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4 | 2014

Libuš  

a Písnice

1| Týden čtení s hosty v Mateřské škole Lojovická.

2| sešla se první generace Kuřátek.

3| Rok české hudby se sborem Libuše.

4| na Libuš dorazil světový trend komunitních zahrad.

5| Úspěšná trenérka Helena bauerová o lukostřelbě  

− rozhovor na str. 14.

Foto: Kateřina Černá, Jindřich Duda, Jana Vladyková,  

Anička Kuželková a Kryštof Štafl1
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Vy víte, co je v Libuši a v Písnici třeba 
udělat, aby se tu dobře žilo. Zajímají nás 
vaše názory, podněty a  řešení. Dozvíte 
se také, jak se podařilo vyřešit problé-
my z  loňského fóra. Navíc budete mít 
příležitost osobně hovořit se starostou 
městské části a dalšími zástupci vedení 
veřejné správy Libuše a Písnice.

Veřejné fórum se koná v  pondělí 
14. dubna 2014 od 17 do 19 hodin 
v tělocvičně Klubu Junior, Na Okru-
hu 395/1, Praha 4 – Písnice.

Do diskuze se můžete zapojit v tema-
tických oblastech zahrnujících život na 
Libuši a v Písnici. Jedná se o rozvoj měst-
ské části, bezpečnost, podnikání, služby, 
zdravotnictví, sociální služby, školství, 
volný čas, životní prostředí a dopravu.

V  prostorách Klubu Junior je též za-
jištěno hlídání dětí po dobu veřejného 
fóra.

Jana Martínková, 
koordinátorka projektu Zdravé město a místní 

Agenda 21

PŘIJĎTE DISKUTOVAT 
O PROBLÉMECH,  
KTERÉ VÁS TRÁPÍ

...vyřešme  
je společně

problémů libuše  
a písnice

pondělí 14. dubna 2014
od 17.00 hodin / tělocvična Klubu Junior

Více info na 

www.praha-libus.cz

příroda  
a lidé

aneb rozmanitost 
kolem nás

Informačně vzdělávací akce 
pro veřejnost na téma ochrana 

životního prostředí, odpady 
a udržitelná spotřeba

pondělí 

28/42014 

od 900 do 1600 hodin

prostranství před  
prodejnou Albert  
na sídlišti  
Písnice

Dozvíte se o:

vodě v rozvojových zemích | pěstování potravin

živočiších v půdě

Získáte:

Zajímavé informace k biologické rozmanitosti  
přírody
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, v polovině břez-

na jsem na radnici přivítal pana pri-
mátora Tomáše Hudečka. Probí-
rali jsme nejen aktuální, ale i dlouho-
dobé starosti naší městské části, kte-
ré z hlediska investic leží na bedrech 
hlavního města, ať už je to výstavba 
metra D, zanedbaná technická infra-
struktura, nutné investice do škol-
ství, nebo zdánlivě skrytý problém 
duplicitních vlastnictví pozemků.

Shodou okolností ve stejný čas 
jsme u  městského soudu vyhrá-
li důležitý soudní spor o  vlast-
nictví pozemků při ulici Skalská 
u  vstupu do ZŠ Meteorologická. 
Tyto pozemky, které jsou nám svě-
řeny hlavním městem, se nacházejí 
pod komunikacemi či tvoří volné 
plochy v  blízkosti základní školy. 
Problém je, že mají duplicitní vlast-
nictví. O pozemky se výlučně stará-
me jako městská část, ale v katastru 
nemovitostí nejsme uvedeni jako 
jediní vlastníci. Na údržbu nám ni-
kdo nepřispívá, ale v případě inves-
tic musíme zajistit souhlas všech 
tzv. duplicitních vlastníků. Občas se 
nám v  obdobných případech po-

daří dohodnout s duplicitním vlast-
níkem smírnou cestou převedení 
těchto pozemků do vlastnictví obce. 
Ne vždy se tak stane a pak nám ne-
zbývá, než o vlastnictví nechat roz-
hodnout soud. Děkuji touto cestou 
všem bývalým i současným zaměst-
nancům a zastupitelům, kteří v tom-
to konkrétním případě pozemků 
u základní školy u soudu svědčili ve 
prospěch městské části. Podobných 
kauz máme více a  jen prostý výčet 
by byl dlouhý. Jednu z  největších 
„duplicit“ máme u  zahrady mateř-
ské školy v ulici Ke Kašně.

V této mateřské škole jsme v dub-
nu začali velkou rekonstrukci spo-
čívající v  odstranění azbestu 
z  vnitřních prostor a  výměně 
zdroje vytápění. Znamená to 
uzavření budovy školky, vyjma hos-
podářského pavilonu, který prošel 
výraznou rekonstrukcí předminulý 
rok. Pro děti jsme připravili dočasné 
náhradní prostory v  Klubu Junior. 
V součtu se jedná o jednu z největ-
ších investic za uplynulých několik 
let. S ohledem na závažnost situace 
a  neblahé zkušenosti z  podobných 

V sobotu 2. března měl premiéru sportovní sraz první generace 
maminek a dětí Mateřského centra Kuřátko.

SPORTOVNÍ SRAZ  
PRVNÍ GENERACE KUŘÁTEK

Sešlo se nás 18 maminek a  dětí, 
které jsme se před 12 lety daly do-
hromady a založily s podporou míst-
ního úřadu na Libuši a paní ing. Kou-
delkové Mateřské centrum Kuřátko. 
Díky tomu jsme si mateřské dovo-
lené opravdu užily. Společně jsme 
s dětmi cvičily, hrály divadlo, jezdily 
na výlety, slavily narozeniny…

Mamka a  zároveň tajemnice So-
kola Libuš Vlaďka Tomášková nám 
zařídila pronájem tělocvičny na 
sobotní dopoledne a  všichni jsme 
s  velkým nasazením hráli badmin-

ton s  malými přestávkami celé tři 
hodiny. Pravidla nepravidla jsme se 
skvěle protáhli, zasmáli se, popoví-
dali i občerstvili.

Děti (nejstarším je dnes 14 let) už 
plánují, že se příště sejdeme a víken-
dové dopoledne strávíme míčovými 
hrami. Chtěla bych všem mamin-
kám na mateřské popřát, aby měly 
možnost poznat takovou prima par-
tu a  užít si mateřskou podle svých 
představ.

Eliška Leblová
Foto: Eliška Leblová

Znovu je tu pro vás nabídka pra-
videlných aktivit a  setkávání pro 
všechny, kteří stále od života hodně 
očekávají:

	cvičební program − každé pon-
dělí a středa dopoledne

	vzdělávání v  jazycích − každé 
pondělí a úterý dopoledne

	„Zdravý životní styl na penzi“ − 
povídání tentokrát třetí dubno-
vou středu v 17.15 h.

Veškeré aktivity jsou bezplatné 
a  probíhají v  prostorách tělocvičny 
a  výukových učeben Klubu Junior, 
ul. Na Okruhu 1 na sídlišti Písnice.

Na plánovanou jarní svěží vy-
cházku s holemi nordic walking 
vyrazíme společně již ve středu 16. 
dubna − sraz opět ve 14 hodin 
v Písnici před prodejnou Cykloemap.

S sebou: pohodlné obutí do teré-
nu, vlastní trekové hole máte-li (kdo 
nemá, volejte na níže uvedený tele-
fon, k zapůjčení 10 párů holí) a dob-
rou náladu! 

Péče o  aktivní rozvoj tělesného 
a  duševního zdraví je věcí každého 
člověka.

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

SENIOŘI  
V POHYBU
Zdraví je v každém věku základním před-
pokladem šťastného a aktivního života. 
Hledáte přátele podobných zájmů a životních zkušeností?  
Toužíte zlepšit kvalitu svého života?

akcí v  jiných městech jsme celé zá-
ležitosti věnovali výjimečnou pozor-
nost. Investice by nebyla možná bez 
finanční dotace od vedení hlavního 
města. Děkuji všem, kteří se na této 
rekonstrukci podílejí, od zaměst-
nanců přes hasiče, personál školky, 
až po samotné rodiče. Pro všechny 
to znamená mimořádné nasazení. 
Spolu s  pedagogy a  rodiči se budu 
těšit, že od září budou děti zpět ve 
své školce. Provizorní prostory jsme 
upravili podle požadavků hygieny, 
a  tak se i  rodiče mohou přesvědčit, 
že o jejich děti je dobře postaráno.

Dovolte mi Vás závěrem pozvat 

na akce, které v dubnu pro naše ob-
čany pořádáme na různých místech 
naší městské části. Ať už to bude sá-
zení stromů v  parku na Kamýku 
u příležitosti vítání nových občánků, 
veřejné setkání na téma 10 problé-
mů Libuše a  Písnice v  Klubu Ju-
nior či Oslavy jara ve staré Písnici.

Těším se na setkání s Vámi.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

uPOZORnĚní 
V souvislosti se sanací azbestu v Mateřské škole Ke Kašně, resp. pře-

stěhováním dětí a pedagogů mateřské školy do objektu Klubu Junior 
na písnickém sídlišti, bude od 28. března 2014 upraven režim 

parkování před tímto objektem. Děkujeme za pochopení.  
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ

zveme
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ZŠ PÍSNICE
ZiMOVišTĚ PTÁKŮ na 
císaŘsKÉM OsTROVĚ

Jednoho únorového dopoledne 
se žáci páté třídy ZŠ L. Coňka vy-
dali společně s lektorkou ekocentra 
Koniklec prozkoumávat zimoviště 
ptáků na Císařském ostrově. Start 
byl u  vchodu do zoologické zahra-
dy, kde děti na chodníku slávy s ra-
dostí objevily řadu svých jmenovců. 
Následoval přesun ke břehu Vltavy. 

V  mimořádně dobře připraveném 
programu se žáci naučili rozeznávat 
různé druhy ptáků, kteří u  nás žijí 
trvale, nebo pouze zimují. Formou 
her, soutěží i aktivním pozorováním 
dalekohledy nahlédly do tajuplné 
říše vodních ptáků a rozšířily tak své 
znalosti. Nádherné dopoledne pod-
trhlo i  slunečné počasí a  závěrečná 
dobrodružná cesta přívozem. Všem 
čtenářům můžeme tento program 
vřele doporučit!

Ing. Z. Schilhartová
Foto: autorka

auTORsKÉ ČTení 
Březen 2014 jsme v Základní škole 

s  rozšířenou výukou jazyků L. Coň-
ka zahájili opravdu ve smyslu hesla 
„Březen, měsíc knihy!“.  Navštívila 
nás sympatická spisovatelka Eliška 

Polanecká. Přinesla tři poslední kníž-
ky, které napsala, představila nám je 
a pro každou třídu uspořádala vyprá-
vění a předčítání z jedné z nich. Žáci 
všech tříd se tak postupně během 
celého dne setkávali s  milou babič-
kou Eliškou i s příběhy a hrdiny z je-
jích knížek. Všechny děti se zaujetím 
poslouchaly vyprávění a čtení z kou-
zelných knížek přizpůsobených vždy 
příslušnému věku posluchačů. Na 
závěr si děti mohly zakoupit knížku 
podle vlastního výběru a paní autor-
ka jim do ní vepsala osobní věnová-
ní. Některé děti si nechaly autogra-
my zanést i do svých deníčků.

Olga Kretíková
Foto: Mgr. Veronika Frydlová

anGLiČTina V PRaXi
Žáci 4. a 5. třídy zhlédli 4. března 

v Redutě anglické představení Aliens 
Save the Planet. Humorné předsta-
vení obohatilo slovní zásobu, pod-

pořilo znalost gramatiky a  pro ně-
které se stalo i hereckou příležitostí.

Ing. Zuzana Schilhartová
Foto: autorka

DRuHÝ ROČníK  
ReciTaČní sOuTĚŽe

V pátek 7. března se konalo školní 
finále v přednesu básní. Letos hod-
notili výkony všichni školáci. Neměli 
lehké rozhodování. V každé katego-
rii mohli dát svůj hlas jen jednomu 
přednášejícímu. Nejvíce se líbily 
vtipné a  veselé verše. Devět z  pat-
nácti účastníků si odneslo pěknou 
knihu a  diplom. Všechny soutěžící 
odměnily děti potleskem.

Mgr. Jitka Jandová
Foto: Mgr. Veronika Frydlová

uMĚLecKÁ DíLa Z HLínY
Tvoření na jarní keramické dílně 

bylo pro zúčastněné zpestřením slu-
nečného sobotního dne s datem 8. 
března. Lektorky Radka a  Zdena se 
věnovaly dvanácti účastníkům již 
tradičního setkání. Hlavním téma-
tem při tvoření dětí i dospělých byly 
blížící se svátky jara.

Mgr. Blanka Chýlová
Foto: autorka

DRuŽina na KaRneVaLu
ZŠ Meteorologická nás pozva-

la na karneval, který připravila na 
26. února. Tancovali jsme, soutěži-
li, zhlédli vystoupení dramatického 
kroužku a  na oplátku zazpívali při 
kytaře. Bylo to moc fajn, protože 
všichni zpívali společně. Nakonec 

jsme ještě dostali pohoštění a dár-
ky. Odcházeli jsme spokojeni, pro-
tože se nám karnevalové odpoled-
ne moc líbilo. Za družinu ZŠ Písnice 
děkují:

J. Hůrková, K. Macková, K. Radová a N. 
Stamenovová, 4. třída
Foto: Radmila Vlčková
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
KROuŽKY  
Ve DRuHÉM POLOLeTí

V  ZŠ Meteorologická se naplno 
rozběhla činnost kroužků ve dru-
hém pololetí. Až na dvě výjimky 
pokračují všechny, které začaly na 
začátku školního roku. Máme 32 
skupin − zastoupeny jsou kroužky 

vzdělávací, umělecké, ale také po-
hybové. Do sportovních kroužků je 
zapojeno přes 120 žáků, což je více 
než čtvrtina žáků školy. Do kroužků 
chodí převážně žáci prvního stupně.

Monika Exnerová
Foto: Monika Exnerová

VieTnaMšTina
Od února se na ZŠ Meteorologic-

ká vyučuje vietnamština. Škola totiž 
využila v  září vyhlášení dotačního 
Programu na podporu vzdělávání 
v  jazycích národnostních menšin 
a multikulturní výchovy na rok 2014. 
Žádost byla kladně vyhodnocena 
a výuka jazyka tedy začala. Kurzy vi-
etnamštiny budou probíhat ve třech 
částech. První v tomto pololetí – za-
hajovací kurz. Následně budeme 
pokračovat s výukou v prvním polo-
letí školního roku 2014−2015 a to ve 
dvou aktivitách – pokračovací kurz 
a  nový pro začátečníky. Vše je na-
plánované do konce roku 2014, kdy 
tento projekt končí.

Případní zájemci o  kurzy vietna-
mštiny z řad malých Vietnamců jsou 
vítáni.

Monika Exnerová

OLYMPiÁDa 
Z anGLicKÉHO JaZYKa

Jako každý rok jsme i  letos kon-
cem ledna zorganizovali školní kolo 
Olympiády z  anglického jazyka. 
Soutěž má část poslechovou a kon-
verzační, kdy mají žáci pohovořit 
o  sobě a  na zadané téma a  popsat 
obrázek. V  kategorii IA (pro žáky 
6. a  7. ročníku ZŠ) se zúčastnilo 11 
soutěžících a  vítězem se stal Mar-
tin Vániš ze 7. A. V kategorii IIA (pro 
žáky 8. a 9. ročníku ZŠ) se zúčastni-
lo 5 žáků a  vítězkou se již počtvrté 
ve své kategorii stala Linda Hoang 
Hanh Linh z 9. A. Oba vítězové pak 

reprezentovali naši školu 13. března 
v  kole obvodním, kde se neztratili. 
Linda skončila v  konkurenci všech 
škol z  Prahy 4, 11 a  12 na krásném 
4. místě.

Za vyučující angličtiny Alena Stehlíková

ObVODní KOLO 
OLYMPiÁDY Z ČesKÉHO 
JaZYKa

ZŠ Meteorologická vyslala dvě žá-
kyně do obvodního kola Olympiády 
z  českého jazyka, Lindu Sixtovou 
z 8. třídy a Kačku Štolovou z 9. třídy. 
Obě dívky byly velmi úspěšné, Linda 
skončila na 16. místě, Kačka na 18. 
místě ze 41 přihlášených soutěžících. 
Oběma upřímně blahopřejeme.

Bronislava Skopalová

ZeMĚPisnÁ OLYMPiÁDa
Ze školního kola Zeměpisné 

olympiády každoročně postupuje 
ten nejlepší z  každé kategorie do 
obvodního kola. Na něm letos 26. 
února naši školu zastupovali Tereza 
Humlová za kat. A  (6. třída), Martin 
Cem Bayraktar za kat. B (7. třída) 
a  Hynek Tomáško za kat. C (8. a  9. 
třída). V konkurenci škol z celé Prahy 
4 jsme obsadili překrásné 4. místo 
v kat. A, 5. místo v kat. C a 6. místo 
v kat. B. Terezce, Hynkovi a Martino-
vi blahopřejeme.

Monika Exnerová

ČTení Ve šKOLce
12. března jsme se vrátili do dět-

ských let. Vydali jsme se totiž za 
dětmi do školky. Každý z nás si vzal 
knížku a  po 4. hodině jsme odešli 
pěšky z  naší školy až do Mateřské 
školy Lojovická. Rozdělili jsme se do 
tří místností. Já jsem byla společně 
s Monikou Šestákovou ve třídě Slu-
níčko. Děti ležely v malých postýl-
kách a nadšeně čekaly na pohádku. 

Mezi těmito dětmi byla i má sestřič-
ka. Nejdříve si mě nevšimla, ale poz-
ději se na mě doslova nalepila a se-
děla mi na klíně. Přečetla jsem dě-
tem první kapitolu z knížky O chytré 
kmotře lišce. Velice mě překvapilo, 
že děti opravdu poslouchaly. Někte-
ré se i smály, když jsem napodobo-
vala hluboký hlas zlého psa Hektora. 
Když jsem dočetla, začala číst Moni-
ka z knížky Malý princ. Děti už skoro 
spaly. A  tak, když jsme odcházely, 
bylo ve školce ticho. Nakonec jsme 
dostaly i  sladkou odměnu od paní 
učitelky. Myslím, že to byla krásná 
zkušenost a všem se „výlet“ do škol-
ky moc líbil.

Rebeka Larvová, 9.A
Foto: Lukáš Hrubý

cesTa Za MOŘePLaVci
V rámci dějepisu jsme jeli do Ná-

prstkova muzea zhlédnout výstavu 
s názvem Čas mořeplavců. Muzeum 
je docela malé, ale exponáty jsou 
velmi zajímavě vystavovány. Dostali 
jsme pracovní listy a  zapisovali od-
povědi k  jednotlivým otázkám, jak 
jsme se je dovídali od paní průvod-
kyně. Také jsme se zavázanýma oči-
ma hádali potraviny a přiřazovali je 
ke kontinentům. Dozvěděli jsme se 
například, že vanilka, rajče či čokolá-
da pochází z Ameriky, a mnoho dal-
ších informací. Bylo to vlastně učení 
hrou. Prohlídka se nám moc líbila 
a těšíme se na další pořady.

Kristýna Kopecká, 7.A

JaK JsMe bYLi u HasiČŮ
S žáčky 2. A a 2. C jsme se 6. břez-

na vypravili na návštěvu nové ha-
sičské stanice v Modřanech. Strávili 
jsme dvě hodiny s  úžasnými lidmi, 
kteří si při své práci najdou ještě čas 
věnovat se dětem. Nadšení dětí ne-
znalo mezí, „své“ hasiče si v podsta-
tě adoptovaly a některé se rozhodly 
stát se také hasičem.

Znalosti z vyučování si kluci i hol-
ky ověřili a  prohloubili velmi pří-
jemnou formou, a že si toho hodně 
zapamatovali, dokazují úryvky z ná-
sledné školní práce:
— Nejvíc se mi líbilo, jak se hasič 
sklouznul po tyči a  jak jsem stříkal 
z hadice. Hádali jsme hádanky. A víte, 
jak si pamatuju 150, 155 a 158? 150 
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jsou hasiči, protože ta nula je jako 
rybník nebo hadice. 155 je sanitka, 
protože ta pětka je jako vozíček. 158 
je policie, protože ta osmička je jako 
pouta. Ukázali nám taky barokomo-
ru a další jejich náčiní. Nejvíc z jejich 
náčiní se mi líbily hydraulické nůžky. 
Děkuju hasičům za skvělou prohlíd-
ku. Bylo to super! Marek
— Je to jedenáctá pražská hasičská 
stanice specializovaná pro potápě-
če. Tu barokomoru mají proto, aby 
se potápěčovi udělalo lépe. Je to 
tam boží! Filip K.
— Viděla jsem cisternu, barokomo-
ru a  dozvěděla jsem se také něco 
o  plovoucím čerpadle. Na povídání 
to bylo skvělé a teď vím, jak se cho-
vat, když hoří. Nicol
— Tu barokomoru jsem vůbec ne-
znal. Myslel jsem si, že je to malá po-
norka. Nejlepší bylo, že jsme mohli 
zkusit stříkat z  hadice. A  bylo to 
úžasný! Lukáš
— Taky vyhlásili poplach. Ukazova-
li nám hydraulické plošiny, co zved-
nou i tramvaj. Vytahují i auta z vody. 
Moc se mi to líbilo. Eva
— Kéž bych tam ještě byla a  moc 
ráda vám budu pomáhat. Jste nej-
lepší! Veronika
— Viděli jsme potápěčské auto ze-
vnitř a hasičské auto také uvnitř. Chtě-
la bych tam ještě jednou. Tereza J.
— Byli jsme v  učebně a  tam jsme 
odpovídali na různé otázky. Zkoušel 
jsem hydraulické nůžky. Filip S.

— Byly tam hydraulické pytle, co 
unesou 30 tun! Kubík
— Taky měli dýchací masku a  vě-
trák. A  chtěl bych poděkovat hasi-
čům. Tomáš
— Hasiči nám ukázali, co mohli. 
Zkoušeli jsme si nandat helmu. Fou-
kali na celou třídu takovým velikým 
větrákem. Eliška
— Jedna paní nám říkala, co máme 
dělat, když začne hořet. Pak jsme se 
byli podívat na hasičská auta. Zkou-
šeli jsme si hasičskou helmu a  také 
dýchací masku a prolezli jsme si ha-
sičské auto. Bára N.
— Bylo to moc a  moc zajímavé. 
A auto s pneumatikami velkými sko-
ro jako já. Řekli mi nové věci. Byli jste 
někdy také u hasičů? Terka H.
— Bylo to hezké, hlavně ten hydrant 
a jak na nás foukali a jak jsme hádali 
a jak se ti hasiči sklouzli po tyči. Alex
— A potom z toho auta vytáhli vět-
rák a my málem odletěli. Matěj
— A  nejdobřejší je, že nám hasiči 
pomáhají, když potřebujeme, přece 
stačí zavolat jen na tohle číslo: 150. 
Monika
— Nejdřív jsme šli na přednášku, 
potom do garáže. Prostě super, byli 
tam hodní hasiči. Vojta
— Bylo to nádherné, lepší zážitek 
jsem nezažila! Byla tam barokomora 
a  spousty dalších bombových věcí. 
Nejvíc se mi líbila prezentace. Ro-
zálka

Připravila Hedvika Mašková

Letošní zima byla na sněhové 
podmínky hodně skoupá, a  tak si 
děti moc hrátek se sněhem a  zim-
ního sportování neužily. Ještě před 
několika lety jsme s  dětmi vyjížděli 
i  v  zimě na hory. O  tyto nadstan-
dardní aktivity však především z  fi-
nančních důvodů přestává být po-
stupně zájem i mezi staršími dětmi 
v základních školách.

Proto mě již začátkem školního 
roku zaujala nabídka Mgr. Pavly No-
votné, absolventky Střední pedago-
gické školy v Krnově a Fakulty těles-
né výchovy a sportu UK, zapojit se 
s  našimi dětmi do projektu Hravé 
lyžování. 

Již při první společné schůzce 
jsem obdržela podrobné informace 
o celé organizaci. Paní Pavla ochotně 
odpovídala na mé otázky, objasni-
la detaily, nic neponechala náhodě. 
Nabyla jsem dojmu, že týden lyžová-
ní i při běžné docházce do mateřské 
školy může být pro děti velmi atrak-
tivním zpestřením a  obohacením 
školního vzdělávacího programu. 

TÝDen na LYŽícH se 
šKOLKOu V PRaZe

Jak vlastně vypadá takový týden 
lyžování se školkou? A  k  tomu ješ-
tě v  Praze? V  naší blízkosti, v  Cho-
touni, nedaleko Jílového u  Prahy, 
je vybudován velmi pěkný areál, 
vhodný zvláště pro děti. A  lyžařský 
výcvik pod vedením instruktorů 
měli možnost zájemci absolvovat 
zrovna v době konání Olympijských 
her v Soči! Marně jsme však všichni 
čekali na sněhovou nadílku. Rodiče 
i děti měli obavy, zda se akce vůbec 
uskuteční. Ale provozovatelé areálu 
jsou snad kouzelníci! Stačil jim mráz 
a  díky zasněžovacímu systému do-
kázali vyrobit dostatek sněhu sami.

Organizační zajištění bylo velmi 
podobné jako v případě plavání, ale 

výjezdový lyžařský kurz probíhal po 
celý jeden týden od pondělí do pát-
ku. Kdo neměl vlastní lyže, v  rámci 
Hravého lyžování byla možnost si 
zapůjčit výbavu za výhodnou cenu.

Po obědě se děti i  s  pedagogic-
kým doprovodem přepravily do stře-
diska přistaveným autobusem. Tam 
už na ně čekali školení instruktoři, 
kteří si je rozdělili do skupinek po-
dle dovedností. Pod jejich vedením 
se některé čtyřleté děti pokoušely 
o  zcela první krůčky v  nezvyklém 
obutí, učily se otáčet na lyžích nebo 
vstávat po pádu, zastavit v pluhu… 
Ty zdatnější již využívaly sjezdovku 
s vlekem a používáním různých po-
můcek a doplňků se zdokonalovaly 
ve svých  lyžařských dovednostech. 
Jedna přestávka s  občerstvením ve 
vyhřívaném prostoru a  dvě hodiny 
odpoledne na sněhu vždy utekly 
jako voda. Za jeden týden dokázaly 
děti neuvěřitelné pokroky.

Zase Za ROK
A už tady byl poslední den kurzu 

se závody v  jednotlivých katego- 
riích, vyhlášení výsledků, předávání 
cen a medailí. Slavnostním ukonče-
ní a  − smutek. Dětem bylo líto, že 
vše již končí. Dokonce to naše jedna 
lyžařka cestou domů oplakala.

Zábavnou formou, a navíc ve sku-
pině vrstevníků jde vše snáz a s nad-
šením. Děkuji tímto Pavle Novotné 
a jejímu týmu za skvěle odvedenou 
práci. Dále mé velké poděkování pa-
tří také paní učitelce Vidové a ostat-
ním pracovnicím školky. Protože 
bez jejich pomoci a  organizačního 
zajištění by nebylo možné se tohoto 
projektu zúčastnit. Nyní se můžeme 
těšit na další rok a na další zájemce. 
Termín máme již objednaný.

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy

Foto: autorka

mŠ mezI DOmY

HRAVÉ LYŽOVÁNÍ
V Mateřské škole Mezi Domy stále fandíme různým pohybovým 
aktivitám. snažíme se u dětí nejenom zdokonalit a prohloubit 
jejich motorické dovednosti při plavání, cvičení na nářadí v tělo-
cvičně, jízdě na kole, ale také je seznámit s něčím novým. 

Společně jsme si vyzdobili třídu 
a  děti si vyráběly masky zvířátek. 
Také jsme se naučili nové písně, říka-
dla a seznamovali jsme se s lidovými 
tradicemi a zvyky.

Vyrobili jsme si papírové tam-
buríny, které děti využily při zpěvu 
a  tanci. K  hudebnímu doprovodu 
písní dětem posloužily staré poklič-
ky od babičky a zvláštní byla i hra na 
struhadlo vidličkou.

Vrcholem našich příprav byl stře-
deční masopustní rej. Děti se od 
rána scházely v  nejrůznějších mas-
kách a ve třídě probíhal taneční rej. 
Našeho dovádění se zúčastnilo i ně-
kolik maminek, které se připojily do 

masopustního průvodu. Navštívili 
jsme kamarády ve třídě Měsíček, 
kde jsme si společně zahráli veselé 
hry při hudbě.

Náš masopustní průvod pokra-
čoval celou školkou až do kuchyně 
za paními kuchařkami, kterým jsme 
opravdu zvučně zahráli na nejrůz-
nější improvizované nástroje. Za 
odměnu jsme všichni dostali dob-
růtku – masopustní kobližky. To byla 
mňamka! Masopust má být vese-
lý a  ten náš byl. Všichni se pobavili 
a určitě na to naše dovádění bude-
me vzpomínat.

Hana Rutová, Eva Janouchová
Foto: archiv MŠ K Lukám

mŠ K LUKÁm

MASOPUST 
VE ŠKOLCE
V Mateřské škole K Lukám 
jsme se týdnu od 24. února do 
7. března připravovali na náš 
masopust.
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O MeZinÁRODníM  
Dni Žen

V klubu jsme si 4. března v předsti-
hu tradičně připomněli Mezinárodní 
den žen přednáškou paní Randové, 
z níž nabízíme zkrácený záznam.

Do podvědomí již vešlo, že to byly 
americké švadlenky, které začaly bo-
jovat za práva žen (kratší pracovní 
dobu, právo na volby apod.). Nelze 
proto hovořit o  tomto svátku jako 
o komunistickém. Na mnohých pra-
covištích byl opravdu vnímán jako 
den, který patřil ženám pracujícím 
po celý rok a  někdy i  v  nejtěžších 
podmínkách. Proto byl tento den 
vnímán tak, že si mohly ženy udělat 
čas na sebe a  své spolupracovníky 
a  také jako poděkování podniku za 
jejich obětavou celoroční práci ky-
tičkou, dárečkem.

K  tomuto dni již paní Randová 
řekla mnoho a  tentokrát opět upo-
zornila na něco, nad čím jsme se 
mohli zamýšlet. Začala vzpomínkou 
na dvě děvčata, která si po způsobu 
francouzské módy vyšla v kalhotové 
sukni na dnešní Václavské náměstí 
v roce 1911 a jaká byla odezva a jaké 
to přineslo pobouření. Ještě že byli 
přítomni policisté, aby mohli děvčata 
včas před rozzuřeným davem uchrá-
nit. To samo hovoří o tom, jak se svět 
změnil za dobu pouhých 100 let.

Za první republiky se žena-učitelka 
v určitém období nesměla provdat.

Za 2. světové války ženy musely 
jít do výroby, v SSSR převážně ženy 
na Sibiři, na Urale, ale i  ženy v  USA 
a v Angli. Zajišťovaly válečnou výro-
bu. V Anglii i sama královna přispíva-
la prací v  době války a  při bombar-
dování Londýna neopustila svůj lid. 
Ženy touto aktivní účastí v  zázemí 
získaly sebevědomí a  také po válce 
měly zájem o pravidelné zapojení do 
práce. Pokud některé ženy zůstáva-
ly v domácnosti, pohlíželo se na ně 
jako na nemoderní až zpátečnické.

Do šedesátých let oficiálně ne-
smělo být přerušeno těhotenství. 
Po šedesátých letech vznikaly tzv. 
interrupční komise a  hovořilo se 
o plánovaném těhotenství, což bylo 
relativně pozitivní. V té době může-
me hovořit o státním byrokratickém 
režimu se silnými sociálními prvky. 
Západní medicína v  tomto období 
přichází s tzv. tabletkou proti náho-
dě, to znamená možnost antikon-
cepce a plánovaného těhotenství. 

Po roce 1989 nastala změna pod-
mínek, privatizace. Některé ženy za-
čaly podnikat od nevidím do nevi-
dím. Mateřství odkládaly na pozdější 
dobu. Tím vznikalo riziko, že děti 

starších matek mohou mít vážnější 
zdravotní problémy. V současné eta-
pě pro ženy vznikla obtížná situace 
se zaměstnáním, zejména po pade-
sátém roce věku v  mnohých přípa-
dech sehnat práci je až nemožné. Po-
dle statistiky ženy mají nižší mzdy až 
o 20 % a v situaci při 650 000 neza-
městnaných je to obtížně řešitelné.

Další otázkou u nás je: eutanázie 
ano, či nikoliv. V  Belgii například je 
již možné, aby si samotné dítě zvo-
lilo, zda chce žít, nebo ne. Jedná se 
o  děti na přístrojích, nepohyblivé, 
trpící. Je potřeba ještě větší pomoc 
státu postiženým dětem, lépe se 
rozhodovat, zda dítě v  době těho-
tenství s rizikem ponechat, či nikoliv. 
V současné době již skoro na 100 % 
lékaři odhadnou, že s  dítětem není 
něco v pořádku.

Mladí by se měli nad sebou zamy-
slet, neodkládat rodičovství, vše brát 
s mírou, poučit se od rodičů, protože 
vše má svůj začátek a konec. Je krás-
né – rada nás seniorů – hodnotit 
pak svůj život se slovy: a přece jsme 
žili krásně se vším všudy, i ve velké 
skromnosti a s velkými nejistotami.

Manželství je nejstarší společen-
ská instituce převážně k  výchově 
dětí a  s  určitými závazky. Děti jsou 
vychovávány matkou i  otcem, kaž-
dodenním stykem, osobním příkla-
dem. V  případě rozvodu jsou děti 
právně zajištěné. Rodina je v  sou-
časnosti v nejistotě a v určitém ohro-
žení. Část populace uzavírá manžel-
ství až po několika společných le-
tech, nebo vůbec ne.

Jiným aktuálním problémem 
dneška je partnerství homosexuá-
lů. Otázkou zůstává, zda mohou tito 
partneři vychovávat kvalifikovaně 
děti. Tato otázka se řeší ve většině 
zemí Evropy.

V době před rokem 1990 bylo asi 
30 % rozvodů, dnes statistiky ukazu-
jí až na 50–80 %. To hovoří za vše. Je 
zapotřebí odpovědnosti k  soulad-
nému vztahu mezi mužem a ženou, 
protože jen tak bude rodina zákla-
dem státu.

ROK ČesKÉ HuDbY
Krásné zpěvné odpoledne v  klu-

bu připravila paní prof. Kaněrová 
se svým sborem Libuše při zdejší TJ 
Sokol Libuš. Zaznělo jedenáct písní 
s krátkým úvodním slovem ke každé 
z nich.

Paní profesorka připravila i  pár 
slov k  roku hudby. Rok 2014 je ro-
kem České hudby. Každý rok kon-
čící čtyřkou se vždy pořádá mnoho 
koncertů ve všech městech. Vychází 

na něj vždy výročí narození a  úmr-
tí Bedřicha Smetany, ale i  jiných 
českých skladatelů. „V  hudbě život 
Čechů,“ prohlašoval ve své době 
Bedřich Smetana. „Co Čech – to mu-
zikant,“ se říkávalo odjakživa. Češi 
měli odedávna velké hudební nadá-
ní a svým uměním ovlivňovali dějiny 
evropské, ale i zámořské hudby.

V  17. a  v  18. století odcházelo 
mnoho českých hudebníků do růz-
ných zemí Evropy. V Čechách se ne-
mohli uplatnit, protože byli poddaní 
církví, nebo šlechtických kapel na 
zámcích. Nebyli svobodní, přesto-
že svým vzděláním a  uměním vel-
mi převyšovali své chlebodárce. Té 
době se říkalo česká hudební emig-
race. Odcházeli do Itálie, jako Josef 
Mysliveček, který měl vliv na Mo-
zarta. Antonín Rejcha učil na paříž-
ské konzervatoři a vychoval několik 
francouzských skladatelů 19. století. 
Bratři Bendové, zakladatelé melo-
dramatu, působili v Německu. Další 
odešli i  do Ruska. Posloucháme-
-li hudbu slavných skladatelů, Mo-
zarta, Haydna, nepoznáme, je-li to 
hudba jejich nebo českých emigran-
tů. Takový byl vliv naší české hudby.

V  další době proslavil českou 
hudbu v  zámoří Antonín Dvořák, 
který působil tři roky na konzervato-
ři v New Yorku a napsal nádhernou 
Novosvětskou symfonii s  motivy 
amerických spirituálů písní. Ame-
ričané si ho často přisvojovali jako 
svého skladatele. Stal se světozná-
mým a  česká hudba tak pronikla 
i  za oceán. Bohuslav Martinů, který 
působil ve Francii a  ve Švýcarsku, 
proslavil českou hudbu ve 20. stole-
tí. Odjel na koncertní turné s filhar-
monií, ale už ho nepustili zpět. Měl 
zvláštní dětství. Narodil se v Poličce 
v kostelní věži, kde měla jeho pěti-
členná rodina maličký byt. Jeho tatí-
nek byl věžný, kostelník a švec. Malý 
Bohuslav sešel dolů na ulici, až když 
šel do první třídy, a divil se, jak jsou 

lidé velcí a vše je veliké. Viděl svět ze 
zkreslené výšky z věže a to ho ovliv-
nilo i  v  hudbě. Napsal kromě mno-
ha oper a  skladeb krásnou skladbu 
Otvírání studánek na slova básníka 
Miloslava Bureše, kde se pěvecky 
vypráví o čištění studánek a potůč-
ků v  jarních dnech. Celá skladba je 
vroucí, česká, se zpěvy, malým or-
chestrem a recitováním.

Velmi osobitým světově známým 
skladatelem byl ve 20. století Leoš 
Janáček z  Hukvald, který působil 
v  Brně. Jeho hudba je založena na 
tzv. nápěvkové metodě. Poslouchal 
zvuky ptáků, zvířat a  intonaci řeči 
lidí a na základě těchto úryvků psal 
svoji mimořádně krásnou, zvláštní 
hudbu. Jeho opery Její pastorkyňa, 
Káťa Kabanová, Liška Bystrouška 
a  další se proslavily v  celém světě. 
I  současní čeští skladatelé pokraču-
jí v  této dlouhé tradici naší hudeb-
nosti. Buďme hrdi na své umělce, na 
českou hudbu, která ovlivnila a stále 
ovlivňuje evropskou hudebnost.

Při Sokolech a ve velkých městech 
se za pomocí znalců lidové hudby 
zakládaly pěvecké sbory, které se 
staly součástí místního kulturního 
života. Velení sboru se po léta pře-
dávalo z generace na generaci. Ně-
které sbory na Moravě se datují od r. 
1850. Nešlo jen o zpěv, ale o způsob 
života, poučení v různých situacích, 
o přátelství a také pomoc jeden dru-
hému, o  pravidelné scházení, roz-
víjení sociálních a  demokratických 
myšlenek a  o  pomoc chudým. Vy-
stupovalo se i  na účelový výdělek. 
Tito nadšenci se pravidelně scházeli 
z dalekého okolí.

Také v dnešní době pokračuje se-
tkávání ve velkém počtu pěveckých 
sborů při soutěžích a  dalších tradi-
cích. I my jako Sokol Libuš a jeho pě-
vecký sbor Libuše patříme k této vel-
ké rodině. Některé sbory jsou již na 
vysoké úrovni, což je pro nás velkou 
výzvou. Ovšem amatérské sbory, 

KLUB SENIOR
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některé i  v  dobových krojích, vždy 
vdechnou lidské kouzlo udržování 
krásných mezilidských vztahů, jak je 
rok dlouhý. I  letos nás čeká setkání 
sborů v Boskovicích a my se na vel-
kou rodinu nadšenců těšíme s  my-
šlenkou: „Nechť Sokolské pěvecké 
sbory stále žijí!“

Promluvím-li hlasy našich seniorů, 
toto hudební odpoledne bylo jedno 
z  nejkrásnějších. Děkujeme tímto 
paní profesorce za její práci ve pro-
spěch Libuše a  Písnice a  přejeme jí 
k  jejímu významnému narozenino-
vému dni, který oslaví 15. dubna též 
s námi v klubu, hodně zdraví, spoko-
jenosti, lásky a pracovitosti.

cYKLus PRVní POMOci
Cyklus instruktáží první pomoci 

paní Michaely Švandrlíkové z  útva-
ru první pomoci a  požární prevence 
Městské policie Praha se u našich seni-
orů setkal s nevšední odezvou. Proto 
přednášku z  25. února krátce tlumo-
číme pro ty, kdo se nemohli zúčastnit.

Zánět hrtanu (laryngitida, 
laryngitis): jde o  zánětlivé one-
mocnění části dýchací trubice, která 
tvoří vstup do průdušnice. Příznaky: 
dítě chraptí, ale častěji se objeví su-
chý, drsný, štěkavý či kokrhavý ka-
šel; často bez dalších varovných pří-
znaků se přidá namáhavé dýchání. 
Co dělat? Vezmete dítě z  postýlky, 
zabalíte do přikrývky a  okamžitě 
s  ním musíte na čerstvý studený 
vzduch (otevřené okno, balkon, te-
rasa). Studený vzduch během na-
máhavého dýchání pomalu zklidní 
otok sliznic. Je nutné dítě uklidňo-
vat. Studený zábal na krk. Nemáte-li 
s touto situací zkušenosti a nejste-li 
vybaveni léky, musíte ihned volat 
lékaře (RZP − rychlá záchranná po-
moc – 155).

Febrilní křeče u dětí: u malých 
dětí, přibližně do pěti let věku, jsou 
to vysoce akutní stavy. Vlivem vy-
soké tělesné teploty nebo horečky 
může dojít zcela nečekaně ke vzniku 
křečí spojených s bezvědomím. Je to 
reakce organismu na vysokou teplo-
tu. Křeče přicházejí zcela nečekaně 
a bez jakékoliv předchozího varová-
ní. Pokud má dítě teplotu, snažíme 
se ho pozvolna ochlazovat, ale ne 
příliš, případně mu můžeme podat 
např. paralen (panadol baby) v číp-
cích. Dítě uložte na postel nebo na 
zem, dále od ostrých hran nábytku, 
hlavu natočte na stranu, aby z  úst 
mohly vytékat sliny, popř. zvratky, 
dítěti nevkládejte nic do úst. Při prv-
ních febrilních křečích (nebo i  jen 
podezření na ně) volejte RZP.

Lymeská borelióza: nejčastěj-
ším přenašečem je klíště. První stá-
dium boreliózy je charakterizováno 

změnami na kůži − zarudnutím, 
často s  centrálním vyblednutím, 
které může vycházet z  místa vpi-
chu. Projeví se za různě dlouhou 
dobu – v průměru za 1,5 týdne od 
přisátí klíštěte. Dalším příznakem 
může být zvětšení lymfatických uz-
lin. Při objevení kožních příznaků je 
nutné navštívit lékaře, který ode-
bere krev na vyšetření protilátek 
cca po 4 týdnech od přisátí klíštěte. 
Nemá smysl dožadovat se odebrá-
ní krve ihned. Ne všechna klíšťa-
ta jsou infekční, proto je zbytečné 
odebírat krev na protilátky po od-
stranění každého klíštěte, aniž by 
byly přítomny jakékoliv příznaky 
nákazy. Nejúčinnější způsob ochra-
ny je prevence.

Meningitida (zánět mozko-
vých blan): Pokud dítě nebylo 
očkováno proti klíšťovému zánětu 
mozku, může onemocnět po štípnutí 
infikovaným klíštětem. První přízna-
ky se většinou objeví za 7–14 dnů, 
výjimečně za 3−30 dnů. Příznaky 
připomínají běžnou virózu: zvýšená 
teplota, bolesti svalů, kloubů, boles-
ti hlavy, nechutenství, malátnost. Po 
několika dnech úlevy, kdy přízna-
ky vymizí, se objeví vysoké teploty, 
zvracení, kruté bolesti hlavy, poruchy 
spánku a  někdy i  poruchy vědomí. 
Na místě je okamžitá hospitalizace 
dítěte v  nemocnici. Důležitá je pre-
vence – ochrana repelenty, dostupné 
očkování.

Teploty, horečky: pokud má 
dítě zvýšenou teplotu do 38 stupňů 
Celsia v podpaží, není nutné se ihned 
znepokojovat. Při teplotě do 38 stup-
ňů na povrchu těla zajistíme dítěti 
klid, pohodlí, lehčí oblečení, dosta-
tek vlažných tekutin a  opakovaně 
kontrolujeme stav. Při teplotě vyšší, 
do 39 stupňů, podáváme léky pro-
ti teplotě (paracetamol, ibuprofen) 
a snažíme se fyzikálními opatřeními 
teplotu zmínit. Ve vaně s  menším 
množstvím vlažné vody, do 32 stup-
ňů, dítě omýváme houbou asi deset 
až třicet minut. Zábaly končetin pro-
vádíme pomocí osušky či ručníku 
namočených do vlažné vody (kolem 
25 stupňů) do kterých zabalíme kon-
četiny dítěte na zhruba šest až pat-
náct minut. Dále dítě nepřikrýváme. 
Pokud se však při těchto metodách 
objeví husí kůže nebo třesavka, je 
nutné je ihned ukončit. Dítě by mělo 
být v klidu a pohodlí, pít dostatečné 
množství nápojů, a  pokud dospělé 
bude cokoli na jeho stavu znepoko-
jovat, měli by konzultovat s lékařem 
dítěte nebo s pohotovostní službou 
alespoň telefonicky, případně přímo.

Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto: Jana Vladyková

V  sobotu 8. března se judisté 
z  Klubu Junior zúčastnili tradičního 
jarního turnaje v  Neratovicích. Na 
turnaji bojovalo celkem 13 našich 
judistů různých věkových i  váho-
vých kategorií. Nejmladší z chlapců 
šestiletý Ondra Ježek si vybojoval 
v kategorii mlaďata do 25 kg zlatou 
medaili. Velmi těžkou, ale úspěšnou 
cestu ke zlatu měl Toník Dvořáček, 
který si v  kategorii mladší žáci do 
34 kg musel poradit s  pěti velmi 
silnými soupeři. Stříbrnou medaili 
nekompromisním průběhem svých 
zápasů vybojoval v  kategorii mlá-
ďata do 33,5 kg Jiří Miko. Stříbro si 
také v této věkové kategorii ve váze 
do 29,5 kg přivezla Eliška Zedníková.

Druhé místo a cenné vítězství nad 
velkým soupeřem si zapsal Šimon Ko-
ritenský, a  to v  kategorii mladší žáci 
do 50 kg. Další stříbrnou medaili do 
skvělé rodinné sbírky přidala ve vá-
hové kategorii do 50 kg jeho sestra 
v kategorii mladších žákyň Klárka Ko-
ritenská a  ještě mladší sestřička Eva 

v kategorii mláďata do 29,5 kg přivez-
la bronzovou medaili. Velkou pochva-
lu si dále zaslouží sedmiletý Celestýn 
Naughton, který se na svých prvních 
závodech probojoval v kategorii mlá-
ďata do 22 kg na bronzový stupínek. 
Bronzovou medaili si po velkých bo-
jích přivezli ze závodů v kategorii mlá-
ďata také Karolína Krejčí, Petr Húdek, 
Lukáš Souček, Tomáš Novotný a v ka-
tegorii starší žákyně Míša Rezková.

Stoprocentní medailový úspěch 
je pro nás všechny velkou výzvou do 
dalších turnajů. Na naše judisty jsme 
velmi pyšní a  patří jim poděkování 
za vynikající reprezentaci oddílu, za 
jejich sportovní odhodlání a vysoké 
morální nasazení. Nemenší podě-
kování patří také rodičům, kteří své 
děti na sportovních cestách za me-
dailemi trvale podporují.

Monika Průšová, Oldřich Ježek, trenéři
Klub Junior, www.klubjunior.cz, kontakt: 

Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968,  
kjunior@centrum.cz

KLUB JUNIOR

JUDO DRAGONS:  
1OO % MEDAILÍ
stoprocentní medailový úspěch zaznamenali judisté z judo od-
dílu Klubu Junior na závodech v neratovicích.

Dovolujeme si Vás pozvat na jedinečnou 
sportovní akci určenou pro všechny generace!

Přijďte dobít energii příjemnou procházkou 
ve formě nordic walkingu v Modřanské rokli 
s  doprovodným programem pro děti a občer-
stvením zdarma!

nORDic WaLKinG  
v Modřanské rokli
Kdy: 26. 4. 2014
Kde: sraz před poštou na Libuši,  
adresa: Libušská 1/204, 142 00 Praha-Libuš
Kontakt: Vít šrámek, trojlistek.ofk@seznam.cz,  
tel. 607 407 699

Tento projekt byl podpořen z programu Think Big, který realizuje nadace 
Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

zveme

OBNOVA DUCHA A TĚLA
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje text a  uzavření darovací 

smlouvy se společností TeniServiS Neko-
la ve výši 1 000 Kč pro účely zájmových 
kroužků Klubu Junior, zřízeného MČ Pra-
ha-Libuš.

 Doporučuje projednat na nejbliž-
ším zasedání Zastupitelstva MČ návrh 
na vyplacení finančního daru členkám 
výboru Klubu Senior za práci ve výboru 
do 31. 12. 2013.

 Schvaluje jmenování obálkové 
a hodnotící komise pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na „Stavební úpravy s od-
straněním azbestové zátěže v objektu MŠ 
čp. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Pra-
ha-Libuš“ ve složení uvedeném v příloze, 
která je nedílnou součástí usnesení.

 Bere na vědomí protokol o otevírá-
ní obálek a protokol hodnocení nabídek 
k výběrovému řízení „Garáže Dobronická 
– Mílová, čp. 694 – oprava a  odstranění 
nalezených závad výtahu po odborné 
zkoušce“. Schvaluje rozhodnutí zadava-
tele o výběru nejvhodnější nabídky u ve-
řejné zakázky malého rozsahu „Garáže 
Dobronická – Mílová, čp. 694 – oprava 
a odstranění nalezených závad výtahu po 
odborné zkoušce“, a  to v  souladu s  Pro-
tokolem o hodnocení nabídek. Pověřuje 
starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. Schvaluje 
cenovou nabídku vítězného uchazeče 
81 920 Kč bez DPH společnosti Ctibůrek 
Výtahy, s. r. o., kterou předložil v  rámci 
veřejné zakázky. Schvaluje plné moci pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
vystavené ke smlouvě o  dílo s  vítězným 
dodavatelem firmou Ctibůrek Výtahy 
pro p. Šárku Pichovou a  Ing. Ivo Pujma-
na, které jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem těchto plných mocí. 
Schvaluje text smlouvy a uzavření smlou-
vy o dílo se společností Ctibůrek Výtahy, 
s. r. o., Na Mokřině 38, 130 00 Praha 3, IČ: 
26756803. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem smlouvy o  dílo, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje text a  odeslání dopisu 
včetně přílohy Prohlášení k žádosti o udě-
lení dodatečného souhlasu hlavního města 
o vydání souhlasného stanoviska Rady hl. 
m. Prahy s podáním žádosti o dotaci „Poří-
zením zametacího vozu k čistému vzduchu 
v  Libuši“, reg. č. CZ.1.02/2.1.00/11.10002 
v rámci OPŽP se SFŽP.

 Schvaluje aktualizační dodatek č. 
10 k  pojistné smlouvě číslo 000657960 

s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a. 
s., Vienna Insurance Group, Budějovická 
5, 140 21 Praha 4, kterým se sníží roční 
pojištění o částku 48 102 Kč.

 Schvaluje odměny členům redakč-
ní rady časopisu U nás za 4. čtvrtletí 2013 
dle přílohy, která je neveřejnou přílohou 
tohoto usnesení.

 Vydává souhlas zřizovatele s  při-
pojení objektu ZŠ Meteorologická na 
PMS provozovaný Městskou policií hl. 
m. Prahy.

 Souhlasí s  návrhem rozpočtu MČ 
Praha-Libuš na r. 2014 v objemu příjmů 
ve výši 36 966 tis. Kč, financování ve výši 
4 759,4 tis. Kč a  objemu výdajů ve výši 
41 725,4 tis. Kč. Návrh rozpočtu je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. Souhlasí 
v  ekonomické činnosti MČ v  roce 2014 
s výnosy 2 200 tis. Kč, s náklady ve výši 
1 200 tis. Kč a  s  hrubým provozním vý-
sledkem ve výši 1 000 tis. Kč. Doporu-
čuje postoupit návrh rozpočtu MČ pro 
rok 2014 Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš 
k projednání.

 Neschvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy služebního bytu o velikosti 3+1, 
o  výměře 79,05 m2 v  ZŠ Meteorologic-
ká pro pana Emila Vintra s  účinností od 
1. května 2014. Ukládá Odboru správy 
majetku a investic ÚMČ informovat pana 
Emila Vintra o ukončení nájemní smlou-
vy k  datu 30. dubna 2014, včetně jeho 
vyklizení k tomuto datu.

 Souhlasí s navrženým programem 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 
konaného dne 12. 2. 2014, který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje navýšení počtu dětí ve 
třídě v  mateřských školách zřizovaných 
MČ Praha-Libuš na 24 dětí na školní rok 
2014/2015 – viz příloha, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje vypsání a  text Výzvy na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na za-
jištění „Údržby veřejné zeleně v MČ Pra-
ha-Libuš“.

 Souhlasí s  předloženým návrhem 
na zateplení bytového domu Na Domo-
vině čp. 692 pro účely stavebního řízení 
pro Společenství Na Domovině 692/18, 
se sídlem Na Domovině 692/18, 142 00 
Praha 4 – Libuš, IČ: 24671142, za pod-
mínky následného majetkoprávního 
vypořádání té části pozemku parc. č. 
557/47 v k. ú. Libuš, který bude realizací 
zateplení dotčen. Doporučuje projednat 
na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Li-
buš uzavření Smlouvy o smlouvě budou-
cí kupní se Společenstvím Na Domovině 

692/18 na stavbou dotčené části pozem-
ku parc. č. 557/43 v  k. ú. Libuš s  termí-
nem uzavření smlouvy před vydáním 
stavebního povolení.

 Schvaluje Výroční zprávu dle zá-
kona č.106/1999 Sb., o  svobodném pří-
stupu k informacím, za rok 2013, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Po-
věřuje tajemníka ÚMČ podpisem zprávy 
a jejím zveřejněním.

 Schvaluje vyřazení veškerého 
hmotného majetku do pořizovací hod-
noty 1 000 Kč včetně pořízeného měst-
skou částí do 31. 12. 2011.

 Nesouhlasí s  předloženým zámě-
rem užívání stavby v  ulici Drůbežářská 
čp. 551 (vč. nepovolené přístavby) jako 
velkoobchodu s potravinami. Záměr není 
v  souladu s  platným územním plánem, 
objekt se nachází na území OV (všeobec-
ně obytné) sloužící pro bydlení s  mož-
ností umisťovat další funkce pro obslu-
hu obyvatel. Velkoobchod s potravinami 
tuto funkci nesplňuje. Dále Rada požadu-
je, aby toto historické centrum obce bylo 
dopravně zklidněné, což záměr rozhodně 
nenaplňuje. Záměr představuje i  riziko 
v  oblasti likvidace odpadů. Rada poža-
duje, aby stavba čp. 551 byla využívána 
v souladu s platnou kolaudací (tj. restau-
race a prodejna nápojů).

 Souhlasí s  parametry předpoklá-
dané novostavby RD na pozemcích parc. 
č. 334/2 a parc. č. 335/3, oba v k. ú. Pís-
nice, dle návrhu Ing. arch. Hynka Vlacha, 
R21 Architects, s. r. o., zastupujícího na 
základě plné moci Capital Management 
Company, a. s., a s umístěním výjimečně 
přípustné funkce vyššího podílu bydle-
ní v  lokalitě. Nesouhlasí s úpravou vjez-
du do garáže a s navrženým připojením 
sousední nemovitosti k  místní komu-
nikaci. Požaduje zachování původního 
umístění vjezdu do objektu bývalé sto-
doly na pozemku parc. č. 334/2 jako jedi-
ného vjezdu či připojení na místní komu-
nikaci a nesouhlasí s druhým vjezdem ze 
západní strany směrem od rybníka.

 Nesouhlasí s  vydáním územního 
rozhodnutí na stavbu „Bytový dům Pís-
nice, č. parc. 910/86 a 910/66, kat. úze-
mí Písnice, Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“ 
dle předloženého projektu Ing. arch. 
Petra Mazáčka ze společnosti Mazáček 
Group, s. r. o., Meteorologická 987/23, 
Praha 4 – Libuš z dubna 2013 z důvodu, 
že předložená projektová dokumen-
tace obsahuje z  hlediska dopravního 
řešení značné množství nedostatků. 
(Důvody jsou obsaženy v  usnesení Za-
stupitelstva MČ Praha-Libuš č. 2/2014 
z 12. 2. 2014.)

 Podmíněně souhlasí s  předlože-
ným projektem pro stavební povolení 
na akci:  „D.1 – SO 300 – Výtlak splaškové 
kanalizace“ – výstavba výtlaku splaškové 

kanalizace umístěné souběžně se stá-
vající tlakovou kanalizací na pozemcích 
parc. č. 910/1, 910/53, 934/9, 934/10, 
934/28, 933/2, 933/1, 932/4, všechny v k. 
ú. Písnice, pro investora – společnost Pel-
ti, a. s., Modřanská 621/72, 143 01 Praha 
4, v  pozemcích ve vlastnictví HMP a  ve 
správě MČ parc. č. 933/1 a 932/4, oba v k. 
ú. Písnice, za splnění následujících pod-
mínek: 1. Pro uložení tlakové splaškové 
kanalizace do pozemků ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš (po-
zemky parc. č. 933/1 a 932/4, oba v k. ú. 
Písnice), bude s  investorem před zahá-
jením prací uzavřena smlouva o  smlou-
vě budoucí o  úplatném zřízení věcných 
břemen na těchto pozemcích v souladu 
se Zásadami zřizování věcných břemen 
a stanovení náhrad za jejich zřízení. 2. Při 
vstupu do místních komunikací a chod-
níků bude zachován jejich trvalý průjezd 
a průchod, včetně zachování přístupu do 
všech přilehlých nemovitostí a na všech-
ny přilehlé pozemky. 3. Po dokončení 
stavby budou pozemky dotčené stavbou 
uvedeny do původního stavu. 4. Povrchy 
zeleně a  chodníků budou uvedeny do 
původního stavu. 5. Podmínkou vydání 
kolaudačního souhlasu bude předchozí 
uzavření Smlouvy o věcném břemeni dle 
Smlouvy o smlouvě budoucí dle bodu 1 
podmínek tohoto usnesení.

 Schvaluje text a uzavření Smlouvy 
o celoroční inzerci v časopise U nás pro 
rok 2014 se společností Ctibůrek výtahy, 
s. r. o., se sídlem Na Mokřině 38, 130 00 
Praha 3.

 Bere na vědomí převod členství 
v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana 
Martina Pleskota, nájemce bytu B 201, 
na pana Václava Kováře. Doporučuje 
předložit materiál na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schvá-
lení převodu.

 Schvaluje vzory smluv MČ Praha-
-Libuš v souladu s platností nového ob-
čanského zákoníku.

 Schvaluje vnitřní směrnici č. 
1/2014 – Zásady a  postup při zadává-
ní veřejných zakázek s  účinností od 12. 
února 2014.

 Vybrala z došlých nabídek na úpra-
vu zabezpečovacího zařízení v  objektu 

neJbLiŽší TeRMín  
JeDnÁní  ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

2. dubna 2014
18. června 2014
17. září 2014 

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.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 13. 1. do 3. 
3. 2014. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. 
na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katas-
trálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje 
o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
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Klubu Junior pro provoz dvou tříd mateř-
ské školy nejvhodnější nabídku firmy Pa-
vel Franc − ALSE, Ledce 84, 517 71 České 
Meziříčí za celkovou cenu 76 993,51 Kč 
včetně 21 % DPH. Schvaluje text a uza-
vření smlouvy o dílo s firmou Pavel Franc 
− ALSE na úpravu zabezpečovacího zaří-
zení v objektu Klubu Junior.

 Schvaluje Rozhodnutí zadavatele 
o zrušení veřejné zakázky malého rozsa-
hu na stavební práce s názvem „Dodávka 
prací − stavební úpravy s  odstraněním 
azbestové zátěže v  objektu MŠ čp. 334 
ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, Praha-Libuš“ 
v obdobě zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů dle obdoby § 84 odst. 1, písm. 
b), z důvodu, že byli z účasti v zadávacím 
řízení vyloučení všichni dodavatelé.

 Schvaluje text a  vypsání zakázky 
malého rozsahu v  uzavřeném výběro-
vém řízení na realizaci veřejné zakázky 
„Odstraněním azbestové zátěže v objek-
tu MŠ čp. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, 
MČ Praha-Libuš“ na základě této doku-
mentace.

 Bere na vědomí Průběžnou zprávu 
akce „Energeticky úsporná opatření v ob-
jektech MČ Praha-Libuš“ za období od 1. 
9. 2012 do 31. 8. 2013 firmy Enesa, se síd-
lem U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, 
IČ: 27382052.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 
1 ke smlouvě o  dílo s  firmou S.V.A., s. r. 
o., se sídlem Pramenná 3, 148 00 Praha 
4, v  rámci akce „Klub Junior – havarijní 
oprava rozvodů TUV a  studené vody“, 
kterým se mění a  navyšuje na základě 
požadavku objednatele rozsah a  cena 
díla o 28 519 Kč bez DPH.

 Schvaluje zvýšení odměny šéfre-
daktorce časopisu U nás Haně Kolářové za 
zpracování jedné tiskové strany z 650 Kč 
na 700 Kč s účinností od 1. března 2014.

 Schvaluje doplněné znění Dotač-
ního programu Projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a místní Agenda 21, který je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení. Vyhla-
šuje Programy na podporu veřejně pro-
spěšných aktivit v rámci Projektu Zdravá 
Libuš a Písnice a místní Agenda 21 na rok 
2014, které jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení.

 Schvaluje Plán zlepšování projektu 
Zdravá Libuš a  Písnice a  místní Agendy 
21 pro rok 2014, který je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 Vybrala z  došlých nabídek na re-
konstrukci sociálních zařízení v  přízemí 
v objektu Klubu Junior pro dočasný pro-
voz MŠ Ke Kašně nejvhodnější nabídku 
firmy S.V.A., s. r. o., Pramenná 3, 148 00 
Praha 4, IČ: 18626467, za cenu 99 482,50 
Kč bez DPH. Schvaluje text a  uzavření 
smlouvy o dílo s firmou S.V.A. na rekon-
strukci sociálních zařízení v  přízemí ob-
jektu Klubu Junior.

 Bere na vědomí dopis č. j. 
166/2014 ze dne 14. 1. 2014 od společ-

nosti State Administration Consulting, s. 
r. o., se sídlem Martineliho 7, 190 00 Pra-
ha 9, týkající se rozsahu nutných oprav, 
včetně možnosti jejich financování, na 
pronajatém objektu garáží čp. 694 v ulici 
Dobronická. Ukládá Odboru správy ma-
jetku a investic ÚMČ, aby v co nejkratším 
termínu zajistil optimální návrh techno-
logického postupu plánovaných oprav 
v  objektu čp. 694, včetně vypracování 
slepého výkazu výměr.

 Souhlasí s  proplacením finanč-
ní částky ve výši 32 801 Kč včetně DPH 
společnosti State Administration Consul-
ting, s. r. o., za navýšení odběru elektrické 
energie v objektu čp. 694 v ulici Dobro-
nická, vzniklé z důvodu užívání části ne-
bytových prostor pro potřeby údržby MČ 
za období do 17. 1. 2014.

 Souhlasí s  umístěním kabelové-
ho vedení NN k  distribuční soustavě 
PRE Distribuce, a. s., na žádost investo-
ra Pražská energetika Distribuce, a. s., 
Svornosti 3199/19a, Praha 5, zastoupe-
né Ing. Jaroslavem Černíkem − Elen, Sta-
roújezdská 266, Praha 9, IČ: 12579475, 
do pozemků parc. č. 853/18 a 853/3, oba 
v k. ú. Libuš, ve správě MČ Praha-Libuš, 
v  rozsahu dle předložené projektové 
dokumentace z  010/2013 vyhotove-
nou Ing. Jaroslavem Černíkem ČKAIT 
0000449 za splnění následujících pod-
mínek: Před vydáním územního rozhod-
nutí bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o úplatném zřízení služebnosti 
na vedení přívodního kabelu NN v  po-
zemcích parc. č. 853/18 a  853/3 v  sou-
ladu se Zásadami zřizování věcných 
břemen a stanovení jejich náhrad za je-
jich zřízení. Po dokončení bude povrch 
pozemku dotčený stavbou uveden do 
původního stavu. Tento souhlas se vydá-
vá za správce pozemku parc. č. 853/18 
a  853/3 a  nenahrazuje vyjádření vlast-
níků sítí infrastruktury, vyjádření k výko-
povým pracím a neřeší zábor veřejného 
prostranství.

 Nesouhlasí s  pronájmem objektu 
stodoly u čp. 1 na části pozemku parc. č. 
466 v k. ú. Libuš a části pozemku parc. č. 
466 v k. ú. Libuš společnosti Pragoflora, 
s. r. o., se sídlem V Chaloupkách 473/77, 
198 00 Praha 9.

 Schvaluje Dopravně koordinační 
studii území v okolí ulice K Vrtilce – jih, 
která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení, zpracovanou Ing. Květoslavem Sy-
rovým 28. 4. 2013 jako závazný územ-
ně plánovací podklad pro dané území. 
Ukládá tajemníkovi úřadu seznámit 
s  tímto usnesením dotčené pracovníky 
OŽPD a OSMI. Ukládá tajemníkovi úřadu 
seznámit s  tímto usnesením Odbor sta-
vební a Odbor dopravy ÚMČ Praha 12 se 
žádostí, aby ve svých budoucích vyjád-
řeních a stanoviscích respektoval závěry 
této studie.

 Schvaluje výpověď z  nájemní 
smlouvy č. 2008054052 ze dne 27. 5. 2008 

o nájmu nebytových prostor v čp. 81 v uli-
ci Libušská s hudební skupinou Bůhví, za-
stoupenou p. Martinem Hrubým.

 Schvaluje Rozhodnutí zadava-
tele o  výběru nejvhodnější nabídky, 
a  to v  souladu se Zprávou o  posouzení 
a  hodnocení nabídek. Schvaluje ceno-
vou nabídku vítězného uchazeče, kte-
rou předložil v  rámci veřejné zakázky. 
Schvaluje plné moci pro zastupování 
MČ ve věcech technických vystavené ke 
smlouvě s dodavatelem služeb „Odstra-
nění azbestové zátěže v objektu MŠ čp. 
334 ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Pra-
ha-Libuš“, firmou Ekostar, s. r. o., Pra-
ha 5 - Jinonice, Mezi rolemi 54/10, PSČ 
150 00, IČ: 41691971, pro Ing. Jindřicha 
Sochůrka a  paní Šárku Pichovu, které 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem firmou Ekostar za 
celkovou cenu 1  436 854 Kč včetně 21 
% DPH, bez stavební rezervy 200 000 Kč 
bez DPH, a se všemi přílohami, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Jed-
ná se o jediného uchazeče z pěti oslove-
ných, který podal nabídku.

 Schvaluje výjimku z vnitřní Směr-
nice MČ č. 1/2014 – Zásady a postup při 
zadávání veřejných zakázek z  vypsání 
veřejného výběrového řízení z  důvo-
du oslovení jediné firmy, která má jako 
jediná na území ČR akreditaci inspekč-
ního orgánu na odstraňování azbestu. 
Schvaluje cenovou nabídku firmy Fos-
ter Bohemia, s. r. o., se sídlem Mezi Ro-
lemi 54/10, 158 00 Praha 5, Jinonice, 
IČO: 288 955 76, kterou předložila na 
základě výzvy zadavatele. Schvaluje 
plné moci pro zastupování MČ ve vě-
cech technických vystavené k  příkazní 
„Inspekci účinnosti sanace při odstra-
ňování azbestové zátěže a  veškerých 
stavebních úprav v objektu MŠ čp. 334 
ul. Ke Kašně, k. ú. Písnice, MČ Praha-Li-
buš“, firmou Foster Bohemia pro Ing. 
Jindřicha Sochůrka a paní Šárku Picho-
vu. Schvaluje text Smlouvy a  uzavře-
ní Příkazní smlouvy na inspekci účin- 
nosti sanace při odstraňování azbesto-
vé zátěže a veškerých stavebních úprav 
v objektu MŠ Ke Kašně s firmou Foster 
Bohemia za celkovou cenu 278 300 Kč 
včetně 21 % DPH.

 Schvaluje text Zadávací dokumen-
tace a  vypsání zakázky malého rozsahu 
v  otevřeném výběrovém řízení na reali-
zaci veřejné zakázky na „Stavební úpravy 
v objektu MŠ čp. 334 ul. Ke Kašně, k. ú. 
Písnice, MČ Praha-Libuš“ na základě této 
dokumentace.

 Schvaluje text a  uzavření kupní 
smlouvy na koupi speciálního hasičské-
ho automobilu Tatra 815 (RZ 6A6 5629) 
od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, Sbor dobrovolných hasičů Krč, se 
sídlem Na Veselí 731/40, 140 00 Praha 4 
– Nusle, za cenu 100 000 Kč pro SDH Li-
buš. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koub-

ka podpisem kupní smlouvy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s projektovou dokumen-
tací pro vodoprávní povolení z 03/2013 
na akci „Vodovod a  kanalizace pro vý-
stavbu 20 rodinných domů Praha 4 − 
Písnice v ul. K Vrtilce a Velká Lada“, kte-
rou vypracovala firma Sanitech, s. r. o., 
Bellušova 1829/57, 155 00 Praha 5, pro 
investora společnost Joint Line Intus-
tries, a. s., Klikatá 353/13, 158 00 Praha 
5, IČ: 280 89 898, za následujících pod-
mínek: Budou dodržena usnesení Rady 
MČ Praha-Libuš č. 55/2008 ze dne 26. 
2. 2008 a č. 61/2009 ze dne 10. 3. 2009 
vydaná v předchozích stupních projed-
nání projektu. Pro uložení vodovodu 
a kanalizace do pozemků ve vlastnictví 
hl. m. Prahy ve správě MČ Praha-Libuš 
parc. č. 5, 52/1,  53/19, 53/20, 53/24, 
75/1, všechny v k. ú. Písnice, bude před 
zahájením stavby uzavřena smlou-
va o  smlouvě budoucí o  neúplatném 
zřízení věcných břemen v  souladu se 
schválenými „Zásadami pro zřizování 
věcných břemen a  stanovení náhrad 
za jejich zřízení“. Při výstavbě inženýr-
ských sítí bude vždy zachován přístup 
pro pěší k  jednotlivým objektům sou-
kromých subjektů. Při výstavbě budou 
vždy v dostatečném předstihu informo-
váni vlastníci nemovitostí dotčených 
stavbou (nebo uživatelé) o  omezení či 
zamezení příjezdu k  nemovitosti, nej-
méně však 10 dní před jejich započe-
tím. Na vodovodním řadu LT 150 mm 
od křižovatky ulic Zátoňská a  K  Vrtilce 
v  místech křížení s  ulicí Velká Lada na 
pozemku parc. č. 53/19 v  k. ú. Písnice 
bude zrealizována technická příprava 
na napojení vodovodního řadu LT 150 
mm, který je plánován z  jižního konce 
ulice K  Vrtilce. Tento souhlas se vydá-
vá za správce pozemků parc. č. 5, 52/1, 
53/19, 53/20, 53/24 a  75/1, všechny 
v k. ú. Písnice, a nenahrazuje vyjádření 
vlastníků sítí infrastruktury, vyjádře-
ní k  výkopovým pracím a  neřeší zábor 
veřejného prostranství. Minimálně 30 
dní před započetím vlastní výstavby 
bude MČ Praha-Libuš předložen plán 
organizace výstavby podle jednotlivých 
fází nebo etap. Upřesňuje bod č. 7 usne-
sení Rady č. 61/2009, že po dokončení 
uložení všech inženýrských sítí, včetně 
přípojek k  přilehlým objektům do ko-
munikace K  Vrtilce, bude provedena 
rekonstrukce povrchu místní komuni-
kace K Vrtilce, včetně opravy souvisejí-
cích propustků v  rozsahu studie Dipro, 
s. r. o., z 11/2008, fáze 2 výkresu C. 2 dle 
projektové dokumentace, která bude 
předložena Radě MČ Praha-Libuš k od-
souhlasení a  na základě následného 
vydaného stavebního povolení na tuto 
rekonstrukci.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová 
a Hana Kolářová
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Velkoobjemové kontejnery na odpad budou na jaře 2014 opět 
hrazeny z rozpočtu městské části Praha-Libuš a na vybraná sta-
noviště budou přistaveny vždy v uvedený pátek v odpoledních 
hodinách (nejpozději do 16.00 h) v počtu maximálně dvou sběr-
ných nádob.

Doporučujeme neodkládat uložení odpadu až na neděli. Pokud se zaplní 
druhý kontejner na příslušném stanovišti již v sobotu, pravděpodobně v ne-
děli na určeném místě již žádný nebude.

11. 4. − 13. 4. Ke Lhoteckému lesu, K Vrtilce, Na Okruhu, Drůbežářská 
18. 4. − 20. 4. Hoštická, K Lukám, Ke Kašně, V Rohu
25. 4. − 27. 4. Ke Kurtům, Zbudovská, Zahrádecká, K Jezírku, K Novému 

sídlišti
9. 5. − 11. 5. Na Močále, Na Domovině, Ohrobecká, U Bazénu, Mirotická

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Kontejnery budou přistavovány vždy v sobotu od 9.00 do 12.00 
hodin. Odpad od vás převezme obsluha, která bude přítomná 
u každé sběrné nádoby a bude vám nápomocná s odložením 
bioodpadu. Kontejnery nebudou měněny za prázdné, na každé 
stanoviště bude přistaven pouze jeden.

10. 5. 2014: ulice K Vrtilce (naproti ulice Putimská, na místo parkovací-
ho zálivu) 
ulice K Novému sídlišti (u ulice Šátalská) 
ulice Ohrobecká

17. 5. 2014:  ulice Ke Kašně (u kontejnerů na separovaný odpad) 
ulice Na Močále (u ulice Třebějická)

Do kontejneru je možné odkládat odpad ze zahrad: větve, trávu, listí, 
neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. 
Při pochybnostech o správném druhu odpadu poradí odborně vyškolená 
obsluha.

Sběrné nádoby na bioodpad budou přistaveny rovněž na podzim 
2014, avšak již na jiná stanoviště. O termínech a místech budete včas in-
formováni.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Rada MČ Praha-Libuš vyhlašuje  
konkurzní řízení na obsazení funkce 

ředitele/ky Mš Mezi Domy 373,  
Praha 4 (vzdělávací program Montessori). 

Přihlášky lze podávat do 29. 4. 2014.  
Více informací na adrese:  

www.praha-libus.cz – aktuality.
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Opravy televizorů v bytě, instalace, 
propojení, antény a satelity.

Milan Chroustovský, tel.: 603 442 075

BD Dolnojirčanská 669/1 na Praze 4 − Kamýku
PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY,

3 místnosti o celkové ploše cca 56 m2.
Volné od 1. 4. 2014.
Vhodné jako sklad.

Tel. 777 252 088, e-mail: vrkpcv@gmail.com

Písnice

VíTÁMe VÁs V nOVÉ seZOnĚ!
PRODeJ a seRVis  

jízdních kol a doplňků
akční ceny na doprodej  

starších kolekcí
www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTiLce 317 – Praha 4,  
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 | e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: 
Po, Út, st: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 | Pá: 1000−1800 | so: 900−1400

i n z e r c e  
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Z české literatury jsem vybral dvě 
knihy kyjovského rodáka evžena 
bočka (ročník 1966), a to tituly:

Poslední aristokratka
isBn: 978-80-7227-320-1
aristokratka ve varu
isBn: 978-80-7227-338-6
První z  těch 

knih byla kým-
si označena za 
nejvtipnější čes-
kou knihu roku 
2012 a oceněna 
cenou Milosla-
va Švandrlíka. 
Osobně jsem 
p r v o p l á n o v ý 
Švandrlíkův či 
Šimkův humor 
(budiž jim obě-
ma země lehká) 
přestal mít trád 
někdy po pu-
bertě, ale jako 
objektivní a  zá-

sadně nezaujatý recenzent musím 
říci, že autor se těmito svými romá-
ny přihlásil k  tradici ryzí komedie, 
která nemá žádné větší ambice než 
rozesmát čtenáře, což se mu čas-
to daří. Humor buduje na výrazně 
kontrastních postavách, groteskních 
situacích a  jejich zpětném glosová-
ní. František Antonín hrabě Kostka 
z  Kostky je potomek šlechtického 
rodu žijící v New Yorku. Po pádu ko-
munistického režimu se s americkou 
manželkou Vivien a dcerou Marií (III.) 
vrací do Čech, aby převzal rodové 
sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hrabě-
cí rodina i  personál: zpátečnického 
kastelána, hypochondrického za-
hradníka a  kuchařku, která si ráda 
cvakne a občas to přežene. Chudob-
ný navrátilec, krkolomně navazují-
cí na slavný rodokmen, emigrant-
ství, místní zemitost, zámek jako 
konkurenceschopná atrakce, kní-
že Schwarzenberg, zpěvačky Cher 
a Helenka Vondráčková, to jsou mo-

tivy, z  nichž autor, profesí kastelán, 
upředl sérii panoptikálně komických 
situací. V  deníku Marie III., posled-
ního potomka rodu, nenajdete sex, 
násilí, vraždy ani hluboké myšlenky. 
Má jedinou ambici: pobavit čtenáře. 
aristokratka ve varu, pokračo-
vání oceňované Poslední aristo-
kratky, nabízí další porci bláznivých 
situací a  gagů, při nichž je hlasitý 
smích zaručen (soudě podle sebe) 
alespoň na 90 %. Ale kdo se chce při 
četbě dobře bavit a nemá zbytečně 
přebujelé estetické nároky, nebude 
rozhodně četbou Bočkových romá-
nů frustrován. Ostatně, bude-li, ať 
se zamyslí nejdříve sám nad sebou, 
a nebude-li mu to nic platné, mohu 
mu nabídnout humornou knihu za-
hraniční provenience.

stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel
ISBN: 978-80-87697-00-9
Jonas Jonasson 

vydal svou prvo-
tinu v  roce 2009. 
Kniha se stala čte-
nářským hitem 
a  nejprodávanější 
švédskou knihou 
let 2010 a  2011. 
Byla přeložena 
nebo se překládá do 35 jazyků. Fe-
nomenální úspěch sklízí v Německu, 
bestsellerem se stala i  v  Holandsku, 
Dánsku, Norsku, Francii, Itálii či Špa-

nělsku. Natáčí se podle ní film s nej-
větším rozpočtem v  historii švédské 
kinematografie. Allan Karlsson má na 
jejím začátku narozeniny. Je mu sto 
let. Starosta i místní tisk se připravují 
na velkolepou oslavu, stoletý stařík 
má však docela jiné plány: jednoduše 
zmizí − a  brzy je celé Švédsko kvů-
li jeho útěku vzhůru nohama. Jenže 
s podobnými věcmi už má Allan své 
zkušenosti. O  autorovi vypovídá asi 
nejlépe skutečnost, že po bolestném 
rozvodu žije se synem, kočkou a ku-
řaty na ostrově Gotland v  Baltském 
moři. Odtud se mu svět musí jevit 
úplně jinak, než se mu jevil jako re-
daktorovi večerníku nebo televizní-
mu producentovi. Jako spisovatel se 
dokázal dotknout živoucího nervu 
literatury, který posílá signály čtená-
řům, kteří si o dobré knize řeknou bez 
ohledu na jazyk i zeměpisné souřad-
nice. Uvidíme, jak dopadne autorova 
druhá kniha, která se jmenuje anal-
fabetka, která uměla počítat 
a jejíž český překlad se už připravuje. 
„Ty, co říkaj jenom to, co je pravda, 
nemá cenu poslouchat,“ říká v  úvo-
du knihy o stoletém staříkovi Jonas-
sonův dědeček vnoučatům. S  vědo-
mím paradoxu to je jedna z cest, jak 
vyvolat kouzlo literatury.

Příjemnou pohodu při dobrém 
aprílovém čtení přeje všem čtená-
řům

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ vIRTUÁLNÍ KNIHKUPeCTvÍ (94)

TENTOKRÁT S HUMOREM
Jak je ten únor kratší než jiné měsíce, odevzdávám tentokrát rukopis 
článku (promiň, Hani, omlouvám se šéfredaktorce) opravdu pozdě… Ale 
protože jsem se posledně, předposledně, i ještě předtím, zkrátka letos, 
zatím věnoval tématům seriózním a vážným, převezmou tentokrát roli 
beletristické útvary relaxační až zábavné, o kterých, když mnou neclou-
má zbytečná serióznost, tvrdím, že jsou pro čtenáře takřka nejdůležitější.

Ve školce dětem pro zábavu 
čteme každodenně, dopoledne, od-
poledne, pár básniček před obědem. 
Ale čas na přečtení pohádky před 
spinkáním mají děti nejraději. Dobře 
si pamatují, co jsme četli předchozí 
den, a umí se těšit na další příběhy. 
Ale tento týden to bylo trošku jinak.

Odstartovali jsme týden čte-
ní v  Lojovické s  hosty. Dětem před 
spinkáním nečetly paní učitelky jako 
jindy, ale milí hosté, které jsme po-
žádali, aby si přinesli oblíbenou kni-
hu ze svého dětství, nebo z  dětství 
svých dětí.

V  pondělí v  poledne dorazil do 
třídy Čtyřlístek pan starosta Koubek 
s  Pohádkami o  mašinkách a  svou 
četbu obohatil i  nádražáckou čepi-
cí a plácačkou výpravčího. V dalších 

třídách poutavě četly kolegyně 
z  Úřadu MČ Praha-Libuš paní Kle-
mešová a  Martínková. Ty si vybraly 
knížky Anička flétnička a  365 Haja-
dánových povídaček na dobrou noc.

V úterý a ve čtvrtek přišli poctivě 
připravené babičky a dědové. Vůbec 
na seniory nevypadali a  myslím, že 
je vtažení do dění ve školce potě-
šilo. Děti zase potěšilo jejich čtení 
pohádek před odpočinkem. Babič-
ka Luxová četla Zlatovlásku, Matyho 
děda měl připravenou spoustu po-
hádek O kůzlátkách, O hrášku, O la-
komé ovečce a tolik se mu to líbilo, 
že se domluvil na další čtenářské 
návštěvě. Moc nás všechny zaujal 
dědeček Janičky Řezankové, měl 
krásný silný a pevný hlas, až profesio-
nální přednes a moc pěknou knížku: 

Tatínku, ta se ti povedla. A  Jonášek 
z  Kytičky si přivedl dokonce obě 
babičky a děti se tak seznámily s po-
věstí o Bruncvíkovi. V hudební třídě 
četla zase moc hezky maminka Duf-
ková z knížky Joly aneb Dlouhá cesta 
do školy, a paní Havlíčková dokonce 
svoji knížku Logopedické pohádky.

A  už je tu středa! Den, na který 
jsme se také moc těšili. Dětem do 
mateřské školy přišli totiž číst po-
hádky žáci 9. A ze ZŠ Meteorologická 
Matěj, Veronika, Jan, Rebeka, Moni-
ka, Kačka, Denisa a  Bára. Tito mladí 
učitelé vlastně učili své malé kama-
rády rozvíjet si slovní zásobu, myšle-
ní, paměť i  fantazii. Připravili si čet-

bu například z knížek Kubula a Kuba 
Kubikula, Moje první abeceda, Malý 
princ, Jak vycvičit draka, O  chytré 
kmotře lišce, O žirafě, O zlaté rybce. 
Četli dětem tak pěkně, že malí capar-
ti odpočívali, poslouchali a ani nedu-
tali, jak moc se jim to líbilo.

Vážení a  milí hosté, posílám 
vám všem čtenářům velké podě-
kování. Jsme moc rádi, že jste nás 
ve školce navštívili. A  věřte, že se 
celý týden hovořilo jen o  zážitcích 
z vaší četby. Rádi někdy v budoucnu 
zase připravíme křeslo pro čtenáře 
a bude nám ctí, když dorazíte.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: I. Sýkorová

mŠ LOJOvICKÁ

TÝDEN ČTENÍ S HOSTY
V Mateřské škole Lojovická pokračujeme ve snaze podporovat 
u dětí předčtenářskou gramotnost. Pozorný čtenář časopisu 
u nás si možná pamatuje na články o návštěvách našich dětí 
v knihovně, na pozvání a setkání s autory a ilustrátory knížek.
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PeTR MRÁZ, ZasTuPiTeL

Jak se vám na Libuši, v Písnici 
žije, co vám tu chybí a co hodno-
títe jako zdejší přednosti?

Libuš a  Písnice je pro mě místo, 
které se nedá ničím nahradit. Narodil 
jsem se v  jednom z mnoha starších 
rodinných domečků. Chodil jsem do 
mateřské školky a se stejnými kama-
rády do krásné místní základní ško-
ly, která mimo jiné byla umístěna 
částečně v  lese. Myslím, že je tato 
MČ Prahy jedinečná svým umístě-
ním a  historií. Hodně jsem cestoval 
a vždy se sem velmi rád vracel. Velká 
škoda, že se z vesnice na periferii sta-
la část Prahy s  abnormálně velkým 
nárůstem nových obyvatel s velikou 
tranzitní dopravou jižním směrem.

Jak by podle vás měla vypadat 
Libuš a Písnice za 5, 10 a 50 let?

Je třeba zapojit veřejnost do rozvo-
je obce, všemi možnými prostředky 
zabránit developerům megaloman-
ské výstavby bytových a  nebyto-
vých domů. Tranzitní dopravu dostat 
mimo obec. Zachovat zbytek městské 
zeleně za pomoci veřejnosti a podpo-
řit její údržbu. Všichni si zaslouží krás-
ný výhled z oken. Velmi citlivě, za po-
moci odborníků a veřejnosti přistou-
pit k budoucím stanicím metra v MČ. 
Podpořit volnočasové aktivity, a  to 
nejen pro děti MČ. Dělat to s radostí 
pro sebe, ale i pro další generace.

Co je třeba pro uskutečnění těch-
to představ dělat už dnes?

Co nejdříve zastavit parazitování 
naší MČ developery apod., dělat vše 
pro získání regulačního plánu výstav-

by. Vrátit plnohodnotný statut MČ, 
stavební úřad, živnostenský apod. 
Vylepšit vztah úřadu MČ pro lidi, aby 
byl pro normálního člověka partner, 
nebál se přijít a zeptat se na cokoli.

LenKa KOuDeLKOVÁ, 
ZasTuPiTeLKa

Jak se vám na Libuši, v Písnici 
žije, co vám tu chybí a co hodno-
títe jako zdejší přednosti?

Za hlavní přednost považuji klid-
né prostředí kraje Prahy s možností 
být rychle „mimo civilizaci“. Myslím 
ale, že obecně nám zde chybí lep-
ší dopravní obslužnost – výstavba 
metra byla opět odložena a  jediná 
hlavní místní komunikace Libušská 
je velmi často přetížená, dopravně 
doslova ucpaná. V  oblasti nákup-
ních možností je také jistě rezerva. 
Nemám na mysli budování obchod-
ních center − jsem ráda, že tu nejsou 
– myslím zkvalitnění nabídky stáva-
jících obchodů. A určitě zde chybí tr-
žiště s čerstvou zeleninou a ovocem.

Jak by podle vás měla vypadat 
Libuš a Písnice za 5, 10 a 50 let?

Libuš a  Písnici v  uvedených ča-
sových horizontech bych si přála 
vnímat jako moderní region, který 
bude naplňovat většinu našich po-
třeb takovým způsobem, že tady 
budeme bydlet stále rádi a  nikoliv 
z nouze. Mělo by být vyřešeno pro-
vozování vietnamské tržnice Sapa, 
především z  hlediska dopravního, 
ale i bezpečnostního. Nepřeji si me-
galomanské projekty jakéhokoliv 
druhu a už vůbec ne jejich realizaci.
Co je třeba pro uskutečnění těch-

to představ dělat už dnes?
Je možné se aktivně účastnit dis-

kuzí na tato témata, která již pravi-
delně probíhají. Nové nápady a ná-
měty mají smysl, i  když se třeba 
hned nerealizují. Jedním z „horkých“ 
témat nejbližší budoucnosti v běhu 
času bude například komplexní 
péče o  seniory, která je však usku-
tečnitelná jen ve spolupráci s  Pra-
hou 12, jež má – na rozdíl od nás − 
k tomu potřebné pravomoci.

Zároveň je jasné, že nelze očeká-
vat okamžitou všeobecnou občan-
skou aktivitu, ale co je možné a do-
konce nutné, to je trvalé zlepšování 
mezilidských vztahů a  dodržování 
pravidel slušného soužití. Na tom se 
může podílet opravdu každý v  celé 
šíři svých zájmů − od podnikatel-
ských aktivit, přes udržování čistoty 
při venčení čtyřnohých miláčků, až 
po černé stavby.

Hana KenDíKOVÁ, 
ZasTuPiTeLKa

Jak se vám na Libuši, v Písnici 
žije, co vám tu chybí a co hodno-
títe jako zdejší přednosti? 

Libuš a  Písnice, to jsou vlastně 
dvě vesnice na okraji velkého města, 
které mohou čerpat výhod obojího. 
Na jedné straně je tu klid, neproudí 
tudy davy turistů, prakticky z  kaž- 
dého místa městské části se nej-
déle do 15 minut chůze dostanete 
do přírody… Na druhé straně vás 
městská doprava do 45 minut dove-
ze do centra. Během roku se občané 
městské části mají možnost setkávat 
na mnoha zajímavých a oblíbených 
akcích od turistického pochodu Po-
hrom, přes Jarmark, Den dětí, Dra-
kiádu až po rozsvěcení vánočního 
stromku. Co se týče nedostatků, lze 

zmínit roztříštěnost obecního úřa-
du – nevyřešíte vše na jednom mís-
tě, a to ani v rámci městské části. Za 
některými agendami je navíc nutné 
cestovat do Modřan, a  ani tam ne-
jsou všechny úřady pohromadě.

Jak by podle vás měla vypadat 
Libuš a Písnice za 5, 10 a 50 let?

Za 50 let by už mohla existovat 
dlouho očekávaná přímá linka me-
tra, nicméně v  té době již nejspíš 
zmizí vesnický ráz naší městské čás-
ti, neboť nás pohltí rostoucí velko-
město. Bude již existovat obchvat 
Písnice. Obyvatelstvo bude počet-
nější, a tím pádem bude snad měst-
ská část hrát významnější roli v rám-
ci hlavního města. Za deset let snad 
bude pomalu ukončena rozsáhlejší 
výstavba na území městské části – 
a  ruku v  ruce s ní do té doby, dou-
fejme, přibydou místa v našich ma-
teřských a základních školách, snad 
i  hřiště a  jiné plochy k  oddechu. 
A za pět let? Snad už i za tak krátkou 
dobu se věci změní k lepšímu.

Co je třeba pro uskutečnění těch-
to představ dělat už dnes?

Začít sám u  sebe a  ptát se, co já 
sám můžu udělat pro to, aby se mi 
tady dobře žilo? Jsem ochotný obě-
tovat část svého volného času své-
mu okolí, případně více či méně sys-
tematické práci pro ostatní? Naštěstí 
lidi, kteří chtějí pracovat pro blaho 
ostatních, ještě nevymřeli.

Anketa je nadále otevřená pro 
všechny obyvatele Libuše a Písnice. 
Pokud máte chuť zamyslet se nad 
uvedenými otázkami a  podělit se 
o svůj názor, napište odpověď v cel-
kovém rozsahu nanejvýš 1 500 zna-
ků (bez mezer) a pošlete na e-mail 
hana.kolarova@tiscali.cz, nejlépe 
do 15. dubna.

(red)

ANKeTA

LIBUŠ A PÍSNICE ZA 5, 1O A 5O LET
Redakce časopisu u nás vyhlásila anketu na téma rozvoj Libuše 
a Písnice. Zveřejňujeme odpovědi v pořadí podle času, kdy došly.

V roce 2012 si Česká obec sokol-
ská i  zahraniční sokolstvo připo-
mínaly 150 let od založení spolku 
Sokol v  roce 1862. Po vzoru Soko-
la Pražského vznikaly ve městech 
i  menších obcích Čech a  Moravy 
další jednoty, cvičilo se zpočát-
ku v  pronajatých sálech hostinců, 

sokolové hráli divadlo, zakláda-
li pěvecké sbory a  knihovny. Bylo 
ustaveno ústředí Česká (později 
Československá) obec sokolská. 
Rozrůstající se spolek se začal or-
ganizačně členit na župy. Tak např. 
župa Pražská, později ve svém ná-
zvu doplněná o  jméno zasloužilé-

ho starosty Josefa Scheinera, byla 
ustavena 8. 12. 1913. První sokol-
ský slet se konal na Střeleckém ost-
rově roku 1882.

V  Kunraticích byla založena so-
kolská jednota v  roce 1899 a  li-
bušský Sokol byl zpočátku činný 
jako její odbočka či filiální jednota, 
protože Libuš byla tehdy osadou 
politické obce Kunratice. Na Libuši 
se cvičilo v sále U Hertlů čp. 53, po 
dvou letech pak U  Novotných čp. 
1. V  době první světové války byla 

činnost odbočky zastavena. Řada 
mužů byla odvedena na bojiště, 
odkud se několik členů Sokola už 
nikdy nevrátilo.

Počátkem roku 1919 byla činnost 
obnovena a na ustavující valné hro-
madě dne 9. února 1919 prohlášeno 
osamostatnění libušské jednoty.

Pokračování historie naší sokol-
ské jednoty v příštím čísle.

Eva Stodolová,  
vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš

SOKOL LIBUŠ: KULATÁ VÝROČÍ
V letošním roce T. J. sokol Libuš oslaví 95. výročí od založení 
Tělocvičné jednoty sokol Libuš (1919), 85. výročí od zahájení 
činnosti v nové sokolovně (1929) a 25. výročí od znovuobnovení 
jednoty v ČOs (1989).
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Jak jste se k lukostřelbě dostala?
K lukostřelbě mne přivedl tatínek, 

který byl mistrem republiky.

Co znamená, že jste dosáhla tre-
nérského vzdělání licence B?

Absolvovala jsem školení trené-
rů v  rámci Českého lukostřelecké-
ho svazu a  mám druhou nejvyšší 
trenérskou licenci, kterou lze získat 
v Čechách.

Koho všeho jste během své tre-
nérské kariéry dovedla k titulu 
mistra České republiky?

Těch lidí je hodně. Trénuji přes 
dvacet let. Nerada bych někoho vy-
nechala. Nebyli to jen mistrovské 
tituly, ale pod mým vedením se ně-
kolik lukostřelců dostalo do české 
reprezentace.

Má sportovní střelba z luku ještě 
vůbec něco společného s původ-
ním stylem střílení při lovu?

Ano. Ten základ je stejný. Vezmu 
luk, šíp zasunu do tětivy, natáhnu 
luk, zamířím a vystřelím. Tak to pro-
bíhá po tisíciletí.

Absolvovala jste trenérský kurz 
v Londýně, zúčastnila jste se kur-
zu slavného korejského trenéra 
Kisik Leea. Jaký je rozdíl mezi 
lukostřelbou v Česku, Anglii, 
v Koreji, Austrálii či USA? 

Cíl je pro všechny lučištníky stej-
ný. Zasáhnout co nejlépe terč ve 
všemožných situacích a  podmín-
kách. Cesty k  tomuto cíli jsou růz-
né a na světě pracují týmy, které se 
snaží využít nových poznatků např. 
z  biomechaniky pro co nejefektiv-
nější a  nejjednodušší pohyb člově-
ka, kterým pošle šíp s pomocí luku 
k cíli. Právě Kisik Lee nám několikrát 
připomenul, že jeho technika nata-
hování luku a  mentálního přístupu 
k  výstřelu vychází ze století staré 
korejské lukostřelecké techniky. 
Tento člověk je velmi úspěšným, 
respektovaným a  vyhledávaným 
trenérem. Má na svém kontě nej-
více olympijských vítězů, mistrů 
světa, rekordmanů z  různých zemí 
i kontinentů. Vedle toho je skromný 
a  otevřený k  předávání informací. 
O úrovni lukostřelby v jednotlivých 
zemích vypovídají výsledky při me-
zinárodních kláních. V  Čechách se 

podle mě trochu hledáme. Bohužel 
už moc dlouho…

Jak se proměňuje lukostřelba 
jako sportovní odvětví za ta léta, 
co se mu věnujete?

Jak jsem řekla − základ je stejný 
a mění se detaily. Jejich směr udává 
věda a výzkum.

Dá se lukostřelbou uživit, nebo 
jde pořád spíš o zábavu?

Lovit zvěř u  nás nesmíte, takže 
ne.  Jde o  zábavu. Pokud se ptáte, 
zda se uživíte lukostřelbou jako 
špičkový závodník-lukostřelec, tak 
také ne.

Co vše může být cílem? Nebo 
střílíte jenom na terče?

Střílíme na terče v  různých po-
dobách, barevné kruhy různých 
velikostí, plastové odlitky ve tvaru 
zvířat, do vzduchu metané kotouče 
imitující let holuba, terče namalova-
né na louce s tyčí uprostřed, kdy se 
na vzdálenost 200 a více metru sna-
žíte zasáhnout cíl. 

Je možné jít si občas na hřiště ve 
Skalské jen tak ze zájmu zastřílet 
z luku, aniž by člověk uvažoval 
o dlouhodobější účasti na tré-
nincích?

Ano, můžete si přijít lukostřelbu 
jen vyzkoušet bez vlastního nářadí, 
vše vám zapůjčíme. Po předchozím 
objednání na vás bude čekat trenér 
a do základů střelby z luku vás uvede.

Od kolika let je vhodné začít 
s tréninkem?

To je individuální. Někdy rodiče 
přijdou s  malým šestiletým dítkem 
a  my ho přijmeme, protože je vel-
mi šikovné a  disciplinované. Raději 
však trénujeme děti nad deset let. 
U starších dětí je osvojování doved-
ností rychlejší a  také dosahované 
výsledky jsou lepší.

Dá se nastartovat sportovní ka-
riéra v podstatně vyšším věku, 
například po padesátce?

Lukostřelba má mnoho podob. 
V každém věku je možné začít a ob-
jevit disciplínu a  kategorii, v  které 
se najdete a  můžete se realizovat. 
V  tom vám rádi v našem klubu po-
můžeme.

Jak má postupovat, kdo chce 
začít s lukostřelbou?

Otevřít na internetu stránku www.
lkcere.cz, pročíst, co všechno nabí-
zíme a  poslat e-mail nebo zavolat 
a  dohodnout si termín. Rádi všem 
také odpovíme na jakékoli dotazy.

Na jaké prvotní náklady se musí 
začátečník připravit – za luk, 
šípy, terče? Nebo ještě za něco 
dalšího? 

Na vyzkoušení v našem lukostře-
lecké klubu CERE nepotřebujete nic. 

Jen přijít a  zaplatit úvodní hodinu. 
Chcete-li u  nás pokračovat dál, je 
to na dohodě, co si zapůjčíte z klu-
bu a co si pořídíte sami. Začínáte-li 
sami, potřebujete vedle luku, šípů, 
terčovnice, terčů, také chrániče na 
ruce, toulec na šípy a postupně při-
jdete na další drobnosti.

Z jakého materiálu se závodní 
luk a šípy vyrábí? Určitě to ne-
bude španělský nebo oregonský 
tis na luk a vejmutovka na šípy, 
jak popisuje Ernest Thompson 

ROzHOvOR
VEZMU LUK A ŠÍP… TAK TO PROBÍHÁ PO TISÍCILETÍ
na otázky redakce časopisu u nás odpovídá Helena bauerová, 
hlavní trenérka Lukostřeleckého klubu ceRe, který využívá střel-
nici ve sportovním areálu MČ Praha-Libuš v ulici skalská.
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Seton ve své slavné knize 
Dva divoši. 

U  závodního luku, jak ho 
znáte z  olympijských přenosů, 
se hledí na vysokou přesnost 
provedení výrobku, kvalitu ma-
teriálu a  jeho trvanlivost. Pou-
žívají se různé slitiny kovu, kar-
bonová vlákna v  různých po-
dobách a technologiích, vybra-
né dřevo i plastové pěny. Je to 
věda, do které jednotlivé firmy 
vyrábějící luky a  šípy investují 
nemalé finanční částky. Vedle 
toho se pořádají i  mistrovství 
světa, kde by se vámi popiso-
vaný luk mohl hrdě zúčastnit.

Nejen mezi mladými je 
rozšířená zábava „hraní 
na hrdiny“, kdy napodobu-
jí fantasy příběhy a střílí 
z luků, většinou podomác-
ku vyrobených. Je možné, 
aby někdo z této komunity 
přešel na závodní střílení? 
Nebo návyky, které si osvojí 
během her, jsou natolik ne-
vhodné, že se již o nějakém 
přeučení nedá uvažovat?

Víte, kolik z našich členů tak-
to začínalo? Právě tihle „hrdino-
vé“ mohou být nejlepšími lu-
kostřelci. Mají ohromnou touhu 
se trefit a učit se dál něco nové-
ho. Mají lukostřelbu v srdci a to 
je důležité. Mít rád sport, který 
dělám. Dát mu víc než ostatní 
a mít ho stále v hlavě. Z těchto 
nadšenců se rodí mistři.

Pokud jde o humor, z čeho si 
nejčastěji střílíte?

Moc to neumím, ale když, tak 
z  lidí ve svém nejbližším okolí, 
manžela, dcer, lidí v klubu.

Co se vám líbí na Libuši 
a Písnici, a co ne? 

Líbí se mi, že je zde klid. Ta-
ková až vesnická atmosféra. 
Také s radostí sleduji, jak vystr-
kují růžky nové věci a  staré se 
mění k  lepšímu. Vadí mi bez-
domovci a vandalové. S nimi se 
potýkáme na naší lukostřelnici 
od počátku. Každému z  nás 
byla dána příležitost něco vy-
tvářet a budovat, tak proč ji ně-
kteří lidé nechtějí využít a  jen 
se vezou a ničí práci ostatních. 
Jsem idealista.

Na co se právě těšíte?
Na jaro…

Ptali se:  
Matěj Kadlec, Hana Kolářová,  

Jana Leichterová a Martin Zikeš
Foto: Kryštof Štafl

JaK TO VšecHnO ZaČaLO
Většinu svého života jsem žila 

spokojeně a  nenápadně. Hlavně ni-
jak nevyčnívat. Nic neřešit. Všem 
vyhovět. Až přišel náraz a  prozření. 
A – životní zlom. Odkudsi zevnitř se 
drala touha žít život v pravdě. V přiro-
zenosti. Tak, jak to cítím já, ne jak se 
mě snaží usměrnit okolí. Tehdy jsem 
si také uvědomila, že lépe nebude zí-
tra, že nejlépe je právě teď. A tak jsem 
přestala snít o  domečku se zahrád-
kou a pustila se do budování zahrady 
kolem paneláku na sídlišti…

Spustila to moje nejstarší dcera: 
„Když něco chceš, tak to udělej!“ 
Fajn, tak jsem vyvěsila na nástěnce 
v  přízemí výzvu, co si takhle udě-
lat společně zahradu kolem domu 
a rovnou i nakreslila plán, co by kde 
mohlo užitečného růst. A  čekala. 
Čekala, že se okamžitě zvedne vlna 
zájmu, vznikne „komunita“ podob-
ně naladěných lidí, kteří se už ne-
mohou dočkat, až zaboří své rýče 
a lopatky do trávníku venku. Že bu-
deme sdílet volný čas i jinak, když už 
spolu bydlíme v jednom domě, aniž 
bychom byli odděleni plotem. Rych-
le jsem vystřízlivěla. Reakce byla 
nulová. Nebylo to dobré, ale ani zlé. 
Viděno perspektivou optimisty to 
znamenalo, že nikdo není ani zásad-
ně proti! A to mi stačilo…

JaK TO nabíRaLO  
na ObRÁTKÁcH

Protože jsem nevěděla, jakou 
šanci na přežití zahrada má, snaži-
la jsem se o  nízkonákladovou rea-
lizaci. To znamená, že jsem cestou 
ze školky s nejmladší dcerou sekala 
srpem přerostlou suchou trávu na 
neudržovaných pozemcích na mulč, 
zatímco ona likvidovala svačinku, 
sbírala jsem kamení, z každého ná-
kupu v supermarketu tahala několik 
kartonových krabic, procházky po 
okolí využívala k  vyrýpávání divi-
zen z náletu (mimochodem bez lo-
patičky ven ani nevyrážím), nosila 
v kyblíčku koňský trus od nedaleké 
jízdárny. A také sháněla po známých 
jakékoli přebytky rostlin, kterých by 
se zbavovali. A protože to byla moje 
první velká akce tohoto druhu, vo-
lila jsem realizaci po „partyzánsku“, 
tedy pod rouškou tmy nebo v době, 
kdy jsou „slušní lidé v práci“. Můj táta 
mi mašličkou označoval náletové 
ořešáky v lesíku, které bych si moh-

la vyrýt a  odvézt do Prahy. Ovocné 
stromy a keře jsem zasponzorovala. 
Natolik jsem projektu věřila. A pleti-
vo proti okusu našla ve šrotu…

Prvními rostlinnými zbytky jsme 
chodili „krmit“ jablůňku, jak s  obli-
bou říkala nejmladší dcera, když pod 
ni zahrabávala slupku od banánu.

Tehdy mě při práci začali oslovo-
vat další „spolubydlící“. A  prostřed-
nictvím zahrady jsme začali komuni-
kovat. Zjišťovat, jak se kdo jmenuje, 
kde bydlí, co dělá. Přímo zapojit se 
ale nechtěl nikdo. Byla jsem zoufalá. 
A  tak jsem ve své naivitě vysela do 
kelímků po jogurtu rajčata, sluneč-
nice, ačokču a  cukety a  obcházela 
jednotlivé byty s žádostí o azyl pro 
několik rostlin. Aspoň do Zmrzlých, 
prosím! Tohle nejvíc bavilo mou 
prostřední dceru. Asi bude hrát di-
vadlo… Kupodivu nikdo neodmítl! 
(Díky tomu jsme po prázdninách 
sklidili 10 kg rajčat.) A potom se to 
pomalu rozjíždělo – někdo dodal 
tyčky k rajčatům ze starého sušáku, 
někdo recept na rajčatové čatný či 
dýňovou hořčici, další cibule pra-
vých holandských tulipánů. Nebo 
aspoň půjčil kosu, vidle, lopatu. 
Nebo vysbíral odpadky, kdykoli se 
na zahradě objevily.

A jaká je bilance po roce? Od pod-
zimu máme kompostér. Vyrobený 
z vyžebraných palet. Dík za to patří 
mému šikovnému manželovi. Na 
jaro chystáme altán z  proutí (chce-
te-li pomoct s  jeho výrobou a  při-
učit se práci s  proutím, jste vítáni) 
s  posezením z  repasovaných křesel 
od kontejneru. Mým snem je spo-
lečné grilování. Rádi bychom zkusili 
i zvýšený zeleninový záhon. V hlavě 
mám nápad na akci Adoptuj svou 
rostlinu či Vysaď svou rostlinu.

Co mě trápí, je to, že se stále ne-
daří zapojit více lidí. Když mě občas 
zachvátí pochybnosti, jestli to má 
vůbec smysl, vrátím se ve vzpomín-
kách na úplný začátek. Na den, kdy 
jsem s  několika krabicemi a  taškou 
suché trávy zamulčovala první keř 
arónie a rybízu a vysypala první taš-
ku posbíraného kamení na skalku. 
Tenkrát to bylo krušné a  marné! Ve 
srovnání s  tím se dnešek jeví jako 
velký úspěch. Vždyť zahrada se roz-
růstá dál…

a JaK TO sKOnČí?
Možná zní slova komunitní za-

hrada ve spojení s tím, co se kolem 
jednoho obyčejného paneláku na 
Libuši skutečně nachází, hodně nad-
neseně. Pro mě ale představují sen, 
vizi, ideál, směr, kterým se moje činy 
ubírají. A  to stačí. Vždyť samotná 
cesta je třeba cíl…

Monika Köhlerová
Pokud vás zajímá víc, podívejte se i na 

naše internetové a facebookové stránky 
www.kohlerova.cz/libus a www.facebook.

com/zahrada.libus. Rádi bychom šířili 
povědomí o tom, co se u nás děje, i dál.

Foto: Anička Kuželková 

KOMUNITNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA  
NA SÍDLIŠTI V PRAZE?
…aneb cesta je cíl.
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DŮLeŽiTÉ! 
Do konce školního roku 2013/14 

najdete Kuřátko v objektu ZŠ Mete-
orologická. V  období velikonočních 
prázdnin 17.–21. 4. bude zavřeno!

Duben 2014 
(výběr z programu)
8. 4. | ÚT | Zajíček nebo slepič-
ka na velikonoční stůl s Luckou
9. 4. | ST | sporťáček s Helenou
10. 4. | ČT | Zajíček na špejli 
do květináče – vyrobte si veselé-
ho kamaráda s Martinou
14. 4. | PO | Rytmika s Hankou
15. 4. | ÚT | Malujeme vajíčka – 
můžete si donést vajíčka na ozdobení

22. 4. | ÚT | Den Země ve zna-
mení tvoření a recyklace s Luckou
24. 4. | ČT | chrlící sopka – efekt-
ní tvoření u příležitosti Dne Země
29. 4. | ÚT | ubrouskování – 
oblíbená výtvarná technika tak, aby 
ji zvládly i děti.

Kompletní nabídku programů, 
služeb a  aktivit naleznete na ad-
rese www.kuratko.mistecko.cz. 
Případné změny a  detaily k  vybra-
ným  programům naleznete taktéž 
na webu MC či na nástěnce v cent-
ru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
nová adresa mateřského centra:  
ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš;  
Montessori herna: 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.

Již desátý rok je tu Libhush alias Libušská hudební show, soutěž 
hudebních dovedností dětí a mládeže.

KLUB JUNIOR

LIBHUSH 2O14

Uplynulé ročníky již tradičně 
ukázaly opravdový talent mnoha 
účastníků. Zastoupeni byli flétnisté, 
kytaristé, klavíristé i zpěváci. Přihlásí 
se také letos ti, kteří muzicírují i jin-
de než v Klubu Junior? Budou jejich 
kvality takové jako předcházející 
ročníky? Udělali mladí virtuosové 
další pokroky?

soutěžit mohou všichni hu-
dební zájemci, kteří si připraví li-
bovolnou píseň či skladbu.

Disciplíny:
a. flétna*)
b. klavír, keyboard
c. kytara 
D. housle*)

Věkové kategorie:
do 6 let
7–10 let
11−15 let
15 a více let
začátečníci (výuka od září 2013)

*) V  případě sólového charakte-
ru těchto dvou disciplín je možné 
účastnit se soutěže za doprovodu 
dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v  porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol 
– vybrat ty, které ocení diplo-
mem, a vítěze hodnotnou ce-
nou! Nerozhoduje však pouze ta-
lent a výběr skladby, ale celkový 
projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v ne-
děli 4. května 2014 v prostorách 
Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace: 
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

VOLnOČasOVÝ KLub 
ROZHLeDna

Jsme volnočasový klub pro děti 
a  mládež ve věku 6–15 let. Můžeš 
s námi trávit svůj volný čas, během 
klubu můžeš kdykoliv přijít nebo 
odejít. Součástí klubu je stolní fot-
bálek, ping-pongový stůl, spousta 
společenských her, internet a mno-
ho dalšího.

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen od  pondělí do 
čtvrtka vždy od 13.00 do 18.00 
hodin. Na základě domluvy je mož-
nost vytvořit si svůj osobní plán, na-
příklad ohledně pomoci se školou, 
s problémy ve vztazích aj.

Program na měsíc duben:

3. 4. | Jaké barvy má duha – malo-
vání mandal
10. 4. | Život v pohybu − pohybové 
hry na hřišti Klokotská (sraz v klubu 
v 13.30 h)
12. 4. | Global Village – zábavný 
program a soutěže pro rodiče s dětmi 
(od 11 do 15 h v areálu ZŠ Smolkova)
17. 4. | Velikonoční tvoření
21. 4. | Velikonoční prázdniny 
– zavřeno!
24. 4 | Anička hraje fotbal − pohy-

bové hry na hřišti Klokotská (sraz 
v klubu v 13.30 h)
27. 4. | Celodenní výlet s  geoca-
chingem − Ladovo údolí a muzeum 
(turistická stezka)
30. 4. | O  zdravém cvičení s  čaro-
dějkou

Změna programu vyhrazena.
Více informací naleznete na  

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

Těší se na vás:
Veronika, Anička, Kim a Hanh

ROZJeĎ TO V ROZHLeDnĚ

Komunitní vzdělávání a  sdílení 
zkušeností pro inspiraci a osobnostní 
rozvoj. Každý má různé zájmy, každý 
umí něco jiného a druhé může inspi-
rovat. Vždy ve středu od 19 do 21 h. 

2. 4. | Nákupy na internetu – jak na 
to? David Bahenský
9. 4. | Izraelské tradiční tance – 
Jana Sálová
16. 4. | Finance s úsměvem – Mar-
cela Hrubošová
23. 4. | Jak jsem žil v  Tel Avivu – 
Petr Jan Vinš
30. 4. | Výroba kostýmů podle se-
riálových postav Červený trpaslík – 
Pavel Houska

Markéta Fišarová

LAČHE ČHAVE
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KLUB JUNIOR

LIBHUSH 2O14

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR 
LIBHUSh

Jméno a příjmení:   ...........................................................................................

Telefon: ..................................................  E-mail adresa: .................................  

*Disciplína:  *Kategorie: 
A. flétna  1. do 6 let
B. klavír, keyboard 2. 7−10 let
C. kytara  3. 11−15 let
D. housle 4. 15 a více let
 5. začátečníci (výuka od září 2013)

Přihlášku je nutno doručit do 18. 4. 2014 e-mailem na adresu: 
kjunior@centrum.cz či osobně do Klubu Junior.
*zakroužkujte

PROGRaM KLubu  
na Duben 2014

Zveme všechny seniory z městské 
části na program připravovaný k zá-
bavě či k poučení.
1. 4. | Přednáška paní prof. Ran-
dové na téma Lucemburkové očima 
žen – manželek panovníků.
2.−9. 4. | Zájezd přihlášených 
seniorů do Jizerských hor. Ještě se 
může přihlásit kdokoli z  MČ, je to 
vždy krásné a nezapomenutelné. Na 
žádost stálých účastníků se koná zá-
jezd na jaře i na podzim. Plná penze, 
hezké ubytování, s  jedním výletem 
a se třemi zajímavými programy. Vo-
lejte na tel. 608 511 980. Při větším 
počtu odjezd z Písnice až k penzio-
nu. Cesta tam a zpět zdarma. Před-
pokládaná cena 2 590 Kč.
8. 4. | Již po čtvrté nás přijde po-
učit paní Michaela Švandrlíková 
s přednáškou a odpověďmi na otáz-
ky na téma: Uštknutí hadem, bod-
nutí včelou, anafylaktický šok, páso-
vý opar, popáleniny.
15. 4. | Naše milá p. prof. Kaněro-
vá oslaví významné životní jubile-
um. Seznámí nás s průřezem života 
v  Břeclavi a  již dvaceti lety v  naší 
městské části. Též si zazpíváme a bu-
deme slavit.
22. 4. | Povelikonoční posezení 
s popovídáním. Od 15 hodin bude-
me naslouchat připravené přednáš-
ce paní Julie Městkové, sociální pra-
covnice občanského sdružení Život 
90, na téma zákoník práce a  jeho 
využití směrem k seniorům.
25.−27. 4. | Zájezd přihlášených 
účastníků do Jívky, penzionu p. Ko-
bra. Polsko, se dvěma historickými 
zastávkami (směrem tam Hrádek 

u  Nechanic, směrem zpět zámek 
Radim), oběd hned vedle zámku. 
Odjezd z  Písnice v  11.30 hodin, se 
zastávkami na Libuši, Budějovické.
29. 4. | Půldenní výlet s odjezdem 
v 10 hodin od Eimů, prohlídka zám-
ku Kozel, zastávka ve Starém Plzenci 
na oběd, dále Meditační zahrada p. 
Hrušky – proti obětem zla. Na závěr 
se zastavíme v městě Plzeň, prohlíd-
ka náměstí s historickými domy, jed-
no z nejkrásnějších náměstí v Evro-
pě. Návrat cca v 18.30 hodin. Závaz-
né přihlášky v klubu proti zaplacení.

Těšíme se, že si určitě vyberete 
něco z  programu nebo budete ješ-
tě volat na některý z připravovaných 
zájezdů.

KniHOVna
Pan knihovník se na vás vždy s 

úsměvem těší. Využívejte možnost 
půjčování knih pro vlastní poho-
du a  čerpání moudra. K  výběru je 
pro vás připraveno velké množství. 
Knihovna je otevřena každé úterý 
od 14.00 do 18.00 hodin.

uPOZORŇuJeMe
Máme ještě volná místa na Ha-

rrachov, pohodový zájezd se vším 
všudy, s  výletem, doporučujeme, 
přihlášky do 15. května. Čím více 
účastníků, tím bude cena za auto-
bus nižší!

Dále upozorňujeme na velmi pěk-
ný zájezd do Maďarska 15. 9. 2014. 
Máme již 50% účast, jedeme už po 
čtvrté, příště plánujeme změnu, do-
poručujeme, pro zdraví, odpočinek 
a dobrou partu!

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub senior
K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je zpravidla otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není 
v programu uvedeno jinak.

KDYŽ se sPOJí PíLe a TaLenT

PORTRÉTOVÁNÍ S GAPEM
střední grafická škola G.a.P.education, která sídlí v městské čás-
ti Praha-Libuš, připravila ve spolupráci s obcí výjimečný dárek 
k svátku matek, který tradičně připadá na druhou květnovou 
neděli.

28. dubna 2014 vybraní žáci obo-
ru Grafický design pod vedením 
pedagogů ak. mal. Naděždy Radva-
nové a MgA. Pavla Šůstka uskuteční 
projekt studentů a seniorů městské 
části Praha-Libuš v  portrétové mal-

bě a  kresbě − malujeme levou he-
misférou s MgA. Petrou Cibulkovou.

Ing. Mgr. Martina Deylová
Autor portrétu: MgA. Pavel Šůstek

Střední škola G.A.P.education 
působí již šestým rokem na trhu 
středních škol v České republice. 
Jedná se o školu rodinného cha-
rakteru o počtu do 120 studentů, 
která nabízí komplexní vzdělání 
v oborech grafický design a eko-
nomika a podnikání.

U  vzniku této mladé a  dyna-
mické školy stála MgA. Janka 
Šteindlerová spolu s  profesionál-
ním týmem výtvarníků, sportov-
ců a  zkušených manažerů. Sto-
procentní výsledky studentů této 
školy u státních maturitních zkou-
šek jsou důkazem toho, že škola 
klade důraz především na kvalitu 
vzdělávání, profesionální přístup 
k výuce a  individuální pohled na 
osobnost každého studenta. Po-
drobněji na www.gape.cz.

V  lednu letošního roku byla 
škola oslovena k  účasti v  soutěži 
grafického návrhu podkladu do 
katalogu pro firmu Adore, která 
se zabývá vývojem a  prodejem 
designových propisovacích tužek.

Žáci pracovali pod odbor-
ným vedením ak. mal. Naděždy 
Radvanové, MgA. Pavla Šůstka 
a  MgA. Martina Šáry. Finanční 
odměnu, cenu o  nejlepší návrh 
a  především veliký obdiv si ze 
soutěže odnesla žákyně prvního 
ročníku výtvarného oboru Fatou-
mata Camara.

Studenti školy G.A.P.educa-
tion se také zúčastní celostátní 
soutěžní přehlídky prací žáků 
a  studentů středních a  vyšších 
odborných škol s  uměleckými 
a  uměleckořemeslnými obory 
Studentský design 2014. Sou-
těž je uvedena Ministerstvem 
školství, mládeže a  tělovýchovy 
v  rámci vyhlášeného přehledu 
soutěží a  přehlídek ve školním 
roce 2013/14 a orientuje se pře-
devším na produktový a komuni-
kační design.

Jmenovaná porota z  pedago-
gů, schválených na jednání Aso-
ciace středních a vyšších odbor-
ných škol s  uměleckými a  umě-
leckořemeslnými obory, posoudí 
práce v prostorách Fakulty umě-
ní a  designu Západočeské uni-
verzity v Plzni počátkem dubna. 
Autor a  pedagog nejvýše ohod-
nocené práce získá Grand Prix 
přehlídky.

Soutěžní práce budou zpří-
stupněny veřejnosti od 20. března 
do 3.  dubna ve výše zmíněných 
prostorách. Oficiální informace 
o  přehlídce naleznete na webo-
vých stránkách: www.zamecek.cz 
a www.vytvarneskoly.cz.

Odměnou našim studentům 
může být prezentace vybraných 
prací v  rámci Designbloku 2014 
v Praze. Držme jim palce!

v ý m ě n n á  i n z e r c e  
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Mezinárodní kampaň Den Země 
je zaměřená na ochranu životního 
prostředí v  globálních i  místních 
souvislostech, je oslavou naší plane-
ty Země. Připadá vždy na 22. dubna 
a  slaví se už více než 40 let. V  sou-
časné době se do kampaně zapojuje 
na celém světě více než miliarda lidí, 
v České republice se oslavy konají už 
přes 20 let.

Pojďte s  námi projít cestu plnou 
soutěží a  hádanek, dobrodružství 
a  překvapení. cesta za Perníko-
vou chaloupkou do Modřanské 
rokle určitě stojí zato. A kdy? Akce 
se koná ve čtvrtek 24. dubna 
2014 od 15 do 17 hodin, start 
je před prodejnou albert na 
sídlišti Písnice, trasa vede k nádrži 
v Modřanské rokli. Vítány jsou děti 
jakéhokoli věku i  s  rodiči. Pro 
soutěžící budou připravena stanovi-
ště s tematikou přírody a její ochra-
ny. Organizují spolky a sdružení, kte-
ré působí v naší městské části.

Další zajímavá akce, která pro-
běhne v pondělí 28. dubna 2014 od 

9 do 16 hodin na prostranství 
před prodejnou albert na síd-
lišti Písnice, má název Příroda 
a lidé aneb Rozmanitost kolem 
nás. Souvisí s  ochranou životního 
prostředí, tříděním odpadů a  dal-
šími ekologickými tématy. Po celý 
den budou u jednotlivých stanovišť 
probíhat aktivity a soutěže pro děti, 
dospělí tu naleznou zajímavé infor-
mace o systému třídění a recyklace 
v Praze, o chráněných územích, les-
ních celcích a  vodních tocích. Akce 
je určena pro širokou veřejnost 
a může ji navštívit každý.

Ve školkách a  školách budou 
probíhat různé akce, ekologické 
a vlastivědné procházky, tradiční jarní 
úklidy školních zahrad ve spolupráci 
s  rodiči. Ani v  letošním roce nebude 
chybět sázení stromů, keřů a úprava 
okolí škol a školek. Školy zařadily do 
výuky i tzv. projektové dny, které vě-
nují ochraně přírody a ekologii.

Kroužek Zálesák ze Základní ško-
ly Meteorologická pořádá v pondělí 
14. dubna 2014 od 13 do 15 ho-

din velký jarní úklid Modřan-
ské rokle v místech, která sousedí 
se základní školou. Jsou vítáni všich-
ni, kteří se chtějí připojit.

Základní škola Meteorologická 
se připojila k  projektu Ekocentra 
Koniklec s  názvem „Mikroklima 
v  okolí školy", který probíhá na 
22 základních školách v  Praze. Žáci 
během projektu vytipují problema-
tickou lokalitu v okolí své školy, pro-
střednictvím vědeckých technik ji 
zkoumají a nakonec navrhnou opat-
ření k zlepšení jejího stavu.

Mateřské centrum Kuřátko se 
opakovaně bude věnovat stále aktu-
álnímu tématu znečištění travnatých 
ploch na sídlišti Písnice psími výkaly. 
Akcí upozorňujících na tento pro-
blém není nikdy dost, protože reálný 
stav trávníků v našem okolí je hrozi-
vý. Další z mnoha akcí ke kampani je 
například výtvarné tvoření z recyklo-
vaných materiálů a  výbušné ekolo-
gické téma s názvem Chrlící sopka.

stromy našich občánků, akce 
související s  přivítáním malých ob-
čánků, proběhne 23. dubna v par-
ku u  Zahrádkářské kolonie. 
Rodiče nedávno narozených libuš-
ských a  písnických dětí budou mít 

možnost zasadit za své dítě strom, 
a upevnit tak vztah k místu, kde žijí, 
a k zeleni, která je obklopuje. Jedná 
se o  symbolické zapuštění kořenů 
a  oslovení mladé generace rodičů, 
a tím i jejich dětí.

Soutěž sbíráme hliník byla le-
tos pilotně vyhlášena ve čtyřech 
školských zařízeních − Základní 
škole L. Coňka a  mateřských ško-
lách K  Lukám, Lojovická a  Mezi 
Domy. Nejedná se ale pouze o sběr 
ve školách, ale prostřednictvím dětí 
i o třídění hliníku v rodinách. Soutěž 
probíhá do poloviny května a  poté 
dojde k  jejímu vyhodnocení a  od-
měnám pro zúčastněné.

MČ Praha-Libuš se připojila k eko-
výchovné akci Praha plná počí-
tačů aneb Pokus o  vytvoření 
rekordu ve sběru vysloužilých 
počítačů a  notebooků na úze-
mí Prahy. Akce probíhá ve dnech 1. 
až 3. dubna 2014 a občané i práv-
nické osoby mají možnost odevzdat 
vysloužilé zařízení ve sběrných dvo-
rech na území Prahy. Výsledky soutě-
že budou následně zveřejněny.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

POZVÁNÍ NA AKCE KE DNI ZEMĚ
Den Země, který se u nás slaví každoročně, 

nabídne i letos spoustu akcí a aktivit ve školách, školkách, spol-
cích a také několik společných veřejných akcí, na které vás zveme.

Perníková  
chaloupka
aneb Cesta pohádkovým lesem 

akce  
ke Dni Země  

čtvrtek 24. dubna 2014

určeno pro děti  
libovolného věku 
v kočárku, na kole i pěšky (trasu si 

může projít kdokoliv) 

start kdykoliv  
od 15.00 do 16.15 

před prodejnou Albert na  

sídlišti Písnice (konec se  

předpokládá do 17.15 hodin). 

Koná se  
za každého počasí  

v případě deště  
v nedaleké sokolovně

AKCE  ZDARMA

Pořádá T. J. Sokol Libuš ve spolupráci s humanitárním sdružením ProTebe, MC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, Obvodním mysliveckým spolkem ČMMJ Praha 4, MČ Praha-Libuš, Klubem Junior
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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



 i n z e r c e

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


