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1| Den Země na Sídlišti Písnice se povedl.
2| V MŠ K Lukám uspořádali Velikonoční dílnu pro děti a rodiče.
3| Písnická škola zve na akademii 18. června.
4|	Seniorky seděly modelem studentům střední grafické školy.
5| Pálení čarodějnic v libušském lomu mělo rekordní účast.
6| V parku U Zahrádkářské kolonie se sázely stromy pro nové občánky.
Foto: Jana Martínková, archiv MŠ K Lukám, archiv ZŠ Písnice,
Petr Šůstek, archiv SDH Libuš, archiv ÚMČ Praha-Libuš.
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ROZMANITOST POTĚŠILA NA 4OO DĚTÍ
Letošní akce městské části Praha-Libuš ke Dni Země, kterou jsme
nazvali Příroda a lidé aneb Rozmanitost kolem nás, se těšila velkému zájmu dětí.
Pořádali jsme ji na prostranství
před prodejnou Albert na Sídlišti
Písnice a pozvali jsme na ni školy a školky z naší městské části, ale
také školy z blízkého okolí. Zájem
o různá témata byl opravdu veliký
− během celého dne 28. dubna si tu
čtyři stovky dětí vyzkoušely rozličné
znalosti o přírodě, zahrály hry a získaly nové poznatky.
A co pozvané organizace připravily? Lesy hl. m. Prahy nabídly stanoviště o stromech českých lesů a práci
v lese, agentura Vzdělané děti stanoviště o tom, jak je důležitá voda v rozvojových zemích pro rodiny a rodinné farmy, jaké jsou druhy půd, půdní
vlastnosti a úrodnost, co se pěstuje
na poli u nás a v Africe, jaké plodiny
se na poli pěstují a jak chutnají. Dále
si děti zasoutěžily u stanoviště společnosti Veolia, dozvěděly se mnohé o životě včel od zástupců spolku
Pražští včelaříci, vyzkoušely si třídě-
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ní odpadů a poznávaly nebezpečný
odpad. Také se jim představil férový
obchod a jeho principy. Vše navíc
doplnily informace o pražských chráněných územích a vodních tocích od
ekologické organizace Koniklec.
Akce se uskutečnila ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy a podle
ohlasů od účastníků víme, že se moc
líbila.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravé město a místní Agenda 21
Foto: Jana Martínková
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SLOVO STAROSTY

V

ážení občané, Zastupitelstvo
hlavního města Prahy schválilo rozdělení finanční rezervy v celkové výši dvě stě
miliónů korun pro městské části na
rozvoj školství. Jak to v takovýchto
případech bývá, žadatelů je hodně,
peněz málo. Zatímco některé městské části neuspěly ve svých požadavcích vůbec, my jsme byli naopak
úspěšní na 100 procent. Požádali
jsme o dvě dotace, na rekonstrukci plynové kotelny a otopného
systému v ZŠ L. Coňka a dovybavení
a modernizaci kuchyně v ZŠ Meteorologická. Na obě akce jsme obdrželi celkem požadovaných 2,5 milionů korun. V případě kotelny v ZŠ L.
Coňka jsme současně požádali o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí tak, abychom si zajistili vícezdrojové financování a následně
ušetřené prostředky mohli investovat do dalších nezbytných stavebních úprav tohoto či jiného školního
zařízení. Rozšířením kapacity kuchyně v ZŠ Meteorologická o nový
konvektomat, mycí linku, velkoobjemovou elektrickou smažicí pánev
a varný kotel umožníme navýšení
kapacity připravovaných jídel. Obědy do nově zvažované třídy mateřské
školy v Klubu Junior bychom tedy zajišťovali ze ZŠ Meteorologická, nikoliv
z MŠ Mezi domy, jak jsem v minulém
vydání časopisu U nás avizoval.
Rekonstrukce Mateřské školy Ke Kašně probíhá v souladu se
stanoveným harmonogramem, výsledky měření vnitřních prostor po
odstranění azbestové zátěže dopadly dobře, a mohli jsme se tudíž posunout do další fáze − výstavby nových
vnitřních příček, zateplení stropu,
realizaci nové elektroinstalace a budování nového otopného systému,
včetně tepelných čerpadel. Jsem optimistou, že jednu z největších akcí
za posledních několik let zvládneme

v termínu a od 1. září školka bude
opět „doma“ ve staré Písnici.
Zastupitelstvo městské části podmíněně souhlasilo s dokumentací
pro územní řízení trasy Sapa − Kunratická spojka ve stopě budoucího obchvatu, která by podstatným způsobem měla odklonit dopravu z Libušské ulice. Nová příjezdová a odjezdová cesta do areálu Sapa by
byla totiž z Kunratické spojky a došlo
by k většímu rozmělnění návštěvníků
do více stran, než je tomu dnes. Samotná realizace je ještě v nedohlednu, leč náš několikaletý tlak na majitele areálu Sapa přinesl první vlaštovku v podobě vypracované ucelené
dokumentace pro územní řízení pro
vybudování komunikace v parametrech obchvatu, včetně chodníků
a zeleně. Financuje ji společnost Saparia, a. s. Rozcházíme se s investorem v názoru, zda by napojení mělo
být už formou okružní křižovatky, či
nikoliv. My požadujeme jednoznačně
vybudování okružní křižovatky tak,
aby stavba byla připravena následně
pokračovat v obchvatu Písnice, po
kterém už tolik let voláme. Jeho vybudováním by bylo možné pak zcela definitivně uzavřít vjezd do areálu
Sapy z Libušské a jakýkoliv mimopražský návštěvník areálu by se do
tržnice dostal mimo jakoukoliv obytnou zónu, ať už Libuše, či Kunratic.
Magistrát hlavního města Prahy
zamítl podané odvolání společnosti
Hercesa CZ, a. s., proti zamítavému
stanovisku odboru výstavby v Modřanech na BD Novodvorská. Magistrát tímto krokem dal za pravdu
nám, stavebnímu i dopravnímu odboru Prahy 12, že plánovaný objekt
je v rozporu s pražskými stavebními
předpisy. Naproti tomu magistrátní
Institut plánování a rozvoje dal této
stavbě zelenou. Zvažuji odvolání,
neboť se Institut nevypořádal s námitkami, které jsme vznesli. Jejich
stanovisko více než co jiného budí
dojem, že se poddali tlaku architekta
a bývalého primátora J. Kasla, který
ohlásil kandidaturu do vedení hlavního města Prahy a dobře zúročuje své
kontakty z minulosti. Nepotěšil mě
ani odbor výstavby Prahy 12 v případě plánovaného bytového domu
BD Písnice investora Tadainvest, s.
r. o. Proti jeho souhlasnému stanovisku k předložené dokumentaci pro
územní řízení podáváme odvolání.
Přeji vám všem hezký červen, žákům a učitelům ať uteče co nejrychleji!

PC KURZY PRO SENIORY
SE NA PODZIM ROZŠÍŘÍ
PC kurzy pořádané městskou částí bezplatně pro všechny aktivní
seniory v Libuši a Písnici rozšíří na podzim svoji nabídku mj. o poradnu pro řešení malých i větších obtíží při práci s počítačem.
Velký zájem našich spoluobčanů
seniorského věku o účast na výukových lekcích jarního počítačového
kurzu, a to nejen o jeho základní
část, ale i o další nadstavbové lekce
ukazuje, jak pozitivní a inspirativní
umí být dnešní šedesát-, sedmdesát- i osmdesátníci, pro které se počítač stává běžným prostředkem ke
spojení s blízkými i ke komunikaci se
světem kolem sebe.
Jejich obdivuhodnou vitalitu, aktivitu a schopnost rozdávat radost
i humor, moudrost i pohodu ukazuje všudypřítomná dochvilnost,
pravidelnost i připravenost na
lekcích, a to nejen počítačových,
ale i na lekcích cizích jazyků, nor-

dic walking tréninků chůze i pravidelných skupinových cvičení pod
vedením fyzioterapeutky. Senioři
na Libuši a Písnici se stávají stále
více sebevědomou a respektovanou skupinou obyvatel naší obce,
kteří se chtějí aktivně zapojit do
mezigenerační diskuse. Za to vám,
vážené seniorky a vážení senioři,
patří úcta a poděkování. Dovolte
popřát vám léto plné krásných zážitků i sluníčka.
Na shledanou po letních prázdninách.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast
vzdělávání, školství a tělovýchovy
Foto: Lenka Koudelková
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Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
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STROMY PRO PRÁVĚ NAROZENÉ DĚTI
Rodiče nově narozených dětí pomáhali 23. dubna 2014 v parku
U Zahrádkářské kolonie sázet stromy.
Slavnostní událost zahájil starosta Jiří Koubek a vyzval přítomné ke
společné výsadbě dvou stromů – jasanu ztepilého a břestovce západního. Při této příležitosti byly v parku
také umístěny dřevěné sochy od
uměleckého řezbáře Jiřího Nekoly.
Dřevořezby jsou zhotoveny ze dřeva staré třešně a hrušně, které byly
pokáceny v parku.
Projekt výsadby pro čerstvě narozené děti byl v naší městské části
spuštěn 11. dubna 2013 společným
sázením v parčíku K Jezírku, úspěšně
pokračuje a těšíme se na obdobné
příležitosti i do budoucna.
Ing. Anna Rusiňáková,
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Jana Martínková
a Renáta Sobíšková

JEDENÁCTÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V libušském lomu se 30. dubna vpodvečer tradičně pálily čarodějnice. Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Libuš ve spolupráci
se soukromou stájí Stable Donja Písnice a za finanční podpory
městské části Praha-Libuš a Magistrátu hlavního města Prahy.
Tato pravidelná akce se konala už
po jedenácté, a to za rekordního počtu návštěvníků. Měli jsme tu čest přivítat mezi námi i našeho starostu Jiřího Koubka. Příjemná atmosféra byla
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podbarvena hudební kapelou Becheři a připraveno bylo občerstvení
pro rodiče, děti i ostatní návštěvníky.
Děti se mohly projet na koních a ponících ze stáje Stable Donja Písnice

nebo si vyzkoušet dovednostní disciplínu stříkání dvěma hasičskými
proudy na maketu baráčku. Dále si
návštěvníci mohli vyzkoušet resuscitaci na figuríně. Po celou dobu byla
dětem i dospělým na místě zpřístupněna naše hasičská technika, kterou
si mohli prohlédnout. V 18 hodin
vzplála veliká hranice i s čarodějnicí,
která se letos opravdu povedla, a do

pozdních hodin probíhala volná zábava s příjemným poslechem kapely.
Rád bych moc poděkoval všem
občanům, kteří se zúčastnili, sponzorům a zástupcům naší obce. Budeme se těšit na další pokračování této
příjemné tradice.
Bc. Michal Korbel,
místostarosta SDH Libuš
Foto: archiv SDH Libuš
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PORTRÉT K SVÁTKU

OBČANSKÉ KOMUNITNÍ FÓRUM

Hezký dárek k Svátku matek a k narozeninám připravili ženám
z Libuše a Písnice studenti střední školy G.A.P. education, která
sídlí v areálu Základní školy Meteorologická.
Dámy, které na akci doprovodila
paní Koudelková z Úřadu Praha-Libuš, si mohly vyzkoušet, jaké je to
sedět modelem studentům třetího
ročníku oboru Grafický design ve
výuce předmětu Figurální kresba,
a dozvědět se také něco o postupu
práce při kresbě portrétu. Pod vedením MgA. Pavla Šůstka a MgA.
Petry Cibulkové vytvořili studenti

vždy několik portrétů, které předali
ženám jako dárek ke květnovému
Svátku matek.
Střední grafická škola G.A.P. education, srdečně zve zájemce o figurální kresbu do svých ateliérů na
otevřené kurzy pro veřejnost.
MgA. Petr Šůstek
Foto: autor

ÚKLID MODŘANSKÉ ROKLE –
ROČNÍK NULTÝ
V pošmourném ránu 15. května se postupně schází pět odhodlaných…
Minut po desáté neúprosně přibývá. Žádný organizátor? Nic se nekoná?
Má někdo informace? Jdeme domů?
To určitě ne. Když už jsme přišli, tak se
do té rokle vydáme sami a vysbíráme,
co zvládneme. Cestou zjišťujeme, že
jsme docela slušně vybaveni, máme
rukavice, igelitové pytlíky, snad jako
bychom tušili, že nejlepší je vždy spo-

léhat sám na sebe. Po nějaké hodince
máme pytlíky plné, ačkoli je stále co
sbírat. Nu co, marné to určitě nebylo.
A za rok, jestliže každý přivede někoho dalšího…
Monika Köhlerová, www.kohlerova.cz/
libus, www.facebook.com/zahrada.libus
Foto: autorka

inzerce 

Nově v této lokalitě! Možnost přivýdělku nejen pro
aktivního důchodce nebo maminku na MD. Čistá
a nenáročná práce, zajímavý výdělek, nulové vstupní
náklady, bezplatné zaškolení, solidní jednání.
Volejte 608 028 954 nebo bezplatně 800 888 120
nebo navštivte stránky www.faircredit.cz

NORDIC WALKING V ROKLI
V sobotu 26. dubna se nám poštěstilo. Na plánovaný nordic walking v rámci projektu Občanského komunitního fóra Jarní trojlístek vyšlo krásné počasí.
Měli jsme v plánu projít Modřanskou rokli z Libuše do Modřan
a poté jet na Libuš zpět autobusem.
Nejdříve jsme si řekli pár tipů, jak se
se speciálními holemi chodí, a vyrazili jsme na menší túru. V průběhu
cesty v přírodě jsme se dozvěděli
plno zajímavostí o historii a současnosti Modřanské rokle od libušské
obyvatelky Petry. Udělali jsme ně-

kolik zastávek na jídlo a pití a užili si
mnoho zábavy. Díky dobré kondici
všech 16 návštěvníků a hezkému
počasí jsme se prošli i nazpátek.
Výletu se zúčastnily všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory, a všichni si cestu užili.
Tereza Vrbková, OKF, o. s.
Foto: Michaela Svatíková

PRO MAJITELE PSŮ – POPLATKY ZA PSY 2O14

Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za psy 1. pololetí 2014
uplynul 31. března.
Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné urychleně platbu provést a vyhnout se tak vymáhání a případným sankcím.
Možnost úhrady:
– přímou platbou v pokladně ÚMČ Praha-Libuš
– úhradou složenky na poště, bankovním převodem na účet ÚMČ
Praha-Libuš:
19-2000691349/800,
variabilní symbol ze
složenky
Informace na
tel. 244 090 101, e-mail:
ekonom@praha-libus.cz
Ekonomický odbor
ÚMČ Praha-Libuš
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T. J. SOKOL LIBUŠ

MC KUŘÁTKO

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

VYCHÁZKY S KUŘÁTKEM

Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem v Modřanské rokli byla jedním z mnoha programů pořádaných ke Dni
Země v Praze-Libuši. Hlavním organizátorem akce, která se konala ve čtvrtek 24. dubna od 15 hodin, byla T. J. Sokol Libuš, spoluorganizátory MC Kuřátko, SDH Libuš, humanitární sdružení
ProTebe, SDH Písnice, Obvodní myslivecké sdružení ČMMJ Praha
4, MČ Praha-Libuš a Klub Junior.

Mateřské centrum Kuřátko zorganizovalo 23. dubna první z řady
vlastivědných vycházek na téma strom a les.

Tato, dnes už se dá říci tradiční
akce se poprvé konala v dubnu roku
2011, letošní Chaloupka tedy proběhla už počtvrté.
Sluníčko krásně svítilo a hřálo
a nádvoří sídliště Písnice mezi restaurací Modrá ryba a supermarketem Albert, kde se startovalo, okolo
15. hodiny ožilo hlavně dětmi, ale
přišly i celé rodiny. Na startu obdrželi účastníci kartičku s obrázkem
Perníkové chaloupky a s místem
pro razítka z jednotlivých stanovišť
a mohli se vydat na soutěžní trasu.
Cesta k chaloupce vedla směrem
do Modřanské rokle k nádrži a zpět.
Hlavním smyslem akce pořádané ke
Dni Země bylo přivést děti i jejich
doprovod do přírody, vzbudit o ni
zájem a ukázat, jak je možno zpestřit pobyt na čerstvém vzduchu, aniž
by docházelo k poškozování.
Osm soutěžních stanovišť zábavnou formou prověřovalo nejen
tělesnou zdatnost, ale i znalosti
o přírodě. Konečným stanovištěm
byla Perníková chaloupka, která lákala malé Jeníčky a Mařenky vonícími perníčky. Na jiném místě místní
hasiči seznamovali děti s tím, jak
zacházet s hasicí technikou. O kus

dál měly děti rozeznávat poslepu
hmatem různé přírodniny, poznávat zvířata, jejich stopy a říci, čím se
živí, naučit se, jak třídit odpad. Dozvěděly se též něco o dravcích, které
si mohly i prohlédnout. Nároky byly
samozřejmě odstupňovány podle
věku soutěžícího dítěte. Zájem byl
i o úkol navíc – čištění rokle od poházených odpadků.
Všichni účastníci se zájmem přicházeli na stanoviště a byli zvědaví,
jaký úkol je čeká. Po splnění všech
úkolů obdrželi v cíli drobné odměny. Z ohlasů vyplývá, že to bylo určitě jedno z příjemně strávených odpolední v přírodě. Možná se U Perníkové chaloupky potkáme i v příštím
roce…
Poděkování patří všem zástupcům spolků a organizací, kteří se
na uspořádání akce, její přípravě
a samotném konání podíleli, a samozřejmě účastníkům, bez kterých
by Perníková chaloupka nebyla tak
příjemnou záležitostí, kterou se nepochybně opět stala.
Vladimíra Tomášková,
koordinátorka akce, T. J. Sokol Libuš
Foto: Jana Martínková, MČ Praha-Libuš

Sešlo se poměrně velké množství
malých človíčků, kteří se chtěli dozvědět, jak to v lese funguje. Počasí
přálo, sluníčko na obloze krásně svítilo, a tak nám nic nebránilo v tom,
abychom se vydali na průzkum Modřanské rokle. Na prvním stanovišti se
děti dozvěděly, jaký je rozdíl mezi
listnatým a jehličnatým stromem,
proč jsou pro nás stromy důležité,
jak dýchají, a zahrály si hru, při které procvičily především svůj hmat.
Na druhém stanovišti děti rozeznávaly hlasy ptáků, dozvěděly se, kdo
se stará o les a zvířátka žijící v lese
a procvičily se v hodu šiškou na cíl.
Třetí a poslední stanoviště již bylo
odpočinkové. Děti se posadily do
dřevěného vláčku, každý se prokázal
lístkem paní průvodčí a zahráli jsme
si hru Kuba říká… Za odměnu pak
všichni dostali jako sladkou odměnu
perníčky ve tvaru lesních zvířátek.
Celou cestu nás doprovázel i maskot
vycházek veveřák Kuba, který si velmi pochvaloval, jak byly děti šikovné.
V květnu proběhly další dvě vycházky na téma voda a půda. Protože se líbily a byl o ně zájem, připra-

Za MC Kuřátko Ing. Vendula Audolenská
Foto: autorka

KLUB JUNIOR

JUBILEJNÍ LIBHUSH
V neděli 4. května se uskutečnil v Klubu Junior jubilejní desátý
ročník hudební soutěže Libhush 2014.
Libušská hudební show, tradiční soutěž hudebních dovedností
dětí a mládeže, které se v letošním roce zúčastnilo na pět desítek mladých hudebníků, má své
vítěze v jednotlivých hudebních
oborech i věkových kategoriích.
Absolutními vítězi se stali: Robert
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vujeme pro vás od září další podobně laděné akce.
Jedna z maminek zhodnotila vycházku takto: „Procházka se nám
všem velmi líbila, děti se s veveřákem Kubou rychle skamarádily
a moc je bavilo plnit zábavné úkoly.
Dozvěděly se spoustu zajímavých
informací, které pak večer s nadšením vyprávěly tatínkovi, takže se už
nemůžeme dočkat dalších plánovaných procházek. Velmi jsem ocenila
závěrečnou odměnu, která neobsahovala žádné čokolády a bonbóny,
jak je většinou zvykem, ale domácí
perníčky. Děkujeme!“

Klaus, Hynek Tomáško, Lenka Sixtová, Karolína Plešková, Zuzana
Kuželková, Alžběta Skleničková,
Markéta Plešková, Klára Kačerová
a Tereza Burgerová.
Gratulujeme!
Lenka Koudelková
Foto: autorka
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ZŠ PÍSNICE
KLAPZUBOVA
JEDENÁCTKA BY SE
TŘÁSLA STRACHY

Takové nebojácné fotbalové
družstvo jsme sestavili z žáků pátých, čtvrtých a třetích tříd na sedmnáctý ročník McDonald´s CUP. Jejich
soudržnost, zápal a chuť bojovat do
poslední vteřiny ohromovala nejen
nás, učitelský doprovod a fanynky
v jednom, ale i všechny pořadatele
a rozhodčí. Když se naši chlapci vřítili na ranní rosou zmáčené hřiště
Tempo Lhotka, bylo to jako blesk
z čistého nebe. Všichni oněměli.
Houf našich roztleskávaček v růžových trikotech fandil a skandoval až
do vyčerpání hlasivek. Proklatá rosa
se nám však nakonec stala osudnou.
Pro písnický tým, který stejně jako
zpočátku Klapzubovi hoši, neměl
pořádné vybavení a místo kopaček
obul klasické tenisky, se zatravněné
hřiště stalo kluzištěm. Chlapci v ladných obloucích a skluzech však zápasili jako o život. Kdyby se fotbalový turnaj najednou proměnil v krasobruslařský závod, určitě bychom
se umístili na stupních vítězů. I tak
jsme si však odnesli cenné zkušenosti pro naše další utkání – fotbalová i ta životní. Ostatně, není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Veronika Frydlová

MOJE DOMÁCÍ ZVÍŘE

Na úterý 29. dubna si žáci 5. třídy
připravili projektový den Moje domácí zvíře. Všichni chovatelé představili
svoje zvířecí mazlíčky v tom nejlepším světle. Zvířátka byla ukázněná,
některá trochu vystrašená. A s kým
jsme tedy měli možnost se seznámit
a poznat jeho zvyky? V hlavních rolích vystoupila družná morčátka Ebík,
Bobík a Džingl. Dále dovádiví křečci
džungarští Babička a Křečinda. Nakonec jsme poznali i ježka afrického bělobřichého − bojácnou slečnu Ježur-

ku. Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o tak pěkné a veselé dopoledne.
Ing. Zuzana Schilhartová

NÁRODNÍ
TECHNICKÉ MUZEUM

Žáci 4. a 5. třídy navštívili 30.
dubna Národní technické muzeum
v Praze na Letné. Prohlédli si hlavní
expozici, výstavu měření času, interaktivní výstavu přístrojů používaných policií a na letištích. Hlavním
cílem bylo stát se alespoň na chvíli
malými chemiky v laboratoři Kids´
Lab Abrakadabra. V programu Voda
miluje chemii si děti vyzkoušely zadržování vody pomocí speciálního absorbéru a ve druhém pokusu
zkoumaly hustotu a propustnost
vody. Všichni odcházeli domů spokojení a bohatší o další zkušenosti.
Ing. Zuzana Schilhartová

UČENÍ O PŘÍRODĚ
V PŘÍRODĚ

Děti z 1., 2. a 3. třídy se 23. dubna vypravily na školu v přírodě do
krásného prostředí malebné obce
Hrachov na Příbramsku. Ubytovali jsme se v pěkných bungalovech

blízko lesa v rekreačním středisku
Star Line. V dopoledních hodinách
jsme si vždy zopakovali formou her
a hádanek to, co jsme se během
roku naučili, a odpoledne jsme si
tyto znalosti vyzkoušeli v praxi.
Podnikli jsme poučný výlet do
hornického muzea v Příbrami, navštívili jsme podzemní šachty a projeli se důlním vláčkem. Také jsme
během přírodovědných her poznávali místní floru a faunu, protože kde
jinde se děti naučí více o přírodě než
právě v přírodě. V odpoledních hodinách nás vždy čekal pestrý a náročný
program. Děti sportovaly, soutěžily,
zručnost a odvahu si vyzkoušely na
horolezecké stěně a v lanovém parku. Ještě větší úspěch měla celotáborová hra Král Artuš – výprava za
Svatým grálem. Uspořádali jsme karneval včetně soutěže o nejlepší masku, soutěžili o zajímavé ceny v různých sportovních disciplínách apod.
Večer nás čekali oblíbené diskotéky
a také soutěž Miss Hrachov 2014.
Společně jsme si užili spoustu zábavy, legrace, utužili jsme kamarádství
a hlavně bude na co vzpomínat.
Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 1. třídy

DENDROLOGICKÁ
ZAHRADA PRŮHONICE

Zatímco část žáků naší školy odjela za přírodou do Hrachova, my jsme
šli přímo ke kováři, a to do Dendrologické zahrady v Průhonicích.
Absolvovali jsme výukový program
Strom a díky jemu jsme si uvědomili,
že strom je živý jedinec a že koloběh
jeho života má své zákonitosti. Člověk využívá strom jako zdroj, od kořenů až po listy, strom je domovem
i potravou mnoha organismů, je
součástí společenstva a bez něho by
život zanikl. Keltové dokonce odvozovali vlastnosti lidí z vlastností stromu, který mu podle data přísluší. Bavilo nás určit si svůj strom a něco se
o sobě dozvědět. Dendrologická zahrada je určitě nádherná v každém
ročním období, ale my jsme si ji užili
ve svěžím a rozkvetlém jarním dnu.
Nakonec jsme koupili maminkám
kytičky, abychom se podělili o krásný zážitek.
Radmila Vlčková
Foto: Marie Štaflová a archiv ZŠ Písnice

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Srdečně zveme všechny
rodiče, žáky, učitele
a přátele na školní
akademii, která se bude
konat 18. června 2014
v 17.00 na školním hřišti
ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků Ladislava Coňka
40/3, Praha 4 – Písnice
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
DNY ZEMĚ
V METEOROLOGICKÉ

Letos jsme na Dny Země měli bohatý program. Jako první proběhlo 10.
dubna sázení stromu vrby bílé v areálu školy, při kterém jsme společně
s přípravnou třídou pomáhali, takže
se nám to moc líbilo. A teď každý den,
pokud neprší, chodíme o přestávce
vrbu zalévat, aby se jí dařilo. Dokonce
jsme koupili z třídního fondu konev
a pojmenovali jsme ji Vrbovka bílá.
Další program byl ve škole 23. dubna ve spolupráci s organizací Ekodomov. Nejdříve jsme my, starší žáci prvního stupně, měli představení Putování kapky vody. Potom jsme chodili ve
skupinách po stanovištích, na každém
byly nějaké aktivity. Nejvíc se mi líbilo
stanoviště, kde jsme museli najít čistou vodu. Další den, 24. dubna, měli
mladší žáci prvního stupně podobný
program na téma Pilné včely.
Třetí část oslav byly 28. dubna aktivity ke Dni Země na Sídlišti Písnice
před Albertem, které pořádala MČ
Libuš. Byla tam různá stanoviště ekoorganizací, kde jsme plnili úkoly, za
které jsme dostali odměny. Dozvěděli jsme se plno nového o přírodě,
třídění odpadů a podobně. Nejvíce
se nám líbily stánky s koloběhem
vody a s recyklováním, kde jsme třídili odpad. Také tam byl pán z organizace Lesy hl. m. Prahy, který nám
řekl spoustu zajímavých věcí o ptácích a ukázal nám živou sovu. Moc se
nám líbila, ale byla vyděšená. Vysoutěžili jsme mnoho odměn, například
šipky, boxík na svačinu, omalovánky
a pexeso. Doufáme, že příští rok půjdeme zase na podobný program.
Všechny tři části oslav Dne Země
se nám moc líbily!
Michal, Alexis a Tereza, 4.A
Foto: Alena Dušková

KNIHY OD RODIČŮ DO
ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Do tříd na prvním stupni ZŠ Meteorologická přibyly nové knížky.
Zakoupili je rodiče dětí z prvních tříd
a jedné druhé třídy. Knihy s věnováním od rodičů a jejich dětí, určené
pro první a druhé čtení, tak udělají
radost malým začínajícím čtenářům.
Následně je mohou využít i další
děti, protože knížky budou k dispozici ve školní knihovně.
Děkujeme všem rodičům za obohacení naší školní knihovny novými
tituly. Díky této podpoře mohou
prvňáci a druháci získávat další čtenářské dovednosti.
Soňa Štefanová, učitelka 1. třídy
Foto: Soňa Štefanová
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KRAJSKÝ EUROREBUS

Naše škola se opět zúčastnila
krajského kola vědomostní soutěže
Eurorebus, na níž nás již třetím rokem reprezentovali i žáci 3.−5.třídy,
kteří soutěžili za Eurorebus Junior.
Celkem naši školu 16. dubna zastupovalo 15 žáků v pěti tříčlenných
skupinách a také soutěžili čtyři jednotlivci, kteří se probojovali do krajského kola díky svému úsilí a zájmu.
Za jednotlivce nám největší radost udělal Marek Borovička, který se
umístil na 4. místě a postupuje do celostátního kola v červnu. David Brettschneider uspěl na 10. místě. Mezi
třídami byla nejúspěšnější 8.A, která
se umístila na 7.místě ve své kategorii. Naše nejmladší družstvo Junior je
na 34. místě ze všech škol v republice.
Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Monika Exnerová
Foto: Monika Exnerová

ŽIVOT S HENDIKEPEM

U nás druháků se pořád něco
děje. Když se zrovna neučíme ve
třídách, určitě nás najdete, jak někde sportujeme, zkoumáme přírodu
nebo vyrážíme za kulturou. A občas
pozveme nějakou návštěvu, aby
nám vyprávěla. Tentokrát nás navštívil paralympionik David Draho-

nínský, reprezentant ČR v lukostřelbě. Zlato z Pekingu a stříbro z Londýna přivezl také ukázat, i ten krásný
luk, ale hlavně nám všem vyprávěl
o tom, co se mu přihodilo, proč nemůže chodit a jaké to je pohybovat
se na vozíku, nemoci chodit. Vydržel
s námi více než 2 hodiny a dětem se
tato návštěva určitě vryla nejen do
paměti, ale taky do srdíčka:
David má krásné medaile. Povídal nám, jaké to je být na vozíčku…
Ukazoval nám luk. Je divné, že můžou střílet i nohou? Marek
David nám řek, že se dají dělat
sporty na vozíčku i bez ruky a bez
nohy. Říkal nám, co se mu stalo
a další příběhy. Eliška
David nám ukázal obrázky z paralympiády. A řekl nám, že byl náměsíčný, tak se dostal na vozík. Vojta
Překvapilo mě, že i když nemá někdo třeba ruku, tak se může naučit
plavat. Terka (akvabela)
Nejvíc mě bavilo úplně všecko.
S láskou: Monika
David mě potěšil, že mi daroval
knihu. Filip
Moc jsem se poučila a doufám, že
se ještě někdy uvidíme. Klára
Ahoj Davide, moc se mi líbilo, jak
jsi povídal. Bylo to smutné i veselé.
Ještě jsem se s člověkem na vozíčku
nesetkala. Terka

Líbilo se mi, jak jsi nám říkal, co
nemáme dělat, aby se nám nestalo
to co tobě. Bára
Za 2.A a 2.C Mgr. H. Mašková

VELIKONOCE VE
SKANZENU

Bylo ráno 16. dubna a naše třídy
2. A a 2. C vyrazily společně na velikonoční výlet do Skanzenu Vysoký
Chlumec, kde byl pro děti připraven
den plný zajímavých ukázek rukodělných činností a tradičních velikonočních zvyků. Žáci si prohlédli například
pletení pomlázek a vyřezávání dřevěných figurek. Dozvěděli se spoustu zajímavých věcí o výrobě svíček
z včelího vosku i o včelách samotných. Součástí výletu byla i netradiční prohlídka vodního mlýna a pily. Při
exkurzi měli žáci možnost zhlédnout
dochované předměty z vybavení
venkovské domácnosti, lidový oděv,
zemědělské a řemeslnické nástroje
a náčiní. Obě třídy byly z výletu nadšené a pro všechny to byl hezký úvod
k letošním Velikonocům.
Alena Babáková

CESTOVÁNÍ ROVNÁ SE
POZNÁNÍ

Cestování a poznávání cizích neznámých zemí baví snad každého
člověka. Tím spíše, když o tom vypráví novináři a fotografové, kteří ta místa sami navštívili a žili tam
několik týdnů či měsíců. Děti s jejich
zvídavostí baví poslouchat zážitky
těchto cestovatelů-dobrodruhů. Za
pomoci audiotechniky a komentování obrázků se žáci naší školy od 5.
do 9. ročníku už po několik let opakovaně přenesou jednou či dvakrát
ročně do světa zemí jako Madagaskar, Nový Zéland, Austrálie, Indie,
Galapágy, Čína a Indonésie. Na pořad Planeta 3000 se vždy těšíme. Do
Modřanského biografu jezdíme rádi.
Příště navštívíme pořad Východní
Afrika – kolébka lidstva.
Alena Čermáková, třídní učitelka 9.A
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celou dobu prohlídky. Na úvod jsme
se dověděli něco málo o historii ČT
a prohlédli si model celé budovy.
Poté jsme se mohli podívat do jedné
z místností, kde si děti vyzkoušely,
jaké to je stát za kamerou a natáčet.
Nahlédli jsme také do kostymérny,

HURÁ DO OPERY!

Tento školní rok jsme se rozhodli
navštěvovat cyklus Hurá do Opery!,
který pro své nejmladší návštěvníky připravila Státní opera v Praze. Na
úvod cyklu pro nás byla připravena
ukázka z české tvorby – Rusalka a Prodaná nevěsta. Pro většinu dětí se jednalo o první setkání s tímto druhem
umění. Velký úspěch měla návštěva,
při které jsme se prošli prostory Opery, včetně zákulisí. Holčičky byly nadšené z šatny baletek, klukům se líbila
strašidelná chodba, která nás dovedla
z provozní budovy přímo do orchestřiště. Pohled z jeviště nás všechny nadchl, hlediště bylo obrovské! Další setkání s baletem proběhlo v části, která
mu byla celá věnována. Děti si mohly
přímo vyzkoušet baletní trénink s tanečníky Národního divadla, na závěr
pro nás bylo připravené vtipné vystoupení v kostýmech. Z programů
připravených Státní operou odcházíme vždy spokojení a plní dojmů.
Tento rok jsme, kromě již zmíněného,
viděli také ukázku německé, italské
a francouzské opery, příští rok se těšíme na návštěvu pokračovacího cyklu.
Pavlína Povondrová, třídní učitelka 3.M
Foto: Pavlína Povondrová

TURNAJ V KOPANÉ

25. dubna jsme jeli na McDonald's Cup 2014, turnaj v kopané pro

4. a 5. třídy, který se konal na hřišti
FC Tempo Praha. Zúčastnilo se devět
mužstev. Atmosféra byla výborná.
V základní skupině se nám nedařilo,
ale v konečném boji o sedmé až deváté místo jsme byli úspěšní a dvakrát jsme zvítězili.
Mates a Vašek

VYBÍJENÁ:
DO KRAJSKÉHO FINÁLE

29. dubna jsme se zúčastnili obvodního kola Prahy 12 ve vybíjené pro 5. třídy, které pořádala ZŠ
Smolkova. Hrálo se systémem všichni proti všem. Při nástupu se nám
všichni posmívali, protože jsme jako
jediní měli v týmu dívky. Možná nás
i podcenili, ale to se jim nevyplatilo.
V prvním zápase jsme byli trochu
nervózní, protože jsme za soupeře
měli domácí družstvo. Vše dobře dopadlo a zvítězili jsme. Nakonec jsme
porazili všechna družstva. Vyhráli
jsme první místo a krásný pohár.
A postoupili jsme do dalšího kola,
do krajského finále.
Aneta a David
Foto: Jindra Němečková

DRUŽINA V TELEVIZI

V rámci školní družiny jsme se 25.
dubna vydali na exkurzi do České
televize. Přivítal nás moc příjemný
průvodce, který se nám věnoval po

STAROSTA NA ŽÁKOVSKÉM
ZASTUPITELSTVU
Pan starosta Prahy-Libuše Jiří Koubek navštívil 31. března pravidelnou schůzku Žákovského zastupitelstva.
Při té příležitosti nabídl, že nám
zařídí prohlídku Poslanecké sněmovny. Na návštěvu Prahy totiž
opět přijedou z Dětského zastupitelstva v Litoměřicích a my pro ně budeme mít zajímavý program. Připojí

se k nám i Studentské zastupitelstvo
Prahy 7, se kterým také spolupracujeme.
Denisa Došlá, starostka Žákovského
zastupitelstva Praha-Libuš

kde jsme viděli pravého živého kouzelníka. Nakonec jsme si prošli studia a měli jsme štěstí, mohli jsme se
dívat, jak se natáčí Zázraky přírody
a Planeta Yó.
Vychovatelky ŠD
Foto: Ilona Kiliánková

MŠ LOJOVICKÁ
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Nedávno se z naší zahrady ozývalo
výstražné houkání, ale nic se nestalo, jen nás navštívilo policejní auto
s celou posádkou. Děti byly zpočátku
trochu zaražené, jen tak se s policisty tváří v tvář nesetkávají… Postupně ale nabývaly kuráž, a nakonec se
odvážily nasednout do policejního
auta, nechat si sejmout otisky prstů,
a dokonce i zkusmo nasadit pouta.
Policisté děti seznámili s náplní
své práce, hravou formou připomněli, jak se chovat na silnici a na
chodníku, ukázali jim své pracovní
pomůcky, jako např. plácačku, policejní helmu či obušek. Nakonec dětem objasnili, jak se mají chovat, aby
se vyhnuly nebezpečí, a na jakém
čísle se dovolají policejní pomoci.
Děti byly z jejich návštěvy u nás
moc nadšené, upevnily si vůči policii přirozený respekt, ale současně
se mohly zbavit zbytečného ostychu
policisty oslovit v případě nebezpečí.
Moc děkujeme tatínkovi Kubíka
ze třídy Sluníčko, panu Krátkému, za
zprostředkování poučného programu i za tematické odměny, které si
děti na památku ze setkání odnesly.
Radka Juránková, MŠ Lojovická
Foto: MŠ Lojovická

PLAVBA PO VLTAVĚ

V naší mateřské škole máme velké štěstí na hodné a šikovné lidi kolem nás.
Jedenkrát měsíčně vyrážíme
s předškoláky za poznáním památek
našeho krásného města. Tentokrát
to byla osvědčená plavba po Vlta-

vě se společností Pražské Benátky.
Hodná maminka Sofinky nám tento výlet zasponzorovala (vstupné je
dost vysoké). Milý byl i pan lodník
na lodi Blatouch, kterého neobtěžovaly všetečné otázky našich dětí,
trpělivě odpovídal a poutavě vyprávěl o památkách kolem nás. Nejvíce
informací jsme dostali samozřejmě
o řece Vltavě, včetně možnosti poslechnout si úryvek ze skladby Bedřicha Smetany Vltava. Tu jsme si na
přání dětí před odpoledním odpočinkem pustili ještě i ve školce. Oblíbenost pana lodníka stoupla, když
dětem rozdal zmrzlinky a limonádu.
Počasí nám přálo, výlet byl velice kvalitní, děti se vrátily spokojené
a setkání s příjemnými, ochotnými
lidmi nás, dospěláky i děti, tak trochu posunulo. Víme a vedeme děti
k tomu, že je třeba si těchto momentů vážit.
Dana Fáberová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Katka Černá
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MŠ K LUKÁM
BŘEZEN A DUBEN
V NAŠÍ ŠKOLCE

Prožili jsme mnoho. Každé úterý
starší děti navštěvovaly sokolovnu,
kde si užily veškerého cvičebního
nářadí a náčiní a naučily se mnoho
nových dovedností. Od května starší
děti místo návštěvy tělocvičny podnikají výlety do blízkého okolí a užívají si jarního počasí a pobytu na
čerstvém vzduchu.
Každý pátek pokračujeme v lekcích plavání, na které se všichni těší.
Během března a dubna probíhal
na naší školce, stejně jako na ostatních školkách v naší městské části,
zápis. Bohužel, zůstala řada nepřijatých dětí. Odchází nám málo předškoláků do základní školy a školku
nelze nafouknout. Vždyť 28 dětí na
1 paní učitelku je ažaž, zvláště ve třídách, kde jsou děti jiných národností.
Podařilo se nám získat na každou
třídu paní asistentky, které jsou financovány z Magistrátu hl. m. Prahy. Teta Lucka a Jana jsou velkou pomocí pro práci v našich smíšených
kolektivech. Obě jsou nesmírně šikovné a obětavé. Práce ve třídách je
klidnější a máme větší možnost individuálního přístupu k dětem.
Koncem března jsme se již připravovali na jarní svátky − v oknech
nám vykvetly barevné květy, mezi
nimi se objevily slepičky a barevná
vajíčka. Vše tvořily děti samy.
Zorganizovali jsme Velikonoční
dílnu, kde si rodiče a prarodiče spolu s dětmi vytvářeli velikonoční dekorace. V dílničkách vládla výborná
atmosféra, ke které přispělo také občerstvení připravené paními kuchařkami Miladou a Mirkou.

Děti s paní učitelkou Evou přivítaly písničkami a básničkami nové
občánky naší městské části.
Zapojili jsme se do soutěže ve
sběru hliníku a zdá se, že se Hliník
neodstěhoval do Humpolce, ale
k nám do školky. Všichni jsme moc
pilní a hliník se nám hromadí, stejně tak jsme šikovní ve sběru papíru,
kde jsme zatím na 3. místě ve Středočeském kraji. Můžete nám pomoci k vítězství − všechen starý papír
nosit k nám do modrých kontejnerů
Zažili jsme krásné dopoledne ke
Dni Země, kdy jsme sázeli keře kolem školky. Pan zahradník byl šikovný, hodný a trpělivý, dětem vysvětloval co, jak, proč děláme a co rostliny potřebují.
Mnoho nových informací a zážitků získaly děti při informačně
vzdělávací akci ke Dni Země Příroda
a lidé na sídlišti Písnice.
Užíváme si při pěkném počasí vycházky a seznamujeme se s okolím
naší mateřské školy a se změnami
v našem životním prostředí.
Samozřejmě, že jsme také zhlédli
několik divadelních představení.
Myslím si, že se opravdu nenudíme
a v naší školce všichni prožíváme mnoho nového, zábavného, zajímavého.
Stále zlepšujeme naše prostředí, aby se zde líbilo jak dětem, tak
všem, kdo ve školce pracují. Snad
se to daří, a to i ve spolupráci s od-

borem správy majetku a investic
Úřadu MČ Praha-Libuš. Během posledních dnů v dubnu byl dořešen
letitý problém s vodou a prasklým
odpadem. Takže vše již funguje,
jak má.
Za to patří dík nás všech z Mateřské školy K Lukám.
Marta Hrubá

DNE ZEMĚ V ZŠ
METEOROLOGICKÁ

S našimi předškoláky jsme se 23.
dubna zúčastnili oslav Dne Země v ZŠ
Meteorologická. Přivítaly nás paní
učitelky ze základní školy a starší žáci.
Na začátku dostalo každé z dětí kartičku, na kterou pak dostávalo razítka
za splněné úkoly. Na zahradě školy
přichystali starší žáci pro děti sedm
stanovišť s různými disciplínami. Děti
si vyzkoušely běh mezi kužely, kop
míčem na bránu, trefování míčem
na terč, shazování kuželek balónem.
Procvičily si také poznávání a pojmenování zvířat a barev. Dopolední soutěžení rychle uteklo. Na závěr dostal
každý sladkou odměnu a dárek na památku − večerníčkovou čepici, kterou
pro děti vyráběli žáci devátých tříd.
Eva Janouchová

VELIKONOČNÍ HRÁTKY
V SOKOLOVNĚ

Velikonoce se kvapem blížily, naše
školka byla již celá vyzdobená. Na

MŠ MEZI DOMY
DEN ZEMĚ

V rámci Dne Země se na mnoha
místech koná řada zajímavých akcí,
vzdělávacích programů a soutěží,
při kterých se děti i dospělí učí, jak
se co nejlépe a zodpovědně chovat
k životnímu prostředí. Postupně se
tak stal Den Země největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě, bez ohledu na
původ, víru či národnost.
Různé aktivity si každoročně pro
děti připravují i paní učitelky v naší
mateřské škole. V letošním roce se
nám podařilo ještě uspořádat společnou činnost pro rodiče a jejich
děti nazvanou Recyklované nápady.
Postupně se na třídách sešlo
mnoho různých výrobků z PET lah-
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ví, sáčků, krabic, kelímků, krabiček,
víček… Výstavku modelů nám doplnili i rodiče dětí cizinců. Jejich
zapojení do společných aktivit nás
vždy potěší. V některých třídách
bylo výrobků více, někde méně, ale
modely to byly opravdu velmi nápadité. Fotogalerii úžasných nápadů
najdete na: www.msmezidomy.cz,
v sekci Fotografie ze života školky,
Den země 2014. Všem zúčastněným
patří velké poděkování a věříme, že

se v příštím roce zapojí i další výrobci se svými originálními nápady.
U dětí jsou velmi oblíbené každoročně ke Dni Země připravené soutěže v ZŠ Meteorologická. Úspěch sklidila opět úžasná akce připravená MČ
Praha-Libuš před prodejnou Albert
s názvem Příroda a lidé aneb Rozmanitost kolem nás, která byla vyvrcholením letošní kampaně.
Irena Procházková,
Mateřská škola Mezi Domy

školní zahradě jsme si s dětmi dokonce ozdobily vrbu barevnými vajíčky.
Pro zpestření programu jsme se pak
ještě společně rozhodli uspořádat pro
děti velikonoční klání v místní sokolovně. Všechny paní učitelky pro děti
připravily různé soutěže s netradiční soutěžní pomůckou – velikonočním vajíčkem. Děti s chutí soutěžily,
všem se podařilo donést velikonoční
vajíčko až do cíle, děti si vajíčka předávaly v zástupu nad hlavou, za zády,
proměnily se v kuřata, která hledala
svůj kurníček, pak v housenku, která
se vydala na výlet, a následovaly další
a další hry a soutěže motivované Velikonocemi. Hodně jsme se nasmály
a už jsme se těšily do školky na slíbenou odměnu od zajíčka. A ta byla! Velikonoční taštička plná čokoládových
vajíček, kuřátek, zajíčků.
Hana Rutová
Foto: p. Turková a M. Hrubá

CO NÁS ČEKÁ
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ?

Třeba výlet na farmu Blaník, výlety do přírody, oční vyšetření, spaní
ve školce, divadlo…
Bohužel, plánovaná školka v přírodě byla pro malý zájem odvolána.
Nebylo by možné organizačně zajistit pobyt na školce v přírodě a provoz ve třídách. Snad příští rok, kdy
bude více starších dětí.
Uspěli jsme ve dvou projektech,
které vypsala městská část. Jeden
z nich se nazývá Den na farmě, jeho
součástí je výlet na farmu Blaník.
Druhý projekt s názvem Hrátky naší
zahrádky se uskuteční na podzim.
Krásný, barevný, voňavý jarní čas
přeje:
Marta Hrubá

PODĚKOVÁNÍ
I Mateřská škola Mezi Domy
Irena Procházková
se připojila kFoto:
celorepublikovému Pálení čarodějnic. Nejprve
se slavilo ve třídách, závěr akce
proběhl v Modřanské rokli, kde
se sešly všechny děti z naší
školky. Následovalo velké opékání buřtíků, párečků, chleba,
rohlíků a také jablek. Hodovalo se vesele, počasí nám přálo
a jídlo chutnalo. Ráda bych za
všechny zúčastněné poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Libuš, který nám zajistil
nejen funkční ohniště, ale také
odborný dohled a s tím spojený pocit bezpečí.
Mgr. Markéta Kecová,
učitelka MŠ Mezi Domy

radnice

KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU? VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy
po dobu 4 hodin, od 14.00 do 18.00. Po celou dobu bude přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadu.

Přestane nám po letech svítit zářivka, a tak přemýšlíme, kam vyrazit pro
novou a jak naložit s tou nefunkční.
Vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu, nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou částečně
ze skla vyrobené. Zářivky (trubicové
i kompaktní úsporné) totiž obsahují
malé množství jedovaté rtuti, která by
při špatném zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví
a životní prostředí. Nejjednodušší je
vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možností, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je její odevzdání ve sběrném dvoře (u nás nejblíže je v ulici Dobronická 892, vjezd
z ulice Obrataňská, tel.: 605 079 049,

8. července 2014.................................................. K Vrtilce, Zbudovská, Výletní
12. srpna 2014............................................K Lukám, Ohrobecká, Na Konečné
9. září 2014..........................................K Novému sídlišti, Na Močále, Hoštická
14. října 2014.......................................V Koutě, Ke Lhoteckému lesu, K Vrtilce
11. listopadu 2014...........................Na Domovině, Zbudovská, Zahrádecká

www.vs-ekoprag.cz). Obsluha sběrného dvora ji od vás zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Vysloužilovou zářivku můžete
bezplatně odložit i do malých sběrných nádob, které jsme umístili
v objektech naší městské části, a to
na adrese K Lukám 664 na Libuši
a v objektu Klubu Junior, Na Okruhu
395 v Písnici. (Do této nádoby nepatří: klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, lineární
trubicové zářivky nad 40 cm.)
Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Více informací o sběru vysloužilých světelných zdrojů najdete na: www.ekolamp.cz.

Tyto sběrné nádoby jsou určeny
pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany,
sportovní náčiní, autosklo, kovové
předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou
určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky,
televize, monitory, počítače, biologicky odpad ze zahrad, pneumatiky
apod. Uvedené druhy odpadu lze

uložit ve sběrných dvorech hlavního
města Prahy v ulici Generála Šišky
a v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, kontejnery přistavuje společnost Pražské
služby, a. s., na základě smlouvy s hl.
m. Prahou. Počet velkoobjemových
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován Magistrátem v závislosti na počtu obyvatel
a dostupnosti sběrných dvorů.
Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

JAK JSME VOLILI
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Jak dopadly volby v MČ Praha-Libuš
v porovnáním s výsledky v ČR a Praze?
Mandáty

ČR

Praha

Praha-Libuš

ANO

4

16,12 %

14,47 %

16,52 %

TOP09

4

15,95 %

26,96 %

27,65 %

ČSSD

4

14,17 %

9,99 %

8,15 %

KSČM

3

10,98 %

6,20 %

5,34 %

KDU-ČSL

3

9,95 %

5,15 %

2,92 %

ODS

2

7,67 %

8,59 %

8,82 %

Svobodní

1

5,24 %

7,27 %

9,27 %

18,20 %

25,82 %

26,07 %

volební účast

(red)
inzerce 

inzerce 

!! VYKLÍZENÍ − STĚHOVÁNÍ !!
Odvoz starého nábytku k likvidaci.
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových družstev atd.
Stěhování od A-Z. Malířské práce.
Tel. 773 484 056

Opravy televizorů v bytě, instalace,
propojení, antény a satelity.
Milan Chroustovský, tel.: 603 442 075
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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.

PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

JAK SI ROZUMĚT NEJEN SLOVY

JAZYKOVÉ DÍLNY PRO KAŽDÉHO

V letošním roce bude městská část Praha-Libuš opět pořádat vzdělávací workshopy
Jak si rozumět nejen slovy,
které se v loňském roce těšily
velké oblibě vás. Se všemi zvídavými občany se těšíme na
shledání, ať již v oblasti kulturní, životního stylu, vaření,
nebo cestování.

Za velkého zájmu vás, občanů, byly v předposledním květnovém
týdnu zahájeny jazykové dílny v rámci projektu soužití občanské
společnosti na rok 2014.

V červnu je připraven termín,
který zahajuje v dopoledních hodinách a o který bude, věříme, zájem u našich seniorů. Na červenec
a srpen jsou připraveny páteční
odpolední termíny, které si můžete sami protáhnout na příjemný
večer v místní restauraci, nebo na
karaoke.

Účast na workshopu vám
může pomoci nejen porozumět
projevům a zvykům cizinců žijících
na území městské části. Cílem seminářů je napomoci vzájemnému přijetí a dobrým sousedským
vztahům v místě, kde žijí společně
různé kultury. Stejně tak vám získané informace mohou pomoci
profesně při komunikaci s cizinci.
V každém případě lze říci, že po
této zkušenosti budete „v obraze“
a budete vědět, co a kde objednat
sobě či svým známým a přátelům
ve vietnamské restauraci.

Nejdéle do 17. června se lze ještě
přihlásit nebo napsat jako náhradník na úterní kurzy a do 19. června
na čtvrteční kurzy. Výuka bude probíhat až do poloviny prosince i po
období letních prázdnin. Zatímco

děti si budou užívat léta, rodiče mají
šanci se zdarma vzdělávat.
Všem odvážným sousedům přejeme úspěch a vytrvání v odhodlání
cizí jazyk se naučit.

Za Úřad MČ Praha-Libuš
Ing. Šárka Fruncová Vlčková,
referentka EU
Foto: Kryštof Štafl

První letošní jazyková dílna na výuku vietnamštiny v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš. Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš
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Jednodenní akce jsou umístěny
i v kalendáři akcí, který naleznete
na webu MČ Praha-Libuš pod obrázkem kalendáře. Kalendář slouží
nejen potenciálním návštěvníkům
akcí, ale i pro plánování aktivit místními spolky a organizacemi. Proto se
snažíme u významných akcí městské části umístit informaci, že v daném termínu proběhnou, dlouho
dopředu. Teprve poté doplňujeme
graficky zpracované pozvánky. Podobný postup je možný i u dalších
akcí jiných subjektů, které se o tuto
službu přihlásí.
Městská část si vyhrazuje právo rozhodnout o umístění akce do
kalendáře podle relevantnosti pro
obyvatele a občany městské části.
Kalendář akcí spravuje na Úřadu MČ
Praha-Libuš paní Jana Martínková,
koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a Místní Agenda 21.
Žádosti o přidání vaší akce do kalendáře je možné zasílat na její e-mail:

martinkova@praha-libus.cz. Těšíme
se, že pozvánky třeba na vaše akce,
sportovní, kulturní, sousedské, pro
děti, dospělé, seniory, které zpestří
zdejší společenský život.
Rezervační formulář naleznete
pod tímto obrázkem na:
www.praha-libus.cz

ZAMLUVTE SI HŘIŠTĚ
NA LÉTO 2O14
Sportovat a scházet se se sousedy je snadné! Pro každého.

INTERAKTIVNÍ KALENDÁŘ AKCÍ
PRO VEŘEJNOST
Již půl roku pro vás městská část připravuje přehledný kalendář
akcí na svém webu www.praha-libus.cz. Do kalendáře zařazuje
nejen akce, které sama pořádá, ale i akce, které se odehrávají na
území městské části nebo mohou být pro občany a obyvatele
městské části zajímavé. Významné aktivity městské části najdete na hlavní stránce jako Aktuality nebo pod záložkou Městská
část/Kultura, sport, volný čas. Aktivity a akce s celopražským
významem, pořádané cizinci nebo pořádané i pro cizince žijícími na území městské části, jsou umisťovány do záložky Městská
část/Integrace.
Foto: archiv Lačhe Čhave

S počátkem letní sezóny připomínáme občanům a obyvatelům,
školám a školkám, klubům, spolkům
a jiným neziskovým organizacím
a zaměstnancům a podnikatelům,
kteří pracují nebo podnikají na území MČ Praha-Libuš, že je možné bezplatně využít ke sportování prostoru
veřejného hřiště Klokotská, nacházejícího se na pomezí rodinných
domků a sídliště Na Domovině.
K užití hřiště je nutné přihlásit se
předem prostřednictvím webu MČ
Praha-Libuš, kde vyplníte jednoduchý formulář s uvedením jména, kontaktu na sebe, zájmu o malé nebo
velké hřiště a upřesnění doby, po
kterou máte zájem hřiště použít. Po
zpracování žádosti vám odbor majetku a investic městské části Praha-Libuš potvrdí, zda vám v uvedenou
dobu hřiště bude otevřeno.
Hřiště je možné využít i na
pořádání neziskových sportovních
turnajů a sousedských a firemních
klání dětí, dospělých, místních
zaměstnanců či seniorů.
Na hřišti jsou k dispozici toalety pro
pány a dámy, v obytné buňce se nalézá
prostor s vytápěním a se světlem, který je možné použít jako šatnu nebo na
sousedská setkání, přednostně související se sportováním. V prostoru hřiš-

tě je nutné dodržovat pravidla určená
provozním řádem hřiště. Každý, kdo si
pobyt na hřišti objednává, odesláním
rezervačního formuláře stvrzuje, že se
s těmito pravidly seznámil.
Nezbývá než popřát všem sportovcům a aktivním lidem krásně prožité léto. A pokud se vám vaše akce
vydaří, neváhejte o tom informovat
redakci časopisu U nás krátkou zprávou, kterou se podělíte zážitky a zkušenosti ze svého sportování a dalších
sousedských aktivit uspořádaných
v městské části Praha-Libuš.
Formulář pro zamluvení hřiště
Klokotská naleznete na úvodní internetové stránce MČ Praha-Libuš
vpravo pod touto ikonou na:
www.praha-libus.cz

Dvoustranu připravila
Ing. Šárka Fruncová Vlčková,
referentka EU, Úřad MČ Praha-Libuš
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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.

MATĚJ KADLEC, KRONIKÁŘ
Jak se vám na Libuši, v Písnici
žije, co vám tu chybí a co hodnotíte jako zdejší přednosti?
Na Libuši a Písnici se cítím doma,
neboť v obou obcích žili mí předci
a sám jsem zde prožil dětství. Je zde
vzácná kombinace blízkosti metropole a přírody. Ještě tady fungují sousedské vztahy, a to mezi ně patří i sousedství tzv. Malé Hanoje, která spoluurčuje ráz dnešní městské části tak,
jako dříve ze stejného místa písnický
masokombinát a libušské drůbežárny.
Doba se ale neustále mění, a tak
nás mnohem více ovlivňuje a trápí doprava, developerská výstav-

ba a v poslední době i bezpečnost.
Ještě, že je tu stará Písnice se svou
partií kolem rybníku Obecňáku, která vždy navrátí člověku ztracený klid.
Jak by podle vás měla vypadat
Libuš a Písnice za 5, 10 a 50 let?
Naši MČ si do budoucna představuji stále jako místo, které bude o lidech a jejich aktivitách.
Je třeba se dívat hodně dopředu.
Před desetiletími nebyla napojena
Novodvorská a Kunratická spojka,
která by dnes řešila z velké části dopravu. Dnes se bojuje za tzv. Písnický okruh. Také budovy zde budou
stát déle jak 50 let, a kde si nenecháme volný prostor, bude nám chybět.

Park kolem stanic metra se prosadit těžko podaří, ale v Kunraticích si
nezastavěné pásy zeleně a absenci
výškových budov udržet dokázali.
Nízkopodlažní rezidenční bydlení je
přijatelné řešení.
Rozhodně by se však Libuš a Písnice neměla stát pražskou „Čína Town“.
Neměla by být ani „anonymním“
městem na přespání v masivní zástavbě kolem metra. A už vůbec by
neměla být místem, které zapomnělo
na svou slavnou husařskou minulost.
Co je třeba pro uskutečnění těchto představ dělat už dnes?
Se stavbou metra bude nutné kontrolovat megalomanské stavební záměry developerů. A to kontra skutečnosti, že nemáme svůj vlastní stavební
úřad. S výstavbou souvisí i nárůst oby-

vatel, dopravy, nároků na školy a školky atp. Bude stále nutné hlídat dění
kolem Sapy, kde se ve velkém prodává
a distribuuje různé zboží. Máme přitom jen malé pravomoce menší MČ,
které se bez veřejného zájmu občanů
jen těžko podaří změnit. S tím souvisí
i rozpočet MČ. Bude tedy záležet na
přístupu každého z nás, jak se rozhodneme dění kolem sebe ovlivnit.
Anketa je nadále otevřená pro
všechny obyvatele Libuše a Písnice. Pokud máte chuť zamyslet se
nad uvedenými otázkami a podělit
se o svůj názor, napište odpověď
v celkovém rozsahu nanejvýš 1 500
znaků (bez mezer) a pošlete na e-mail: hana.kolarova@tiscali.cz,
nejlépe do 15. června.
(red)

SOKOL LIBUŠ

VÝROČÍ PŘIPOMÍNANÉ, ALE NESLAVENÉ
Otevřením sokolovny neskončilo v libušském Sokolu období stavební činnosti, i když práce byly už menšího rozsahu: upravovalo
se venkovní cvičiště, stavělo se oplocení. V den výročí vzniku republiky 28. října 1929 byla před sokolovnu slavnostně vysazena
lípa, nesoucí jméno Masarykova. Zjara r. 1930 byly vysazeny další
tři lípy na počest Tyrše, Fügnera a hrdiny ruských legií plk. Švece.
Na žádost místního zastupitelstva
z r. 1927 odloučil Zemský úřad výnosem z 30. 3. 1930 Libuš od Kunratic
a v nyní zcela samostatné obci se
začalo úřadovat od 17. 7. 1930. Od
r. 1921 měla Libuš už vlastní poštovní úřad. Od r. 1933 začalo vyučování v nově postavené školní budově.
Převážně živnostenská obec, známá především výkrmem hus, měla
i řadu dalších živností a obchodů.
Měla také autobusové spojení s Prahou na Kačerov k tramvaji č. 14.
Zajímavostí je, že samostatná libušská tělocvičná jednota Sokol

byla založena ještě před osamostatněním obce.
Během 20. a 30. let sokolská jednota pořádala každoročně tělocvičné akademie, veřejná cvičení
všech složek na cvičišti, hudební
vystoupení a divadelní představení s několika premiérami ročně.
Finanční prostředky na provoz jednoty a splácení úvěru se získávaly
konáním tanečních zábav a šibřinek
a provozem biografu přemístěného
z pronajatého sálu hostince do sokolovny. Tehdy neexistovaly státní
dotace, jednoty se musely spoléhat

Ukázka plakátu divadelní hry z roku 1936

jen na vlastní příjmy.
Sokol Libuš se s většinou členů
i dorostu a žactva zúčastňoval všesokolských sletů, a to VIII. VŠS 1926
věnovaného památce Jana Husa,
dále IX. VŠS 1932, oslavujícího 100
let od narození zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše, a X. VŠS 1938 s přísahou nacisty ohrožené republice,
na kterém byl poprvé uveden Sukův
pochod V nový život.
Veřejné cvičení 20. 6. 1937
Dorostenci: Ved. J. Srb, J. Novák, M.
Báleš, M. Kulhavý, J. Kalina, J. Ždimera,
A. Mourek, V. Hořovský, K. Horák
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Rozkvět sokolského hnutí byl
zastaven obsazením republiky německým vojskem 15. 3. 1939. Toto
neslavné a neslavené výročí ještě neznamenalo úplný konec Sokola, ale
okupant řadil Sokol mezi své hlavní
odpůrce, proto mnoho jeho členů
pronásledoval a omezoval činnost
v ČOS, župách i jednotách. Zcela byla
zastavena činnost a Sokol protektorátními úřady rozpuštěn v r. 1941.
Pokračování historie naší sokolské
jednoty uveřejníme v příštím čísle.
Eva Stodolová, vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš
Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

salon

LIBUŠSKÉ VIRTÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (96)

DYSTOPIE A TAK PODOBNĚ
Já vás teda nechci, milí čtenáři, podceňovat, ale víte vy, co je to ta dystopie? Vsadím se, že jen výjimečně. Ostatně já jsem to taky ještě nedávno
nevěděl. A to se pokládám za literárního znalce, a navíc ještě se slabostí
pro literaturu u nás dříve zvanou vědecko-fantastická, nyní anglofonně
(nic proti tomu, lepší než naučno-fantastičeskaja) scifi. První z dnes nabízených je dost brutálním příkladem tohoto druhu literatury. Jakkoli je
autorkou žena, která se nejmenuje Nikita.
Dystopie (také antiutopie či kakotopie) je samozřejmě opak utopie, projekce možné budoucí společnosti, která se vyvíjela špatným
směrem, často s fatálními důsledky.
Teoretické výklady lze v tomto případě snadno nahradit praktickými
příklady – z české literatury třeba
Karlem Čapkem a jeho R.U.R. či Válkou s mloky, ve světové literatuře je
typickým příkladem literární antiutopie román 1984 George Orwela.
Samantha Shannonová –
Kostičas
ISBN: 978-80-7294-902-1
Tahle (přece jenom mám to slovo raději) antiutopická kniha začíná

v roce 2059.
Devatenáctiletá Paige
žije v represivním režimu Scion,
kde páchá
velezradu už
jen tím, že
dýchá. Jednoho dne se
její život navždy změní. Je přepadena, unesena a převezena do někdejšího Oxfordu, města, které už před
dvěma sty lety zmizelo z map. Tam je
vydána na milost a nemilost Strážci,
nejkrásnější, ale zároveň nejděsivější
bytosti, jakou kdy potkala…

Douglas Adams a John Lloyd
– Smysl Životic
ISBN: 978-80-257-0285-7
Od té doby, co se důvěrně znám
s Douglasem Adamsem a jeho Stopařovým průvodcem (promiňte Ondřeji Neffe, Edito Dufková a další), tak
si na mě nějaká sci-fi jen tak nepřijde.
Ale autor Douglas Adams měl kromě
vesmírných i ty pozemské starosti,
jak o tom svědčí tento jeho slovník.
Trochu smůla pro českého čtenáře je
podle mě to, že měl ty starosti v angličtině a že překlad Petra Kopeta,
jakkoli výborný, musí naroubovat
český převod hesel (jsou jimi existující místní názvy), tak trochu násilně. A navíc,
že čtenář
může mít
s konkrétním názvem
(objektem)
určité zkušenosti,
nebo alespoň nějaké
představy
o něm, které

se třeba zásadně neshodují s Adamsovým/Kopetovým výkladem. Ale
odhlédneme-li od tohoto limitu,
výkladová část slovníku stojí jistě za
pozornost a budí smích, nebo alespoň dobrou náladu právě tak spolehlivě jako Stopařova dobrodružství. Posuďte sami:
Životice – Kniha, jejíž obsah vůbec neodpovídá tomu, co je na obálce. Například jakákoli kniha, na jejíž
obálce je napsáno: „Tato kniha vám
změní život.“
Mrač – Jednotka míry. Vyjadřuje
minimální délku, po jakou je třeba
se v galerii soustředěně mračit před
každým obrazem, aby ostatní neřekli, že jste úplný debil.
Krupka – Poslední kapka, která,
ať člověk třese, jak chce, vždycky
skončí v nohavici.
Takže tentokrát jen dvě knihy.
A budete-li je třeba číst, čtěte je prosím v pořadí, ve kterém je tu uvádím.
Kdyby vám ta první nedejbože náladu
zkazila, ta druhá vám ji určitě zase
zlepší.
Jiří Brixi

DUBNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 9. dubna 2014 slavnostně přivítal pan starosta Jiří Koubek
do naší městské části Praha-Libuš 19 nových občánků.
Děti z mateřské školy K Lukám
s paní učitelkou si připravily milý
program pro své budoucí kamarády.
O fotografickou dokumentaci se
postarala paní Perská z Prahy 12.
Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí drobnosti na památku a maminky květinu.

Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat. K této příležitosti proběhne již tradičně na jaře
výsadba stromů.
Renáta Sobíšková,
odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: p. Perská
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O HAZARDU V PRAZE VELKÉM JAKO BRNO
Mám rád ta zasedání zastupitelstva,
na kterých se má jednat o závažných
problémech obce, jako je regulace hazardu, a místa pro občany půl hodinu
před zahájením obsadí potetovaní svalnatci, kteří souhlasně plácají rukama,
sotva starosta otevře pusu. To je záruka
vysoce intelektuální debaty, přátelské
atmosféry a férového přístupu. Myslím
předcházející věty pochopitelně ironicky. Tímto přístupem se proslavili někteří
starostové v Praze, osobně jsem to zažil
i začátkem roku v Brně. V největší městské části Brno-střed se tehdy rozhodovalo, že již odhlasovaná nulová tolerance se
nově změní na povolení až devíti heren.
Z nuly na devět s počtem hazardních
zařízení několik stovek. Zdůvodnění,
že se jedná o herny „kasinového“ typu
(tedy podléhající přísnějším pravidlům),
nabourala reportáž České televize, která ukázala, že jsou to obyčejné herny.
Podobné těm nevzhledným, co máme
u nás na Libušské ulici.
Typický návštěvník herny?
Prý turista
V omezení přebujelého hazardu
v celé republice sehrálo Brno v minulých
letech klíčovou roli. Nejprve aktivisté
z hnutí Žít Brno poukázali na povolování hazardních zařízení ministerstvem
financí v rozporu s platnou legislativou
a v Brně úřadující ombudsman jim dal za
pravdu a vyzval vládu k nápravě. Následně někteří starostové v republice tuto
věc dohnali až k Ústavnímu soudu, který
sídlí také v Brně. Ten ve svém nálezu na
jaře 2013 konstatoval právo obcí na regulaci herních hazardních zařízení, která
povoluje ministerstvo financí.
Do Brna jsem přijel na pozvání zmíněných aktivistů z recesistického hnutí Žít
Brno. Hodinu před začátkem jsme šli jednu takovou hernu navštívit, abych si udělal reálnou představu, o čem budou zastupitelé městské části Brno-střed hlasovat. Přišli jsme slušně oblečení, u vchodu
slušně pozdravili a – narazili na dvoumetrového Ramba, který nás odmítl vpustit,
jen co uviděl naše občanky a za námi na
chodníku kameru České televize. Po pár
minutách dohadování, že chceme jako
kteříkoliv jiní návštěvníci jít dovnitř, moji
brněnští průvodci zavolali na obsluhu
policii, že jsou pošlapávána naše práva
na vstup do tohoto zařízení. Když absurdita, tak ve velkém stylu. Než policie za
obdivuhodných necelých deset minut
dorazila, obsluha bez povšimnutí (a bez
dodržení zákonné povinnosti, aby se návštěvníci prokázali občankou) vpustila
tři muže, z nichž dva měli na sobě teplákovou soupravu. Evidentně štamgasti.
Herna na Křenové ulici se totiž nachází
v blízkosti státem oficiálně uznané so-
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ciálně vyloučené romské lokality, kde je
nežádoucí provozovat hazard.
O necelou hodinu později na zastupitelstvu bylo narváno k prasknutí. Mezi
bodrými svalovci byla ukryta největší esa
herního byznysu, ale účastnili se také desítky občanů, zástupci médií, bývalá zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová či
bývalá soudkyně Ústavního soudu, dnes
senátorka Eliška Wagnerová. Následovaly dvě hodiny dusné atmosféry, nátlaku,
argumentů i výkřiků a také slaboduchých výroků od vedení městské části, že
herny musí zůstat, aby si měli Vídeňáci
kde zahrát, když přijedou do Brna. Asi Vídeňáci v teplácích.
Vývoj v Praze
a na Libuši
Situace v hlavním městě je nakonec
o poznání horší než výsledný stav v Brně.
Z velkých číslovaných městských částí se
k nulové toleranci přihlásily pouze tři radnice (Praha 2, Praha 6, a sousední městská
část Praha 12), mezi menšími je to obdobné s tím, že některé okrajové městské
části tento nešvar netrápil ani v minulosti.
Platná vyhláška z podzimu 2013 stanovuje, že v naší městské části je stanovena
čistá nula. Tento náš postoj je setrvalý už
od roku 2011, kdy jsme „nulu“ do vyhlášky prosadili poprvé. „Jak je tedy možné, že
herny nemizí?“ ptáte se mě. Mizí. Pomaleji, než bychom si ovšem přáli, ale mizí. Jak
ukazuje přiložený graf, počet hazardních
zařízení za poslední rok klesl o polovinu!
Kde tedy zmizely, když ty herny nadále
fungují? Především na méně viditelném
místě v areálu Sapy, kde už byly nenávratně zrušeny některé celé herny, v jiných
provozovnách herních zařízení ubývá.
K úbytku počtu hazardních zařízení dochází i v hernách na Libušské ulici. Zde je
situace ovšem složitější. Zatímco vedení
Sapy vypovědělo nájemní smlouvy, a tím

Počet míst heren a kasin v Praze
Městská část

Stav k 30. 4. 2014

Praha-Libuš

9

0

Praha 1

41

21

Praha 2

40

0

Praha 3

57

7

Praha 4

61

27

Praha 5

45

14

Praha 6

31

0

Praha 7

35

26

Praha 8

70

50

Praha 9

39

36

Praha 10

55

31

Praha 11

39

24

Praha 12

14

0

docílilo ukončení činnosti celých provozoven, v případě heren mimo tuto tržnici se
postupuje podle správního řízení vedeného u Ministerstva financí. Na základě
platné vyhlášky o regulaci hazardu v Praze odbor Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí
odebírá licence k provozování. Vzhledem
k desítkám vyhlášek z celé republiky
mnoha obcí se jedná o desítky tisíc správních rozhodnutí, proti kterým se hazardní
mafie za spolupráce právníků odvolává,
a proces odebírání licencí tak maximálně
zdržuje. Navíc většinou takovou hernu na
jedné adrese neprovozuje pouze jedna
společnost, nýbrž vícero. Například herna u autobusové zastávky Libušská, která
obzvláště kazí vzhled obce a shlukují se
u ní negativní živly, byla provozována dokonce sedmi společnostmi! Nyní, k 30. 4.
2014, mají v této herně herní zařízení už
jen tři společnosti, dalším čtyřem už byla
licence na provozování na této adrese ministerstvem financí odebrána. Sama herna ale zatím funguje i nadále, byť s menším počtem hazardních zařízení

Uvedeno ve vyhlášce

Co s tím?
Dvě věci. Za současného stavu vydržet. Jak je patrné z otištěné tabulky,
i v dalších městských částech, kde odmítají herny na svém území, teprve na
zrušení všech heren čekají. Časem všechna správní řízení doběhnou a na Libuši
se konečně dočkáme, že nebude jedna
jediná herna. Proces nelze nijak urychlit a jako vedení městské části jsme pro
konec hazardu na Libuši a Písnici udělali
maximum. Současně je nutné změnit
legislativu tak, aby regulace heren byla
pružnější a obcím vycházela vstříc. Návrh
novely zákona, podle které je do tří měsíců od vydání vyhlášky regulující hazard
automaticky odebrána licence bez možnosti odvolání, již čeká na projednávání
v Poslanecké sněmovně.
Jiří Koubek, starosta,
koubek@praha-libus.cz
Tabulka a graf: autor
Zdroj dat: MF ČR, o. s.
Občané proti hazardu

Počet hazardních zařízení
na Libuši a Písnici klesá

duben 13

červen 13

září 13

prosinec 13

duben 14

?

??
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MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 2O14
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.

ČERVEN 2014
(výběr z programu)
3. 6. | ÚT | Ubrouskování s dětmi – oblíbená výtvarná technika
uzpůsobená tak, aby ji zvládli i naši
nejmenší
4. 6. | ST | Sporťáček – sportovní
dopoledne pro nejmenší
9. 6. | PO | Rytmika s Hankou
10. 6. | ÚT | Léčivé obrázky –
mandaly k uklidnění s Luckou
16. 6. | PO | Ekologická výchova
– vlastivědná procházka č. 4
na téma Oheň v životě indiánů.
Vycházet budeme od dřevěného
vláčku u retenční nádrže v Modřanské rokli v 9.30 a v 16.00. Prosíme o dochvilnost – společně
se přesuneme na klidnější místo. Popovídáme si o životě indiánů a významu ohně, zkusíte si kvíz
na poznávání indiánských výrobků
a materiálů a nakonec předvedeme
ukázku rozdělávání ohně pomocí
křesadla (dopoledne) a třením dřev
(odpoledne). Předpokládaná délka
akce max. 2 hodiny. Prosíme o přihlášení na e-mailovou adresu:
kuratkomc@seznam.cz. Akce
se koná za každého počasí!

17. 6. | ÚT | Malování sádrových
odlitků – oblíbená dětská zábava
18. 6. | ST | Sportovní dopoledne
pro děti i maminky s Helenou
23. 6. | PO | Tanečky a písničky
pro nejmenší
24. 6. | ÚT | Malujeme prstovými barvami na velké čtvrtky,
a přesto děti doma nic nezapatlají
25. 6. | ST | Předprázdninové rozloučení s Kuřátkem – snad i se
zmrzlinou – tradiční rozlučka se
školním rokem. Sraz v 10.00 na dětském hřišti na Sídlišti Písnice na dohled od Klubu Junior. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v naší
herně v ZŠ Meteorologická. Přijďte si
to s námi pořádně užít!
Od 26. června do 7. září budeme mít
v Kuřátku PRÁZDNINY. Přejeme
Vám pěkné léto!
Kompletní nabídku programů,
služeb a aktivit naleznete na adrese:
www.kuratko.mistecko.cz a na facebooku. Případné změny a detaily
k vybraným programům naleznete
taktéž na webu MC či na nástěnce
v centru Kuřátko.
Za MC Kuřátko Hana Kendíková

T. J. Sokol Libuš

1. burza knih
v Libušské sokolovně
Máte doma přečtené dětské
knihy a knihy pro dospělé a
mohly by se ještě někomu hodit, nebo naopak hledáte knihu a nemůžete ji nikde sehnat?
Dovolujeme si Vás proto pozvat na
1. burzu knih.
Kdy: v úterý 17. června 2014
od 18.00 do 20.00 hodin
Kde: Libušská sokolovna
Adresa: Libušská 294/129, 142 00 Praha 4 – Libuš
Kontakt: Vladimíra Tomášková, e-mail: sokollibus@volny.cz, tel. 723 502 191
Vstupné dobrovolné!

Cyklostezky 8. ročníku akce Pražské cyklozvonění zavedou cykloturisty letos v září do Prahy 13.
Poprvé při akci Pražské cyklozvonění bude mít peloton cykloturistů příležitost projet nově otevřenou cyklistickou lávku zavěšenou
pod mostem dálničního obchvatu
Prahy, stavba 513. Lávka propojuje
pro cyklisty oba břehy Vltavy a klene se přes celé Radotínské údolí.
Trasa povede dále nádhernou
krajinou přírodního parku Prokopské údolí a pozvolným stoupáním
přivede cyklopeloton do pražských
Butovic.
Podrobné informace k dalšímu
ročníku Pražského cyklozvonění budou k dispozici začátkem léta.
LK

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.

PROGRAM KLUBU
NA ČERVEN 2014
Všem, kteří se chtějí na našich
přednáškách něco dovědět, oznamujeme, že vás čeká již dne 3. 6.
2014 pokračování pěkné přednášky
o vzniku a vývoji země – tentokráte
o vzniku Evropy a jiné.
Všechny vás co nejsrdečněji zveme
na následující připravovaný program
před prázdninami, které se již blíží.
3. 6. | Přednáška pí prof. H. Samcové
o vzniku Evropy všem, co navazuje.
Nenechte si ujít přednášku ani oslavu pětaosmdesátin pí Veselé, která
chce v kruhu klubových přátel oslavit. Na toto krásné a zajímavé odpoledne všechny srdečně zveme!
9.−13. 6. | Zájezd 45 účastníků do
Františkových Lázní – opakujeme
pro velký zájem s velkým programem a velkou nabídkou celého lázeňského kolektivu.
10. 6. | Volná zábava s přípravou pěkného závěrečného výletu dne 24. 6.
17. 6. | Historická přednáška k 100.
výročí 1. světové války. Paní prof.
Randová bude mít velmi zajímavou
přednášku, kde se dozvíme, jak to
vše bylo a ještě něco navíc.
24. 6. | Závěrečný výlet s pí Randovou do Litomyšle, Slatiňan. Pro velký
zájem je objednán velký autobus,
může se přihlásit až 53 osob. Odjezd
z Libuše od Eimů v 7 hodin, prohlíd-

ka zámku, oběd. Zámek Slatiňany
s ojedinělým hipologickým muzeem. Prohlídka hřebčína s volným výběhem koní, kde se natáčel též seriál
Dobrá voda. V parku kočičí hrádek,
vyhlídková věž a jiné.

PRÁZDNINY
A DALŠÍ PLÁNY
Vážení přátelé! Jsme rádi, že vás
stále vidíme na našich akcích, máme
z toho radost a byli bychom rádi,
kdyby vaše zdraví, přátelství a stále
dobrá nálada trvaly nekonečně! Ať
si o prázdninách hodně odpočinete, nabijete se novou energií. Budeme se moc těšit na setkání v klubu
dne 2. 9. 2014. Připravujeme výlet
do Maďarska, výlet do Brna do vily
Tugendhat, již máme objednávku,
dále zdravotní přednášku a jiné.
Sledujte proto zářiový časopis
a informace o těchto akcích.

KNIHOVNA
O PRÁZDNINÁCH
OTEVŘENA

Knihovna pro náročného čtenáře
a pro letní prázdninový a odpočinkový čas s knihou je otevřena stále každé úterý od 14 hodin do 18 hod. Pan
knihovník se na vás bude těšit. Poradí
i potěší!
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková
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Vztahy mezi majoritou, vietnamskou
menšinou a dalšími národnostními
skupinami v Praze-Libuši
Žijeme spolu, nebo vedle sebe?
Kde se potkáváme
a kde se míjíme?
Jak se vidíme a vnímáme?
Co nás trápí?
Co si pochvalujeme?
Co o sobě vyprávíme?
V čem se mýlíme?
Jak nám stereotypy
zastírají skutečnost?
Jaké bariéry soužití
považujeme za významné?
Lišíme se mezi sebou?
Zveme všechny zájemce na seminář o vzájemném soužití majority, Vietnamců a dalších národnostních skupin v městské části Praha-Libuš a blízkém okolí.
Přijďte diskutovat o výsledcích šetření soužití pohledem majority i pohledem vietnamských Libušanů. Šetření bylo provedeno Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Pra-

ze na základě zadání Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky.
Seminář se koná v pondělí 16.
června 2014 od 18 hodin v jídelně Základní školy Meteorologická,
Meteorologická 181, Praha 4 – Libuš.
Program:
18.00–19.00 – Vystoupení starosty městské části Praha-Libuš a zástupců Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
19.00–20.00 – Diskuse
Na závěr setkání bude připraveno
drobné občerstvení z českých a vietnamských specialit.
Setkání doprovodí fotografická
výstava z každodenního života na
Libuši a v Písnici.
Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D.
Mgr. Klára Fiedlerová
Katedra sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

LAČHE ČHAVE
VOLNOČASOVÝ KLUB
ROZHLEDNA
Jsme volnočasový klub pro děti
a mládež ve věku 6–15 let. Můžeš
s námi trávit svůj volný čas, během
klubu můžeš kdykoliv přijít nebo odejít. Součástí klubu je stolní fotbálek,
ping-pongový stůl, spousta společenských her, internet a mnoho 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 možnost vytvořit si svůj osobní plán, například ohledně pomoci se školou,
s problémy ve vztazích aj.
Program na měsíc červen
5. 6. | Den dětí – jaké mají děti práva, soutěže o ceny
12. 6. | Pohybové hry na hřišti Klokotská (sraz v klubu v 13.30 h)
19. 6. | Různé techniky origami, povídání o historii Japonska
21. 6. | Benefice o. s. Lačhe Čhave
v kavárně Café na půl cesty (Centrální
park Pankrác) od 14.00 do 22.00 h
26. 6. | Plány na prázdniny – zásady
první pomoci
30. 6. | Loučení se školním rokem,
klub otevřen od 11 h, velkolepá párty a diskotéka s hity na přání.
Změna programu vyhrazena.

Více informací naleznete na www.
lache-chave.cz nebo na FB profilu
NZDM Rozhledna. Těšíme se na vás!
Veronika, Markéta, Anička, Kim a Hanh

Nedělní výlet na červen
22. 6. | Bílá hora − Obora Hvězda,
návštěva letohrádku, sportování na
Ladronce, Břevnovský klášter a jeho
zahrady, „ keškolov“, kvízová hra Evropa a třicetiletá válka.
Více informací na tel.: 775 409 533
Soňa a Petra
Těšíme se na vás!
Rozjeď to v Rozhledně
Komunitní vzdělávání a sdílení
zkušeností pro inspiraci a osobnostní rozvoj. Každý má různé zájmy, každý umí něco jiného a druhé může
inspirovat. Ve středu od 19 do 21 h.
18. 6. | Žongléři z Tribo Fuego, jednoho z nejdéle fungujících uskupení
na české scéně, přijdou popovídat
o žonglování a fireshow. Dozvíte
se něco z historie žonglování obecně i konkrétně o vývoji v Čechách
v posledních letech. Uvidíte ukázky
různých žonglovacích technik, žonglovacích rekvizit a budete si je moci
sami vyzkoušet. Budeme se věnovat
i žonglování s ohněm, včetně ukázky
vybavení, informací o bezpečnosti při
práci s ohněm a hořlavinami a vlastní
ukázky fireshow. Podělíme se o osobní zkušenosti a zážitky ze žonglování.
Veronika Matysová

inzerce 

písnice

PRODEJ A SERVIS
jízdních kol a doplňků
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
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Otevírací doba:
Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 | Pá: 1000−1800 | So: 900−1400
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Odstávky teplé vody
Předběžné termíny odstávek v dodávkách
tepelné energie v roce 2014*

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 a b l e s k . cz

Lokality

Termíny od – do

Komořany

23. – 24. 6.

Lhotka, Libuš – oblast ulic
Mariánská, Růženínská,
Krhanická, Olbramovická,
Ve Lhotce, Lhotka, Libuš – oblast
ulic Cílkova, Pšenčíkova, Liškova,
Cihlářova, K Lesu, Šatrova

11. – 14. 8.

Lhotka, Libuš – oblast ulic
Papírníkova, Pavlíkova,
Zimova, Gen. Šišky

11. – 13. 8.

Modřany

11. 8.

Modřany – oblast ulice Petržílova

11. – 16. 8.

Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody.
Během těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav
teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které
jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla
a teplé vody.

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.
* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz,
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. � VÁŠ DODAVATEL TEPLA

www.ptas.cz
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha ﬁrmy 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

