento rok ze série 
společenských večerů poslední. Pro další 
rok uvítáme tematické podněty, od vás, 
našich spoluobčanů a  diváků. Na další 
kulturní akci se na vás těší tým Občan-
ského komunitního fóra. Pokud byste se 
chtěli připojit, nahlédněte do kalendáře 
akcí na webu městské části Praha-Li-
buš, kde naleznete termíny plánovacích 
schůzek.

Alžběta Smith Kiganda,  
koordinátorka OKF

Foto: Kryštof Štafl

OČiMa ÚČasTniKŮ
Americko-australský večer se 

povedl. Nejvíce jsem byla nadšená 
z  rukodělných stolečků. Báječně 
ladily k  tematice večera. Vyrobila 
jsem si nádherný  indiánský lapač 
snů, který mi teď visí v  ložnici na 
okně.  Velmi mě také bavila výro-
ba podzimní dekorace v  květináči 
ze suchých listů, větviček,  jehličí, 
jeřabin a  dalších krásných přírod-
nin. Dokonce i moje druhá polovič-
ka se s nadšením pustila do výroby. 
A  tak máme doma dekorace dvě. 
Každá nám zdobí okno v jiném po-
koji, a tím dodává příjemnou pod-
zimní atmosféru,  i když venku tře-
ba prší.

Moje dcerka si zase u  dalšího 
stolečku vyrobila papírový bume-
rang a  ozdobila ho indiánskými 
motivy. K  tvoření z  dýní jsme se, 
bohužel, už nedostali, ale vypadalo 
to taky lákavě. Tak snad příště. Ješ-
tě jednou mockrát děkuji za  inspi-
rativní večer a za dodání příjemné 
podzimní nálady.

Martina Skybová

Z JaZYKOVÝcH DíLen
V rámci Emergentního projektu probí-

hají v naší městské části od září zdarma 
jazykové dílny v  ruštině, vietnamštině 
a  angličtině v  začátečnické a  pokročilé 
úrovni. Do realizace se jako učitelé pus-
tili především naši dobrovolníci – cizin-
ci. Předávají nám to, co umí nejlépe, a to 
jejich rodný jazyk. Jsme rádi, že je zájem 
o  všechny jazyky, i  když o  angličtinu je 
zdaleka nejvyšší a obě úrovně jsou kur-
zisty přímo nabité.

Každý čtvrtek se někteří z vás setkáva-
jí s naší vietnamskou dobrovolnicí lektor-
kou Monikou Duong, kterou si studenti 
oblíbili tak, že její kurzy se staly postup-

ně velice navštěvovanými. Vietnamština 
je zábavný jazyk, založený, na rozdíl od 
evropských jazyků složených z  hlásek, 
na skládání jednotlivých zvuků, předsta-
vovaných více znaky, ve správném pořa-
dí. Jiné pořadí zvuků má vždy zcela jiný 
význam. Studium ve společnosti milé 
lektorky společně s  kulturními reáliemi 
zpestřuje volný čas našich kurzistů.

Velice děkujeme všem našim dob-
rovolníkům, kteří se do projektu zapo-
jili a věnují se všem účastníků kurzů po 
úterní a čtvrteční večery.

Bc. Alžběta Smith Kiganda (Jirásková)
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

ČesKO-VieTnaMsKÝ 
sTuDenTsKÝ VeČíReK

Dne 1. listopadu 2013 se uskutečnil 
druhý ročník Česko-vietnamského stu-
dentského večírku. Sál se naplnil do po-
sledního místa.

Letošní večírek si vzaly na starost lek-
torky projektu Workshopy českého ja-
zyka Do Ngoc Anh (Zuzka), Vu Thi Thuy 
Linh a Mary Huyen. Moderátorky večera 
uvítaly mimo vzácné hosty: europoslance 
Jana Zahradila, zpravodaje pro Vietnam 
v  Evropském parlamentu Ing. Daniela 
Svobodu, předsedu partnerské nezisko-
vé organizace Development Worldwide, 
se kterou od roku 2009 Info-dráček rea-
lizuje projekt Pomoc postiženým dioxiny 
ve Vietnamu, dále paní Olgu Kopalovou, 
majitelku společnosti Šenýr Bijoux, která 
již podruhé vytvořila korunku pro vítězku 
Miss Vietnam ČR, Martina Koubka, foto-
grafa, a paní Ing. Šárku Fruncovou Vlčko-
vou, vedoucí projektu z MČ Praha Libuš.

Kulturní program byl zahájen tradič-
ním tancem v podání Phuong Anh. Vítěz-

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, prosincové dny jsou kratší 
a kratší, v chladném počasí má člověk chuť zůstat v teple domo-
va. Neklesejte však na mysli a pojďte se s námi vzdělávat, slavit 

a užívat si na akcích, které jsme pro vás opět připravili.
V pátek 6. prosince pro vás v Sokolovně na Libuši chystáme první 

svatomikulášské slavnosti (pozvánku naleznete v rubrice Zveme). 
Čekají vás také zajímavé workshopy od místních škol, školek, mateř-
ského centra a  prezentace charitativních organizací. Na místě se se-
jdou všichni, kteří se podíleli na aktivitách našeho projektu. V neděli 
15. prosince pro velký zájem veřejnosti pořádáme znovu workshop 
pro dospělé Jak si rozumět nejen slovy, který bude zakončen ko-
mentovanou prohlídkou obchodního a kulturního areálu Sapa.

Níže naleznete vyprávění o zážitcích a fotografie z akcí, které jsme 
pořádali v říjnu a listopadu. Nepřehlédněte, prosím, mezi články míst-
ních škol a školek další reportáže z tohoto projektu o předvánoční ke-
ramické dílně a jiných akcích.

Přeji vám všem příjemné prožití svátků a nějaké překvapení od Je-
žíška pod vánočním stromkem.

Markéta Fišarová, asistentka projektu
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ky Miss Vietnam České republiky Vu Thi 
Thuy Duong (2011) a  Vu Thi Thuy Linh 
(2012) zazpívaly vietnamskou písničku 
O, O ngay ay. Příjemným osvěžením byla 
zpěvačka Nici Lee z Plzně. Po první půl-
ce programu studenti a  hosté navštívili 
buddhistickou svatyni v  Sapě. Poté se 
otevřela místnost s ochutnávkou tradič-
ní vietnamské gastronomie, kde nechy-
běly letní a  jarní závitky, salát, smažené 
krevety, smažené nudle, krevetová po-
lévka, vietnamský guláš, sezamové kou-
le a  ovoce. „Vietnamská gastronomie je 
gurmánským zážitkem, je těžké si něco 
vybrat, proto ochutnám všechno“, chvá-
lila si Olga Kopalová.

Program pokračoval tombolou. Nejzá-
bavnější částí večera byla soutěž vietnam-
ského a českého družstva, která si ověřila 
vědomosti o Vietnamu a České republice. 
Vítězným družstvem s těsným výsledkem 
o  jeden bod se stalo vietnamské. Čes-
ké družstvo zvládlo i  náročnější otázky, 
například kolik je obyvatel ve Vietnamu, 
kolik etnik žije ve Vietnamu, s kým hraničí 
Vietnam. Pohořelo až na poslední otázce 
v  názvu vietnamského tradičního kroje. 
Vystoupení taneční skupiny Six of a Kind, 
složené z  dívek národností vietnamské, 
české a ruské rozhýbalo sál a studenti se 
rozvlnili do taktu hudby.

„Je to velice příjemný večer, bavím 
se a  těším se na setkání se studenty na 
jaře příštího roku ve Štrasburku“, pozval 
europoslanec Jan Zahradil k  návštěvě 

Europarlamentu ve Štrasburku. Ve spo-
lupráci se sdružením Info-dráček ji zajistí 
pro zhruba 30 vietnamských studentů ve 
dnech 15.–16. 4. 2014. Zájemci se mo-
hou již nyní přihlásit na e-mailové adre-
se: zdenka@info-dracek.cz. Další infor-
mace jsou na webových stránkách www.
info-dracek.cz.

Vybrané vstupné ve výši 5 000 Kč bylo 
předáno Ing. Danielu Svobodovi k  ulo-
žení do zapečetěné kasičky registrova-
né sbírky u  MHMP „Pomoc postiženým 
dioxiny ve Vietnamu“. Všem účastníkům 
tímto děkujeme. Děkujeme též Martinu 
Koubkovi za fotky z  letošního setkání 
studentů a restauraci Lotus za vynikající 
vietnamský catering.

Zdenka Dubová,  
občanské sdružení Info-dráček

Foto: Martin Koubek

OTeVŘeLa se PRO nÁs 
neJsTaRší TOVÁRna  
na HRaČKY

Speciálně pro obyvatele Libuše a Pís-
nice se 17. listopadu otevřela obrovská 
továrna na hračky Detoa v  Jiřetíne pod 
Bukovou v  Jizerských horách, nejstar-
ší v  České republice. Na nedělní výlet, 
sponzorovaný Ministerstvem vnitra 
a  městskou částí Praha-Libuš, zavítalo 
několik desítek nadšených občanů a ob-
čánků, program na ně čekal vskutku bo-
hatý.

V tyto podzimní dny má nádherná pů-
vodní továrna, architektonická památka 

postavená začátkem 20. století ve stylu 
klasicismu a  art deco, už běžně zavřeno. 
Pro náš výlet ale otevřela a připravila pro-
gram šitý na míru.

Návštěvníci tak, po prosluněné pro-
cházce lesy Jizerských hor, měli mož-
nost si nejdříve prohlédnout celou to-
várnu, kde výroba probíhá. Viděli, jak 
se řeže, barví dřevo a  zpracovává se 
do dětských pohádkových postaviček, 
včetně oblíbeného Krtečka Zdeňka Mi-
llera. Po důkladné exkurzi v  továrně 
následovalo malé pohoštění ve formě 
sladkých pamlsků a  domácích mufinů. 
Pak přišel moment, na který všichni 
dychtivě čekali, a to rukodělné výtvarné 
práce v hravých dílnách.

Účastníci obdrželi originální dílky, ze 
kterých se v  továrně tvoří ty nejpopu-
lárnější výrobky a hračky, a měli za úkol 
popustit uzdu své fantazii a vytvořit svo-
ji vlastní vytouženou hračku. Všem to šlo 
moc dobře a za své úsilí byli odměněni 
hračkami z  továrenského obchůdku. 
Všichni si tak vedle dárků odnesli hlav-
ně úsměv na tváři a  zavzpomínali si na 
své dětství. Nejmladšímu účastníkovi 
výpravy bylo šest a  nejstaršímu kolem 
sedmdesáti let.

A  kam pojedeme příště? To už zále-
ží na podnětech od vás, našich čtená-
řů a občanů, pro nový projekt v příštím 
roce. Kdykoliv se sami do tvořivého pro-
cesu můžete zapojit. Tato akce uzavřela 
sérii nízkonákladových výletů organi-
zovaných městskou částí Praha-Libuš 

zveme

Europoslanec Jan Zahradil ve 
spolupráci s občanským sdružením 
Info-dráček pořádá pro vietnamské 
studenty návštěvu 

evropského parlamentu 
ve štrasburku 
ve dnech  
15.−16. 4. 2014
Program:
15. 4. 2014 úterý 
ráno odjezd autobusem z Prahy do 
Štrasburku (cesta cca 8 hodin)
navečer příjezd, ubytování, odjezd 
do města, večeře
16. 4. 2014 středa
odjezd z  hotelu do Evropského 
parlamentu, prohlídka Evropského 
parlamentu, beseda s  europoslan-
cem návštěvnická galerie, oběd 
v  EP, odpoledne prohlídka města, 
výlet na vinici, večer odjezd do Pra-
hy (na noc)
Podmínka účasti:
student VŠ (nebo SŠ), věk nad 18 
let, české občanství výhodou, plyn-
ná znalost češtiny a jednoho další-
ho jazyka
Kontaktní osoba:
Zdenka Dubová, zdenka@info-
-dracek.cz, tel. +420 778 050 185
Zájemci zašlou krátké CV včetně 
fotky na výše uvedenou kontaktní 
adresu.

LisTOPaDOVÉ DĚní 
V ObČansKÉM 

KOMuniTníM FÓRu
V měsíci listopadu se opět počet 
milých dobrovolníků Občanského 
komunitního fóra (OKF) na Libuš 
a Písnici zvýšil. Přidali se k nám 
aktivní a tvořiví občané, kterým 
záleží na tom, co se v místě jejich 
domova děje, a přišli s námi sdílet 
své nápady a energii.

První listopadovou aktivitou OKF 
byl Americko-australský večer v pátek 
8. listopadu a  dále multikulturní cas-
ting talentů v neděli 10. listopadu ve 
zpěvu a  tanci, jehož semifinalisté se 
široké veřejnosti přijdou představit na 
Svatomikulášskou slavnost, která se 
v naší městské části právě chystá.

I s touto událostí  mají dobrovolní-
ci OKF plné ruce práce. Oslava Sv. Mi-
kuláše proběhne poprvé. Odehraje se 
v prostorách libušské sokolovny a při-
lehlé zahradě odpoledne a  podvečer 
v pátek 6. prosince od 16 hod. Všichni 
se jistě budou těšit na příchod Miku-
láše, který navštíví akci hned dvakrát. 
Připraveno je občerstvení, kreativní 
dílny, nové zážitky a zvyky. Přijďte spo-
lu s  námi nasát adventní atmosféru. 
Na akci bychom chtěli přispět k  ob-
darování potřebných dětí a  zvířátek 
prostřednictvím představení několi-
ka charitativních projektů. Věříme, že 
nám i vy můžete trošku pomoci.

Jaká je při přípravách kulturních akcí 
atmosféra a  zábava vidíte na fotogra-
fiích z přípravy strašidelné výzdoby na 
Americko-australský večer, který pro-
běhl v Klubu Junior, v době halloween-
ských oslav. Pokud byste se rádi i vy za-
pojili do společenského života městské 
části, přidejte se k nám. Termíny našich 
základních schůzek jsou uvedeny níže.

Za OKF, Alžběta Smith Kiganda,  
e-mail okforum1@gmail.com,  

tel. 774871203

a  dobrovolnickou platformou Občanské 
komunitní fórum (OKF).

Alžběta Smith Kiganda
Kontakt: tel. 774 871 203,  

e-mail: okforum1@gmail.com
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Letošní kalendář vznikal už od 
prvních zářijových dní, kdy byla pro 
mateřské a základní školy vyhlášena 
výtvarná soutěž. Téma jsme zvolili 
nadčasové a bez obtíží zpracovatel-
né: Můj oblíbený sport. V pokynech 
k  soutěži jsme stanovili podmínku 
různorodosti sportů, aby bylo mož-
né vybírat z celoroční nabídky akti-
vit, které děti provozují. A dětem se 
dařilo. Ztvárnily i méně známé spor-

ty, jako je synchronizované plavání, 
parašutismus či windsurfing. Ostat-
ně, posuďte sami, obrázky se spor-
tovci vás budou provázet v podobě 
kalendáře po celý rok 

Přejeme vám krásné Vánoce 
a  spoustu pěkných sportovních zá-
žitků v novém roce.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

KALENDÁŘ NA ROK 2O14  
– DÁREK PRO VÁS
Letos, stejně jako v posledních dvou letech, připravila městská 
část Praha-Libuš kalendář na nadcházející rok. Kalendář 2014 
dostávají všichni adresáti prosincového čísla časopisu u nás 
a v tento předvánoční čas se tak stává malým dárkem.

Úřad městské části Praha-Li-
buš zajistil a nabízí bezplatnou 
právní pomoc občanům. 

Tuto pomoc nabízí prostřednic-
tvím externího advokáta Mgr. Ing. 
Daniela Tabacha, a  to každé dru-
hé a čtvrté pondělí v měsíci od 
16.00 hod do 17.00 hod v Klu-
bu senior na adrese K Lukám 664 
(budova ÚMČ v přízemí).

Doporučujeme zájemcům (není 
však podmínkou) se předem objed-

nat u  pana Mgr. Ing. Tabacha pro-
střednictvím e-mailu: advokat-ta-
bach@seznam.cz.

Efektivita této nové služby bude 
vyhodnocena po několika měsících, 
a  tak budeme všem, kteří ji využijí, 
vděčni za zpětnou odezvu, jak byli 
spokojeni. Poznatky a podněty, pro-
sím, zasílejte na adresu: mc.libus@
praha-libus.cz.

Jindřich Sochůrek,  
tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ POMOC

24. 12. 2013 zajištěn standardní svoz odpadu dle schváleného pro-
gramu 

25. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle středečních programů
26. 12. 2013 zajištěn plný svoz dle čtvrtečních programů
27.−30. 12. 2013 zajištěny standardní pracovní směny, svoz dle přísluš-

ných svozových programů 
31. 12. 2013  zajištěn standardní svoz odpadu dle středečních pro-

gramů
1. 1. 2014 standardní svoz odpadu neprobíhá
2. 1. 2014 dokončení středečních svozových programů + část 

čtvrtečních svozových programů
3. 1. 2014 zajištění čtvrtečních svozových programů + část 

pátečních svozových programů
4. 1. 2014 kompletní dorovnání všech svozových programů

sVOZ TŘíDĚnÉHO ODPaDu:
22.–31. 12. 2013 standardní svoz zajištěn v plném rozsahu dle pří-

slušných programů
17.−31. 12. 2013 bude zajištěn 1 mimořádný svoz skla (1 odvoz na-

víc oproti standardnímu svozu), jinak bude zajiš-
těn svoz komodit dle příslušných svozových pro-
gramů na všech MČ hl. m. Prahy

1. 1. 2014 standartní svoz tříděného odpadu nepro-
bíhá, náhradní svoz proběhne v  následujících 
dnech

2. 1.–5. 1. 2014 zajištěn standardní svoz s možným časovým po-
sunem (max. 1 den)

sVOZ VÁnOČnícH sTROMKŮ:
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním 

odpadem budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2013 do 
28. 2. 2014. Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali pou-
ze vedle venkovních nádob na směsný komunální odpad, aby 
nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. 

Vánoční stromky neodkládejte ke stanovištím tříděného odpadu!

Zdroj: Pražské služby, a. s.

SVOZ ODPADU O VÁNOCÍCH
svoz směsného odpadu v období 24. 12. 2013 – 5. 1. 2014:

Komunikace a chodníky ve 
správě Technické správy 
komunikací hl. m. Prahy

Hlavní komunikace, tedy ulice 
Libušská (v Libuši i Písnici), Meteoro-
logická, Dobronická, Novodvorská 
a  Kunratická spojka, jsou ve správě 
Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy, která na nich a přilehlých 
chodnících zajišťuje zimní údržbu. 
Údržbu chodníků zajišťuje TSK po-
stupně – tzn., že chodníky jsou zařa-
zeny v prvním a druhém pořadí.

Místní komunikace na sídlišti 
Písnice – ul. Na Okruhu, U Bazénu, 
Ke Kurtům, Zahrádecká, Mezi Domy 
a Výletní – jsou také ve správě Tech-
nické správy komunikací, která zajiš-
ťuje jejich zimní údržbu.

O chodníky na tomto sídlišti 
se stará firma Ikon, která vykonává 
správu ploch pro ČEZ.

Ve správě TSK hl. m. Prahy jsou 
také vozovky a chodníky v ulicích Ke 
Lhoteckému lesu, Lojovická (úsek 
u mateřské školky), část ulice K Lesu 
a  část ulice Brunelova (k  domu 
s chráněnými byty).

Na internetových stránkách 
www.tsk-praha.cz  je k  dispo-
zici aktuální aplikace pro sezónu 
2013/2014 „Zimní údržba“, kde je 
možné zjistit pořadí úklidu komuni-
kací a chodníků ve správě TSK.

Komunikace a chodníky ve 
správě městské části Praha-
Libuš

Ostatní místní komunikace 
iii. třídy a chodníky, které jsou 
ve správě městské části, jsou 

nařízením hlavního města Prahy č. 
18/2010 Sb. hl. m. Prahy, ve znění 
pozdějších předpisů, zařazeny mezi 
komunikace a chodníky, na kterých 
se v  zimním období nezajišťuje 
sjízdnost a  schůdnost odstraňová-
ním sněhu a náledí.

To ovšem neznamená, že městská 
část zimní údržbu neprovádí. Rada 
MČ Praha-Libuš schválila pro letoš-
ní zimu Plán zimní údržby místních 
komunikací a chodníků, který je zve-
řejněn na webových stránkách MČ 
Praha-Libuš www.praha-libus.cz 
v  sekci „odbor životního prostředí 
a dopravy“, „doprava“.

Městská část zajišťuje zimní údrž-
bu vzhledem ke svým technickým, 
personálním a finančním možnostem 
postupně, s  preferencí cest v  oko-
lí škol, školek, úřadu a  komunikací 
v hustě obydlené sídlištní zástavbě.

Komunikace a chodníky ve 
vlastnictví jiných subjektů

Musíme se také zmínit o  komu-
nikacích, které nejsou ve správě MČ 
Praha-Libuš ani TSK hl. m. Prahy. 
Tyto komunikace jsou ve vlastnictví 
jiných subjektů a  jejich údržbu by 
proto měli zajistit vlastníci. Jedná se 
např. o ulice Borotínská, Jistebnická, 
Vyšebrodská a ulice Brunelova směr 
k ZŠ (vlastník hl. m. Praha), Okrová, 
Nad Libušským potokem, Ostředec-
ká, Javorenská, Lužská, Ostruženská, 
V Lužích a Písnické zahrady (vlastní-
kem jsou jiné právnické osoby).

Zuzana Kuryviálová, odbor životního  
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

ZIMNÍ ÚDRŽBA  
KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Komunikace na území městské části Praha-Libuš mají různé 
vlastníky a správce.
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Tentokrát do soutěže o  dárky 
městské části dorazily tři odpovědi. 
První dvě prostřednictvím SMS há-
daly shodně dnešní úřad na Libuš-
ské, kde prý dříve bývala knihovna. 
To je rovněž zajímavá informace 
a děkuji za ni. Ovšem čtrnáctý sou-
těžní obrázek ukrýval Základní školu 
v Písnici před její velkou přestavbou, 
která proběhla v roce 1933. Tedy ve 
stejném roce jako přestavba školy 
v Kunraticích a stavba školy v Libu-
ši, která letos oslavila 80 let. Změna 
vzhledu budovy byla natolik výraz-
ná, že není divu, když soutěž vyhrá-
vá jediná správná odpověď. Zaslala 
ji paní Anna Svobodová, která se Li-
buši a Písnici věnovala ve své baka-
lářské práci. 

JiŽ V ROce 1885!
To je letopočet, který ve své 

kronice o  obci Písnici zaznamenal 
Josef Jeřábek. Rok, kdy se písnická 
škola osamostatnila od břežanské, 
která byla postavena kolem roku 
1762. Až do roku 1882 do ní pís-
ničtí žáčci chodili podobně jako 
libušští do Kunratic celoročně, bez 
ohledu na počasí. Teprve v  tom 
roce byla v  Písnici zřízena tzv. ex-
pozitura v  zimních měsících, kon-
krétně v čp. 34 pana Jana Měkoty. 
Za dohledu řídícího učitele z  Dol-
ních Břežan pana Damasa Muchky 
zde působil jako mladší učitel pan 
Josef Ouda. Od 1. ledna 1885, kdy 
byla písnická škola prohlášena za 
samostatnou, zde nastoupil pan 

Josef Šauer, definitivní mladší uči-
tel z obce Kunratice.

eManueL MucHKa
Významnou událostí v  historii 

školy byl příchod Emanuela Much-
ky v  roce 1909, kdy byl ustanoven 
zatímním učitelem I. třídy. Řídícím 
učitelem byl jmenován definitivně 
10.  května 1913.  Emanuel Muchka 
je bezesporu nejvýznamnější osob-
nost, která přispěla k  celkovému 
rozvoji školy, v celé její dlouhé his-
torii, a to nejen tím, že zejména jeho 
zásluhou byla školní budova v roce 
1933 rozšířena o nástavbu. V kroni-
ce se po jeho nastoupení do funk-
ce řídícího učitele školy dočtete: 
„Řídící učitel při svém nastoupení 
obdržel od svého předchůdce pou-
ze 12 K co zbytek paušálu na tope-
ní a čištění ve škole, připadající mu 
za dobu od 1. května do 13. červen-
ce 1913.

Řídící učitel k  těmto 12  K  přidal 
svých 28 K a daroval je chudé mlá-
deži písnické. Za peníze ty koupil 
řídící učitel různé sešity a  rozdal je 
u  přítomnosti pana učitele Václava 
Kletečky chudým dětem. Zahrádku 
před školou dal řídící učitel též svým 
nákladem zříditi.

KOLauDace  
nÁsTaVbY šKOLY

Dne 27. října 1933 nastal význam-
ný den v  historii školy, neboť byla 
kolaudována nástavba školy, o  kte-
rou se významně přičinil řídící učitel 

Emanuel Muchka, jak se můžeme 
dočíst ve školní kronice:

„Od roku 1929  propagoval jsem 
v místní školní radě v Písnici za spolu-
působení předsedy místní školní rady 
pana Jana Malkusa stavbu školy v Pís-
nici. Všichni členové m. š. rady byli pro 
nástavbu staré školy, jen zástupce 
obce Cholupic pan Bohumil Šafrá-
nek z rozkazu obce Cholupic stavěl se 
vždy proti. Ve schůzi m. š. rady, která 
se konala dne 17.  dubna 1932, byla 
nástavba školy odhlasována.

Nástavba budovy stála 380  tisíc, 
nábytek a  různá zařízení 30  tisíc, 
oprava její 7  tisíc a  poplatek panu 
projektantovi 18  tisíc korun. Vše 
stálo celkem 435  tisíc korun česko-
slovenských. Stavbu provedl velmi 
zdařile stavitel a architekt z Král. Vi-
nohradů pan Miroslav Smlsal.“

Slavnostní otevření školní budovy 
se konalo o  5  dní dříve v  neděli dne 

22.  října 1933  a  v  obecní kronice se 
o ní píše toto: „Ve chvílích hmotného 
nedostatku vyrostla po velikém úsi-
lí a  obětavé práci moderně zařízená 
škola, která dne 22.  října 1933  byla 
veřejně odevzdána svému účelu. Sku-
tečné slavnosti, pořádané před škol-
ní budovou, předcházel průvod obcí 
a  pietní vzpomínka u  pomníku pad-
lých vojínů ve světové válce, věnová-
na všem hrdinům ze světové války.

Obecní starosta pan Bohumil 
Smolík odevzdal řediteli školy panu 
E. Muchkovi klíče od nové školy a po-
děkoval mu jménem obce za vše, co 
pro obec a  školu v  Písnici za 20  let 
jeho působení v  Písnici vykonal. Ku 
konci poděkoval předseda místní 
školní rady všem těm, kteří dobyli si 
zásluh o postavení Písnické školy.“

Matěj Kadlec
Zdroj: archiv ZŠ Písnice

z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (14)

z DĚJIN LIBUŠe A PÍSNICe

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (15)

Vyhodnocení z minulého čísla: Základní škola s rozšířenou vý-
ukou jazyků Ladislava coňka v Písnici.

Nebudeme se ptát, o  kterou au-
tobusovou zastávku se jedná, nejde 
zde ani o zděnou čekárnu, která byla, 
stejně jako všechny ostatní podél Li-
bušské silnice, zbourána počátkem 
století. Jde o  to, co je za tímto pří-
střeškem skryto. Nápověda je přímo 
na fotografii. Další je v  čísle 2009/4 
časopisu U nás, neboť tento snímek 
je pouze výřezem tehdy otištěné fo-
tohádanky. A v následujícím čísle na-
jdete samozřejmě odpověď.

Vítězem bude autor nejrychlejší 
správné odpovědi, popřípadě ten, 
který se jí nejvíce přiblíží. Ve hře jsou 
ale i všechny další reakce, neboť oce-
něn bude také pisatel, který odpoví 
nejobsáhleji a přitom fakticky správ-
ně. Tak tedy: co se ukrývá za autobu-
sovou zastávkou a kdy byl tento sní-
mek pořízen? Své tipy zasílejte nejlé-
pe na e-mailovou adresu: kadlec.m@
seznam.cz (do předmětu uveďte 
fotohádanka 15) nebo prostřednic-

tvím sms na tel. :604 266 025 (zprá-
vu začněte slovem fotohádanka 15.) 
Uzávěrka soutěže je již v  neděli 15. 
prosince. Tak neváhejte a hádejte!

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

uhodnete, kde jsme načerpali inspiraci na tuto fotohádanku?
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Boží muka jsou drobná stavba nejčastěji ve 
tvaru sloupu nebo pilíře, někdy krytá stříškou. 
Mají symbolizovat sloup, u  něhož byl bičován 
Kristus. Stavěna bývala na návrších, rozcestích či 
místech, kde někdo zahynul.

Drobná stavba se nachází ve staré Písnici v par-
ku na návsi mezi ulicemi Libušská a K Vrtilce v sou-
sedství pomníku padlých v  I. světové válce. Jde 
o  jedinou nemovitou památku v  naší městské 
části, která je zapsána v Ústředním seznamu kul-
turních památek ČR. Zaregistrována byla 3. května 
1958. Tvoří ji čtyřboký, nahoře sešikmený podsta-
vec, z něhož vychází oblý sloup s jednoduchou ob-
loukovou hlavicí nesoucí čtyřbokou část s výklen-
ky po stranách a s římsou a nízkou stříškou nahoře. 
Do sloupu je vsazena kovová deska s reliéfem trpící 
Madony Immaculaty z roku 1883.

Z kterého roku pocházejí samotná boží muka, 
není jisté, neboť je staré mapy na rozdíl od jiných 
staveb tohoto typu nezakreslují. Je však velmi 
pravděpodobné, že jsou z mnohem dřívější doby, 
snad z 18. století, neboť svým vzhledem připomí-
nají jiná boží muka provedená v barokním slohu. 
Písnický kronikář Josef Jeřábek je v zápisu z roku 
1957 posunuje až na přelom 15 a 16. století s od-
kazem na odhad odborníka, kterého cituje: „... 
podle zvláštního tvaru cihel ručně pracovaných 
a již pálených cihel, které v době této byly již vy-
ráběny.“ Jeho zápis v písnické kronice je výchozí 
a  možná jediný zdroj informací k  této památce. 
Je o  to cennější, že zaznamenává i ústní podání 
starých pamětníků z té doby. Za svědectví může-
me uvažovat ohražení sloupu malou zahrádkou 
a  rozsvěcování světla v  den svátku Všech sva-
tých a Dušiček za spásu duše zemřelých místních 
osadníků. Také zde byly konány májové pobož-
nosti a v letech velkého sucha se zde lidé modlili 
za seslání deště.

Vyložené pověsti se k mukám váží dvě. Podle 
první „sloup tento jest němým pamětníkem vel-
kého sucha v  roce 1781−1782, kdy lid robotný 
a  selský zmíral hladem.“ Druhá pověst praví, že 
Sloup smrti, který stál směrem severním osamo-
cen v polích, byl posledním místem odsouzence, 
který byl trestán smrtí na hrdle. „Zde u  tohoto 
sloupu zastavil se průvod s  odsouzeným, které-
mu kněz dával poslední útěchu slovem Božím 
a  vyzýval jej, aby doznáním svého činu ulehčil 
svému svědomí. Odtud pak byl odsouzenec ve-
den asi 500 metrů, kde stála šibenice, nad nímž 
byl ortel smrti vykonán.“ Jak správně uvádí kro-
nikář Jesef Jeřábek, místní název „Pod šibenicí“ se 
sice dochoval, ale historicky není známo ani ově-
řeno z těchto lidových pověstí zhola nic.

Je veliká škoda, že starobylý ráz tohoto díla po-
kazila neodborná oprava v roce 1940, když zvláš-
tě ve spodní části sloupu bylo zcela oklepáno 
jeho vroubení a na jeho místo byla nahozena be-

tonová omítka. Vršek sloupu však zůstal nezmě-
něn, včetně „domečku se čtyřmi malýmy okénky“. 
V nich byly čtyři sošky svatých vyřezané z jedno-
ho kusu dřeva, které se po opravě záhadně ztra-
tily. Josef Jeřábek v roce 1954 písnická boží muka 
do kroniky nakreslil a  místo nazval „Na políčku“. 
Když pak poznamenává, že okolo jdoucí chodci 
tuto památku často fotili, můžeme snad doufat, 
že se ještě podaří nějakou z fotografií dohledat.

Naposledy byla Boží muka odborně rekonstruo- 
vána v roce 2006.

Martin Zikeš, Matěj Kadlec
Foto: Kryštof Štafl

nÁVOD  
Ke sLePení MODeLu

Model písnických božích muk, který najdete 
vložený v prostředku tohoto čísla, je celkem jed-
noduchý, přesto vyžaduje určitou přesnost. 

Nejdříve narýhujte nožem (pozor, abyste ne-
prořízli papír!) čáry označené tenkou šipkou. Tlus-
tá šipka vyznačuje místo střihu, které díl rozdělu-
je na menší dílky (tašky na stříšce a rohové tašky), 
nebo u křížku vykrojené konce ramen.

Stavbu začneme dílem 1. Slepte spodní část 
podstavce a potom šikmé strany. (Spodní zahnu-
té okraje slouží po zhotovení modelu k přilepení 
k  podkladu.) Slepený podstavec dáte stranou. 
Zpracujete díl 2. Nejlépe kulatými nůžkami vy-
střihnete otvor, do něhož vlepíte díl 3. Ten vytva-
rujete do kulatého sloupu. (Zaoblení dosáhnete 
několika přetaženími dílu přes hranu stolu.) Za-
hnuté zoubky okraje přilepíte na spodní část dílu 
2. Stejným způsobem pokračujete u dílu 5, který 
nejdříve vytvarujete a slepíte, a pak do vystřiže-
ného otvoru vlepíte druhý konec sloupu (díl 3). 
Po zaschnutí lepidla nalepíte ozdobnou část (díl 
4). Snažte se, aby začátek pásku navazoval na le-
pený spoj sloupu. Přebytečnou část odstřihněte. 
Tím zakryjete případné nerovnosti střihu otvoru 
pro sloup. Celý sloup zkompletujete s  podstav-
cem (díl 1). Spodní část musí lícovat s horní částí!

Zpracujete díl 6 a na něj nalepíte díl 7 a na vy-
značené místo přilepíte díl 8, kterou začněte lepit 
od hrany (přebytečnou část odstřihnete). 

Samostatně zpracujete horní nástavbu (díl 9), 
na kterou přilepíte hotovou stříšku (díl 10).

Zpracování stříšky: Díl 11 – křížek vystřihnete 
a přes vyznačenou bílou čáru vprostřed dílu pře-
hnete a slepíte. Pozor, dolní bílé chlopně musí zů-
stat neslepené! Na konci ramen vystřihnete klínky 
(z rohu k bílému bodu) a špendlíkem uděláte ot-
vory vyznačené bílým kroužkem. Křížek nalepíte 
na vrcholek stříšky. Každou stranu stříšky osadíte 
taškami (díl 12). Začněte odspoda. Tašky lepte tak, 
aby obloukem přesahovaly stříšku. Vyčnívající taš-
ky na bočních hranách odstřihněte. Lepí se v tom-

to pořadí – dolní část: tři tašky, nad ně dvě a v nej-
užším místě jednu tašku. Po zaschnutí nalepíte ro-
hové tašky, které před nalepením trochu prohnete. 
Potom vše slepíte dohromady.

Na závěr na sloup nalepíte Madonu.
Martin Zikeš
Kresba autor

PŘÍLOHA

MODEL PÍSNICKÝCH BOŽÍCH MUK  
– VYSTŘIHNĚTE A SESTAVTE SI
Milí čtenáři, v tomto čísle časopisu u nás jsme vám připravili vánoční dárek  
– papírový model božích muk v Písnici. najdete ho vložený vprostřed čísla.
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Jak se na Libuši a v Písnici žije 
babičkám a dědečkům?

Z vlastního pohledu na věc a díky 
setkávání se těchto nejstarších oby-
vatel naší městské části již řadu let 
vidím, že život není lehký již tím, že 
síly ubývají, nemoci přibývají. Ale 
hlavně ubývá tzv. rychlá koordinace 
pohybů i  chůze a  s  tím je spojené 
nebezpečí. Naše městská část v dří-
vějším období byla klidné území. 
Setkávání spoluobčanů v  jakékoli 
denní době bylo beze strachu a pro-
blémů. Dnes je tomu jinak. I  v  naší 
městské části dochází k velké migra-
ci neznámých osob, rychlejší je tem-
po lidí i aut, a to vše staršího člověka 
dokáže rozhodit. A  rady vlastních 
dětí, že to je normální a že to je život, 
považuji za něco, s  čím nemohou 
starší osoby již zápasit. Mezi našimi 
seniory se samozřejmě obráží jejich 
dřívější život, nedosažení některých 
cílů. Mnohdy jsou zcela osamoceni, 
byť žijí v domku s dětmi pohromadě.

Za co jsou vděčni, a naopak co 
postrádají?

Stáří má své právo na klid, dě-
lat věci, na které stačíme, vzdát se 
úvazků na celé dny, fyzicky odpočí-
vat, číst, najít si blízkou osobu, přá-
tele, se kterými je možné chodit na 
procházky po okolí, obdivovat změ-
ny, ke kterým kolem dokola dochá-
zí, radovat se z možností z toho vy-
plývajících. Čas seniorů je vyhrazen 
jen pro ně samé. Měly by si to děti 
a  vnoučata uvědomovat. Nepřipo-
mínat „Vy se máte, že do práce ne-
chodíte, a co byste vlastně celý den 
dělali?“ Ano jen se o sebe starat, ale 
to mnohdy babičky a dědečkové již 
sami ani nezvládnou.

Jak dlouho funguje v naší měst-
ské části Klub Senior?

V  naší MČ Klub Senior již zdobí 
krásná třináctka. A za těmito roky je 
věru moře a moře práce. Dokládá to 
8 šanonů zmapované činnosti v Kro-
nice. Možné je do ní nahlédnout 
a  pokochat se tím, co vše jsme již 
absolvovali.

Vy sama, jak dlouho a proč do 
Klubu Senior chodíte?

Do klubu chodím 13 let a zaujalo 
mě setkávání se svými vrstevníky ze 
všech organizací − hasiči, Český čer-
vený kříž, Sokol a jiné.

Od začátku jste byla aktivní or-
ganizátorka?

Ano, pracovala jsem ve funkci po-
kladníka. Od začátku jsem se společ-
ně účastnila všech připravovaných 
akcí. Práce byla zodpovědná a vtáh-
la mě do všech příprav a s tím spoje-
ných povinností. Je pravdou, že v r. 
2011 jsem chtěla práci ukončit, ale 
po zvážení okolností jsem setrvala.

V současnosti Klub Senior vede-
te. Proč jste tak skromná a ani to 
o sobě neříkáte?

Bylo to trochu jinak. Po úmrtí 
paní Kvapilové jsme se ve třech oso-
bách ujali této práce. Nebylo stran 
úřadu s námi jednáno ani počítáno 
a  byli jsme tímto i  zaskočeni. Na-
konec jsem byla pověřena do doby 
voleb (květen − září) klub zastupo-
vat. Kandidovala jsem osobně jen 
ze zvědavosti, společně se čtyřmi 
členkami (jedinými), které chtěly ve 
výboru pracovat. Měly jsme radost, 
že naše kandidátka měla úspěch, 
přestože jsme byly na volební listi-
ně umístěny na posledních místech. 
Bylo to pro mě i  ocenění dvanácti-
leté práce. Další jednání o rozdělení 
funkcí ve výboru jsem nechala na 
ostatních členkách. Potěšilo mě, že 
jsem byla jednomyslně zvolena. Ne-
rada zdůrazňuji vedoucí klubu v mé 
osobě, neboť stejně pracuji již 13 let 
a bylo vždy mojí prioritou pracovat 
dobře ve prospěch všech seniorů.

Co vás k této práci přivedlo?
Sociální cítění s lidmi.

Co vás na ní baví?
Nejvíce mě baví a jsem zcela spo-

kojená, když se práce daří. Nejvíce 
však názory a diskuse některých se-
niorů, které jsou mnohdy na vysoké 
úrovni, sama se dovídám takové za-
jímavosti, které jsem dosud nevědě-
la. Baví mě připravit něco, co seniory 
zaujme, a uskutečnit výlet za nejniž-
ší možnou cenu.

Jak se vám spolupracuje se sou-
časným výborem Klubu Senior?

Průměrný věk výboru Klubu Seni-
or je 70 let. Snaha o zapojení mlad-
ších osob, členů klubu, vyšla napla-
no. Jsem ráda, že celý výbor klubu 
táhne za jeden provaz. Odvádí 100% 
práci. Pracují samostatně a je na ně 
spolehnutí.

Můžete uvést jmenovitě některé 
další aktivní seniory. Co umějí 
a co ostatním dávají?

V naší MČ i v Klubu Senior máme 
mnoho významných osobností, znal-
ců v  oboru. Obohacují odpoledne, 
která trávíme v  klubu: Dr. Randová 
– historie, Dr. Mastná − vynikající 
dietoložka, Ing. Lehovec − odborník 
v  zahradnictví, vinařství, Prof. Kaně-
rová − příprava programů s hudbou, 
paní Hlaváčková − výroba betlémů 
(figurek s ukázkami), paní Lada – vý-
stava vlastních výrobků paličková-
ním, Ing. Herc − přednášky o včelách, 
Dr. Henzl – internista se zajímavými 
přednáškami nejen ze zdravotnictví, 
Ing. Baier − mykolog a  velký znalec 
na úseku ochrany hub, Prof. Samcová 
− velmi zajímavé přednášky o vzniku 
země, Klub Junior a  jiní. Omlouvám 
se, jestli jsem na někoho zapomněla.

O Klubu Senior se někdy říká, že 
je to ustálená společnost. Ob-
měňují se lidé, kteří do něj chodí, 
nebo jich přibývá?

Ano, je to vlastně ustálená společ-
nost, a to z prostého důvodu. Někte-
ří senioři rádi chodí, jiní rádi cestují 
a  někteří přijdou jen na zajímavou 

přednášku. A my to tak bereme. Vždy 
jsme rádi, když stálá seniorka přive-
de do klubu kamarádku, ta vidí, slyší. 
Pak již není problém přicházet častě-
ji, přihlásit se na výlet a podobně.

Je pro návštěvníky klubu důležité, 
že se znají často třeba desítky let?

Ano, je to velmi důležité, že se spo-
luobčané znají! Vyplývá to i z toho, že 
se kluby tvoří právě pro určitou měst-
kou část nebo obec. Naopak, to, že se 
k  nám přihlašují lidé z  jiné městské 
části, je známkou dobré práce klubu.

Myslíte, že jsou oblíbenější jed-
norázové akce, nebo dlouhodo-
bější zapojení?

V  našem klubu ani jednorázové 
akce neexistují. Všechno souvisí se 
vším a  opakování je matka moud-
rosti. Některé přednášky se rozšiřují, 
jiné navazují na druhé a podobně.

Jaké aktivity patří mezi nejob-
líbenější? A na které byste vy 
chtěla upozornit, protože větší-
mu zájmu prozatím unikají?

Mezi nejoblíbenější patří výlety, 
týdenní pobyty, přednášky, divadel-
ní představení. Mezi akcemi, které 

ROzHOvOR

STÁŘÍ MÁ PRÁVO DĚLAT VĚCI, NA KTERÉ STAČÍ
na otázky časopisu u nás odpovídá paní Zdena Prchlíková z vý-
boru Klubu senior v městské části Praha-Libuš.
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bychom chtěli dále nabídnout, by 
bylo společenské odpoledne s tom-
bolou a hudbou.

Mění se zájmy seniorů za tu 
dobu, co s nimi pracujete?

Nemění. Někteří senioři projevili 
zájem o kurz na počítači, angličtinu 
a němčinu. Je to ale jen malé množ-
ství seniorů.

Jak jste spokojeni se spoluprací 
s MČ Praha-Libuš?

Od r. 2012 do roku 2013 se nedá 
téměř o spolupráci hovořit! Projevily 
se některé nedostatky. Bylo vyžado-
váno okamžité vypracování Provoz-
ního řádu, seznamu platících senio-
rů, ale věc nebyla dotažena do kon-
ce. I na jiné požadavky nebyla odpo-
věď. Museli jsme si vyžádat slyšení 
až u p. starosty. Potřebovali bychom 
informovat v  předstihu o  akcích 
směrem od MČ k seniorům, i přesto, 
že tyto informace jsou uvedeny vždy 

v časopise U nás. Doufáme, že v oso-
bě paní ing. Koudelkové nalezneme 
to pravé, co potřebujeme.

Využíváte nové nabídky MČ 
Praha-Libuš z poslední doby, 
např. kurzy práce na počítači, fit 
cvičení?

Ne.

Co byste si přáli v nejbližším ob-
dobí změnit, vylepšit?

Lepší komunikaci s MČ Praha – Li-
buš a Písnice.

Máte zkušenost s prací se senio-
ry i z jiných městských částí nebo 
měst?

Samozřejmě, že se zabýváme 
průzkumem, jak to vypadá v  jiných 
městských částech, ale my stále ve-
deme. Není to o chvále samé, neboť 
při nulové finanční podpoře dosa-
hujeme na všech úsecích dobré vý-
sledky. Nedaleko naší městské části 

dostávají pro seniory až 90 000 Kč, 
které používají pro cca 50 seniorů na 
zaplacení 50 % na divadlo, 50 % na 
výlet, 50 % na rekreaci.

Dají se podle vás senioři na Libu-
ši a v Písnici označit jako aktivní, 
zapojují se rádi?

Cca čtvrtina je velmi aktivní, 
ostatní rádi využívají připravených 
plánovaných akcí.

Co byste poradila seniorům, 
kteří sedí doma a váhají, jak 
udělat první krok do seniorské 
společnosti?

Přijít, vidět, zažít, najít si příjem-
ného vrstevníka, popovídat si a  již 
vplujete do víru seniorského života. 
Začnete tím pádem sledovat pro-
gram klubu v  časopise a  budete se 
těšit na příští setkání.

Co se vám osobně nejvíc líbí na 
Libuši a Písnici?

Libuš a Písnice je mojí velkou lás-
kou. Bydlela jsem zde skoro 40 let, 
znám celou řadu občanů, se kterými 
jsem se setkávala již ve škole pro-
střednictvím SRPŠ, v  Sokole, ČČK, 
mezi hasiči, a  znala jsem je mladé. 
Dnes, na stáří, jsem ráda, že žijí a že 
mohu něco málo pro ně udělat. Ráda 
se na Libuš vracím, pozoruji změny 
a mám radost z úspěchů jednotlivých 
občanů. Ruch a  podnikatelská čin-
nost, přílišné množství aut mi zatím 
nevadí, ale velké množství migrace 
vietnamské komunity, s tím spokoje-
ná v žádném případě nejsem.

Na co se právě nejvíce těšíte?
Těším se na zimní období relativ-

ně klidnější, na čas pro sebe a vnou-
čátka. Dále na dvě předvánoční akce 
– zámek Dobříš, kostel Jílové − a na 
vánoční svátky s rodinou.

Ptali se: Hana Kolářová,  
Jana Leichterová, Martin Zikeš

PROČ KašLeMe
Kašlací reflex je zprostředkován 

přes nervovou a  svalovou soustavu 
a vytváří koordinovaný proces v lid-
ském těle. Je to reflex, který probí-
há na základě reakční citlivosti či-
del pro kašel, která jsou nakupena 
v  podslizniční tkáni dýchacích cest. 
Probíhá ale i  při podráždění nervo-
vých zakončení i mimo dýchací sou-
stavu prostřednictvím tzv. bloudivé-
ho nervu.

Kašel je většinou reflexem mi-
movolním, ale člověk si ho dokáže 
vyvolat prostřednictvím výzvy moz-
kovým buňkám i o vlastní vůli. Často 
se tyto dvě situace v životě člověka 
prolínají a  způsobují obtíže, které 
jsou příčinou návštěvy u lékaře.

Nejčastějším důvodem pro mi-
movolní (spontánní) kašel je infek-
ce v dýchacích cestách. Převážně je 
infekce způsobena virovými částice-
mi. Je dobré si uvědomit, že kromě 
zánětu patrových mandlí (angina), 
zánětu středního ucha (otitida) a zá-
nětu plic (pneumonie) jsou praktic-
ky všechna onemocnění dýchacích 
cest způsobena viry. To znamená, že 
zánět nosohltanu a  s  ním mnohdy 
spojený zánětu obličejových dutin 
(sinusitida), zánět hrtanu (laryngi-
tida), zánět průdušek (bronchitida) 

i  průdušinek (bronchiolitida) jsou 
prvotně způsobeny virovou náka-
zou. Po určité době se sice tyto ná-
kazy mohou komplikovat bakteriál-
ní nákazou, ale nebývá to obvyklé.

PROsTŘeDí  
OVLiVŇuJe neMOc

Na průběhu nemoci se spolupo-
dílí kromě kvality imunitního systé-
mu a  síle infekčního vlivu i  kvalita 
prostředí, v kterém žijeme. Pokud ži-
jeme v prostředí s vyšším výskytem 
zplodin a zároveň domácí prostředí 
je suché a  teplé, dochází k  poško-
zení výstelky (epitelu) dýchacích 
cest. Narušení celistvosti epitelu 
způsobuje zvýšenou možnost pro 
průnik virových částic do tkání dý-
chacích cest. Zevní prostředí může-
me ovlivnit jen velmi omezeně, ale 
domácí prostředí je v našich rukách. 
Optimální pro očistnou schopnost 
dýchacího systému je udržovat 
doma teplotu okolo 19 °C a  rela-
tivní vlhkost mezi 50 až 75 %. Větší 
chladno může vést k  podchlazení 
sliznice, které se stanou náchylnější 
pro vstup infekce (mylně uváděná 
nemoc z  nachlazení), naproti tomu 
vyšší teplota v  obytných místnos-
tech může vést k  již zmíněnému 
vysušování sliznic a efektu prakticky 

stejnému, tj. snížení obranyschop-
nosti proti infekčnímu vlivu. Nehle-
dě na to, že při vyšší domácí teplotě 
a vyšší vlhkosti může docházet k po-
množování mikroorganismů, které 
nazýváme roztoči a  ti mohou způ-
sobit rozvoj alergických onemocně-
ní, včetně astmatu, která se mimo 
jiné mohou projevovat také kašlem. 
Stejná situace platí i  pro domácí 
plísně. Prostě teplo + vlhko jsou 
špatné pro dýchací soustavu. Taktéž 
pobyt v  zakouřeném, nevětraném 
a prašném prostředí způsobuje vyšší 
riziko infekčního či alergického kaš-
le. Je známé, že pyly stromů či trav 
se vlivem zplodin dieselových mo-
torů stávají agresivnější a působí ra-
zantně na rozvoj přecitlivění na pyly 
u disponovaných jedinců.

HYGienicKÁ HYPOTÉZa 
VZniKu asTMaTu

Významné zjištění přinesla na 
začátku 90. let minulého století ně-
mecká vědkyně Erika von Mutius. 
Porovnávala zdravotní stav němec-
kých dětí těsně po sloučení Ně-
mecka. Dospěla k  jednoznačnému 
závěru, že ve východním Německu 
(bývalá NDR), kde děti masivně na-
vštěvovaly předškolní zařízení a kde 
kvalita ovzduší byla horší než v  zá-

padním Německu (NSR), jsou děti 
sice častěji nemocné, ale nedochází 
tak často k rozvoji alergických či ast-
matických obtíží.

Naproti tomu u  dětí v  západním 
Německu (bývalé NSR) tomu bylo 
přesně naopak. Zdůvodnění tohoto 
zjištění našla v  tzv. hygienické hy-
potéze rozvoje asthma bronchiale, 
pro kterou platí, že infekční podně-
ty v dětském věku zabrání imunitní 
soustavě zahálet, a tím se nevytvoří 
takové imunitní látky, které jsou za-
potřebí k rozvoji astmatu. Bylo kon-
statováno, že nerovnováha mezi Th1 
a  Th2 bílými krvinkami způsobuje 
přesměrování žádoucí imunity na 
imunitu nežádoucí. Tato hypotéza je 
s  určitými modifikacemi přijímána 
dodnes.

Statistika je neúprosná − asi 50 
procent populace má geneticky za-
kotvenou dispozici pro rozvoj aler-
gických onemocnění, 30 procent se 
alergiky stane a z toho nejvážnějším 
projevem alergie –astmatem − one-
mocní v  některých oblastech až 10 
procent populace.

Pokračování příště.

MUDr. Jindřich Pohl,  
dětská klinika Thomayerovy nemocnice, 

dětská ambulance Písnice

zDRAvÍ

AKUTNÍ A DLOUHODOBÝ KAŠEL U DĚTÍ (1)
Kašlací reflex patří k základním obranným očisťovacím reflexům. spolu s dávicím a kýchacím reflexem nás 
chrání před nežádoucími podněty (látkami a organismy), které vstoupily do těla. není pro člověka specific-
ký, takto reaguje organismus většiny savců.

Foto: Vladimír Kudrna
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iva Jngwirthová:
Pohodoví rodiče  
– pohodové děti
ISBN: 978-80-7367-536-3
Autorka PhDr. 

Ing. I. Jung-
wirthová se pro-
fesionálně vě-
nuje především 
diagnostice škol-
ní zralosti a  ro-
dinnému pora-
denství. V  této 
publikaci po-
skytuje především rodičům rady 
jak podporovat a  podněcovat vý-
voj dětí a upozorňuje je na to, čeho 
je třeba se při výchově vyvarovat. Ve 
čtivě napsaném, humorně laděném 
textu se věnuje všem složkám vý-
voje (motorickému a  kognitivnímu, 
vývoji komunikace a paměti, sociál- 
ních dovedností, samostatnosti). 
Problematiku vysvětluje s  použitím 
četných konkrétních příkladů i  na 
základě otázek rodičů, s nimiž se se-
tkává ve své poradenské a přednáš-
kové praxi. Kniha je psána pro rodi-
če dětí do 6 let.

Markéta Zinnerová:
Pohádky plné pohody
Známá au-

torka pohádek 
a  příběhů pro 
děti má dar ob-
léknout kla-
sické pohádky 
do moderního 
hávu, přiblížit je 
tak současnému 
čtenáři, diváku 
či posluchači. A  tak je v  těchto po-
hodových pohádkách permanentně 
přítomna jakási schopnost aktuální-
ho pojmenování žhavé přítomnosti 
tematicky i  stylově. Právem získala 
Markéta Zinnerová mnohá ocenění 
z řad odborné veřejnosti i čtenářské 
obce. Zvuková podoba Pohádek pl-
ných pohody je optimální. Jitka Mo-
lavcová a Martin Dejdar v nich před-
vádějí herecký koncert na mikrofon 

a  zazpívají i  originální úvodní a  zá-
věrečnou písničku. Skladatel hudby: 
Jaromír Klempíř.

A protože opravdu máme takří-
kajíc na krku Vánoce, přidám ještě 
dva vysloveně vánoční tituly.

Klára Trnková:
Vánoční verše a koledy
ISBN: 978-80-87678-11-4
V ý p r a v n á 

kniha obsahu-
je nejznámější 
české vánoční 
verše a  koledy 
s  ilustracemi 
a  kolážemi ze 
starých obrázků 
a pohlednic. Autorka tak dokáže při-
pomenout tradiční pohodu Vánoc 
z časů, kdy byly Vánoce ještě svátky 
klidu a  míru a  znamenaly pokoj li-
dem dobré vůle.

Pavel Klein:
Vánoční kuchařka
Tato jedineč-

ná kuchařka na-
bízí mnoho de-
sítek tradičních 
i  nevšedních re-
ceptů, které jistě 
obohatí vánoční 
pohodu výbor-
ným kulinář-
ským zážitkem. 
Obsahuje totiž 
nejen návody na výrobu cukroví 
a moučníků, ale i recepty na nápoje, 
saláty, nádivky, tradiční česká jídla 
atd. Kuchařka, která vychází pouze 
ve formě elektronické knihy, jistě 
najde uplatnění nejen v čase Vánoc, 
ale při vaření po celý rok.

Tak tolik tedy pro letošek s  kni-
hami. Přeji všem Vánoce pohodové 
a radostné a do příštího roku:
zůstávat hlavně svými pány
a nepolykat cizí strach,
nedělat žádným šaškům kmány
a užívat si na toulkách…

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ vIRTUÁLNÍ KNIHKUPeCTvÍ (90)
TAK LETOS NAPOSLED…
No a zase je tu poslední letošní číslo Unáse a na krku máme dobu trans-
parentní štědrosti, lásky, porozumění a neradostných rekapitulací. Teda 
každý sám od sebe, ať si třeba rekapituluje i radostně, ale budeme-li re-
kapitulovat jako společnost občanů této naší země, tak fakt nic moc. Nej-
prve jsme si svobodně zvolili (promiňte, pane prezidente) špatného pre-
zidenta, potom premiér pan Čistý dojel na ženský a nakonec předčasné 
volby vyhráli socani s tak odřenýma ušima, že si nemohu nevzpomenout 
na starého Pyrrha. I proto a vzhledem k nastávajícímu času pohody, třeba 
neautentické, vybírám letos naposled z knih (tištěných i elektronických), 
které jsou pohodové, nebo alespoň pojednávají o pohodových věcech…

Společenský večer se konal v  Li-
bušské sokolovně a  myslím, že po 
všech stránkách se tato akce velice 
vydařila. Libušský sbor u této příle-
žitosti a také u příležitosti 85. výročí 
založení našeho sboru obdržel od 
starosty Městského sdružení hasičů 
hl. m. Prahy pana Jindřicha Riesnera 
čestné uznání druhého stupně, kte-
rého si velice vážíme.

Chtěl bych poděkovat naší měst-
ské části, potažmo starostovi Mgr. Ji-
římu Koubkovi za finanční výpomoc 

a  osobní účast na této společenské 
akci. Také děkuji Městskému sdruže-
ní hasičů Praha za to, že nám umož-
nilo v tomto roce tento společenský 
večer na Libuši uskutečnit. Nemalý 
dík také patří panu Milanu Rotheovi 
a kolektivu z libušského hotelu Cham 
za perfektně připravené občerstvení.

Ještě jednou děkuji!

Bc. Michal Korbel,  
místostarosta SDH Libuš 

Foto: archiv SDH Libuš

SPOLEČENSKÝ VEČER  
PRAŽSKÝCH HASIČŮ
sbor dobrovolných hasičů Libuš měl tu čest pořádat 16. listopadu 
2013 společenský večer všech sborů dobrovolných hasičů z Prahy.

Během krátké doby přinesla 
osobně paní Zdeňka Kšírová svůj 
soutěžní recept na Jablečné rych-
lokoblížky. Jsou vskutku vynikají-
cí! Vždyť našim porotcům na Jabl-
kobraní chutnaly nejvíce a vybrali 
je jako vítězné. Paní Kšírová bo-
hužel nebyla přítomna vyhlášení, 
a  tak si nemohla převzít hlavní 
cenu. Patří jí proto alespoň do-
datečné poděkování – také za to, 
že zatím jako jediná nabídla svůj 
recept ke zveřejnění. Děkujeme.

Recept na jablečné koblížky 
paní Kšírové je jednoduchý. A když 
vynecháme v poslední fázi obale-
ní v moučkovém cukru, je vhodný 
i pro diabetiky. Dobrou chuť.

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

VÍTĚZNÝ RECEPT  
NA JABLEČNÝ KOLÁČ
V minulém čísle časopisu u nás vyšla výzva pro všechny sou-
těžící, aby se s námi podělili o recepty na báječné koláče upe-
čené speciálně do soutěže o nejlepší jablečný koláč na letoš-
ním prvním Jablkobraní. 

JabLeČnÉ 
RYcHLOKObLíŽKY
250 ml mléka
350 g polohrubé mouky
2 vejce
3 jablka
špetka soli
1 prášek do pečiva
1 lžíce rumu
Jablka oloupeme a  nastrou-
háme. Řádně je promícháme 
s  ostatními ingrediencemi, až 
vznikne hladké těsto. Polév-
kovou lžící tvoříme koblížky 
a  vkládáme do rozpáleného 
oleje a  smažíme do zlatova. 
Necháme okapat na ubrous-
ku a obalujeme v moučkovém 
cukru, nebo jen posypeme.

Zdeňka Kšírová
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DeBATA

Minulé číslo časopisu U nás 
přineslo v  této rubrice infor-
mace, které přímo spojovaly 
bezdomovce s  vykrádáním 
domů či zahrad. Šlo o  po-
hled občanů, průzkum mezi 
sousedy, vyprávění, pozoro-
vání, ale i  dohady. Bylo tedy 
na místě zeptat se na situaci 
na Libuši a  Písnici také těch, 
kteří ji denně řeší v rámci své 
práce, Policie České republi-
ky, obvodního ředitelství po-
licie Praha IV, místní oddělení 
Lhotka. Vyzpovídali jsme se 
pana npor. Jaroslava Němce.

 
„Předně je třeba začít 

rozlišovat mezi bezdomov-
ci, drobnými kriminálníky 
a distributory drog či drogo-
vě závislými. Jedná se totiž 
o tři různé skupiny, které ne-
lze popsat společně, ale na-
opak je potřeba je vymezit.

Začněme bezdomovci. 
Tito lidé jsou totiž nejvíce 
vidět. Nemají kam jít, pose-
dávají na lavičkách, někdy 
i v hloučcích, a mají obvykle 
nevzhledný oděv. Vyskytují 
se častěji kolem supermar-
ketů, kde čekají na vyhození 
právě prošlého zboží, ně-
kdy prohledávají kontejne-
ry nebo jsou vidět s vozíčky, 
jak odvážejí kov do sběren. 
Nic z  toho ovšem není pro-
tiprávní a  z  hlediska práva 
není opora pro zásah poli-
cie. Vynecháme-li, že odpad-
ky se stávají majetkem obce, 
není na právě popsaném 
jednání nic, co by odporo-
valo zákonům. Navíc jejich 
vyhnání z  náměstí či ulice 
situaci neřeší, neboť tito lidé 
nemají kam jít. Toto je mimo 
policejní oblast, je to více 
otázkou např. nadací, které 
mohou nabídnout pomoc. 
A je zase otázkou, zda ji lidé 
bez domova budou chtít při-
jmout. I tak policie tyto oso-
by eviduje, neboť kolem 80 
% z  nich je mimopražských 
a zjišťuje se, zda nejsou hle-
dáni např. k  soudům. O  no-
vých bezdomovcích v  loka-
litě se policie dozví. Nejsou 
to ovšem oni, kdo vykrádá 

byty, zahrady, domy. Nejsou 
u  nich evidovány krádeže 
a i kovy sbírají mezi věcmi na 
vyhození. 

Druhou skupinu tvoří 
drobní kriminálníci. Ti už tak 
vidět nejsou. Tito drobní zlo-
ději obchází domy a hledají, 
kde je co otevřené. Mnoho-
krát jim krádež vyjde, aniž 
by byli zadrženi. Když jsou 
nakonec přeci jen chyceni, 
lze jim dokázat jen jeden 
konkrétní přečin. Dostanou 
podmínku, uhradí vzniklé 
škody, ale recidiva se dá oče-
kávat. Znovu mají několikrát 
štěstí, než jsou chyceni za je-
den z mnoha přečinů. Často 
žijí v partičkách, odkud pod-
nikají výpady. Policie pak za-
znamenává několik vln krá-
deží. Aktuálně je známo a ře-
šeno jejich hnízdo v  Modřa-
nech, odkud vyráží do okolí. 

Další skupinu tvoří distri-
butoři a uživatelé drog. Mají 
místa, kde se scházejí a dro-
gy prodávají a kupují. Schůz-
ka proběhne obvykle velmi 
rychle, během deseti minut, 
nejčastěji mezi třetí a  pátou 
hodinou ranní. Tito lidé shá-
nějí peníze na další dávky 
drog a  přistupují proto rov-
něž ke krádežím. Cestou na 
setkání a z něj již vyhlíží, kde 
získat peníze na další dávku. 
Polovina z nich krade pouze 
kvůli situaci, v  které se na-
cházejí, totiž kvůli drogové 
závislosti.“  

V   případě bezdomovců 
se tedy příspěvek z  minulé-
ho měsíce mýlil. Jako pozo-
rovatelé snadno připisujeme 
protizákonné dění těm, kte-
ří jsou nejvíc vidět, zatímco 
praví viníci se zkušeně skrý-
vají a  předvídají naše chová-
ní v  okolí bydliště. Přesto je 
chování bezdomovců na ob-
tíž, pokud za sebou neuklízejí 
a  nechávají nepořádek. Jsou 
to ovšem drobní kriminálníci, 
případně uživatelé drog, na 
které bychom si měli skuteč-
ně dávat pozor. 

Matěj Kadlec

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

NA CO SI SKUTEČNĚ 
DÁVAT POZOR

VÁnOČní KOnceRTY 
HuDebnícH KROuŽKŮ

Přijměte pozvání na tradiční kon-
certy v  předvánočním čase, které se 
svými žáky připravili hudební lektoři 
a  lektorky Klubu Junior nejen pro ro-
diče a blízké, ale též pro přátele a pří-
znivce, a  které se uskuteční v  pon-

dělí 2. prosince v  18.15 v  prostředí 
english international school of 
Prague a  dále v  úterý 3. prosince 
v 18.30 hodin v sále Zuš adolfa Vo-
borského v Praze 12.

Srdečně zveme!

Lektoři a vedení Klubu Junior

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz
na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

PROsinec 2013
(výběr z programu)

9. 12. | PO | Tanečky a rytmika pro 
nejmenší s Hankou
10. 12. | ÚT | Vánoční dílna pro 
děti s Luckou – přijďte si vyrobit ozdo-
bičku na stromeček, vánoční přáníčko 
nebo ještě něco jiného
11. 12. | ST | sportování pro děti 
i rodiče s Janou
12. 12. | ČT | Divadélko pro nej-
menší – pohádka O hladové housence 
s Martinou
16. 12. | PO | Předvánoční tančení 
a zpívání
17. 12. | ÚT | Vánoční překvapení – 
s Luckou si vyrobíte svícen na vánoční stůl
18. 12. | ST | staročeské VÁnOce 
v Kuřátku s dárkem s překvapením. 

Vstupenka na oslavu např. rodič + dítě = 
dárek 1 ks pro dítě a 1 ks pro dospělého. 
Všechny přinesené balíčky poskládáme 
pod stromeček a  každý si bude moci 
vylosovat „od Ježíška“ opět jiný balíček 
od jiného návštěvníka. Hodnota dár-
ku v  balíčku nerozhoduje, jde o  nápad, 
vtip a  překvapení pro všechny. Házení 
pantoflem, rozkrojení jablíčka, plovoucí 
lodičky aj.
19. 12. – 6. 1. 2014 ZaVíRÁMe aneb 
na viděnou v roce 2014!

Kompletní nabídku programů, služeb 
a  aktivit naleznete na adrese www.ku-
ratko.mistecko.cz. Případné změny a de-
taily k vybraným  programům naleznete 
taktéž na webu MC či na nástěnce v cen-
tru 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.

T. J. sokol Libuš pořádá

PŘeDVÁnOČní VeŘeJnOu
 cViČební HODinu,

která se koná 
v pondělí 16. prosince 2013 od  17.00 hodin  

v sokolovně.

Program: 
ukázky cvičebních hodin rodičů s dětmi, nejmladšího žactva – předškoláků, 
mladších a starších žákyň a žáků, vystoupení pěveckého sboru Libuše, jako 

hosté vystoupí gymnastky z T. J. Sokol Kunratice
Srdečně Vás zve 

výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš
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LAČHE ČHAVE
VOLnOČasOVÝ KLub 
ROZHLeDna

Jsme volnočasový klub pro děti 
a  mládež ve věku 6–15 let. Můžeš 
s  námi trávit svůj volný čas, během 
klubu můžeš kdykoliv přijít nebo ode-
jít. Součástí klubu je stolní fotbálek, 
ping-pongový stůl, spousta společen-
ských her, internet a mnoho dalšího.
 Kde nás najdete:
Smolkova 565, vstup společný se 
soukr. SOU obchodu a  služeb, Pra-
ha 12
Telefon: +420 723 293 601
email: info@lache-chave.cz
Webová stránka:  
www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 
a čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny úterý a pátek.
 Program na měsíce prosinec:
4. 12. | Německé a anglické Váno-
ce a výroba vánočních koulí
5. 12. | Mikulášská dílna − vyrábění 
masek čerta a Mikuláše z papíru, zdo-
bení jablíček kořením, výroba dekora-
cí do okna (vločky, vánoční vzory)
12.12. | Vánoční Praha a  betlémy 
v kostele Panny Marie Sněžné. Vstup 
pro děti 25 Kč.
13. 12. | Vánoční večírek v  klubu 
Rozhledna. Zveme všechny děti na 

Vánoční večírek o. s. Lačhe Čhave, 
který se uskuteční v  Rozhledně od 
14.00 do 18.00 hodin. 
Celodenní výlety:
8. 12. | Velký výlet po vánoční ozdo-
bené Praze. Podíváme se na ozdobený 
stromek na Staroměstském náměstí. 
Živý betlém na témže místě nebo za-
vítáme do kostela Panny Marie Sněž-
né, kde uvidíme více než 200 betlé-
mů z  různých materiálů a  staročeská 
řemesla. Vstupné pro děti 25 Kč. Sraz 
na hřišti Go Green (Klokotská) v 11.15, 
druhý sraz 11.30 na zastávce Libuš, 
směr Kačerov. Návrat cca v  18.00 na 
totéž místo. S  sebou: opencard, ma-
lou svačinu, pití, peníze na vstupenku, 
popř. kapesné. Více informací nalez-
nete na www.lache-chave.cz nebo na 
FB profilu NZDM Rozhledna.
Od 14. 12. do konce roku 2013 bu-
dou všechny služby o. s. Lačhe Čha-
ve zavřeny.

Změna programu vyhrazena.
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 pra-
cuje sociální pracovník a tlumočnice. 
Služby jsou poskytovány zdarma.
adresa: Libušská 319/126, Praha-
-Libuš, 6. patro hlavní budovy Sapa
Otevírací doba: středa 9.00−13.00 
hodin
Návštěvu mimo otevírací dobu je 
nutno předem domluvit či objednat.

Telefon: +420 776 112 219
e-mail: info@lache-chave.cz 
Webová stránka: 
www.lache-chave.cz
 Program na měsíce prosinec:
4. 12. | Výroba masek (Mikuláš, 
čert, anděl)
11. 12. | Těšíme se Vánoce − zdo-
bení perníčků a povídání o Vánocích
13. 12. | Vánoční večírek v  klubu 
Rozhledna. Zveme všechny děti na 
Vánoční večírek o. s. Lačhe Čhave, 

který se uskuteční v  Rozhledně na 
adrese Smolkova 565, Praha 12 od 
14.00 do 18.00 hodin. 
Od 14. 12. do konce roku 2013 bu-
dou všechny služby o. s. Lačhe Čha-
ve zavřeny.

Změna p rogramu vyhrazena.
Více informací naleznete na 

www.lache-chave.cz.
Těší se na vás:

Veronika a Pavla

PROGRaM na PROsinec 
a ZaČÁTeK LeDna

Zveme srdečně všechny senio-
ry z MČ Praha-Libuš na připravený 
prosincový program. Rádi uvidíme 
i ty, kteří stále váhají, nebo pro za-
neprázdněnost nemohou chodit 
pravidelně.
3. 12. | Na předmikulášský den 
jsme připravili posezení v  Dobříši. 
V  11 hodin odjezd od Eimů, pro-
hlídka zámku, prohlídka města, 
posezení s občerstvením a hudbou 
v  zámecké restauraci. Přihlášky 
v Klubu Senior.
10. 12. | Rádi v tento den v klu-

bu přijmeme naše milé juniory 
s  hudebním vystoupením uspořá-
daným paní Ing. Koudelkovou. Již 
se na Vás těšíme!
21. 12. | Ke zpříjemnění předvá-
nočního období sobotní koncert 
v kostele v Jílovém u Prahy. Odjezd 
ve 14.30 od Eimů, návrat cca ve 
20.00. Poslední závazné přihlášky 
v klubu dne 10. 12.
7. 1. | Oslava Nového roku v Klubu.
Po vánoční odmlce bude klub opět 
otevřen − s prodlouženou dobou!
14. 1. | Volné odpoledne − stále 
žádané popovídání o  svátcích. Nej-
lepší zážitek z Vánoc bude odměněn!

VÁŽení a MiLí seniOŘi!
Rádi bychom popřáli vám všem 

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 
v novém roce, bez pohrom. Hodně 
radosti z dětí, vnoučat i pravnou-
čat. S  úsměvem na rtech prožij-
te opět krásný rok s  letopočtem 
2014. Ať se vám daří a neštěstí se 
vám vyhýbá! Napomáhejte tomu, 
myslete na sebe a v klidu si užívej-
te podzim života, který je jen váš!

neZaPOMeŇTe  
na KniHOVnu

Knihovna je pro vás připravena 
každé úterý, i po celé vánoční prázd-
niny. Pan knihovník se vás rád ujme 
a  poradí, co si na čtení vybrat. Pře-
jeme mu též hodně zdravíčka, aby 
mohl dál radou a úsměvem zpříjem-
ňovat zapůjčování knih.

Jménem výboru 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.

ROZHLeDna − DVeŘe 
OTeVŘenÉ PRO 
VšecHnY

Nízkoprahový klub Rozhled-
na, sídlící na adrese Smolkova 
565, Praha 12 (zadní vchod ZŠ 
Smolkova), zve všechny na den 
otevřených dveří. Ten se usku-
teční ve středu 8. ledna 2014 od 
14 do 18 hodin.

Využijte jedinečnou možnost 
zažít klub na vlastní kůži. Mohou 
přijít jak mladí, tak dospělí i rodi-
če s  dětmi, kterým ještě nebylo 
šest let.

Pro návštěvníky z  řad veřej-
nosti je nachystán zajímavý pro-
gram, který budou zajišťovat pří-
mo pracovníci a dobrovolníci níz-
koprahového klubu Rozhledna 

V  rámci této akce se můžete 
dozvědět mnohé nejen o  čin-
nosti klubu, ale především o jeho 
smyslu a poslání. Na místě bude-
me promítat videa z historie klu-
bu i filmovou tvorbu dětí z Libu-
še, Písnice a Prahy 12.

Čeká na vás prohlídka prostor, 
seznámení s  nabídkou služeb, 
kreativní dílna a také vědomost-
ní soutěže, turnaje ve fotbálku, 
ping-pongu a  společenských 
hrách pro děti i dospělé.

Více informací se dozvíte na 
www.lache-chave.cz anebo nás 
kontaktujte na tel: 723 293 601.

Srdečně zveme všechny, kte-
ří o  nás čtou v  tomto časopise 
a  rádi by na vlastní kůži zjistili, 
jaké to v klubu opravdu je!

Markéta Fišarová,  
předsedkyně sdružení

Foto: Veronika Matysová

Libuš – sokolovna
Sobota 14. 12. 2013

od 18:00 so 21:00 hodin
Vánoční vystoupení k poslechu 
i k tanci. Předprodej místenek 

zahájen v sokolovně. Pořadatel: 
Luboš Sviták – T. J. Sokol Libuš 

Předprodej na čísle: 
261-912-456,723-502-191

info:603-210-463
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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

Zhotovujeme foto obrazy, plakáty a samolepky 
z Vašich fotografi í

Vánoční dárek (nejen) pro děti:
OMALOVÁNKY NA MALÍŘSKÉM PLÁTNĚ
Formát 30 x 30 cm na dřevěném rámu. 
Objednávejte na vánoce již teď na e-shopu 
obrazyplakaty.cz

Praha 4 – Libuš / Písnice

pu
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z Vaš

Vánočn
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ormát
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novinka

obrazy plakáty

tel.: 733 710 710 / www.obrazyplakaty.cz

Vánoční prodej kaprů
se uskuteční ve dnech
20. 12. 2013 1300–1800 hodin
21. 12. 2013 900–1800 hodin
22. 12. 2013 900–1800 hodin
23. 12. 2013 900– do vyprodání

Bus: 113, 165
Stanice Libuš

"Občerstvení a Penzion U Báti"
franta.bata@seznam.cz

Tel.  606 365 651
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


