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Libuš  

a Písnice

1| V Zš Meteorologická vařili knihu.

2| Čím se má veřejná správa zabývat přednostně?

3| V Klubu senior se slavilo.

4| Pište recepty s příběhem − str. 25.

5| Při Oslavách jara ve staré Písnici skončila Morana v Obecňáku.

6| Komu se nelení, tomu se zelení, řekli si v Mš Lojovická.

Foto: Soňa Štefanová, Kryštof Štafl, archiv Klubu Senior a Andrea Ecková
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OSLAVY JARA  
VE STARÉ PÍSNICI
Fotoreportáž Kryštofa štafla. 
Podrobnosti na str. 6
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Vážení občané Libuše a  Pís-
nice, na úvod mi dovolte 
jedno upozornění: změni-
li jsme místa volebních 

okrsků (vyjma staré Písnice), takže 
dříve, než se vypravíte k evropským 
volbám, ověřte si, prosím, zda jde-
te do správné volební místnosti. 
Důvod pro změnu je jednoduchý: 
vždy jsem považoval za nelogické, 
že obyvatelé „sídliště ČEZ“ a  domů 
v  blízkosti MŠ Mezi Domy chodí 
k volbám do vzdálenější ZŠ Meteo- 
rologická, když se nabízí zřízení vo-
lební místnost v  blízkém objektu 
Klubu Junior. A s touto změnou jsme 
upravili i  některá další místa podél 
ulice Libušská a  další. O  nové ad-
rese vaší volební místnosti budete 
informováni na razítku obálky s vo-
lebními lístky a  na vloženém letáč-
ku. Velmi prosím, abyste upozornili 

i své starší spoluobčany, které máte 
ve svém okolí – sousedy v domě či 
ve vchodu panelového domu, kteří 
si nového umístění volební místnos-
ti nemusí všimnout. Věřím, že tuto 
změnu nakonec přivítáte jako uži-
tečnou i v dalších volbách.

Velké téma dnešních dnů – ne-
dostatek míst v  mateřských 
školkách – se dotýká i  naší měst-
ské části, byť ve výrazně menším 
měřítku než ve většině jiných praž-
ských městských částí. Nárůst zájmu 
rodičů o  předškolní výchovu dětí 
pozorně sledujeme již několik let, 
a  zatímco loni nebyl tak velký, aby 
nám umožnil otevřít novou třídu, le-
tos je poptávka po umístění dětí ve 
školkách vyšší. Nejsou ovšem prav-
divá hrozivě znějící čísla osmdesá-
ti či více nepřijatých dětí, jak jsem 
také zaslechl. Celkový počet neu-
místěných dětí bude pravděpodob-
ně o něco vyšší než dvacet. Konečný 
počet zjistíme až poté, co bude zná-
mo, kolik se uvolní míst ve školkách 
po dětech, u nichž rodiče zvažují od-
klad nástupu do prvních tříd. Těch 
není málo a  s  dnešním odhadem 
neumístěných dětí mohou výrazně 
zamíchat. Protože rodiče potenciál- 
ních prvňáčků se mohou rozhod-

nout až na konci května, přesná 
čísla budeme znát až začát-
kem června. Za sebe jsem osobně 
připraven podpořit otevření jedné 
třídy mateřské školky, pokud jsme 
schopni ji naplnit celou či téměř ce-
lou výlučně dětmi z Libuše a Písnice. 
Jako řešení se nabízí otevřít jednu 
třídu školky v Klubu Junior, kde 
dnes máme dočasně umístěné dvě 
třídy z  mateřské školky Ke Kašně 
kvůli rekonstrukci budovy. Skončí-
-li sanace azbestu a další navazující 
stavební práce včas, mohli bychom 
novou třídu otevřít již v  září. Kvůli 
dočasnému nastěhování dvou tříd 
do Klubu Junior jsme v  tomto ob-
jektu uskutečnili velké množství 
stavebních úprav, včetně nového 
sociálního zařízení v  přízemí. I  tak 
bychom museli během léta učinit 
další stavební úpravy, abychom vy-
hověli hygienickým požadavkům, 
na které nyní máme dočasně vý-
jimku. Dalším problémem je, odkud 
dětem zajistit dovoz jídel. Je třeba 
uvážit, zda bude účinnější investo-
vat řádově statisíce korun a navýšit 
kapacitu v  kuchyni mateřské školy 
Mezi Domy, anebo stravování vy-
řešit jinak. Provoz této nové třídy 
by byl tedy logicky nákladnější než 
provoz stávajících tříd. Jakkoliv rodi-
če dostali vyrozumění o nepřijetí do 
školky již během dubna a přirozeně 

jsou netrpěliví, co bude následovat, 
rozhodnutí o  otevření třídy nemů-
žeme učinit dříve, než budeme znát 
skutečná čísla. Vzhledem k tomu, že 
ze zákona nemohu znát kontaktní 
údaje rodičů nepřijatých dětí, pro-
sím všechny rodiče, kteří chtějí být 
informováni a  dosud mi nenapsa-
li, aby mi poslali e-mail na adresu:  
koubek@praha-libus.cz, abych 
s nimi mohl být v rychlém kontaktu. 
K  tomuto problému přistupujeme 
s maximální odpovědností a hledá-
me co nejefektivnější řešení. 

Půl roku před volbami na uvol-
něné místo zastupitele nastou-
pil pan Martin Kulička, který po 
celé toto volební období pracuje ve 
finančním výboru. Přeji mu hodně 
zdaru při další práci pro obec.

Těším se na shledání s  vámi na 
dětském dni v  sobotu 31. května 
na fotbalovém hřišti ve staré Písni-
ci. Pokud nenastanou mimořádné 
okolnosti, na třetí hodinu za námi 
přijede primátor hlavního měs-
ta Prahy RnDr. Tomáš Hudeček, 
který slavnostně předá nový vůz pro 
písnické hasiče. Vystavená hasičská 
technika jistě potěší nejen naše nej-
menší.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY
Na Oslavách jara ve staré Písnici.  
Foto: Kryštof Štafl

Sešli jsme se v počtu 16 lidí různé-
ho věku v  zasedací místnosti úřadu 
městské části a společně si pod vede-
ním instruktorky Elišky Leblové zacvi-
čili jógu. Nešlo jen o protažení celého 
těla, ale také o poučení se o jogínské 
filosofii a  kultuře. Po více než hodi-
novém bloku cvičení prokládaného 
vyprávěním se návštěvníci občerstvili 
jídlem připraveným podle jogínských 
zásad. Všichni si moc pochutnali na 
ředkvičkové pomazánce, rajčatové 
polévce, barevném těstovinovém 
salátu a exotických čajích. Zároveň si 
vzájemně popovídali a  blíže se po-
znali a začali se těšit na další akci 26. 
dubna − nordic walking Modřanskou 
roklí pro všechny generace.

Na akce Jarního trojlístku jste zvá-
ni samozřejmě i vy!

Tento  projekt  byl  podpo-
řen  z  programu Think Big, který 
realizuje Nadace Telefónica ve spo-
lupráci s  Nadací rozvoje občanské 
společnosti.

Tereza Vrbková, OKF, o. s.
Foto: Šárka Fruncová Vlčková

JARNÍ TROJLÍSTEK  
aneb NENÁROČNÁ JÓGA NA LIBUŠI
na sobotu 26. března připravilo Občanské komunitní fórum, 
které se věnuje podpoře kulturního a sousedského života na 
Praze-Libuš, první sportovně laděné poledne ze série tří mezige-
neračních akcí nazvaných Jarní trojlístek.



KroniKa

4 | U nás | 5/2O14

HLASUJTE O PROBLÉMECH LIBUŠE A PÍSNICE
Městská část Praha-Libuš uspořádala 14. dubna 2014 
tradiční veřejné fórum na téma: 10 naléhavých problé-
mů Libuše a Písnice.

anKeTa

anKeTa Ke sTanOVení TOP 10 PRObLÉMŮ  
Libuše a Písnice POJMenOVanÝcH  
na VeŘeJnÉM FÓRu PRO ROK 2014

Během veřejného fóra – diskuzního setkání k  celkovému rozvoji městské 
části v pondělí 14. dubna v tělocvičně Klubu Junior − se živě diskutovalo, argu-
mentovalo a hlasovalo o nejpalčivějších problémech Libuše a Písnice. Přítomní 
občané navrhli patnáct nejdůležitějších problémů, shodli se na nich a posunuli 
je dále do anketního hlasování pro vás všechny.

Tyto problémy se nyní ověří anketou a teprve poté budou předány vedení 
městské části k řešení.

Nabízíme tak vám, občanům městské části, možnost vyjádřit se k tomu, co 
u nás chybí a co by se mělo změnit.

V  časopise naleznete vložený anketní lístek. neváhejte proto 
a využijte možnosti vyjádřit se k námětům a dát jim svůj hlas. 

Hlasovat můžete na webových stránkách městské části: www.praha-libus.
cz nebo vhozením vyplněného anketní lístku do sběrných boxů umístěných 
v těchto místech:

Libuš: ÚMČ Libušská 35 – kancelář starosty, ÚMČ K Lukám 664 – 
odbor správní a školství, Mš K Lukám, Mš Lojovická, Zš Meteorolo-
gická, Klub senior, T. J. sokol Libuš

Písnice: Mš Mezi Domy, Zš L. coňka, sídliště Písnice − Klub Junior, 
dočasně přemístěná Mš Ke Kašně v budově Klubu Junior, prodejna 
albert − sídliště Písnice

Anketa je otevřená pro hlasování do pátku 6. června 2014. 

Pro více informací kontaktujte:
Jana Martínková, ÚMČ Praha-Libuš, e-mail: martinkova@praha-libus.cz

koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
tel. 244 021 429, 732 643 920

Starosta Libuše a Písni-
ce Jiří Koubek okomen-
toval, jak se podařilo 
řešit 10 problémů Libuše 
a Písnice vybraných 
občany v roce 2013.

Starosta Libuše a Písni-
ce Jiří Koubek okomen-
toval, jak se podařilo 
řešit 10 problémů Libuše 
a Písnice vybraných 
občany v roce 2013.

A svižně se začalo diskutovat 
o tom, co nás nejvíc pálí le-
tos – zde na témata: zdravý 
životní styl, zdravotnictví, 
sociální oblast, sociálně pa-
tologické jevy a národnostní 
menšiny.

Tělocvična Klubu Junior byla 
naplněná zájemci o místní 
veřejné dění – u stolu v popře-
dí se řeší problém z nejpalči-
vějších – doprava. 

Zde se hovoří o občanské vybavenosti, 
podnikání a službách.

Samostatně se tím, co je v Libuši 
a Písnici pálí, zabývají studenti.

Výsledky diskusí pak předkládají mluvčí za jednotlivá témata ještě k posou-
zení celému publiku. V popředí stůl, kde se řešily: rozvoj městské části, bez-
pečnost, veřejná správa a urbanismus.

I vy, kdo jste přijít nemohli, mů-
žete ještě výběr ovlivnit. Čím 
chcete, aby se veřejná správa 
v Libuši a Písnici v následujícím 
období přednostně zabývala? 
Využijte možnost anketního 
hlasování.

Veřejné fórum tradičně na vysoké 
úrovni moderoval ředitel Národní sítě 
Zdravých měst ČR Petr Švec. Zde sledu-
je, jaké problémy nás trápí v oblasti: ži-
votní prostředí, péče o vzhled, bydlení. 

A poté už se hlasovalo 
pomocí dvou zelených 
puntíků, spravedlivě 
každému z účastníků 
přidělených.

Které problémy k řešení vybrali 
účastníci letošního veřejného fóra? 

Během celého podvečera 
je možné se občerstvit na-
příklad fair trade kávou.

Tady se sepisují hlavní problémy 
v oblastech: školství, volný čas, 
sport, turistika, kulturní a spole-
čenský život.

Hana Kolářová Foto: Kryštof Štafl
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NOVÉ ZAJÍMAVÉ DŘEVINY VE ŠKOLÁCH
Tradice pokračuje − naše ma-
teřské a základní školy mají 
stále zájem o doplňování zele-
ně na svých zahradách v rámci 
každoroční akce Den Země.

I  letos se školky a  základní škola 
Meteorologická rozhodly pro výsad-
bu zajímavých stromů, keřů a  rost-
lin. Děti usilovně pomáhaly při sá-
zení a pozorně naslouchaly zahrad-
níkům, kteří je s přehledem dokázali 
zaujmout a vtáhnout do činnosti.

Anna Rusiňáková, vedoucí OŽPD
Foto ze škol: autorka

Zdroj informací o dřevinách:  
Václav Hurych − Okrasné dřeviny pro 

zahrady a parky
Mš K LuKÁM
Vistárie květnatá je mo-
hutná ovíjivá liána s  nád-
hernými až půlmetrovými 
hrozny vonných modrofia-
lových květů během května 
až června. Plodem je plochý 
šedě plstnatý lusk. Vistárie 
pochází z  Japonska a  Číny. 
Má ráda teplé, slunné stano-
viště, kde liána dorůstá i více 
než 10 metrů délky.

Zš MeTeOROLOGicKÁ
Vrba bílá je krátkověký rychle rostoucí strom, který u nás dorůstá 
až 25 metrů. Má měkké a  lehké dřevo, velmi křehké větve. Je to 
dřevina typická pro naše lužní háje a břehové porosty.

Mš LOJOVicKÁ
Kaštanovník setý se stavbou koruny, kořenovým sys-
témem a kvalitou dřeva podobá dubu. Zdobí ho až 20 
cm dlouhé mírně lesklé ostře pilovité listy. Kvete v červ-
nu až červenci a plodí nažky známé jako jedlé kaštany. 
Dorůstá do výšky až 25 metrů. Kaštanovník setý pochá-
zí z jižní Evropy a Asie, u nás se místy vyskytuje i v lesích.

Mš MeZi DOMY
Šeřík malolistý je nízký hustý keř o výš-
ce 1 až 1,5 metru. Krásně kvete v latách 
barvy lila a silně voní. Pochází z Číny.
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Však se také bylo na co dívat a co 
poslouchat, co si vyrobit, co ochut-
nat a co vyzkoušet. Na prostranství 
před školou a  hasičárnou bylo de-
set stánků a  další čtyři samostatná 
stanoviště, kde se představila stará 
česká řemesla a  výrobky, ale také 
třeba umění z Vietnamu. Úžasné na 
tom bylo i zapojení místních obyva-
tel – kovářství pana Poláka se uja-
lo stanoviště kovářského řemesla 
a  razily se tu speciální mince, pan 
Flieger s panem Štanclem pletli po-
mlázky a učili to malé i velké. A bylo 
to velké lákadlo! Stejně tak ovšem 
ukázky z ruských velikonočních tra-
dic, zdobení českých velikonočních 
kraslic hrusickou technikou, kera-
mická dílna, zdobení perníků a  vý-
tvarná tvorba motýlků z papíru.

Před školou si každý našel to 
svoje a  na pódiu umístěném na 
hřišti školy bylo rušno hned od za-

čátku. Zpívalo se a  tančilo, vychá-
zel odsud průvod s Moranou a svůj 
program měly i děti z místní školy. 
Bylo by také škoda nevyužít neda-
leké půvabné prostředí kolem ryb-
níka Obecňák, a tak se tradice uto-
pení Morany, symbolického ukon-
čení zimy a  začátku jara, odehrála 
právě zde. Svoji šikovnost tu před-
vedli i  mladí hasiči při ukázce své 
činnosti. Na břehu rybníka se děti 
pokoušely najít ukrytá velikonoční 
vajíčka a  vyměnit je za sladká čo-
koládová, což byla zároveň ukázka 
amerických Velikonoc. Na cestě po-
dél rybníka měli svou trasu i poníci 
z místní Stáje Donja a povozili kaž-
dého, kdo měl zájem.

V programu na pódiu se vystřídaly 
irské tance, český folk, irská hudba, 
mezinárodní písně v  podání žáků 
písnické školy. Dokonalou tečkou 
pak byla školní kavárnička „Pjetka 

z  mravů“, kde se podávaly ke kávě 
a  čaji vynikající koláče a  zákusky, 
dalo se tu v  příjemném prostředí 
posedět a  popovídat a  možná také 
zavzpomínat na školní léta. Však 
se tu střídali hosté od batolat až po 
ctěné pamětníky z  nejstarší místní 
generace.

Celé oslavy podpořilo i neskuteč-
ně krásné počasí, a tak zbývá na zá-
věr jen dodat − bylo to prostě fajn 
a velké poděkování patří všem, kteří 
se na prvních novodobých Oslavách 
jara v Písnici podíleli.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Kryštof Štafl
Barevnou fotoreportáž  

z Oslav jara najdete na str. 2

PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

Projekt „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ je financován na základě neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 č. 6/2014/IC OBCE v rámci 

programu MV ČR na Podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

OSLAVY JARA V PÍSNICI
Dubnové jarní slavnosti pořádané městskou částí Praha-Libuš, 
Základní školou Ladislava coňka a sborem dobrovolných hasičů 
Písnice, se staly symbolem letošního jara v Písnici a setkaly se 
s velkým zájmem malých i velkých.  

Z OHLasŮ  
na FacebOOKu  
MČ PRaHa-Libuš

„Koukám, že to u  nás pěk-
ně žije..., asi bych se měl taky 
někdy doma zdržet a  vyson-
dovat, co se v  mé rodné vísce 
vlastně koná. Moc hezké, jak 
vidno, užili si to nejen děti... :D“

„Nejen děti. Pivo došlo ještě 
před skončením akce :)“

„Byla to moc pěkná a pove-
dená akce a doufám, že se tím 
založila i  nová tradice. Všem 
organizátorům a  dobrovolní-
kům dík. :-)“
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OsLaVY JaRa
V pátek 11. dubna proběhly v ZŠ L. 

Coňka Oslavy jara, které zorganizo-
val Úřad MČ Praha-Libuš spolu s naší 
školou. Na prostranství před školou 
vyrostla spousta stánků, které na-
bízely vše, co se jarních tradic a Ve-
likonoc týče − od malování kraslic, 
pletení pomlázek, prodeje hraček, 
balonků, přes ukázky starých řeme-
sel, výroby košíků, jarních girland 
až po možnost vyzkoušení ručních 
prací. V  budově školy mohly děti 
zavítat do keramické dílny či zdobit 
perníky. Na ostatních stanovištích si 
vyzkoušely jízdu na ponících, viděly 
americké Velikonoce a další.

Během odpoledne probíhal na 
pódiu kulturní program, ve kterém 
vystoupili i žáci naší školy − pěvecký 
sbor Sedmikráska a  jednotlivé třídy 
s písněmi v anglickém jazyce.

Zimu v podobě Morany jsme vy-
provodili lidovými říkadly a  utopili 
ji v  rybníku Obecňák. Zpátky jsme 
si přinesli zelenou ratolest − symbol 
jara. U  rybníku zhlédli přítomní di-
váci, a že jich bylo dost, také ukázku 
z činnosti mladých hasičů.

Program na školním hřišti pokra-
čoval až do večerních hodin a  bylo 
se pořád na co dívat. Mnozí pobyli 
také ve školní kavárničce, která nabí-
zela nejen příjemné posezení u kávy, 
ale i spoustu dobrot − vlastní výrobu 
našich šikovných paní kuchařek.

Poněvadž nám přálo počasí, přišly 
davy lidí a  vesměs panovala dobrá 
nálada, všichni hodnotili Oslavy jara 
jako velmi zdařilé.

Jak vnímaly Oslavy jara děti 
z naší školy:

Vyráběli jsme motýly, zdobili per-
níky, nakupovali ve stáncích. Venku 
hrála hudba. Všem se to moc líbilo 
a ani se nám nechtělo domů. Lenka 
Bílá

Akce byla plná různých progra-
mů. Také jsme se mohli svézt na 
ponících. Doufám, že se tato oslava 
bude opakovat. Katka Radová

Na Oslavách jsme si mohli nama-
lovat vajíčka, uplést pomlázku nebo 
vyrazit mince. Bylo to fajn. Kačka 
Macková

Asi největším zážitkem pro všech-
ny, kteří přišli, bylo vynášení Morany 
− zimy, kterou jsme hodili do rybní-
ku. Markéta Dercsényiová

Na Oslavy jara přišlo hodně lidí. 
Líbila se mi ukázka starých řemesel 
a nakupování různých věcí na trhu. 
Bylo to úžasné! Tomáš Kufa

Připravila Věra Brigantová
Foto: Marie Štaflová

MRaVenci ZaÚTOČiLi  
na ZÁKLaDní šKOLu!

Nejedná se o  žádnou scénu 
z  amerického vědecko-fantastic-
kého filmu, ale o  realitu písnické 
Základní školy L. Coňka, kam se na 
jedno čtvrteční dopoledne přestě-
hovali mravenci z  širokého okolí. 
Lépe řečeno z  ekologického centra 
Koniklec, jehož lektorky si pro děti 
z  první a  třetí třídy přichystaly zají-
mavý, interakcí nabitý program.

Celá mravenčí show začala v první 
třídě, kde se děti usadily kolem ob-
rovského stanu–mraveniště. V  jeho 
útrobách se pak seznamovaly s oby-
vateli mravenčí říše. Spolu s  lektor-
kou si povídaly o jejich životě, zvycích 
a vůbec o celém systému mravenčí-
ho společenství. V závěru došlo i na 
procvičení dětských čichových bu-
něk, když dostaly za úkol pohybovat 
se po vyznačených šňůrových cestič-
kách a orientovat se, po mravenčím 
způsobu, jen podle mechových polš-
tářků, navoněných nejrůznějšími les-
ními vůněmi. To třeťáci, kteří už mra-
veniště dobře znají, měli program ná-

ročnější a museli se spolu, coby mra-
venci, i nonverbálně dorozumívat.

Veronika Frydlová
Foto: Veronika Frydlová

LaKOMÁ baRKa 
V DRuŽinĚ

Všichni jsme sledovali šikovné 
ruce herečky, pod jejímž vedením 
loutky ožívaly ve známém příběhu 
Jana Wericha Lakomá Barka. Dů-
vtipné kulisy umožňovaly jednodu-
chým, takřka neviditelným zásahem 
měnit prostředí. Děti mohly reago-
vat, vstupovat svými názory do děje 
a nikdo je nenapomenul za nevhod-
né chování! Prostě to tak mělo být...

Příběh to byl zábavný, vtipný, ale 
i  velmi poučný. Děti se zamýšlely 
nad povahovými rysy jednotlivých 
hrdinů a myslím, že se nikomu cho-
vání obyvatelů Dejvic nelíbilo. Mu-
sím konstatovat, že naše děti se jim 
vůbec nepodobají. Jsou (většinou) 
hodné a ochotné.

Prožili jsme hezké odpoledne...
Marie Štaflová

Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
sPaLi JsMe 
s anDeRseneM 
a s PePinOu

Letos 4. dubna na naší škole již 
potřetí proběhla Noc s  Anderse-
nem, tentokrát s  námětem Komi-
sař Vrťapka. Vše začalo v  19 hodin, 
kdy se začali trousit první natěšení 
účastníci. S  pomocí starších žáků si 
odnesli své spacáky a karimatky do 
tříd a  tělocvičen, kde se mělo spát. 
Před osmou hodinou večer se všich-
ni sešli v jídelně, následovalo uvítání 
a  děti se dozvěděly něco o  historii 
pořádání Nocí s  Andersenem. Po 
vyslechnutí informací o  průběhu 
naší noci se chvíli četlo a potom se 
děti po skupinkách přesunuly do 
jednotlivých tříd, kde si pro ně žáci 
osmé a deváté třídy přichystali sou-
těže. Děti si prověřovaly své znalosti 
pohádek či pomáhaly komisaři Vr-
ťapkovi a  jeho kolegům v  pátrání. 
Po skončení soutěží jsme se všichni 
začali připravovat na spaní, vyčistili 
si zoubky a  zachumlali se do svých 
spacáků. Spali jsme klidně, neboť 
jsme věděli, že před dveřmi tělocvič-
ny nás hlídá prasátko Pepina. Od-
cházeli jsme druhý den ráno kolem 
osmé hodiny s hlavou plnou příjem-
ných zážitků a  natěšení na snídani, 
která na nás doma čekala.

Linda Sixtová 8.A

Noci s  Andersenem jsme se zú-
častnili poprvé. Bavilo nás skládá-
ní puzzlí, hry a  soutěže s Vrťapkou. 
Všechny aktivity, které pro nás při-
pravili naši starší spolužáci z druhé-
ho stupně, byly zábavné.

Na co budeme vzpomínat? Na 
kamarády. Jak jsem šel v noci pozdě 
spát. Na prasátko Pepu. Na všechno, 
protože to bylo napínavé.

A jaké jsou naše nápady pro příští 
ročník: Více soutěží. Zpívání písni-
ček. Večerní bojovka s baterkou.

Naše pocity a dojmy: Bylo to moc 
hezké a těším se na příští rok. Chtě-
la bych víc zvířátek. Ať přijde znovu 
prasátko Pepinka. 

Noc s Andersenem jsme ohodno-
tili známkou jedna a  v  jednom pří-
padě dvojkou.

Prvňáci z 1. A
Foto: Monika Exnerová a Soňa Štefanová

JaK se VaŘiLa KniHa V 1. a
U nás ve třídě jsme „vařili“ knihu. 

Kuchařkou-pomocnicí se stala Zu-
zanka, protože umí uvařit dobrou 
krupicovou kaši. Matěj, který zvlád-
ne připravit kávu, byl druhým ku-
chařem. Oba se oblékli do zástěry 
a  byli pověřeni vařením. Při vaření 
jsme postupně zjišťovali, jak vzniká 
opravdová kniha. A co nás překvapi-
lo, zaujalo…

Mě překvapilo, že ten pán nám 
dal knihu. Martin

Kniha se jmenuje Okno do komí-
na. O  čem by mohla být? Těším se, 
až si ji přečteme. Kristýnka

Mně se líbilo, že tam vařili Matěj 
a  Zuzka. Taky se mi líbilo povídání 
o knížkách. Tom

Dozvěděli jsme se, kdo je autor, 
co dělá redaktor a ilustrátor, kde na-
jdeme titulní stranu. Terezka Č.

Dozvěděla jsem se, že ten, kdo 
všechno v  knize kontroluje, je re-
daktor. Na knihách jsme našli znak 
ptáka, který se jmenuje albatros. 
Veronika

Dozvěděla jsem se, že redaktor 
opravuje háčky, čárky. Zuza měla 

zástěru. A pokličku a měchačku měl 
Matěj. Do hrnce dali stránky s příbě-
hem, obal knížky a pastelky, lepidlo, 
látku a pak byla kniha hotová. Klárka

Koukali jsme se do velkého hrnce, 
abychom viděli, jak to tam vypadá. 
Redaktor dohlíží, aby v knihách ne-
byly žádné chyby. Ilustrátor maluje 
obrázky do knihy. Autor vymýšlí kni-
hy. Obálka je na to, aby byla knížka 
hezčí. Ondra

Připravila Mgr. Soňa Štefanová,  
třídní učitelka

Foto: Soňa Štefanová

VeLiKOnOČní POHÁDKa
První dubnový den jsme v  pří-

pravné třídě zahájili jarním předsta-
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vením Velikonoční pohádka v KC 12. 
Poutavý příběh o  jarních kouzlech 
a  velikonočních tradicích se dětem 
velmi líbil. Dopoledne plné úžas-
ných zážitků nám připravili hasiči 
z hasičské stanice v Modřanech. Děti 
si nejprve vyslechly poučnou před-
nášku o tom, jak se správně zacho-
vat v  případě požáru či jiného ne-
bezpečí. Následně je čekala prohlíd-
ka garáží. Děti se směly posadit do 
hasičského auta, sáhnout na hasič-
skou tyč, prohlédnout potápěčskou 
výzbroj a  mnoho dalšího. Zážitek 
z celé prohlídky byl ještě obohacen 
štábem z  České televize, který pro 
Déčko natáčel Zprávičky. Moderátor 
Zpráviček Petr Srna na závěr s dětmi 
natočil krátký rozhovor a  nechal se 
společně vyfotografovat.

Lara Vogeltanzová

DŮM ZÁŽiTKŮ
Pondělí 7. dubna jsme s družinou 

navštívili Atlantis Center − Dům zá-
žitků v centru Prahy.

Prvním zážitkovým programem 
byla Zábavná věda. Interaktivní 
exponáty, díky nimž se děti sezná-

mily blíže s  mechanikou, statisti-
kou či magnetickými póly. Poznaly 
například Newtonovu houpačku, 
Pontonový most, Svět bublinek aj. 
Pro zpestření dětem byla připrave-
na i  krátká laserová show. Dozvě-
děly se, kdo první sestrojil laser, 
kde se všude používá a jak vlastně 
funguje.

V druhé polovině návštěvy se děti 
zúčastnily programu Faraonovo ta-
jemství. Staly se součástí obřadu 
a rituálu pocházejícího z doby staro-
věkého Egypta, mimo jiné i  mumi-
fikaci a  balzamování. Vyzkoušely si 
role bohů či faraonů a luštily tajem-
ství hieroglyfů.

Návštěva byla velmi poučná a za-
jímavá. Děti si odnesly spoustu vě-
domostí a hlavně zážitků.

Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD 
Foto: Ilona Kiliánková

MiKROKLiMa  
OKOLí šKOLY

Žáci druhého stupně ZŠ Meteoro-
logická se zapojili do projektu Mik-
roklima okolí školy. Žáci jsou rozdě-
leni do 20 skupin, každá představuje 

jeden vědecký tým, který zkoumá 
vybranou lokalitu. V  následujících 
měsících prozkoumají ovzduší, vodu 
a  zeleň na dvou lokalitách v  okolí 
školy, které žáci vybrali na základě 
vlastního uvážení, ale i  po průzku-
mu názorů občanů a úřadu městské 
části. V průběhu projektu žáci bádají 
v  terénu a  učí se novým vědeckým 
technikám k  rozpoznání znečištění 
životního prostředí. 

Zajímá vás, k jakým zjištěním žáci 
dojdou? V  jakém životním prostře-
dí žijeme? Sledujte webové stránky 
projektu www.mestodokapsy.cz, 
sekce Mikroklima okolí školy.

Projekt vytvořila 01/71 ZO ČSOP 
Koniklec, o. s., s  podporou Magist-
rátu hl. m. Prahy. Kromě ZŠ Meteo-
rologická se ho účastní také dalších 
jednadvacet škol z celé Prahy.

Vladimíra Černá, Ekocentrum Koniklec

ViDĚT sVŮJ sTROM  
MeZi OsTaTníMi

Stylově na první jarní den dopo-
ledne jsme byli s  ostatními rodiči 
pozváni na slavnostní otevření vý-
stavy: Děti vystavují se svými rodi-
či, tentokrát na jarní téma Kvetoucí 
strom. A  že jich tu tedy vykvetlo. 
Děti nás nejprve jarně naladily pís-

ničkami, které se svými učitelkami 
nacvičily a krásně zazpívaly a nako-
nec přidaly jednu společnou. Paní 
učitelky s  dětmi vytvořily nápadité 
obrázky na toto téma, jak ve svých 
třídách, tak ve výtvarném kroužku, 
každý výtvor byl opatřen jmenov-
kou, takže bylo hned poznat auto-
ra. A také rodiče se svého domácího 
úkolu, vytvořit s dětmi doma výtvor 

na dané téma, zhostili opravdu se 
ctí. K  vidění je ještě nyní chodba 
plná hodnotných a  nápaditých vý-
tvarných děl, opravdu musím vy-
jádřit obdiv nad kreativitou rodičů, 
protože díla vytvořená společně 
s  dětmi doma jsou prostě úžasná. 
I naše rodina se samozřejmě zapo-
jila a  je moc hezké vidět náš strom 

mezi ostatními. Navíc jsme spolu 
doma strávili příjemný čas při jeho 
tvorbě, a to v dnešní hektické době 
opravdu není málo. Děkujeme za to, 
že se staráte o  naše děti a  zásobu-
jete nás svými nevšedními nápady. 
Hezké jaro a ať vám taky všude kve-
tou stromy.

Maminka Kubíka z MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

KOMu se neLení,  
TOMu se ZeLení …

…, řekli jsme si v  naší školce na 
podzim a  poprosili rodiče i  děti 
o  pomoc. Na nově upraveném po-
zemku jsme s dětmi vysadili cibulky 
jarních rostlin a pak už jen čekali na 
první jarní paprsky, které by probu-
dily naši práci k životu.

Děti neúnavně pozorovaly, jestli 
už se rostlinky klubou, kolik květů se 
nově objevilo. A teď, když už je jaro 
v  plném proudu, můžeme se rado-
vat z rozkvetlé zahrady a obdivovat 
překrásné tulipány, narcisky, maceš-
ky, modřence…

Aby zeleně na naší zahradě ne-
bylo málo, vysadili jsme již tradič-
ně ve spolupráci s  městskou částí 
nový strom ke Dni Země – tentokrát 
kaštan jedlý. Děti zvědavě přihlíže-
ly práci zahradníků a  nakonec také 
přiložily lopatky a  konvičky k  dílu. 
Doufejme, že se kaštanu u nás bude 
dařit stejně dobře jako stromům za-
sazeným v minulých letech – lyriov-
níku, mandloni, jinanu,…

Chceme potěšit nejen oči, ale i mls-
né jazýčky, proto začneme brzy osívat 
také nový zeleninový záhonek. Však 
už se těšíme na sladký hrášek, svěží 
kedlubny nebo dýňovou polévku…

Katka Černá

MŠ LOJOVICKÁ JaRní PODĚKOVÁní
Velké poděkování posílám těm rodičům a dětem, kteří na podzim 

přinesli cibulky jarních květin. Teď na jaře se z  této krásy můžeme 
společně radovat všichni z MŠ Lojovická.

Iva Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: Andrea Ecková a Ivana Sýkorová
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RODinnÝ VíKenD 
V HaRRacHOVĚ

Poslední březnový víkend jsme 
měli společně s rodiči a dětmi strávit 
v Harrachově a užít si konečně pořád-
nou lyžovačku. Měl to být opravdový 
zimní víkend s  lyžováním. Letošní 
počasí je však celé zmatené a  my si 
společně užívali krásné slunečné dny 
plné dobré zábavy a pohody.

Víkend byl ve znamení princů 
a princezen. Za princezny a prince se 
hned v pátek proměnily děti a spo-
lečně se svými „královskými rodiči“ 
se zúčastnily prvního společného 
plesu. Provázely nás pohádkové pís-
ničky v podání rodičů Smetanových 
a první pohádkové úkoly.

Ráno se malé princezny a princo-
vé opět sešli při společném zpívání, 
zopakovali si pohádkové básničky 
a společně s dospěláky vyrazili na po-
hádkovou cestu. V lese hledali obráz-
ky z pohádek, hledali koně a hledali 
cestu k  zámku, zahráli si na loupež-
níky a  loupili poklad – všichni sbíra-
li co nejvíce šišek, svedli boj s  cizím 
králem − házení šišek na cíl, dokonce 
jsme se potkali i s Krakonošem a spo-
lečně se vyfotili. Na konci pohádkové 
cesty čekala nejen děti odměna.

Rodiny vyrazily na individuální 
výlety – některé do přírody, někte-
ré zkusily poslední lyžování, jiné se 
vydaly do bazénu. Každá rodina si 
užila odpoledne podle svého. Večer 
nás čekalo další společné setkání 
s  písničkami a  velké rodinné klání, 

které se neslo opět v  duchu pohá-
dek – postavit nejvyšší věž, složit 
obraz princezny, házení kruhů na 
meč… Malé princezny a  princové 
byli po celodenním klání unaveni, 
stejně tak i my dospělí. Přesto jsme 
my, dospěláci, poseděli a strávili pří-
jemný společný večer.

V  neděli dopoledne jsme si na-
posledy zazpívali, zatančili, děti na-
vštívily tajnou komnatu, kde na ně 
čekala odměna za jejich snažení. Byl 
krásný slunečný den a  nikomu se 
nechtělo zpět do Prahy, každý si ne-
děli užil ještě po svém. V Harrachově 
je možností hodně − svézt se na bo-
bové dráze, na trojkolkách, užít si na 
dětských hřištích, vydat se po někte-
ré z mnoha turistických značek, na-
vštívit muzeum, jenom tak posedět 
na lavičce u některého občerstvení, 
kavárny či cukrárny a kochat se krás-
ným pohledem na můstky a  kop-
ce kolem, dokonce někteří hledali 
i houby! Věřte – nevěřte, našli.

Náš společný víkend sice měl být 
ve znamení sněhu a lyžování, ale to 
vůbec nevadilo, my jsme si ho užili 
přímo pohádkově!

Marta Hrubá

PLaVÁní
V  jarních měsících jsme nabídli 

našim dětem možnost zúčastnit se 
plaveckého výcviku v Clubu vodních 
dětí v  Jesenici u  Prahy. V  prvé řadě 
jde o  to, aby děti získaly pozitivní 
vztah k vodnímu prostředí a na pla-

vání se těšily. Každý pátek čeká na-
šich 15 plaváčků příjemný instruk-
tor, který dětem předává základní 
plavecké dovednosti. Děti jsou 
rozděleny do 2 skupinek. Při výuce 
používají pestrou řadu pomůcek. 
Učí se ležet na zádech, břiše, skákat 
do vody. Předškoláci se zdokonalu-
jí v  plaveckých stylech. Po plavání 
s  dětmi využíváme místní hernu, 
kde probíhá aklimatizace. Děti dělají 
neuvěřitelné pokroky a  mají radost 
z pohybu. Plavecké kurzy v Jesenici 
doporučujeme všem.

Hana Rutová

OsLaVa Dne ZeMĚ
U příležitosti Dne Země jsme měli 

s  našimi dětmi možnost zúčastnit 
se zvelebování okolí naší mateřské 
školy při sázení nových keřů. Hned 
po svačině se děti oblékly a  šly si 

s chutí připravit vše potřebné − lo-
patky, konvičky, kyblíky i  hrabičky, 
aby se mohly do zahradnických pra-
cí také samy zapojit. Před školkou 
nás přivítali dva zahradníci, kteří 
děti poučili o  správném pěstová-
ní rostlin a  následné péči o  ně. Na 
travnatém místě za plotem školky 
vyhloubili zahradníci předem osm 
jamek, připravených k  sázení keřů. 
Děti se s radostí podle jejich pokynů 
pustily do práce. Házely hlínu ke ke-
říkům, udupaly ji a pak následovala 
vydatná zálivka. Na závěr sypaly děti 
kolem keříků mulčovací kůru. Všich-
ni jsme si toto pěkné slunečné do-
poledne užili a již se těšíme, až tyto 
stálozelené rostliny − hlohyně šarla-
tové − povyrostou a na keřích se ob-
jeví zářivě oranžové bobule.

Eva Janouchová
Foto: E. Janouchová a M. Hrubá

MŠ K LUKÁM

Ve třídách se náhle objevily kvě-
tináče a různé jiné nádoby s hlínou, 
ze kterých postupně rašily afrikány, 
aksamitník, čočka, hrách, dýně, ře-
řicha, proso, různé druhy pnoucích 
květin, pažitka, bazalka, rajčata, pa-
priky. V  atriu naší školky už máme 
zrytý a  připravený záhon, kam bu-
deme sazeničky přesazovat. Protože 
jich máme opravdu hodně, některé 
z  nich si děti už odnesly domů. Na 
komunikačním kruhu nebo elipse 
si pravidelně vyprávíme o  tom, jak 
sazeničky rostou a  jak se o  ně děti 
starají.

Také došlo na stromy a  keře. 
V atriu jsme zasadili třešeň. Ve spo-
lupráci s  odborem životního pro-
středí Úřadu MČ Praha-Libuš jsme 

zdárně asistovali při sázení borovice 
a okrasného keře na školní zahradě.

A plno je i v našich zoo koutcích. 
S  teplým počasím vtrhla do tříd 
invaze berušek, hlemýžďů, žížal, 
ploštic a škvorů. Vznikla mini terária 
ze zavařovacích sklenic různých veli-
kostí. Děti každý den pozorují za po-
moci lupy, co je nového a jak se naši 
dočasní hosté mají. Dbají na to, aby 
neměli žízeň a hlad. Samozřejmě, že 
po důkladném prostudování pus-
tíme všechny obyvatele miniterárií 
zpět do přírody.

A také nesmím zapomenout zmí-
nit se o  našich již tradičně oblíbe-
ných Motýlích zahrádkách. Den za 
dnem pozorovaly děti se zatajeným 
dechem, jak se nevzhledné housen-

ky zakuklí a  zanedlouho se vyklu-
bou nádherní motýli.

Všechny naše aktivity se setkaly 
s velkým úspěchem nejen u dětí a je-
jich rodičů, ale také jsme slyšeli slova 
uznání od České školní inspekce, kte-

rá nás v březnu navštívila. Takže teď 
jsme právem na naši práci pyšní.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

Foto: Irena Procházková a A. Rusiňáková

JARO MEZI DOMY
Jaro v letošním roce začalo skutečně velmi brzy. V Mateřské 
škole Mezi Domy jsme jeho rychlý start bez váhání využili k tolik 
oblíbeným aktivitám a činnostem.
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sbOR Libuše VYsTuPOVaL 
V KunRaTicícH

Sbor Libuše zpíval v domě pečo-
vatelské služby V  Kunraticích pro 
celou kunratickou seniorskou obec. 
Vystoupení mělo nezaměnitelné 
kouzlo. Náš sbor totiž vede myš-
lenka radosti pro druhé. Když jsme 
byli požádáni kunratickou paní sta-
rostkou (v  místním kostele v  době 
adventu), abychom je někdy v  bu-
doucnu navštívili a  vystoupili se 
sborem, neváhali jsme. Potěšilo, že 
i  ti ze sboru, kteří mají dosud pra-
covní závazky, si na domluvený ter-
mín zajistili účast s omluvou v práci. 
Připravených 16 skladeb bylo rozdě-
leno do tří skupin – písně polyfonie, 
písně vánoční méně známé a písně 
lidové. V  krásných prostorách s  mi-
lými posluchači nebylo nic snazšího 
než vydat ze sebe co nejvíce.

Naše sbormistryně paní profesor-
ka Kaněrová zpestřila posezení také 
tím, že vyprávěla podrobněji o Roku 
hudby − tak, jak jsme prezentovali 
v časopise U nás 2014/4. Posluchači 
očividně toto povídání uvítali.

Bylo to hezké oboustranně − při-
vítání, vystoupení, pohoštění. Vždyť 
naše vzájemné vztahy se sousední-
mi  Kunraticemi jsou letité a samo-
zřejmé. Paní starostka nás opakova-
ně zve na programy, které bychom 
si jako jednotlivci nemohli cenově 
dovolit. Vážíme si toho. Věříme, že 
se bude dále rozvíjet navázaná spo-
lupráce našich seniorských klubů, 
a to například i k doplňování našich 
zájezdů převážně jednodenních, vý-
měnou zajímavých přednášek a po-
dobně.

O  pečovatelském domě Kunrati-
ce jsme již dříve mnoho slyšeli, ale 
přesto jsme byli udiveni. Využili jsme 
i  možnost exkurze po celém domě, 
do samostatných bytů, do jídelny, 
společenské místnosti, na velkou 
střešní terasu s vyhlídkou do celého 

okolí i k trávení volného času. Všude 
čisto, květiny v chodbách, vše svěd-
čí o  pečlivosti zdejších nájemníků. 
Stavba je zasazena do krásné pro-
storné zahrady, která je též otevřena 
k  používání. Blízko je spojení MHD, 
s možností odjezdu do IKEMU nebo 
Thomayerovy nemocnice pro případ 
náhlé potřeby. Také se v blízkosti na-
chází restaurace. Prostory k obývání 
uspokojí běžný život náročného se-
niora, tj. pěkně žít, radovat se společ-
ně s přáteli stejného věku v čistém až 
sterilním prostředí, kde vše na vás 
dosud dýchá novotou.

Jsme rádi, že jsme toto odpoled-
ne mohli zpříjemnit vybranými me-
lodiemi. Byli jsme též rádi, že jsme 
mohli posedět se seniory, popoví-
dat, zavzpomínat, neboť s  mnoha 
z nich se dobře známe z dob mládí. 
Naše městské části Libuš, Písnice 
a Kunratice jsou přece všem vzájem-
ně blízké.

Děkujeme kunratické paní sta-
rostce za pečlivost, se kterou tuto 
akci připravovala, za občerstvení 
a květiny a věříme, že to nebylo na-
posledy.

OsLaVa Paní 
PROFesORKY KanĚROVÉ

Klub byl do posledního místečka 
zaplněn, a  to nás potěšilo, neboť 
paní prof. Kaněrová, která je na Li-
buši a v Písnici dnes již pojem, právě 
ten den oslavovala významné jubi-
leum. Samozřejmě přišlo hodně čle-
nů klubu, kteří chtěli osobně popřát. 
Přípravy ze strany paní profesorky 
byly velké. Nakonec ze všeho byla 
dojatá a  my také. Viděli jsme pěk-
nou ženu, jejíž věk na pohled ne-
odpovídá uvedenému věku, schop-
nou, fungující na všech úsecích 
společenského života. Umí rozdávat 
lásku, radost ze života, umí spojovat 
přátelstvím ostatní seniory, pomá-
hat v klubu svými přednáškami, cvi-

čením i hrou na klavír, vedením pě-
veckého sboru, cvičením při sletech, 
při odjezdech seniorů k  moři, na-
bídla již spoustu velmi zajímavých 
přednášek, příkladně o Americe, kde 
již delší dobu má provdanou dceru 
a každý rok o prázdninách se za ní 
vyráží potěšit. Je to radost nejen být 
i  touto energií nabíjeni, ale i  vidět, 
že to prostě lze a  že záleží jen na 
nás, jak chceme žít, jak se nevzdáme 
nemocem a  jak můžeme odolávat 
běhu věku. A  to znamená nesedět 
doma, ale být mezi lidmi, přáteli, 
což je velmi důležité. Vyslechli jsme 
i něco málo ze života paní profesor-
ky, nebyl tak jednoduchý, jak by se 
zdálo. A také došlo na chválu naše-
ho klubu s  hezkými slovy na závěr. 
Tohoto odpoledne v hudebním pás-
mu zastoupila paní profesorku na 
její počest a  na klavír zahrála malé 
hudební pásmo vnučka manželů 
Pospíšilových Michalka. Proto ještě 
jednou děkujeme a přejeme hodně 
zdraví, stálého životního optimismu 
a prostě vše nej…

OD baHenní sOPKY Ke 
VZniKu ZeMĚ

Při pobytu ve Františkových Láz-
ních jsme plánovali výlet k bahenní 
sopce Soos. Kvůli nedostatku času 
se to sice již nepodařilo, ale paní 
Hanička Samcová, jedna z účastnic, 
nám vše velmi pěkně vysvětlila. Byli 
jsme udiveni jejími znalostmi. Po-
žádala jsem ji proto, zda by pro nás 
připravila přednášku o vzniku země 
− jak to vlastně všechno bylo. Vyho-
věla, vyprávěla zjednodušeně pro 
nás, seniory, přinesla s sebou velkou 
knihu obrázků, připravila i  pěkný 
nákres, a tak jsme snadno pochopili. 
Přednášky rozdělila paní prof. Sam-
cová do tří částí: 1. Vznik naší Země, 
2. Evropa (poloha na Zemi, která 
učinila z Evropy nejvhodnější světa-

díl pro život, zajímavá evropská „nej“ 
− hory, řeky, ostrovy, poloostrovy, 
jezera, moře), 3. Česká republika 
(přednáška bude věnována hlavně 
naší zemi, geologicky a geograficky, 
porovnání s ostatním světem, navá-
žeme na přednášky paní profesorky 
Randové o naší vlasti z historického 
hlediska). První část přednášky se 
nyní pokusím přiblížit.
Vznik a vývoj Země

Vznik naší planety se datuje do 
dávné minulosti, kdy se začalo for-
movat naše Slunce. Po jeho zrodu 
zbylo v  jeho okolí spousta nepou-
žitého materiálu (horniny, mračna 
plynu, vesmírný prach atd.), který se 
začal postupně srážet a  kumulovat 
do větších úlomků. Tyto úlomky po-
čaly vlivem gravitace do sebe vrážet 
a  zvětšovat tak svůj objem. Na po-
čátku svého vývoje byla Země roz-
žhavenou koulí. Všechny látky se zde 
vyskytovaly v  plynném nebo teku-
tém skupenství. Před 3 mil. let byla 
na Zemi velká sopečná činnost. Když 
dosáhla určité teploty, mohla na po-
vrchu začít kondenzovat voda, která 
byla dopravována úlomky z vesmíru. 
Toto velké množství dešťové vody se 
soustřeďovalo v kotlinách a pánvích 
a  vytvořilo se zde první moře. Láva 
na povrchu a magma pod ním tuhly 
a  vytvářely prapůvodní pevniny. Na 
počátku velmi často pronikalo horké 
magma. Nejprve vznikaly tzv. bazic-
ké a ultrabazické horniny, u kterých 
bylo později působením zvýšené 
teploty a tlaku změněno složení. Od 
nejstaršího prekambia vznikala po-
stupně horstva. Vítr, voda a  změny 
teploty horstva rozdrobovaly na ost-
rohranné bloky, valouny, štěrk. Tento 
materiál byl transportován podobně 
jako dnes do nižších oblastí, pánví, 
kde se usazoval. Existují i  horniny, 
které vznikaly jen v minulosti, např. 
železito-křemité páskované železné 

KLUB SENIOR
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rudy. Následkem vysokých teplot se 
prvky nemohly slučovat a  vytvářet 
nové a složitější prvky 

Asi před 2,5 mld. let se objevily or-
ganismy schopné provádět fotosyn-
tézu. Tyto organismy byly silné řasy 
nebo sinice. Kyslík se postupně hro-
madil v atmosféře. UV záření tehdy 
způsobovalo, že se vrchní vrstva kys-
líku proměnila v ozón. Před 200 mld. 
let existovala veškerá dnešní souš, 
před 150 mld. let se dnešní souš roz-
padla na kontinenty – sever a jih. Od 
doby 130 mld. let začaly kontinenty 
postupně nabývat nynějších tvarů 
a  zaujímat nynější podobu. Hlavní 
faktory umožňující vznik a  přeži-
tí živých organismů na Zemi jsou: 
přiměřená vzdálenost od Slunce 
(úměrné jeho radiačnímu výkonu), 
vhodná atmosféra Země (zejména 
obsah O2 a  ochrana před zářením 
z kosmu), přítomnost vody (dokon-
ce ve velikém množství), existence 
magnetického pole Země (ochrana 
před slunečním větrem a jinými na-
bitými částicemi).

Děkujeme tímto paní prof. Sam-
cové za krásné odpoledne plné za-
jímavostí.

PRVní POMOc POČTVRTÉ
V pořadí čtvrtá návštěva paní Mi-

chaely Švandrlíkové v  Klubu Senior 
se opět setkala s  velkým pochope-
ním a byla vysoce hodnocena.
uštknutí hadem

Znaky provázejí uštknutí zmijí 
obecnou: Ihned po uštknutí se pro-
jeví bolest v  místě uštknutí, drobné 
ranky po kousnutí, mírně krvácející, 
během několika minut následuje 
i  otok, později nastoupí zduření re-
gionálních mízních uzlin, otok může 
mít i  znaky modřiny. I  při chybějící 
nebo slabých příznacích je nutné 
nejméně 24 hodin sledovat pacienta!

První pomoc: Ránu lehce dezin-
fikovat, pokud možno sterilně pře-
krýt, neběhat, naopak zpomalit, aby 
se jed tělem nešířil tak rychle do or-
ganismu, sundat věci, které by moh-
ly poškodit tělo při otoku, šperky, 
prstýnky, náramky, botu, ponožku, 
vždycky co nejrychleji pacienta do-
pravit do nemocnice. Reakce těla na 
jed se může rozvíjet pomalu, proto 
je nutné, aby postiženého viděl lé-
kař. Při uštknutí není vždy nutné, 
aby dostal postižený protijed. Vždy 
se sérum podává dětem a alergikům

Důležitá je prevence: Vysoké boty, 
nenavštěvovat rizikové lokality, ne-
dráždit objevené zmije.

Co nikdy nedělat: Nezaškrcovat, 
neodsávat jed, neaplikovat do rány 
žádnou chemikálii (dezinfekce rány 
je však doporučena), netřít, nemasí-
rovat, nevypalovat ránu, nevyřezá-

vat tkáň, ani ránu nerozřezávat, ne-
aplikovat sérum laikem, nepodávat 
alkohol nebo kofein.
bodnutí včelou

V místě vpichu pozorujeme u člo-
věka zarudnutí pokožky a otok. Zasa-
žený pociťuje bolest, někdy mu klesá 
krevní tlak. Vyšší počet žihadel má 
vliv i na dýchání a nervový systém.

První pomoc: Čím déle je žihadlo 
v ráně, tím větší jsou následky. Velmi 
důležité je žihadlo z rány rychle od-
stranit. Pokud se nejedná o alergika, 
stačí šetrně seškrábnout žihadlo, 
a to tak, abychom nezmáčkli jedový 
váček na konci žihadla a nevyprázd-
nili jeho obsah do rány. Odstranit 
lze vyškrábnutím nehtem, obráce-
ným nožem, pinzetou a  podobně. 
Místo vpichu se snažíme ochladit 
studenou vodou nebo ledem, tím 
se sníží prokrvení a zpomalí se další 
reakce. Vhodné je použít přípravek 
Fenistil gel, který svým chladivým 
účinkem a  obsahem antihistamini-
ka tlumí svědění i tvorbu otoku. Po-
stiženému se má podat dostatek te-
kutin a umožnit odpočinek ve stínu 
a chladnějším prostředí. Důležité je 
kontrolovat, zda nedochází k otoku, 
který by ohrozil dýchání. V takových 
případech je nezbytná rychlá lékař-
ská pomoc. Pokud se reakce odehrá-
vá jen v  okolí vpichu, nejde o  aler-
gickou reakci. Pokud je postižený 
alergik a má s sebou léky, je po vče-
lím bodnutí nutné, aby s nimi zahájil 
první pomoc tak, aby se zabránilo 
rozvoji anafylaktického šoku. Pokud 
by postižený upadl do bezvědomí 
a  přestal dýchat, musíme okamžitě 
zahájit resuscitaci.
anafylaktický šok

Jedná se o extrémně silnou aler-
gickou reakci. Běžná alergická reak-
ce postihne určité místo, například 
dutinu nosní (tehdy vzniká alergická 
rýma). U  anafylaktického šoku po-
stihne celé tělo. Anafylaktický šok se 
začne projevovat velmi rychle – do 
30 minut po kontaktu s alergenem. 
A co je oním alergenem, který tuto 
silnou reakci spustí? Může to být 
prakticky cokoliv, ale velmi často se 
jedná o  látky, na něž jsme alergičtí 
(mnohdy to nemusíme vědět) a kte-
ré se rychle dostanou do našeho 
krevního oběhu. Typickým příkla-
dem je bodnutí včelou, kdy alergic-
ky zareagujeme na jed. Reakce na 
léky a  kontrastní látky podané do 
žíly. Anafylaktický šok může vznik-
nout i  po požití potravin, na něž 
jsme alergičtí, a řadí se tak mezi pro-
jevy potravinové alergie.

Příznaky: Kdekoliv na těle začnou 
vznikat viditelné otoky, které jsou 
tvořeny tekutinou uniklou z  krev-
ních cév do podkoží. Otok je nejdříve 

vidět na očních víčkách, svědění, pá-
lení kůže (dlaně, třísla, ušní boltce), 
pálení rtů, postižený má pocit cizí-
ho tělesa v krku, hůře dýchá a poly-
ká. U anafylaktického šoku je člověk 
ohrožen udušením. Vznikají otoky 
horních cest dýchacích, které se tím 
zúží. Astmatický záchvat vede ke sta-
hování a uzavírání průdušek, dohro-
mady to vytvoří smrtící kombinaci.

První pomoc: Začne-li někdo po 
kontaktu s  alergenem pociťovat 
příznaky anafylaktického šoku, je 
nutné zavolat ihned rychlou zá-
chrannou službu (tel. 155). Často 
jen odborná pomoc dokáže člověka 
zachránit. Při silném otoku jazyka, 
ztíženém dýchání a  modrání posti-
ženého je nutné udržet průchodný 
vstup do průdušnice – záklon hla-
vy, řídit se instrukcemi záchranářů, 
nedávat nic pít, sledovat pulz, dech, 
přikrýt postiženého, v  případě zá-
stavy dechu a  oběhu zahájit resus-
citaci.

S  přednáškami o  první pomoci 
budeme opět pokračovat na pod-
zim, a  to na témata: 5. Úpal, úžeh, 
zlomeniny, podvrknutí, diabetické 
kóma, 6. Požární prevence v domác-
nostech (s otazníkem – uvidíme), 7. 
Pásový opar, popáleniny, vzteklina, 
změny na kůži – melanom, 8. Cizí tě-
leso v dýchacích cestách, cizí těleso 
v  ráně, náhlá příhoda břišní, plicní 
embolie, zranění hlavy, 9. Tasemni-
ce, roup dětský, škrkavky, svrab, veš 
dětská, cizí těleso v  zevním zvuko-
vodu. Všechny tyto přednášky byly 
zařazeny pro velký zájem seniorů 
pečujících o vnoučátka.

Děkujeme paní Michaele Švandr-
líkové za šíření tak důležitých infor-
mací, jako je první pomoc, která je 
uvedena v jednotlivých částech a je 
přesnou pomocí k  záchraně lidské-
ho života.

MiLOVanÉ JiZeRKY
Dvakráte za rok odjíždíme do 

klidného prostředí Jizerských hor, 
do penzionu Kitty, blizoučko měs-

ta Jablonec nad Nisou, který také 
vždy navštěvujeme čtyřkilometro-
vou procházkou kolem lesa, zpátky 
můžeme jet dopravním prostřed-
kem. Využíváme klidného domácí-
ho prostředí, stravy, nabídky všeho, 
co nám kolektiv pracovníků penzio- 
nu zajistí. Máme radost i  z  milého 
přivítání i  loučení. Krásný týdenní 
pobyt by s  námi mohlo strávit více 
rekreantů z  naší městské části, my-
slím si, že jen ke svému prospěchu. 
Samozřejmostí by potom byl auto-
bus přistavený pohodlně v  Písnici, 
vystoupí se pak přímo u  penzionu. 
Není potřeba velkých příprav k  od-
jezdu, v  domáckém prostředí je 
každému dobře. Kolem penzionu 
je rovinaté prostředí k  zdravotním 
procházkám kolem lesa, dětské hři-
ště nebo jen k posezení. Na podzim 
hodláme opět vyrazit, proto sleduj-
te časopis U  nás. Pro individuální 
pobyt informace sdělíme v  klubu. 
Motivem k  pobytu zůstává horský 
vzduch, dobrá strava, čisté ubyto-
vání, nízká cena a bohatý program. 
Vždy se vypravíme také do nedaleké 
Smržovky, do velkého obchodu s bi-
žuterií s  nepřeberným množstvím 
krásných a  náročných výrobků ze 
skla, s množstvím uměleckých skle-
niček, miniatur, lustrů a doplňků do 
bytu i dárečků blízkým. K programu 
patří výlet, přednášky o víně, o bižu-
terii, o  historii kraje, hudební večer 
na rozloučenou s  pohoštěním, na 
to vše jsme vždycky zvyklí. A  když 
se počasí vydaří, jako tentokrát, těší 
nás pobyt dvojnásob.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior
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Dobrovolní hasiči z Libuše a zejmé-
na z přilehlých ulic (Jirčanská, Na Šejd-
ru) se schází před desátou hodinou do-
poledne na prostranství budoucí sta-
nice metra Libuš. Travnaté prostranství 
spojující slepé ulice rodinných domků 
se rozšiřuje směrem k autobusové za-
stávce Pavlíkova a skýtá nejeden úkryt 
ve větvích mohutného keře či navážky 
s divokým porostem. Úsek, kudy chodí 
lidé domů, vzbuzuje poslední dobou 
obavy. Ve spolupráci s  úřadem tedy 
místní hasiči o sobotách 9. a 16. dub-
na přistoupili k  řízenému vypalování 
a úklidu celého prostranství.

Během prvního dne porážejí mo-
hutné, více jak čtvrt století prospe-
rující vysokou křovinu šípkových 
růží, které na místě spálí. Skrýš ob-
sahuje několik desítek skleněných 
láhví od alkoholu a  nalezeny jsou 
bohužel i dvě injekční stříkačky. Ko-
lem čtvrté hodiny se připravuje plán 

na další týden. Prosekat malinovní-
ky a nosit je na první ohniště je nee-
fektivní. Navíc je v něm několik roz-
sypaných pytlů s odpadky.

V dalším týdnu tedy úřad městské 
části přistavuje kontejner a  začíná 
se s  vyklízecími pracemi. Některé, 
především čichové, vjemy jsou zá-
žitkem pro otrlé. V průběhu jednoho 
dopoledne se daří prosekat porost 
a následně pálit. Ve tři hodiny je již 
hotovo a místo je k nepoznání.

Cestou na zastávku autobusu se 
už nikdo nedostane do zákryvu „oby-
dleného“ křoví. Navíc zde vznikl pro-
stor, kde by bylo vhodné pro místní 
děti vytvořit hřiště či dokonce sáňko-
vací plochu. Odsud nejbližší dětské 
hřiště je totiž až v modřanském sídli-
šti směrem k meteorologické stanici.

Matěj Kadlec, kronikar@praha-libus.cz
Foto: archiv autora

ÚKLIDEM PROTI  
POULIČNÍ KRIMINALITĚ
Jako malí jsme si v křoviscích a porostu naproti prodejně Obzor 
hráli na zbojníky a někdy mezi sebou vedli souboje. O dvacet let 
později se na tomto místě scházíme znovu, abychom toto křoví 
porazili a zlikvidovali. Pro naše děti již není bezpečné. Jako úkryt 
křoví začali používat lidé, kteří u místních vzbuzují nedůvěru.

Oproti klasickému tréninku jsme 
měly spoustu času nejen znovu 
oprášit prvky, které už děti umí, ale 
i  vyzkoušet a  nacvičit nové. Hlavní 
naší náplní byla gymnastická prů-
prava, nácvik akrobacie na prost-
ných, nácvik sestav, šplh na tyči i na 
provaze, cvičení na nářadí − hrazda, 
bradla, lavička, kladina, přeskok přes 
bednu a nechyběla ani oblíbená vel-
ká trampolína. Tři dny utekly jako 
voda, zbyl čas na dětské hřiště i nový 
účes, všechny holčičky si soustředě-
ní prima užily, a to je pro mne jako 
trenérku to hlavní. Chci poděkovat 
rodičům, že své děti takto podporu-
jí. Budu se moc těšit napříště! 

Trenérka Eliška Froňková
Foto: autorka

KLUB JUNIOR

VELIKONOČNÍ GYMNASTICKÉ 
SOUSTŘEDĚNÍ
Malé gymnastky z přípravky Klubu Junior se letos poprvé zú-
častnily třídenního soustředění v Liberci.
Zde je totiž špičkově vybavená specializovaná gymnastická 
hala, která malé holčičky po příjezdu zcela ohromila, nejraději 
by ani nešly večer do postýlek...

Soutěžilo se ve čtyřech disciplí-
nách: na lavičce (předškolní děti 
− PD, nejmladší žactvo − NŽ) − se-
stava složená ze stoje, kroků, vzpo-
ru dřepmo, odrazů a  seskoku, dále 
v akrobacii (PD, NŽ) − kotoul vpřed 
do dřepu, kolébka do dřepu, v pře-
skoku přes bednu (PD, NŽ) a v pře-
skoku přes švihadlo (NŽ).

T. J. Sokol Libuš vyslala letos na zá-
vody jedno smíšené družstvo do ka-

tegorie předškolních dětí ve složení: 
Ada Memis, Sofie Schätzová a Matěj 
Vrňata. V kategorii nejmladšího žac-
tva závodili jako jednotlivci Eliška 
Kosinová a  Daniel Škrob. Děkujeme 
jim a  jejich rodičům za reprezentaci 
jednoty a  cvičitelkám Sokola Libuš, 
které se na přípravě dětí a jejich do-
provodu na závody podílely.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ  
NA ZÁVODECH
V sobotu 5. dubna se v Tyršově domě na Újezdě v Praze uskuteč-
nil Pražský společný závod ve sportovní gymnastice předškol-
ních dětí a nejmladšího žactva pořádaný Pražským sdružením 
sport pro všechny a Pražskými sokolskými župami ČOs.

Diskuse se účastnil starosta měst-
ské části Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubek, 
RNDr. Huu Uyen Pham, CSc., člen rady 
vlády za vietnamskou národnostní 
menšinu, a Huyen Do Thu, první mís-
topředsedkyně spolku Info-dráček. 

Nejvíce dotazů směřovalo na sta-
rostu MČ Praha-Libuš Jiřího Koub-
ka, který mj. řekl: „Jsem pro aktivity, 
které napomáhají integraci cizinců 
žijících na území naší městské části, 
a  jsem rád, že z letošní dotace při-
dělené MV ČR na podporu integra-
ce půlka půjde na asistenční služby 
na školách.“ Otázky pro člena rady 
vlády za vietnamskou národnostní 
menšinu Huu Uyen Pham se týkaly 
především toho, jak přijali Vietnam-
ci status menšiny a  jaký význam 
tento status pro ně znamená. Mezi 
Vietnamci probíhá velká diskuse 
ohledně možnosti rozšířit výuku na 
škole v  nepovinném vietnamském 
jazyku, první spolupráce byla zahá-

jena se ZŠ Meterologická. Vietnam-
ci také řeší stavbu školy, která je za-
tím jen ve fázi diskuse, jak řekl Huu 
Uyen Pham.

Kulatý stůl proběhl v rámci projek-
tu spolku Info-dráček s názvem Jsme 
všichni obyvatelé, který je spolufi-
nancován z  prostředků Evropského 
fondu pro integraci státních přísluš-
níků třetích zemí, v zasedací místnosti 
MČ Praha-Libuš. Součástí byla rovněž 
ochutnávka tradiční vietnamské gas-
tronomie, kterou připravili mladé vi-
etnamské studentky − vietnamský 
knedlík plněný masem, závitky bale-
né v listech, vietnamské salámy a vi-
etnamská káva.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku Info-dráček

Foto: Info-dráček 

VIETNAMSKÁ MENŠINA
Mladí Vietnamci ze spolku 
info-dráček zorganizovali 10. 
dubna kulatý stůl na téma viet-
namská národnostní menšina.
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Způsob volby do Evropského parla-
mentu upravuje zákon č. 62/2003 Sb., 
o volbách do Evropského parlamentu 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů  a  vyhláška č. 
409/2003 Sb., k  provedení zákona č. 
62/2003 Sb., o  volbách do Evropské-
ho parlamentu  a  o  změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

POZOR, ZMĚna 
nĚKTeRÝcH VOLebnícH 
OKRsKŮ a aDRes 
VOLebnícH MísTnOsTí

Voliče městské části Praha-Libuš in-
formujeme o tom, že na území měst-
ské části  Praha-Libuš je vytvořeno 
celkem 6 volebních okrsků, které byly 
k  31. 12. 2013 označeny číselnou řa-
dou volební okrsek č.  1046−1051, 
novelizací vyhlášky č. 59/2002 Sb., 
o  provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách 
do zastupitelstev obcí a  dle vyhlášky 
452/2013 Sb. dochází s účinností od 
1. 1. 2014 k zavedení nového sys-
tému číslování volebních okrsků 
v hl. m. Praze a v územně členěných 
statutárních městech, které souvisí se 
zadáváním volebních okrsků jako úče-
lových územních prvků do RÚIAN (re-
gistr územní identifikace, adres a ne-
movitostí),  nové číslování voleb-
ních okrsků v  městské části  Pra-
ha-Libuš  je od 1. 1. 2014 volební 
okrsek č. 38001 − č. 38006.

Občan České republiky má právo 
hlasovat ve volbách do Evropského 
parlamentu na území České republiky 
za předpokladu, že nejpozději druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let, nevznik-
la u  něj překážka ve výkonu volební-
ho práva a je zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu, 
popřípadě hlasuje na voličský průkaz 
(podrobněji viz dále). Překážkou ve 
výkonu volebního práva, pro kterou 
nelze hlasovat, je zákonem stanove-
né omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu nebo omezení své-
právnosti.

Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky, cestov-
ním průkazem České republiky) nebo 
totožnost a  státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie a zápis 
v evidenci obyvatel.

VOLiČsKÝ PRŮKaZ
Voličský průkaz vydává obecní úřad 

voliči, který je u tohoto obecního úřa-
du zapsán v seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu a  nebude 
moci nebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, pro který je tento seznam ve-
den. Volič, který je zapsán v  sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu, může požádat o  vydání 
voličského průkazu nejdříve ode dne 
vyhlášení voleb, a  to písemným po-
dáním opatřeným ověřeným podpi-
sem voliče, doručeným nejpozději 15 
dnů přede dnem voleb, tj. do 8. května 
2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb 
předá voličský průkaz osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průka-
zu, anebo jej voliči zašle (viz žádost 
o voličský průkaz).

Každému voliči budou dodány nej-
později 3 dny přede dnem voleb do 
Evropského parlamentu hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb do Evropského par-
lamentu volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

Podrobné informace o  volbách 
do Evropského parlamentu 2014 na: 
www.mvcr.cz

OZnÁMení O DObĚ 
a MísTĚ KOnÁní VOLeb

Starosta Městské části Praha-Libuš 
podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 
Sb., o  volbách do Evropského parla-
mentu a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do evropského parla-
mentu se uskuteční dne 23. května 
2014 od 14.00 do 22.00 hod. a dne 24. 
května 2014 od 8.00 do 14. 00 hod.

2. Místem konání voleb do ev-
ropského parlamentu ve voleb-
ním okrsku č. 38001 je volební 
místnost v  Základní škole, ulice 
Meteorologická čp. 181, Praha 
4 - Libuš, pro voliče bydlící v  ul.: 
K Hájovně, K Lesu, Ke Lhoteckému lesu, 
Libušská − k. ú. Libuš, Lojovická, Miro-
tická, Novodvorská, Ohrobecká, Přírod-
ní, Smotlachova, Šatrova, U Vodojemu, 
U Zahrádkářské kolonie, Zbudovská.

Ve volebním  okrsku č. 38002 
je volební místnost v  Základní 
škole, ul. Lad. coňka čp. 40, Praha 
4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: 
Bavorovská, Budilovská, Dubovická, 
Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, 
K  Mejtu, Křesanovská, K  Pomníku, 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2O14
Prezident republiky vyhlásil volby do evropského parlamentu, které 
se konají ve dvou dnech − v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 24. května 2014 od 08.00 do 14.00 hodin.

Podpořeny jsou tyto organizace a jejich projekty:
→	 SDH Libuš uspořádá zájezd pro zasloužilé hasiče.
→	 Mateřská škola Mezi Domy zorganizuje sportovní hry přátelství a společ-

ného partnerství.
→	 Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš připraví Cyklojízdu pro žáky prvního 

stupně základních škol.
→	 SDH Písnice uspořádá pro školy a školky soutěž Požární ochrana očima dětí.
→	 SDH Písnice má podpořen Pochod poHROMnicích.
→	 Mateřská škola Lojovická zajistí pro děti vzdělávací program Učení se zví-

řátky.
→	 Komorní sbor Libuše bude reprezentovat městskou část na Přehlídce pě-

veckých sborů.
→	 Mateřská škola K Lukám připraví akci Podzimní hrátky naší zahrádky.
→	 Základní škola Ladislav Coňka se zaměří na projekt Pohyb pro zdraví.
→	 Občanské komunitní fórum uspořádá akci Ukliďme Modřanskou rokli 

2014.
Zmíněné projekty budou realizovány v roce 2014 a 2015.
Těšíme se na setkání při těchto, ale i dalších společných akcích.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

PODPOŘENÉ LIBUŠSKÉ  
A PÍSNICKÉ PROJEKTY
Do letošní grantové výzvy v rámci Dotačního programu Zdravá 
Libuš a Písnice bylo podáno celkem dvanáct projektů a deset 
z nich bylo usnesením Rady MČ Praha-Libuš podpořeno.

Kváskovická, K  Vrtilce, Ke Březině, Ke 
Kašně, Klenovická, Lad. Coňka, Libuš-
ská – k. ú. Písnice, Lipovická, Lužská, 
Miřetická, Modravská, Na Konečné, 
Na Losách, Olšovická, Ostruženská, 
Písnické Zahrady, Předenická, Putim-
ská, Rohanovská, Sedlovická, Švihov-
ská, Těšovická, Úbislavská, U  Jednoty, 
V  Kálku, V  Zákopech, Vacovská, Velká 
Lada, Vltavická, Zátoňská.

Ve volebním okrsku č. 38003 je 
volební místnost v  Klubu Junior, 
na Okruhu 395/1, Praha 4 – Pís-
nice, pro voliče bydlící v  ul.: Ke 
Kurtům, Na Okruhu, Na Šejdru − k. ú. 
Písnice, Nad Libušským potokem.

Ve volebním okrsku č. 38004 je 
volební místnost v Klubu Junior, 
na Okruhu 395/1, Praha 4 – Pís-
nice, pro voliče bydlící v ul.: Mezi 
Domy, U Bazénu, Výletní − k. ú. Písnice 
a k. ú.Libuš, Zahrádecká − k. ú. Písnice 
a k. ú. Libuš.

Ve volebním  okrsku č. 38005 
je volební místnost v ÚMČ Praha-
-Libuš, ul. K  Lukám čp. 664, Klub 
senior, pro voliče bydlící v  ul.: 
Brunelova, Betáňská, Hvězdonická, Ji-
rčanská, D Kěrám, K Lukám, Klokotská, 
K Novému sídlišti, Kolektivní, Mašovic-
ká, Meteorologická, Na Musilech, Na 
Šejdru, Nad Šejdrem, Okrová, Opařan-
ská, Ostředecká, Provozní, Slavonická, 
Šátalská, U Libušské sokolovny, U Líhní, 

V Bambouskách, V Lužích, Za Větrem.
Ve volebním  okrsku č. 38006 

je volební místnost v ÚMČ Praha-
-Libuš, ul. K  Lukám čp. 664, Klub 
senior, pro voliče bydlící v ul.: Bo-
rotínská, Božejovická, Burianova, Do-
bronická, Drůbežářská, Husařská, Chla-
dírenská, Jistebnická, K Jezírku, K Tůni, 
Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na 
Jezerách, Na Močále, Paběnická, Před-
poslední, Třebějická, U Pejřárny, V Hro-
bech, V  Koutě, V  Rohu, Vyšebrodská, 
Zlatokorunská.

3. Voliči bude umožněno hlasová-
ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky, cestov-
ním průkazem České republiky) nebo 
totožnost a  státní občanství jiného 
členského státu Evropské unie a zápis 
v evidenci obyvatel.

4. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do Evropského parlamentu hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb do Evropského 
parlamentu volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

V Praze dne 26. 3. 2014
Mgr. Jiří Koubek,  

starosta městské části Praha-Libuš
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 č. 15/2014: Zastupitelstvo MČ Pra-
ha-Libuš bere na vědomí, že počet obyva-
tel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2014 je dle zve-
řejněné informace ČSÚ Praha 9 817.

 č. 16/2014: ZMČ Praha-Libuš sta-
novuje:
– v  souladu s  § 89, odst. 1, písmeno c) 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním měs-
tě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
a  podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o  odměnách za výkon funkce členů za-
stupitelstev, ve znění pozdějších před-
pisů, měsíční odměnu neuvolněným zá-
stupcům starosty MČ Praha-Libuš s účin-
ností od 2. 4. 2014 takto:
– ve výši 50 % z maximální výše stano-
vené aktuálním nařízením vlády,
– podle ustanovení § 89, odst. 1, písme-
no c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v  platném znění, a  podle 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o  odmě-
nách za výkon funkce členům zastupi-
telstev, ve znění pozdějších předpisů, 
měsíční odměnu neuvolněným členům 
zastupitelstva MČ Praha-Libuš za výkon 
funkce předsedy výboru a komise, člena 
výboru a  komise a  člena zastupitelstva 
s účinností od 2. 4. 2014 takto:
– v maximální výši stanovené aktuálním 
nařízením vlády.

 č. 17/2014: ZMČ Praha-Libuš 
schvaluje přijetí neinvestiční finanční do-
tace Ministerstva vnitra ČR na rok 2014 
na realizaci projektu „Podpora přátelské-
ho a  kulturního soužití celé občanské 
společnosti na  území MČ Praha-Libuš 
v  roce 2014“ dotovaného z  programu 
Ministerstva vnitra ČR „Projekty obcí na 
podporu integrace cizinců na  lokální 
úrovni v roce 2014“ ve výši 3 597 876 Kč 

a  spoluúčast žadatele zahrnující spolu-
účast dílčích realizátorů projektu v celko-
vé výši 399 764 Kč.

 č. 18/2014: ZMČ Praha-Libuš 
schvaluje   rozpočtovou změnu č. 1 roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2014 ve 
všech bodech nebo položkách, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 19/2014: ZMČ Praha-Libuš
– bere na vědomí, že záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 190/1 o výměře 54 m2 
v k. ú. Libuš byl zveřejněn na úřední des-
ce Úřadu MČ Praha-Libuš od 21. 10. 2013 
do 6. 11. 2013;
– schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 190/1, v k. ú. Libuš, obec Praha, vede-
ného u  Katastrálního úřadu pro hl. m. 
Prahu na LV 849 ve vlastnictví hlavní-
ho města Praha, svěřeného MČ Praha-
-Libuš, definovaného v  návrhu GP číslo 
1568-1/2014, vyhotoveného panem Ja-
nem Mannem, Bellušova 1815, Praha 5, 
jako pozemek parc. č. 190/6 o  výměře 
54 m2, ostatní plocha v k. ú. Libuš, obec 
Praha, manželům Ing. Romanovi Sixtovi 
a Mgr. Heleně Sixtové, bytem Kolektivní 
218/15, 142 00  Praha 4 – Libuš, a to za 
cenu dle cenové mapy ve výši 4 770 Kč 
za m2, tj. celkem za 257 580 Kč. Veškeré 
náklady spojené s  převodem pozemku 
hradí kupující;
– pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem kupní smlouvy, která 
je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 20/2014: ZMČ Praha-Libuš
– bere na vědomí, že záměr prodeje čás-
ti pozemku parc. č. 557/30 o výměře 4 m2 
v k. ú. Libuš byl zveřejněn na úřední des-
ce Úřadu MČ Praha-Libuš od 25. 2. 2014 
do 13. 3. 2014;

– schvaluje text smlouvy a  uzavře-
ní smlouvy kupní na pozemky parc. č. 
557/120 o  výměře 1 m2, 557/121 o  vý-
měře 2 m2 a 557/122 o výměře 1m2, vše 
v  k. ú. Libuš, obec Praha, oddělené Ge-
ometrickým plánem č. 1574-8/2014 ze 
dne 10. 2. 2014 od pozemku 557/30 ve 
vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě 
MČ Praha-Libuš pro „Společenství K  Lu-
kám 650“, se sídlem   K  Lukám 650/14, 
142 00  Praha 4 – Libuš“ iČ: 24656046 
za cenu 2090 Kč/m2, celkem ve výši 
8 360 Kč dle znaleckého posudku ze dne 
24. 3. 2014;
– pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy kupní, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 č. 21/2014: ZMČ Praha-Libuš
– schvaluje text Smlouvy o  zajištění 
smluvních závazků se společností Joint 
Line Industries, a. s., Klikatá 353/13, 158 
00  Praha 5, IČ: 280 89 898 z důvodu rea- 
lizace projektu „Parcelace, komunikace 
a sítě pro výstavbu 20 RD“ v k. ú. Písnice,
– pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem této smlouvy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 č. 22/2014: ZMČ Praha-Libuš 
bere na vědomí zprávu o  činnosti Rady 
městské části za období od 3. 2. 2014 do 
17. 3. 2014.

 č. 23/2014: ZMČ Praha-Libuš 
bere na vědomí Zprávu o činnosti Kont-
rolního výboru Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš za rok 2013.

 č. 24/2014: ZMČ Praha-Libuš
– podmíněně souhlasí s  předloženým 
projektem pro územní řízení „Komuni-
kační propojení Dobronická – Kunratická 
spojka, úsek Kunratická spojka – areál 
Sapa“, vypracovanou Ing. Petrem Čechem 
v 11/2013 a předloženou Ing. Karlem Či-
hákem, Saparia, a.s., Libušská 319, 142 00  
Praha 4, s následujícími připomínkami:

– požadujeme napojení nové komuni-
kace na Kunratickou spojku okružní kři-
žovatkou;
– požadujeme vypracování počítačového 
modelu potřebné kapacity celého úseku 
Kunratická spojka – Dobronická a z  toho 
odvození potřebné šířky komunikace,
– požadujeme vybudování této části 
komunikace jako celku (tj. vč. chodníků 
a zeleně), bez etapizace;
– trváme na komplexním řešení likvida-
ce dešťových vod, vč. rekonstrukce nebo 
výměny stávajícího zatrubnění a osazení 
lapolů.
– podmíněně souhlasí jako správce 
pozemku parc. č. 878/25, k. ú. Písnice, 
s  předpokládaným trvalým záborem cca 
3 m2 a dočasným záborem do 1 roku cca 
26 m2, za splnění následujících podmínek:
– plocha dočasného záboru bude inves-
torovi pronajata za podmínek stanove-
ných MČ Praha -Libuš. Veškeré náklady 
spojené s pronájmem ponese investor.
– Pokud dojde k  pokládce inženýrských 
sítí do pozemku ve správě MČ Praha-Libuš, 
bude postupováno v souladu se Zásadami 
zřizování věcných břemen a stanovení ná-
hrad za jejich zřízení MČ Praha-Libuš.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová 
a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA neJbLiŽší TeRMín  
JeDnÁní  ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

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.

usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) z 2. 
4. 2014 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná na 
www.praha-libus.cz):

cO sbíRÁMe?
Tenkostěnný hliník – např. 

víčka od jogurtů, paštik, salátů, 
alobalové tácky a  fólie, prázdné 
obaly od kosmetiky, obaly od čo-
kolád, šroubovací uzávěry od ná-
pojů, misky od buchet, prázdné 
tuby od mastí, past a  krémů. Je 
nutné zajistit, aby obal byl očiš-
těn a  zbaven zbytků jídel. Špatně 
vytříděný hliník snižuje možnost 
zpracování.

Tlustostěnný hliník – např. sta-
ré nádobí, ešusy, příbory, hliníkové 
součástky od přístrojů, dráty, plechy.

cO nesbíRÁMe?
Jiné než hliníkové předměty 

– plechové – železné dózy od piva 
a  některé obaly od energetických 
nápojů, některé obaly od laků na vla-
sy a jiné kosmetiky (recyklační sym-
bol Fe), šroubovací zavařovací víčka 
(od kompotů, dětské výživy, kečupů 

atd.). Dále do tohoto kontejneru ne-
sbíráme obaly či materiály, ve kte-
rých je hliník spojen s jiným materiá-
lem – vrstvené materiály (tetrapack), 
obaly od léčiv, konzervy od olejovek, 
obaly od mleté kávy, brambůrků, 
polévek, másla, sušenek, celofán. 
U  pánví a  hrnců je nutné odstranit 
železná nebo bakelitová držadla.

Sběrem a  následnou recyklací 
hliníku šetříme životní prostředí. 

Proces výroby hliníku je energetic-
ky velmi náročný a vzniká při něm 
velké množství toxického odpadu. 
Znovuvyužitím hliníku se ušetří až 
95 % elektrické energie ve srovná-
ní s výrobou z původní suroviny − 
bauxitové rudy.

Anna Rusiňáková, odbor životního  
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

SBĚRNÁ NÁDOBA NA HLINÍK
Ve dvoře za Českou poštou na adrese Libušská 1 umístila měst-
ská část Praha-Libuš novou sběrnou nádobu (červené barvy), do 
které mohou občané městské části odkládat hliník v pracovní 
dny od 8.00 do 18.00 hodin. Drobný hliníkový odpad z domácností bývá označen  

některou z těchto recyklačních značek.
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Městská část Praha-Libuš zís-
kala opět, již třetí rok v řadě, 
finanční podporu od Minis-
terstva vnitra na aktivity pro 
sbližování většinové společ-
nosti a menšinových komunit 
realizované na svém území.
Velkým potěšením je část, 
která bude investovaná do 
školského vzdělávacího systé-
mu, počínaje přípravou dětí-ci-
zinců na vstup do školek přes 
logopedické pracovníky pro 
děti, asistenty do tříd pro lepší 
fungování tříd s větším po-
čtem cizinců, tlumočníky pro 
komunikaci s rodiči, vzdělává-
ní pedagogů až po společné 
poznávání historie České re-
publiky školáky.

Za prestižní záležitost považuje-
me možnost pořádání tradiční ce-
lostátní konference k tématům spo-
jeným s  integrací cizinců na lokální 
úrovni. V  souvislosti s  ní bychom 
rádi zajistili otevřený webový portál 
shromažďující informace pro cizince 
žijících na území MČ Praha-Libuš, 
a pokud bude zájem, i Prahy 12. Na 
portálu by byly veřejně dostupné 
odborné manuály vzniklé během 
realizace tříletého projektu, na pod-
poru legálního zapojení cizinců na 
trh práce (2010−2013). Manuály 
jsou zpracovány pro oblasti legální-
ho pobytu cizinců a  legálního pod-
nikání. A  mohou se stát vodítkem 
nejen pro cizince, kteří začínají pod-
nikat. Stejně tak dobře jejich české 
verze poslouží začínajícím českým 
podnikatelům. Počítáme s pokračo-
váním velice žádaných workshopů 
Jak si rozumět nejen slovy, zahrnu-

jících komentované procházky po 
Sapě s  možností ochutnání viet-
namské gastronomie.

Velkou výzvou je pořádání pou-
ličních (streetových, street = ulice) 
akcí se zapojením cizinců, tj. multi-
kulturních akcí. Cílem je, aby i ostat-
ní menšiny, nejen majorita, přispěly 
do tradičních místních akcí. Sou-
časně s tím je cílem, aby se i cizinci 
naučili trávit volný čas alespoň na 
těchto akcích se svými dětmi a jejich 
podporou. Tedy plošně podpořit roli 
rodiny a  společného trávení volné-
ho času. Dále setkávání s  místními 
obyvateli a  sousedy ve veřejném 
prostoru v okolí bydliště.

Výuka češtiny v  tzv. úrovni nula 
pro Vietnamce bude pokračovat. Je 
v  plánu zvýšit počet kurzů. A  roz-
lišit úroveň pokročilých. Prvotním 
cílem kurzů je překonání zlozvyků 
a  posunu v  češtině, mimochodem 
− i pro věčné začátečníky, a přípravy 
ke složení zkoušky z českého jazyka. 
Kurz vyvrcholí v čase před adventem 
setkáním s českými občany a s oce-
nění absolventů certifikáty. V  polo-
vině podzimu bude také uspořádán 
již třetí studentský večírek na Sapě. 
Mladí Vietnamci připraví kulturní 
program a pozvou všechny studenty 
středních a vysokých škol, ale i mno-
hé reportéry a významné osobnosti. 

Bude podpořen tzv. komunitní ži-
vot, tj. fungování občanských nezisko-
vých inciativ zabývajících se tématem 
společného soužití a vznik nových ta-
kových skupin občanů, ale i pokračo-
vání úspěšných veřejných jazykových 
dílen pořádaných zdarma ve třech ja-
zycích (vietnamština, ruština a anglič-
tina − angličtinu vyučují dobrovolníci 
z místních občanských iniciativ).

Rozšiřování povědomí o  akcích 
a  aktivitách projektu v  médiích, na 
internetu a na sociálních sítích, gra-
fické zpracování, tisky, fotografie, 
videa a další služby budou zajištěny 
jako tzv. publicita celého projektu 
a všech jeho aktivit.

Nepřímé náklady projektu jsou 
náklady společné pro všechny jeho 
aktivity a  vytvoření zázemí, nákla-
dy na řízení a  zajištění realizačního 
týmu projektu a  koordinaci jednot-
livých aktivit z úřadu městské části. 
Další informace budou publikovány 
postupně spolu s pozvánkami a  in-
formacemi k jednotlivým aktivitám.

ROZPOČeT PROJeKTu
Projekt „Podpora přátelského 

a  kulturního soužití celé občanské 
společnosti na  území MČ Praha-
-Libuš v  roce 2014“ je financován 
na základě neinvestiční dotace ze 
státního rozpočtu ČR na rok 2014 č. 
6/2014/IC OBCE v  rámci programu 
MV ČR Podpora integrace cizinců na 
lokální úrovni.

celkové náklady: 3 997 640 Kč
Z toho dotace činí: 3 597 876 Kč
Z toho spoluúčast MČ činí: 399 764 Kč

Část spoluúčasti městské části ve 
výši 168 000 Kč tvoří náklady na veřej-
né akce a aktivity, které městská část 
každoročně pořádá, a jsou již tedy za-
hrnuty ve schváleném rozpočtu MČ 
Praha-Libuš na rok 2014. Část spolu-
účasti ve výši 167 000 Kč představují 
náklady na aktivity a rozšíření akcí, ke 
kterému mohlo dojít díky schvále-
nému projektu. Tyto prostředky byly 
zahrnuty do rozpočtu rozpočtovou 
úpravou č. 1, na základě rozhodnu-

tí zastupitelstva MČ dne 2. 4. 2014. 
Jedná se o  realizaci veřejných akcí 
na veřejných prostranstvích ve  vět-
ší míře než v  jiných letech. Dále se 
jedná o náklady na asistenty do škol 
a další podporu systému vzdělávání, 
včetně logopedů, vzdělávání učitelů, 
podpůrné aktivity před nástupem do 
škol a školek, podporu místního ko-
munitního života a  vzniku místních 
spolkových aktivit, zajištění publici-
ty místních akcí a aktivit, personální 
zajištění těchto aktivit. Poslední část 
spoluúčasti ve výši 65 000 Kč doplňu-
jí prostředky samotných realizátorů 
jednotlivých aktivit, neziskových or-
ganizací a  zřízených příspěvkových 
organizací – škol. Jedná se o finanční 
spoluúčast samotných neziskových 
organizací na realizaci kurzů české-
ho jazyka v  rámci projektu. V  přípa-
dě škol se jedná pouze o  částečnou 
finanční spoluúčast školských zaříze-
ní na aktivitách realizovaných v rámci 
celého projektu.

Oproti předchozím letům došlo 
k  navýšení prostředků na realizaci 
projektu cca o 2 mil. Kč díky nově za-
řazeným nákladům na asistenty do 
školských zařízení, pořádání konfe-
rence a  zvětšení rozsahu již realizo-
vaných aktivit. (Pracovní místa asis-
tentů ve školských zařízeních zřizuje 
Magistrát hl. m. Prahy. Financování 
zajišťuje MŠMT. Není běžné, že je 
financováno dostatečné množství 
těchto míst odpovídající reálným po-
třebám školských zařízení. Jako další 
zdroj financování těchto míst byla 
připravena část tohoto projektu.)

Za Úřad MČ Praha-Libuš
Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  

referentka projektů EU

PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

Projekt „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti 

na území MČ Praha-Libuš v roce 2014“ je financován na základě neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 č. 6/2014/IC OBCE v rámci 

programu MV ČR na Podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

MĚsTsKÁ ČÁsT ZísKaLa FinanČní PODPORu

Foto Ha Can Foto Kryštof Štafl
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eVROPsKÝ KOnTexT
Všechny evropské země řeší otáz-

ku svých důchodových systémů 
a  generačních vln s  vlivem na eko-
nomiky států. Jinými slovy, jak zajis-
tit dostatek lidí v produktivním věku 
(schopných práce) k  výkonu svých 
ekonomik? Vydělávající ekonomiky 
jsou základem pro naplnění stát-
ních rozpočtů. Naplněné rozpočty 
umožňují financovat důstojný dů-
chodový systém pro občany. Výda-
je na důchodové systémy ve všech 
evropských státech výrazně rostou, 
díky většímu počtu občanů v před-
důchodovém věku než v  předcho-
zích desetiletích. Státy, jako správci 
ekonomik na svých územích k tomu 
nemohou nečinně přihlížet.

Česká republika byla pro cizince 
v  90. letech především zemí tran-
sitní pro přesun do zemí západní 
Evropy. Zároveň však již tehdy byla 
pro mnohé i  cílovou destinací, což 
v posledních deseti letech převážilo.

DVaceTiLeTÉ ZKušenOsTi 
Z MeTROPOLí eVROPY

Myšlenka je jednoduchá − čím 
dříve se cizinec zapojí plnohod-
notně do ekonomického procesu 
v nové zemi, tím lépe. Státy Evropy 
počítají, že nemalé množství peněz 
vynaložené ze státních rozpočtů na 
podporu zapojení cizinců do eko-
nomik a soužití v novém státu bude 
převýšeno nárůstem ekonomického 
výkonu země. U prvních zemí je již 
teorie doložená i  statistickými čísly 
o  nárůstu HDP (peněz vydělaných 
na území státu). A přestože jsou ve 
většině evropských metropolí cizinci 
koncentrováni v hlavním městě, od-
povídají za tvorbu několika procent 
HDP v celé zemi.

sTÁTní ObČansTVí
Pojem „státní občanství“ obsahu-

je již Ústava České republiky, neob-
sahuje však definici pojmu. Tu  při-
nesl až Ústavní soud jako „relativně 
trvalý právní svazek (nebo vztah či 
status) fyzické osoby a daného stá-
tu“. V roce 2013 došlo k významným 
změnám v  této oblasti, v  možnosti 
získání českého státního občanství. 
Nově je umožněno mít více občan-
ství najednou. Způsobů jeho nabý-
vání pro cizince je sedm: narozením; 
určením otcovství; osvojením; nale-
zením na území ČR; udělením; pro-
hlášením; nebo nově v  souvislosti 
se svěřením do ústavní, pěstounské 
nebo jiné formy náhradní péče.

sTRaTeGie a sMĚR  
ČesKÉ RePubLiKY

Je třeba vzít na vědomí součas-
nou situaci. V současné době, a není 
pravděpodobné, že se toto změní, 
je Česká republika na světě třetím 
největším územím (enklávou) oby-
dleným osobami s vietnamskou ná-
rodností. Jelikož se jedná o  asijský 
národ, značně vzdálený jazykově, 

kulturně, filozoficky, vytváří to jistá 
specifika.

Po roce 1989 došlo ke značným 
změnám v  politickém zřízení v  ze-
mích střední a  východní Evropy, 
transformaci společenského sys-
tému a  následně i  otevření hranic 
a došlo ke změnám v migraci.

Období tzv. studené války pomi-
nulo. V současnosti je pro Čechy vel-

mi málo omezena možnost cestovat 
a pracovat v zahraničí. Totéž platí za 
dodržení platných zákonů i  pro ci-
zince pracující v  Evropě. Pokud do-
drží zákony České republiky, mohou 
přijet, zajistit si potřebná povolení 
a začít pracovat a po jisté době zís-
kat i  trvalé pobyty, budou-li si přát 
a splní-li zákonné požadavky, i české 
občanství. 

sPOLeČnÉ sOuŽiTí s ciZinci

PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ
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Na úrovni vlády bylo toto téma 
řešeno od roku 1999 takto:

1999 – stanovení patnácti základ-
ních Zásad Koncepce integrace 
cizinců na území České republi-
ky – mezi které patří řada nad-
časových, stále platných prin-
cipů: zejména princip rovného 
přístupu a  rovných příležitostí 
v oblasti integrace (zásada č. 1), 
pojetí imigračních komunit jako 
plnohodnotných partnerů při 
vytváření multikulturní společ-
nosti (zásada č. 2) či zásada spo-
lupráce vlády při stanovení kon-
cepce, cílů a  politiky v  oblasti 
integrace cizinců s  nevládními 
organizacemi a  dalšími subjek-
ty (zásada č. 9). Samotný po-
jem „integrace“ je pojímán jako 
„proces postupného začleňová-
ní imigrantů do struktur a vazeb 
společnosti domácího obyvatel-
stva“ (zásada č. 5);

2000 – vydání první národní kon-
cepce − Koncepce integrace ci-
zinců – se zapojením resortů ČR 
a posléze i místních samospráv;

2005 – vydání Aktualizované kon-
cepce integrace cizinců – Spo-
lečné soužití − a  její plnění skr-
ze Zprávu o  realizaci Koncepce 
a  předkládáním Postupu při 
realizaci Koncepce, stejně jako 
předkládáním Zprávy o  situaci 
v oblasti migrace a  integrace na 
území České republiky;

a to pro tyto cílové skupiny: obča-
né třetích zemí (resp. občané zemí 
mimo Evropskou unii s  výjimkou 
Norska, Lichtenštejnska, Islandu 
a  Švýcarska), kteří pobývají legál-
ně na území České republiky a kteří 
nejsou žadateli ani poživateli mezi-
národní ochrany. Tyto strategie se 
týkají i  majoritní společnosti, která 
je druhou rovnocennou stranou ce-
lého integračního dění.

Národní koncepce určuje rámco-
vou národní politiku integrace mi-
grantů a  navrhuje soubor opatření 
pro všechny aktéry tohoto procesu 
tak, aby se v  českém prostředí mi-
granti cítili opravdu jako doma – za 
předpokladu, že i  samotní migranti 

se aktivně podílejí na integračním 
procesu. Má docílit oboustranně 
přínosného společného soužití mi-
grantů i  majority. Umožnit migran-
tům, aby byli schopni důstojného 
a  samostatného života v  České re-

publice, čímž se předchází uzavírání 
komunit migrantů a jejich společen-
ské izolaci a  sociálnímu vyloučení. 
Národní koncepce definuje čtyři 
hlavní úkoly:

1| Znalost českého jazyka migrantů 
(zaměřeno na děti i dospělé mig-
ranty)

2| Ekonomická a sociální soběstač-
nost

3| Orientace migranta ve společ-
nosti (informovanost migrantů)

4| Vzájemné vztahy migrantů a ma-
joritní společnosti

Hlavní záštitu nad realizací kon-

cepce a kooperací mezi resorty státu 
má Ministerstvo vnitra, které vypisu-
je grantová a dotační řízení na finan-
cování aktivit ze státního rozpočtu 
i z evropských fondů. Na úrovni kra-
je pořizuje hl. m. Praha koncepční 

dokumenty a zřizuje Integrační cen-
trum Praha (ICP), Poradní platformu 
zástupců MČ a  MHMP (Praha 1−22 
a  Praha-Libuš) pro oblast integrace 
cizinců, Regionální poradní platfor-
mu (zástupci poboček ICP, MHMP 
a  MČ Praha 1−22 a  Prahy-Libuš, 
státních institucí, nestátních nezis-
kových organizací, komunit migran-
tů a akademických institucí). Praha, 
jako obec, zřizuje komisi Rady hl. 
m. Prahy pro oblast národnostních 
menšin a  integrace cizinců, pokra-
čuje ve vypisování grantů v  oblasti 
sociální integrace a  od roku 2013 
vypisuje granty v  oblasti integrace. 

Městská část Praha-Libuš se od roku 
2006 zapojuje do různých integrač-
ních projektů a  zapojuje do jejich 
realizace další subjekty, školská zaří-
zení, neziskové organizace a  místní 
spolky.

PRaHa
K 31. 10. 2013 bylo v České republi-

ce evidováno celkem 435 719 cizinců 
s přechodným nebo trvalým pobytem, 
z toho 158 725 cizinců žijících v Praze.

Zatímco v celé České republice ci-
zinci představují 4 % populace, v hl. 
m. Praze je to podle statistik MV ČR 
celých 13 %. V  průměru každý de-
sátý obyvatel Prahy pochází ze třetí 
země. V různých městských částech 
převažují cizinecké komunity růz-
ných národností − Rusů, Vietnam-
ců, Ukrajinců. V centrálních částech 
dosahuje počet cizinců až 1/3 oby-
vatelstva. V případě MČ Praha-Libuš 
žije na jejím území o  něco více jak 
1/10 cizinců. Perspektiva pohledu 
majoritní společnosti však mnohdy 
nesdílí tento optimistický přístup. 
Do značné míry i  proto, že značné 
množství cizinců zde nebydlí, ale 
přichází pouze za prací do komerční 
zóny, u které není vhodně vyřešena 
její dopravní dostupnost.

Pro Prahu je připravována koncep-
ce, která zahrnuje například tyto pilíře:

– podpora přátelského soužití mi-
grantů a  majoritní společnosti 
a podpora sousedských aktivit;

– podpora rozvoje nových i stávají-
cích služeb a aktivit pro migranty; 

– zapojení migrantů do veřejného 
života hl. m. Prahy a jejich aktivi-
zace k podílení se na rozvoji ob-
čanské společnosti;

– zvyšování informovanosti od-
borné i laické veřejnosti v otázce 
integrace migrantů a její zapoje-
ní do integračního procesu.

Čerpáno z návrhu Koncepce hl. m. Prahy 
pro oblast integrace cizinců  
„Praha – metropole všech“.  

Zdroj: Integrační centrum Praha

Za Úřad MČ Praha-Libuš
Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  

referent projektů EU

Foto Veronika Radová
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V pondělí v půl osmé ráno je ven-
ku chladno a mlžný opar pouze ne-
směle projasňují sluneční paprsky. 
Když zvoním na zvonek, připadám si 
jako před vstupem do mýtické „jámy 
lvové“. Ale není žádný důvod k oba-
vám, jak se přesvědčím později.

Na sekretariátu místního úřadu 
Praha-Libuš pracují dvě ženy, Mi- 
chaela Kratochvílová a  Petra Janáč-
ková. K  nim pravděpodobně chodí 
nejvíce lidí z celého úřadu. „Jsme ta-
kové první na ráně,“ přiznávají. Samy 
přirovnávají odbor kanceláře starosty 
k poradně – chodí a volají sem lidé, 
kteří chtějí vyřešit nějakou záležitost 
a  neví, na koho konkrétně se mají 
obrátit. „My tu věc posoudíme a po-
šleme je na jiný odbor, kam jejich zá-
ležitost spadá.“ Není třeba bloudit po 
úřadě, ať už fyzicky, nebo pomyslně, 
a nevědět, na které dveře zaklepat – 
kdo zaklepe na ty od odboru kance-
láře starosty, neudělá chybu. 

Úřední hodiny mají v pondělí a ve 
středu. V kanceláři ale sedí i v ostatní 
dny a samy se smějí představě, že by 
někoho vyhnaly, protože přijde mimo 
stanovenou dobu. „Hlavu nikomu ne-
ukousneme,“ ubezpečují mě.

S  čím vším k  nim občané chodí? 
„To je různé. Sloužíme zároveň jako 
podatelna, takže všechny doku-
menty musí projít přes nás, ať už ve 
fyzické podobě, nebo virtuálně, on-
line. Sbíráme takhle písemnosti pro 
celý úřad. Pak je rozesíláme dál, tam, 
kam patří.“ Nejčastěji se lidé chodí 
poradit, hlavně ohledně pozemků 
nebo dětí, třeba se záležitostmi se 
školkou nebo školou.

Kontakt s  občany je sice důleži-
tou, ale ne jedinou náplní jejich prá-
ce. „Úřední dny jako takové, kontakt 
s  lidmi a  různé služby tvoří zhruba 
10 % celkové práce. Zbytek je admi-
nistrativa.“ Ta už není tolik vidět…

„Na starosti máme například 
úřední desku.“ Deska má dvojí po-
dobu: jedna visí venku před bu-
dovou úřadu, druhá virtuálně na 
webových stránkách. Dále se stara-
jí o  webové stránky městské části, 
sjednávají schůzky starostovi, roz-
dělují došlou poštu nebo připravují 
a následně zpracovávají dokumenty 

z  jednání rady a  zastupitelstva, což 
jsou dva volené orgány městské čás-
ti Praha-Libuš. 

Pracovní den začíná už v  půl 
osmé ráno. Já jsem ale dorazila až 
na osmou, jako úplně poslední. Na 
odboru právě skončila každodenní 
mini-porada s  tajemníkem úřadu. 
Venku se právě vyvěšuje tibetská 
vlajka; dnes je 10. března a  Úřad 
městské části Praha-Libuš se připo-

jil k mezinárodní kampani Vlajka pro 
Tibet u příležitosti 55. výročí povstá-
ní Tibetu proti čínské okupaci.

Dostanu čaj a možnost ptát se na 
cokoliv, co mě napadne. V kanceláři 
tiše hraje rádio doplněné pravidel-
ným klapotem klávesnic, voní zde 
ranní káva a na parapetu stojí něko-
lik rozkvetlých květináčů. 

S úderem osmé přichází první ob-
čan s prvním žádostí. Ta je ale vyříze-
na během několika vteřin, postarší 
pán přinesl obálku dokumentů do 
podatelny. Prý něco o pozemcích. Če-
kala jsem nekonečné fronty, úmorný 
dav lidí a  mezitím minutová ručička 
pomalu obíhá své kolečko na nástěn-

ných hodinách a  nikde nikdo. Tento 
pán byl tentokrát první a  poslední 
dopolední návštěvou z řad občanů. 

Obě úřednice mezitím pilně třídí 
poštu, jedna fyzickou, druhá elektro-
nickou. Elektronická pošta se zpraco-
vává pomocí programu e-spis. „Spi-
sovka“, jak programu na úřadě fami-
liárně přezdívají, zde funguje teprve 
necelý rok. „Když jsme ji loni zaváděli, 
bylo to trochu v  křečích,“ vysvětluje 
Michaela Kratochvílová. „Ale teď už 
je všechno dobré, práci nám hodně 
ulehčuje.“ Když nahlížím úřednicím 
přes rameno, celá obrazovka počí-
tače je zaplněná došlými zprávami, 
jsou jich tu desítky. „Vyřídit to trvá ka-
ždý den přes hodinu čisté práce. Ale 
člověk pořád odbíhá, něco řeší, nako-
nec nad tím strávím celé dopoledne,“ 
upřesňuje Petra Janáčková. 

Během dopoledne se mohu za-
pojit i  do tzv. „vyvěšování“ – spra-
vování úřední desky. Všechny doku-

menty se musejí vést v elektronické 
i fyzické podobě, takže papíry, které 
lidé přinesou, je potřeba naskeno-
vat, ty, které přišly do „spisovky“, 
naopak vytisknout. Všechno je navíc 
potřeba opatřit razítkem a  doku-
menty čerstvě vytisknuté následně 
znovu naskenovat.  Přijde mi to jako 
úmorná práce, se svým názorem se 
netajím. „Ale musí to být,“ zní lako-
nická odpověď. 

Jako návštěva můžu vidět i franko-
vání dopisů. Každý dopis je potřeba 
zvážit, následně do přístroje zadat 
příslušné údaje a náležitosti a pak do-
pis nechat ofrankovat. Na stole před 
námi stojí krabice plná obálek, kte-

rou sem připravilo ekonomické od-
dělení. „Tohle jsou výzvy pejskařům, 
aby zaplatili.“ Dopisů je na pět set. 
Není to ale celkový počet majitelů 
psů na Libuši, jedná se pouze o upo-
mínky těm, kteří se s platbou zpozdili. 
„Musíme občany trochu popohnat,“ 
pousměje se Petra Janáčková a fran-
kuje jeden dopis za druhým. 

Práce na úřadě je především papí-
rování. Několik telefonátů a pak zase 
papírování. Když se ptám, co obě za-
městnankyně úřadu vedlo k  téhle 
práci, odpovídají obě shodně: „Lidi. 
Chtěla jsem pracovat s  lidmi a  po-
máhat jim. Realita je možná jiná, ale 
tím prvotním impulzem k téhle prá-
ci byla touha být v kontaktu s lidmi 
a moct jim poradit, pomoct.“

A  co můj dojem, se kterým jsem 
na úřad šla? Jsou úředníci ve sku-
tečnosti lvi, páni své byrokratické 
džungle? „S  Péťou si zakládáme na 
přátelském vztahu, který s  lidmi 

máme,“ říká vedoucí odboru kan-
celáře starosty, Michaela Kratochví-
lová. „Chceme vyvolat příjemný do-
jem. Aby se kdokoliv nebál přijít a na 
cokoliv se zeptat. Z ostatních úřadů 
totiž víme, že to tak není vždycky, 
není to úplně obvyklé.“

Na závěr se se mnou podělily o mi-
lou historku: „Když je snaha z  obou 
stran, můžeme si nad papíry i docela 
hezky popovídat. Před týdnem jsme 
tady měly jednu paní, nic nepotře-
bovala, ale nakonec tady byla hodi-
nu. Prostě se chtěla vypovídat.“

Jana Leichterová
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

NA MÍSTNÍM ÚŘADU
Reportáž z odboru kanceláře starosty MČ Praha-Libuš.
někdo tam nejde za celý život, jiní tam chodí častěji, než by 
jim bylo milé. To není začátek vtipu, ale začátek mé výpravy do 
džungle dokumentů, razítek, předpisů a telefonátů. Je úřad pro 
obyčejného smrtelníka místo příjemné, kde mu dobře poradí 
a kam nemusí mít obavy se obrátit, nebo spíš kout plný nástrah 
a zlomyslností? Přesvědčila jsem se sama, na sekretariátu Úřadu 
městské části Praha-Libuš. 

Michaela Kratochvílová Petra Janáčková
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JiŘí KOubeK, ZasTuPiTeL

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

Libuš s  Písnicí považuji za fan-
tastické místo k  žití v  Praze. Je tu 
blízko do přírody i  do centra. Spe-
cifický ráz našeho území umožňuje 
i  pěstování dobrých sousedských 
vztahů. Lituji jen, že nemáme jed-
no centrální místo s kostelem a ná-
městím, kam by se soustřeďovalo 
společenské dění, jako je tomu tře-
ba v  sousedních Kunraticích. O  to 
kreativnější musíme při pořádání 
akcí být a snažit se využívat místa, 
která v minulosti byla opomenuta. 

Velký ohlas si získalo rozsvěcování 
vánočních stromů – prostranství 
před Albertem a náměstíčko ve sta-
ré Písnici těmito akcemi ožily. Stej-
ně tak jsme využili park U  zahrád-
kářské kolonie pro akci Jablkobra-
ní či nádvoří před školou L. Coňka 
na akci Oslavy jara.

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

Z  hlediska budoucnosti je klíčo-
vý posun v  dopravě. Musí být po-
staveno metro D a odvedena tran-
zitní doprava z Libušské na obchvat 
mezi Písnici a Kunratice. Se stavbou 
metra bude souviset i  nárůst oby-
vatel zejména v  lokalitě budoucí 

stanice metra Libuš a částečně i ve 
staré Písnici. Počet a  skladba oby-
vatel se tak změní. Musíme k  této 
proměně přistupovat jako k výzvě, 
nikoliv hrozbě – jen tak můžeme do 
této proměny včlenit naše předsta-
vy a  zachovat specifický ráz měst-
ské části.

Co je třeba pro uskutečnění 
těchto představ dělat už dnes?

Musíme být aktivní. Už nyní vý-
razným způsobem regulujeme 
představy developerů v  plánované 
výstavbě v  rozvojových lokalitách. 
Za poslední čtyři roky se podařilo 
dva megalomanské záměry radi-
kálně snížit na více než polovinu. 
Úspěšným tlakem na provozovatele 
tržnice Sapa jsme zajistili vypraco-
vání projektové dokumentace pro 

územní řízení komunikace ve stopě 
budoucího obchvatu v  části „Sapa 
− Kunratická spojka“. Realizací této 
komunikace odvedeme podstatnou 
část dopravy z  Libuše. Stavba této 
komunikace umožní větší tlak na 
obchvat Písnice a  její pokračování 
na ulici Dobronickou a dále do cen-
tra, tedy odvedení tranzitní dopravy 
z Libušské ulice.

Anketa je nadále otevřená pro 
všechny obyvatele Libuše a  Písni-
ce. Pokud máte chuť zamyslet se 
nad uvedenými otázkami a podělit 
se o  svůj názor, napište odpověď 
v celkovém rozsahu nanejvýš 1500 
znaků (bez mezer) a  pošlete na e-
-mail hana.kolarova@tiscali.cz, 
nejlépe do 15. května.

(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.

Jeho členové, nadšení divadelní 
ochotníci, dokázali za sezónu na-
studovat a  sehrát více her a  svým 
účinkováním při slavnostních příle-
žitostech obohacovali společenský 
život v  obci i  okolí. Jako cvičenci 
zase podpořili sousední T. J. Sokol 
Kunratice svými vystoupeními např. 
při otevření nové sokolovny, kde 
provedli skladby prostných, zacvičili 
na nářadích a dokonce předvedli at-
letickou disciplínu, skok o tyči.

Libušská jednota plnila i  vlaste-

necké povinnosti, když se 16 členů 
Sokola Libuš hlásilo k  odvodu na 
základě sokolské mobilizace ze dne 
12. 6. 1919, vyhlášené na ochranu 
slovensko-maďarských hranic.

Roku 1927 získal Sokol Libuš kon-
cesi na provozování biografu v  sále, 
kde se dosud běžně cvičilo. Pro tak 
pestrou činnost a  velký počet člen-
stva dosavadní pronajatý sál už nevy-
hovoval a bylo nutno přistoupit k vý-
stavbě vlastní sokolovny. Proto na 
jaře roku 1929 byla na parcele u silni-

ce do Písnice zahájena stavba budovy 
podle projektu arch. F. Krásného a za 
neuvěřitelných 6 měsíců byla mo-
derní a  dodnes vyhovující sokolov-
na slavnostně otevřena dne 13. 10. 
1929. Do průčelí budovy byl předtím 
osazen pamětní kámen s  vloženými 
pamětihodnostmi jednoty, včetně 
její zakládací listiny. O  výstavbu to-
hoto důstojného stánku se zasloužilo 
členstvo jednoty, které nezištně na 
stavbě pracovalo, a  nejen to, mnozí 
členové se zaručili svým majetkem 
za poskytnutí půjček. Stavba si vyžá-
dala náklady ve výši 650 000 Kč, což 
je částka těžko porovnatelná s dnešní 
hodnotou měny.

O průběhu stavby a počátcích vy-
užívání sokolovny jistě slyšela řada 
libušských spoluobčanů vyprávění 
svých rodičů nebo prarodičů. V  So-
kole bychom uvítali, kdyby nám tito 
pamětníci zprostředkovali i  drob-
né útržky vzpomínek svých předků, 
které nemohly být zachyceny v kro-
nikách.

Pokračování historie naší sokolské 
jednoty uveřejníme v příštím čísle.

Eva Stodolová,  
vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš

Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

SOKOL LIBUŠ

85 LET OD POSTAVENÍ SOKOLOVNY
T. J. sokol Libuš slaví další významné výročí. Po založení samo-
statné tělocvičné jednoty, o němž jsme psali v minulém čísle, 
následovalo rozšíření činnosti o divadelní odbor. 
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Působila jste jako lékařka nejprve 
na sídlišti Písnice, nyní na středisku 
na Libuši. Od kterého roku ordinu-
jete v naší městské části?

V  Písnici jsem nastoupila v  lednu 
1990. Spolu se sestřičkou Jaruškou 
Klemšovou jsme definitivně zahájily 
provoz ordinace ještě pod hlavičkou 
OÚNZ Praha 4. V r. 1993 jsem se priva-
tizovala.

Kolik lidí tu, odhadem, prošlo vaši-
ma lékařskýma rukama?

Jéje. To neumím vůbec spočítat. 
Nechám to na jiných. Zpočátku jsme 
ošetřily i  pouhé dva pacienty denně. 
Postupně se však lidé naučili k  nám 
docházet. Měla jsem registrováno dva 
tisíce pacientů a denně jich pak přichá-
zelo kolem čtyřiceti i padesáti.

Považujete za dobré, aby prak-
tický lékař byl zároveň rodinným 
lékařem?

Samozřejmě. Nejen z  hlediska me-
dicínského, kdy znáte nemoci v rodině 
a můžete dopředu odhadnout, co čeká 
budoucí pokolení a na co si dát u něj 
pozor, ale i z hlediska společenského. 

V poslední době občas čteme, že 
ubývá praktických lékařů? Čím to? 
Kde je chyba?

Práce praktika byla vždy velmi těžká 
a  je čím dále těžší. Vzpomenu-li práci 
před 30 lety, kdy jsem nastoupila na 
obvod do Nuslí, a dnes, nedá se to srov-
nat. Je pravda, že dříve nás navštěvova-
li pacienti i několikrát do týdne prostě 
jen tak a my vykazovali přes osmdesát 
lidí denně. Dnes jich tolik nepřichází, 
ale populace stárne a naši pacienti žijí 
s diagnózami, s kterými by před třiceti 
lety už asi nežili, a je třeba se o ně po-
starat. Přibylo mnoho výkonů, které 
jsme nedělali. Dnes díky moderním pří-
strojům pacienta v  ordinaci vyšetříme 
a hned máme i výsledek. Všechno si to 
však žádá velké úsilí. Nové metody se 
učíme za pochodu, stojí to čas a peníze. 
Navíc stále náročnější administrativa, 
nové a nové zákony a vyhlášky, v nichž 
se někdy těžko orientují i právníci. Bě-
hem víkendů se vzděláváme, zpraco-
váváme účetnictví a vůbec doháníme, 
co během všedních dnů nestíháme. To 
však, prosím, neberte jako stížnost. Čas 
na oddych si uděláme.

Takže jeden z důvodů, proč nejsou 
noví praktici, je velká náročnost této 
práce, ale bohužel i  malá informova-

nost absolventů o naší práci. Mnohdy 
až při povinné stáži mladý lékař zjistí, 
že je tato práce sice náročná, ale i vel-
mi zajímavá s  širokým záběrem. A  to 
už bývá pozdě. Dalším důvodem je 
problém v podpoře a nastavení vzdě-
lávání nových praktických lékařů ze 
strany Ministerstva zdravotnictví.

Co se vám líbí a nelíbí na vaší 
práci?

Mně se práce praktika jako tako-
vá líbí. Systém je však nyní nastaven 
tak, že je třeba mít ve své péči hodně 
pacientů. Důvody nechci komento-
vat. Líbilo by se mi jich mít o  polovi-
nu méně a  moci se jim více věnovat. 
Potřebuji mít čas se zamyslet. A to mi 
chybí. Nelíbí se mi neustálý tlak plné 
čekárny. Ale tento problém mají všude 
ve světě.

Setkala jste se s nevděkem paci-
entů?

Zcela ojediněle.

Zvykla jste si, že lidé čím díl častěji 
chodí k lékaři s vědomostmi o své 
chorobě nastudovanými na inter-
netu?

Ano. Někdy se i  poučím a  pacien-
tům pak poděkuji.

Pomáhá vám to, nebo naopak 
komplikuje práci?

Někdy to skutečně pomůže. Někdy 
však na základě jakéhosi povídání na 
internetu mezi laiky vzniká předem 
nedůvěra k  lékaři, který hovoří jinak. 
Pak nastávají svízelné chvíle.

Na webu znamylekar.cz nemáte 
jediné negativní hodnocení. To 
působí dost výjimečně. Čím si to 
vysvětlujete?

Je to náhoda a navíc je to hodnoce-
ní staré několik let.

Jedna vaše pacientka vám děkuje 
za včasnou diagnózu a záchranu 
ledvin. Jak jste to dokázala?

S  tou pacientkou byla velmi dobrá 
spolupráce. V tom byl velký úspěch.

Jak jste si získala, resp. získáváte 
důvěru pacientů?

Důvěra vzniká až časem, vzájem-
ným poznáním. Postupně cítíme, že se 
začínáme mít se svými pacienty rádi 
a  z  některých z  nich se stávají i  naši 
přátelé. Ale není na světě člověk ten...

Kterých svých kolegyň a kolegů, 
zejména specialistů, si vážíte tak, 
že byste za ně dala ruku do ohně?

Je to většina kolegů kolem mne. 
Tedy těch, za nimiž své pacienty posí-
lám.

Co činí dobrého lékaře dobrým 
lékařem?

Zodpovědnost.

Máte nějaké negativní zkušenosti 
s tlakem farmaceutických společ-
ností?

Bráním se jejich tlaku docela úspěš-
ně. Takže nemám negativní zkušenost.

Jak moc potřebuje praktický lékař 
sledovat vývoj medicínské vědy?

No, medicínská věda... To se zkrátka 
nedá pojmout. Praktik je od toho, aby 
si vybíral z té vědy to praktické. Nepo-
třebuji vědět přesně, jak to je s přeno-
sem na membráně buňky, potřebuji 
vědět, jaký to má důsledek.

Co vás v poslední době na vývoji 
medicíny nejvíc překvapilo?

Naprosto úplně vše mne neustále 
překvapuje. Kam až se ta medicína 
dostává! Budu-li konkrétní, tak třeba 
operace zrakových vad, šedých záka-
lů. Můj táta byl před dvaceti lety po 
operaci šedého zákalu v  nemocnici 
se zalepeným okem celý týden a dnes 
jde pacient po pětiminutové operaci 
domů a vidí. No úžasné.

A co považujete za dobu celé své 
profesní dráhy za největší převrat 
v možnostech zdravotní péče? 
Možná takových mezníků bylo 
několik…

Budu-li hovořit za praktiky, pak 
je to nárůst kompetencí našich or-
dinací. Praktik již není (nechce-li) 
pouhým distributorem. Má možnos-
ti dělat na místě vyšetření, která ne-
byla dříve myslitelná. Jeho léčebný 
záběr je mnohem širší. Ten převrat, 
na který se ptáte, vznikal postupně 
s  rozvojem medicíny. Ale největší je 
až teď v  mé hlavě, když si vše pro-
mítnu zpět za těch třicet let. To se 
nestačím divit.

Zabývala jste se též východní me-
todou reiki. Proč? Jaké s ní máte 
zkušenosti?

Na reiki musí být čas, klid, spoluprá-
ce. To mi scházelo. Takže si tuto meto-

du používám sama pro sebe a myslím, 
že se to přenáší i na mé okolí.

Jak byste vysvětlila člověku ne-
zkušenému ve východních medi-
cínských uměních, co je životní či 
vitální energie?

Já nejsem zkušená ve východních 
medicínských uměních. Jen si o  tom 
ráda čtu. Takže neumím na tuto otáz-
ku odpovědět.

Čeho si všímáte na člověku, když 
ho uvidíte poprvé?

Výrazu v obličeji, očí.

Jak důležitá je duše člověka?
Moc. V duši je úplně vše.

Když jste někde na dovolené, 
zapíráte své povolání, abyste měla 
alespoň chvilku klid od pacientů?

Ke svému povolání se hlásím, až 
když někdo potřebuje pomoc.

Stalo se vám někdy, že jste musela 
jako lékař zasáhnout při nějakém 
neštěstí, mimo svou pracovní 
dobu?

Vyloženě k neštěstí jako třeba k au-
tohavárii s  dramatickými zraněními 
jsem se nedostala. Ale vždy pomáhám 
u  různých nevolností na ulici. Často 
jsou to opilci, a pokud je to v zimě, mu-
sím s  nimi něco udělat, aby nezmrzli, 
což jim samozřejmě hrozí. Můj muž už 
z toho mívá legraci.

Jak vaše povolání přijímá vaše 
rodina?

Plně mě podporuje.

Ordinujete také ve vlastní rodině?
Ano. A není to dobře.

A kdo pečuje o vás?
Pečuji sama o sebe.

Na co se právě těšíte?
Těším se na léto.

Ptali se: Hana Kolářová,  
Jana Leichterová a Martin Zikeš

Foto: Kryštof Štafl

ROZHOVOR

DŮVĚRA VZNIKÁ VZÁJEMNÝM POZNÁNÍM
Požádali jsme o odpovědi na redakční otázky MuDr. Dagmar bálkovou, v současnosti zřejmě nej-
déle sloužící praktickou lékařku v městské části Praha-Libuš.
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Domnívám se, že z  pohledu au-
torů i  čtenářů je nejcennější cenou 
právě cena čtenářů, kterou si le-
tos odnesl Zdeněk svěrák a  jeho 
kniha Po strništi bos, o které jsem 
psal tuším v loňském vánočním čís-
le. Aspoň vidíte, že se vám snažím 
doporučovat literaturu, která má 
sílu oslovit nejen mne…

Knihou roku se letos stal Pade-
větův   Průvodce protektorátní 
Prahou. (ISBBN 978-80200-225-6) 
Tato kniha za-
vede zájem-
ce na místa 
konspiračních 
schůzek odbo-
jářů, do bytů 
rodin podpo-
rovatelů para-
šutistů připra-
vujících aten-
tát na Rein- 
harda Heydricha, do kanceláří kry-
cích firem Sicherheistdienstu, do 
tajné porodnice zřízené gestapem, 
na místa, kde trpěli pražští židé, do 
podzemí, kde nacisté připravovali 
výstavbu podzemních továren, do 
sálů, kde se scházeli čeští fašisté, 
a na barikády a velitelská stanoviště 
pražského povstání. Zároveň ukáže, 
že i během okupace byla Praha mís-
tem, kde i přes nacistický útlak exis-
tovaly ostrůvky svobody a  kultur-
ního života. Publikace je doplněna 
velkým množstvím dosud nepub-
likovaného obrazového materiálu 
a přehlednými mapkami.

Literu za prózu získal již po po-
druhé emil Hakl, tentokrát za ro-
mán skuteč-
ná událost 
(ISBN 978-80-
2 5 7 0 7 - 8 8 3 ) . 
Hlavními po-
stavami romá-
nu jsou tři ka-
marádi. Jeden 
z nich – vypra-
věč – se ocitá 
v  Oslu těsně 
po tragické 
střelbě. Na cestu si bere jako četbu 
do letadla knihu o německé terori-

stické skupině RAF. Z  tíživé atmo-
sféry se vrací zpátky do Prahy, aby 
zjistil, že jednomu z trojice zabavilo 
kvůli banální pohledávce exekutor-
ské komando dům a  ještě k  tomu 
mu jen tak pro zábavu vyděsili jeho 
ženu natolik, že skončila v psychiat-
rické léčebně. Kamarádi se sejdou, 
aby podpořili postiženého. Z  ne-
závazné konverzace vznikne polo-
žertem plán, jak se proti státní zvůli 
bránit. Jeden z  trojice se však roz-
hodne plán dotáhnout… V  ději se 
mísí útržky z historie německé RAF 
s  letargickou českou realitou, mi-
lostná zápletka s vůlí aspoň jednou 
udělat něco, co by postihlo pravého 
viníka. Zprvu ležérně, leč se smy-
slem pro detail líčený děj postup-
ně získává na napětí, až vyvrcholí 
akcí. Tak trochu nechtěnou, českou, 
upachtěnou, nicméně definitivní. 
Hakl zůstává věrný své žánrové ne-
zařaditelnosti. Poprvé se tu u žánro-
vě nezařaditelného autora objevuje 
čin jako jediné možné řešení.

Literu za nakladatelský čin 
obdržel ojedinělý projekt naklada-
telství Paseka, největší historiogra-
fický počin moderní české naučné 
literatury Kompletní dějiny Čes-
kých zemí od počátků až do 
roku 1945. 15 dílů v  19 svazcích, 
téměř 14 000 stran, 2 819 obrázků, 
161 map. Domnívám se, že uvedený 
kvantitativní popis i  časové rozpě-
tí vypovídají o  oceněném projektu 
dostatečně, a kdybych psal i o ceně, 
pochopili byste, že tenhle projekt 
není určen k  umístění v  soukro-
mých knihovnách. Ale jeho využití 
pro účely studia i pouhého informo-
vání v  prostorách k  tomu určených 
(knihovny a studovny) je dnes nevy-
hnutelné a neocenitelné.

Tak tolik ke třem, resp. čtyřem 
letošním kategoriím Magnesie Li-
tery. Těch kategorií je samozřejmě 
víc a  považte, že k  některým pří-
sluší i  finanční ocenění. Ale to už 
si, přátelé, nakonec zjistěte sami. 
Na Bookwordu, na internetu a tak 
vůbec.

Jiří Brixi
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Zatímco se Světem knihy, který právě probíhá, jsem vás, vážení čtenáři, 
seznámil s dostatečným předstihem a teď vám ho jen lehce připomínám 
– zajeďte si ještě do Fučíkárny, myslím, že to bude stát za to, s  letošní-
mi výsledky soutěže Magnesia litera vás logicky seznamuji až po jejich 
vyhlášení. Hlavním úkolem cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní 
literaturu, o  což já se snažím na stránkách U  nás, a  tak vás s  Magnesií 
můžeme společně před návštěvou Bookworldu ještě inspirovat. Ceny jsou 
udělovány v několika kategoriích.

Kdysi dávno, v  minulém století, 
kdy Libuš ještě nebyla součástí Pra-
hy, ale vesnicí nedaleko Prahy a kdy 
naše ulice byla ta poslední na okra-
ji a za ní byla jen pole a pole a pak 
někde v  dáli Modřany, zasadil otec 
mého manžela jako ochranu před 
větrem a  prachem z  polí před plot 
několik listnatých stromů, které 
poctivě plnily svůj účel. Mezitím se 
z  vesnice stala městská část a  před 
námi byly postaveny další rodinné 
domy a  na poli velké sídliště. Za tu 
dobu stromy vyrostly tak, že část 
domu byla jimi zcela zastíněna a ko-
řeny začaly bořit základy plotu. 

Po dlouhém rozhodování, protože 
dát porazit strom není pro mne zrov-
na lehké, jsem se obrátila na Úřad 
městské části Praha-Libuš se žádostí 
o možnost poražení, protože stromy 
byly na obecním pozemku. Po pro-

věření stavu na místě bylo dohodnu-
to, že stromy je možno porazit a také 
bylo domluveno, že jejich poražení 
by provedli hasiči ze Sboru dobro-
volných hasičů Libuš v rámci cvičení.

A tak dne 9. 3. 2014 nastal ten den 
D, kdy se do naší malé uličky vtěsna-
ly hasičské vozy a členové hasičské-
ho sboru (veskrze samí sympatičtí 
pánové) začali s kácením. Práce pro-
bíhaly velmi rychle a  za chvíli bylo 
vše hotovo. Následoval ještě úklid 
chodníku. A protože mnou nabízená 
káva či zákusky byly s  díky odmít-
nuty, tak bych chtěla mnohokráte 
poděkovat alespoň touto cestou za 
profesionální přístup všech zúčast-
něných a velmi příjemných lidí. 

Jana Ježková,  
K Děrám 157, Praha 4 – Libuš

Foto: archiv Jany Ježkové

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych Vaším prostřednictvím 
upozornil občany naší obce na 
nepravého kominíka, který nabí-
zí své „služby“. Kdyby na „doklad“, 
který mi za částku 300 Kč vystavil, 
nezapomněl napsat datum svojí 
návštěvy, nikdy bych nezjistil, že 
se jedná o podvod. Snažil jsem se 
ho později kontaktovat, ale marně. 
V registru živnostníků jeho IČO ne-
existuje. Adresa jeho firmy je také 
vymyšlená. V  domě v  Sokolovské 
ulici č. 130 nikdy taková firma ne-

byla. Toto mi potvrdili i  nájemníci 
žijící v  tomto domě. Senioři, kteří 
nemají internet, by s  pomocí ma-
lého článku v časopisu U nás moh-
li být dostatečně varováni před tě-
mito podvody.

Václav Sýkora, Praha-Libuš

Poznámka redakce: Více informa-
cí o  kominické profesi můžete najít 
na webu Společenstva kominíků ČR 
www.skcr.cz.

dEBATA

Příspěvky v rubrice Debata nemusejí vyjadřovat názor redakce nebo vydavatele. 

POZOR NA FALEŠNÉ KOMINÍKY
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Úřad městské části  
Praha-Libuš v rámci projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

vyhlašuje
pro občany  

Libuše a Písnice
soutěž

Soutěž probíhá  
od 1. 5.  

do 30. 9.  
2014Soutěž se vyhlašuje  

ve čtyřech kategoriích:

rozkvetlé 
okno (balkón) 
v panelových 
domech

rozkvetlé okno 
(balkón)  
v rodinných  
domech

úprava 
předzahrádky/
zahrádky a okolí 
domu

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

více na www.praha-libus.cz

2014

Fotosoutěž probíhá od 1. května do 30. září 2014  
a je rozdělena do kategorií:

Více informací na www.praha-libus.cz

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

1 Život městské části  
aneb Co se děje na Libuši 
a v PísniCi 

Dokumentační fotografie; jedná se např. 
o záběry přírody, budov, ulic, společen-
ských a sportovních akcí, situací z kaž-
dodenního života spojených s Libuší či 
Písnicí apod.

2 Zajímavý Záběr  
Z objektivu uměLCe 

Umělecká fotografie se zajímavým úhlem 
záběru, s využitím denní či noční doby, 
bez omezení jsou umožněny dodatečné 
úpravy v grafických programech v PC.

Dovolujeme si Vás pozvat na

POLeDní TuRnaJ  
V PÉTanQue
spojený se společným obědem.

Akce je zdarma!

Kdy: sobota 10. 5. 2014, 11.00−13.00
Kde: petanquové hřiště u Zahrádkářské kolonie

Informace: Vít Šrámek, trojlistek.okf@seznam.cz,  
tel. 606 550 041

Děkujeme za podporu:
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Důležité! Od května bude 
herna Kuřátka otevřena jen od 
pondělí do středy, zato Monte-
ssori herna rozšiřuje provozní 
dobu na úterý, čtvrtek a pátek.  
V pátky 2. a 9. 5. bude zavřeno!

KVĚTen 2014
(výběr z programu)

6. 5. | ÚT | srdíčko pro mamin-
ky ke Dni matek − přijďte si vyrobit 
krásný dáreček s Luckou
7. 5. | ST | sporťáček – sportov-
ní dopoledne pro nejmenší
12. 5. | PO | Rytmika s Hankou
13. 5. | ÚT | Motýlek z  ruličky 
od toaletního papíru
14. 5. | ST | ekologická výcho-
va – vlastivědná procházka č. 2 
na téma Voda. Vycházet budeme 
od Klubu Junior na sídlišti Písnice 
v  10.00 a  půjdeme do Modřanské 
rokle, konec na hřišti u  retenční ná-
drže. Cestou budou děti (už od těch 
nejmenších) řešit úkoly a  hrát hry. 
Předpokládaná délka akce max. 2 ho-
diny. Prosíme o  přihlášení na e-
-mailovou adresu: kuratkomc@
seznam.cz.
20. 5. | ÚT | sluníčko z papíro-
vého tácku
21. 5. | ST | sportování pro 
malé i velké s Helenou

22. 5. | ČT | Výroba bižuterie 
z  korálků – náušnice, náhrdel-
ník nebo náramek. Akce se koná 
v  Montessori herně od 19.30 a  je 
koncipovaná jako aktivita pro do-
spělé bez doprovodu dětí! Počet 
účastníků omezen! nutná rezerva-
ce na: kuratkomc@seznam.cz.
26. 5. | PO | Home-made ku-
chyň – výroba domácích jogurtů, 
lučiny a  tvarohu – popis výroby, 
ochutnávka, finanční analýza. Akce 
se koná v  Montessori herně od 
19.30. Počet účastníků omezen! 
nutná rezervace na: kurat-
komc@seznam.cz.
27. 5. | ÚT | Rytí do tuše – zají-
mavá výtvarná technika tak, aby ji 
zvládly i děti
28. 5. | ST | ekologická výcho-
va – vlastivědná procházka č. 2 
na téma Půda. Prosíme o přihlášení 
na e-mailovou adresu: kuratkomc@
seznam.cz.

Kompletní nabídku programů, 
služeb a aktivit naleznete na adrese 
www.kuratko.mistecko.cz a na face-
booku. Případné změny a  detaily 
k vybraným  programům naleznete 
taktéž na webu MC či na nástěnce 
v centru 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 středa 9.30–12.00. 
Montessori herna: úterý, čtvrtek a pátek 10–12 hod.

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 květen:
1. 5. | Máj lásky čas – výroba přá-
níček pro zamilované
8. 5. | Povídání o Dni matek
15. 5. | Období vzdoru a extre-
mismus – promítání filmu a diskuse
17. 5. | Toy story, příběh hra-
ček – pohádkový les (od 10 do 15 
h). Značená cesta Modřanskou roklí 
vás zavede do pohádky, kde si mů-
žou děti zasoutěžit. Start i  cíl je ve 
dvoře Kulturního centra „12“, Pertol- 
dova 3346, Praha-Modřany.
22. 5. | Pohybové hry na hřišti 
Klokotská (sraz v klubu v 13.30 h)
29. 5. | Hra na téma: Všichni 
máme stejná práva

Změna programu vyhrazena.

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

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

nedělní výlet na květen
25. 5. | Pelhřimov − muzeum 
kuriozit, Pelhřimovský zámek, běh 
na věž zvonice s kozou na zádech − 
účast na překonání rekordu, návště-
va Pelhřimovského pekla, lov keší, 
turistická stezka Zlaté české ručičky 
(po cestě jsou vystaveny největší ex-
ponáty muzea a  kuriozity), kvízová 
hra Nejdelší, největší, nejmenší.

Více informací na tel. čísle: 
775 409 533. Těší se na vás:

Soňa a Petra

Rozjeď to v Rozhledně
Komunitní vzdělávání a   sdílení 

zkušeností pro inspiraci a osobnost-
ní rozvoj. Každý má různé zájmy, kaž- 
dý umí něco jiného a  druhé může 
inspirovat. Vždy ve středu od 19 do 
21 h.
7. 5. | Jiří Feryna − mladý básník, 
silně inspirován Typltem a Topolem, 
publikoval v Tvaru
14. 5. | Jiří Hokr − peruánský ša-
manismus
21. 5. | Petra Pfaurová − povídá-
ní o zdravotním životním stylu, filo-
zofii European Tae Bo
28. 5. | iva Hofrichterová − Jak to 
chodí v médiích, jak vznikají zprávy?

Veronika Matysová

LAČHE ČHAVE

PROGRaM KLubu  
na KVĚTen 2014

Těšíme se na všechny milé spolu-
občany, kteří k nám do klubu zavíta-
jí, a budeme rádi, když s námi strá-
ví nejednu chvilenku při poučném 
programu nebo se i poveselí za při-
spění členů klubu.

6. 5. | Na odpoledne je napláno-
vaná zajímavá přednáška pí. Ran-
dové o  historii Habsburků − jak šel 
život, s  jejich zvraty, s násilím a bo-
jem o moc a o bohatství naší země. 
Přijďte si vyslechnout.
13. 5. | Svátek matek neztratil 
minulou dobou na vážnosti. Ani 
v  našem klubu na tento významný 

svátek nezapomeneme. Součas-
ně jsme na toto odpoledne pozvali 
děti z Klubu Junior, které nás potě-
ší svými skladbami a  současně bu-
dou u nás přebírat ceny za nejlepší 
umístění od paní Ing. Koudelkové, 
vedoucí Klubu Junior.
19.−22. 5. | Zájezd přihlášených 
seniorů do Harrachova, s  jedním 
výletem do Jelení Góry, nebo do 
Szklarské Poręby. Je ještě čas – ti, 
kdo se na poslední chvíli rozhodli 
jet, mohou se ještě přihlásit. Nebu-
dou litovat. Informace u pí. Urbano-
vé, tel.: 261  912  404, Písnice, nebo 
v klubu u pí. Prchlíkové.
20. 5. | Volná zábava, popovídá-
ní. Rozhodnutí o  programu závisí 

na přání našich seniorů, zda čtení, 
promítání zajímavého filmu, nebo 
jen volné posezení při kávičce 
a čaji.
27. 5. | Na tento den jsme se do-
mluvili na třetí výlet v  pořadí. Od-
jezd v  9.00 hod od Eimů (jako po-
každé) směr Český Šternberk, další 
2 možnosti se řeší. Pro ty, kdo chodí 
do klubu, bude včas sděleno. Počí-
táme s  návratem cca v  18.30. Při-
hlášky proti zaplacení v klubu.
31. 5. – 1. 6. | Již 57. výlet tzv. 
zahrádkářů, kteří ještě žijí a  vzpo-
mínají. Organizace již nefunguje 
z  důvodu, že není nikdo, kdo by 
se ujal takové odborné a  zajímavé 
práce s účastí všech ostatních spo-
luobčanů, na kterou se všichni pěs-
titelé vždy těšili. Zbývá nám již jen 

vzpomínat. A  tak vždy naši dlou-
hodobě spolupracující odborníci 
(p. Braun a  p. Lehovec) nejen rádi 
doporučí kam, ale sledují také, jak 
výlet proběhl. Tentokráte vyrážíme 
do města Kroměříž s  francouzskou 
a květnou zahradou. Dále: Tovačov, 
Prostějov, Křtiny. Výlet byl ihned 
zaplněn. Děkujeme za důvěru smě-
rem k organizačnímu výboru. Váží-
me si toho.

KniHOVna
Naše knihovna dále funguje 

a  jsme rádi, že je o  ni stále zájem. 
Každé úterý je otevřená od 14.00 do 
18.00 hodin.

Za organizační výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je zpravidla otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není 
v programu uvedeno jinak.
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… třeba smaží vynikající jablečné 
rychlokoblížky jako paní Zdeňka Kší-
rová, která s nimi získala hlavní cenu 
na loňském Jablkobraní v  parku na 
Kamýku. Jinde se například už po 
několik generací dědí rodinný recept 
na tradiční českou svíčkovou pečeni. 
Další kuchařka či kuchař možná odha-
lil tajemství dokonalých knedlíků své 
tety. Pravděpodobně by se na Libuši 
v leckteré rodině našel tradiční recept, 
jak upéct opravdu chutnou husu. 
Žijí zde také lidé původem z  Viet- 
namu, Ukrajiny a  dalších zemí, a  tak 
může být receptura i  historie toho 

jejich vybraného pokrmu velmi exo-
tická. A  třeba u  nás doma se každé 
Vánoce s napětím čeká, jak dopadne 
cukroví z odpalovaného žloutkového 
těsta, které se připravuje podle ruč-
ních poznámek na ušmudlaném pa-
píru ještě po nebožce tchýni. Anebo 
hostíte přátele nejraději originálním 
jídlem, které jste celkem nedávno vy-
vinuli ve vlastní kuchyni… 

PODĚLTe se O sVÉ 
RecePTY a JeJicH PŘíbĚH! 

Ať už je to návod na jídlo tradičně 
v rodině děděný, nebo historie vaše-

NOVÁ SOUTĚŽ

RECEPTY S PŘÍBĚHEM (1)
Vážení čtenáři, vážení Libušáci a Písničáci, je téměř jisté, že kaž-
dý aspoň občas doma kuchaří podle receptu s příběhem…

V  sobotu 17. května 2014 2014 
(sraz v 10 hodin před poštou na 
Libuši) pořádá Občanské komu-
nitní fórum sousedskou akci, 
v  rámci níž nebudeme jen uklízet 
část Modřanské rokle, ale uspo-
řádáme také společný táborák/ 
/piknik a na konci nás čeká kulturní 
zpestření ve formě představení in-
donéských tanců a povídání o cesto-
vání v  této oblasti, které nám zpro-
středkuje taneční skupina Kintari!

Pojďme nejen zvelebit přírodní 
prostředí, které nás obklopuje, ale 
užijme si také společný oběd a exo-
tické kulturní představení (obojí je 
samozřejmě zdarma).

Bližší informace ohledně času sra-
zu a trasy se dozvíte z letáčků, které 
připraví v  rámci soutěže děti ze zá-
kladních škol na Libuši a v Písnici.

Těšit se na Vás bude tým OKF.

Tereza Vrbková

UKLIĎME SPOLEČNĚ  
MODŘANSKOU ROKLI!

Písnice

PRODeJ a seRVis  
jízdních kol a doplňků

aKce na KVĚTen:
k nákupu kola 2014 nabízíme 

přilbu -30 %
výprodej dresů starších kolekcí od 100 Kč

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

16. – 17. května se koná celorepubliková 
akce „ukliďme Česko!“. Pojďme se zapo-
jit i my a v rámci této akce přiložme ruku 
k dílu a ukliďme především ty části rok-
le, které jsou znečišťovány turisty.

ho oblíbeného jídla je celkem krát-
ká, ale zajímavá. 

Otevíráme novou soutěž pro 
obyvatele Libuše a  Písnice Recepty 
s  příběhem. Pošlete na redakční e-
-mailovou adresu: hana.kolarova@
tiscali.cz popis toho Vašeho receptu 
a  k  němu připojte alespoň několik 
(nebo i  více) vět vyprávění, jak jste 
k němu přišli. Můžete poslat i fotku 
hotového jídla, třeba z mobilu. Pro-
síme o  jediné, neposílejte recepty 
opsané z  internetu. Hledáme origi-
nální příběhy z vaší rodiny, z vašeho 
života spojené s  dobrým jídlem, ať 

už je to rychlovka, nebo naopak lé-
kárnicky přesně vypracovaná tech-
nologie. 

Recepty budeme postupně otis-
kovat v  měsíčníku U  nás i  s  příbě-
hem a  případně s  fotkou, pokud 
bude trochu k  světu. Koncem roku 
vyhlásíme anketu o  nejúspěšněj-
ší recepty s  příběhem a  ty veřejná 
správa městské části Praha-Libuš 
odmění. Pokud se soutěž ujme, není 
vyloučeno, že v následujícím období 
dojde i na vaření a ochutnávky…

Hana Kolářová,  
redakce časopisu U nás – Libuš a Písnice

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Ilustrační foto z ochutnávky cukroví míst-
ních hospodyň při rozsvěcení Vánočního 

stromu ve staré Písnici 2013: Kryštof Štafl

i n z e r c e  

i n z e r c e  

Opravy televizorů v bytě, instalace, 
propojení, antény a satelity.

Milan Chroustovský, tel.: 603 442 075

Vážení přátelé a příznivci hasičů, spo-
lečně s Dětským dnem pořádaným dne 
31. 5. 2014 na hřišti v Písnici se uskuteč-
ní i  oslavy 115. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Písnice. Při této 
příležitosti primátor hl. m. Prahy RNDr. 
Tomáš Hudeček, Ph.D., předá písnickým 
hasičům nový zásahový automobil Tatra 
815-7. Dále pro srovnání vývoje techni-
ky budou vystavena stará i nová zásaho-
vá vozidla s odborným výkladem jejich 
použití u zásahu. Těšíme se na vaši účast.

Miroslav Štancl,  
místostarosta SDH Písnice

115. VÝROČÍ SDH PÍSNICE
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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

30. 5. 2014
Sofijské Nám., Praha 12

Jedinečná možnost ochutnat 
originální exotická jídla ze všech 
koutů světa, obohatit svůj jídelníček 
exotickými prvky, dozvědět se o 
vzdálených kulturách.
Uganda, Jižní Korea, Kypr, 
Japonsko, Thajsko, Kongo, Vietnam, 
Mexiko a mnoho dalších kuchyní. 
Multikulturní taneční a hudební 
vystoupení, netradiční workshopy, 
asijská cvičení, výstavy fotografií.

AKce Je 
zdarma

PROGRAM I
PRO DĚTI

Ochutnávka z programu:

OM DANce AcADeMY (Indie), 
NYTIA (Bělorusko),  AFRIcAN 
RHYTHMS (Uganda), KINTARI 

(Indonésie),  ANDReAS  (Kypr)

Exot i c  Food  FEst ival  poprvé  v  Čr !

www.exoticfoodfestival.cz

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

chcete se stát součástí programu, neváhejte nás kontaktovat: 
alzbeta@exoticfoodfestival.cz
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


