SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ KOLÁČ

Libuš
a Písnice

DRAKIÁDA: 4. ŘÍJNA
KROUŽKY, KURZY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

9 | 2014

KONTEJNERY NA OBJEMNÝ ODPAD A BIOODPAD
Z HISTORIE: SOKOL ZA TOTALITY
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1| Vietnamsky mluvící začátečníci se mohou pravidelně učit česky.
2| Kuřátko zve další maminky.
3| Pokračuje cvičení pro seniory na sídlišti Písnice.
4|	Co získali v MŠ K Lukám za starý papír?
5| Při úklidu v Modřanské rokli narazíte na ledacos…
Foto: archiv Lačhe Čhave, Helena Herelová, archiv Klubu Junior,
archiv MŠ K Lukám a Petra Sedláčková.
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Upečte koláč z jablek
a přihlaste ho do soutěže

O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ KOLÁČ
v pátek 26. září 2014
od 16 hodin na

Jablkobraní

Program:
→ Dračí soutěž
→ Zábavné
soutěže o ceny
→ Doprovodný program
(jízda na ponících,
malování na obličej)
→ Aktivity z oblasti
zdravého životního stylu
a prevence nemocí
→ Ukázka z činnosti
občanských sdružení a spolků
→ A další zábavné
i vzdělávací aktivity

v parku Kamýk

&
den PRO ZdRAVÍ
A eneRgetiku

Dračí soutěž:
14.30–15.00 přihlášky
15.00–17.00 soutěž
17.30 vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií
Kategorie dračí soutěže:

1. Nejkrásnější létající drak
2. Nejdéle létající drak
3. Nejoriginálnější drak

Občerstvení pro děti ZDARMA.

V programu akce bude
živá muzika, kulturní
vystoupení, gastronomické
speciality z různých
zemí a také workshopy
a sportovní zápolení.
Připravena je i soutěž
v pojídání jablečných
koláčů.

Vyzýváme hospodyňky,
cukrářky a kuchaře či
kuchařky:
upečte oblíbený jablečný
koláč podle vaší vyzkoušené
receptury a přihlaste
ho do soutěže
„O nejlepší
jablečný koláč“.

Vzorky koláčů (pro posouzení
poroty a přítomných) a váš
recept na jeho přípravu
přineste v uzavřené krabici
na místo konání akce
26. 9. 2014
od 15:00 do 16:30 hod.
Kontaktní osoba:
Jana Martínková

Pro vítěze budou připraveny lákavé ceny.
Děkujeme všem a těšíme se na společné setkání na Jablkobraní v parku Kamýk.

MČ Praha-Libuš Vás zve na

Libušsko-písnický

DUATLON
dětí a mládeže

Pořadatel:
MČ Praha-Libuš
(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:
Smyčka před Klubem Junior,
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

4. října
2014

Prezentace:
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení
prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,
142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@gmail.com)
Disciplíny:
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.
Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo
Podmínky účasti:
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,
cyklistická přilba pro cyklistickou část.
Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení
bude provedeno před startem příslušné kategorie.
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2005 a mladší)
není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti
zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

2 | U nás | 9/2O14

Časový program:
830 začátek prezentace
930 hod. start kategorie do 7 let
1000 start kategorií 8–9 a 10–11 let
1030 start kategorií 12–13 a 14–15 let

Kategorie:
Zařazení do kategorie je určeno
podle roku narození závodníka.
→ Děti do 7 let:
běh 300 m, kolo 1,2 km
→ Děti 8–9 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Děti 10–11 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Mladší žáci 12–13 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→ Starší žáci 14–15 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
Při malém počtu závodníků v kategorii bude
její start spojen se sousední kategorií
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii
bude oceněno
Vyhlášení výsledků:
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

Kronika

SLOVO STAROSTY

V

ážení občané Libuše a Písnice, věřím, že čas prázdnin a dovolených jste využili k občerstvení fyzických
i duševních sil. Pro nás jako každoročně to byl čas spustit či dokončit
rozpracované stavební práce v našich školách. Největším úkolem,
a vlastně vůbec největší investicí
uplynulého volebního období, byla
rekonstrukce Mateřské školy Ke Kašně. Mám v živé paměti,
jaký dojem na mě udělala budova,
když jsem do ní před čtyřmi lety
poprvé vstoupil. Nezateplená budova, plesnivé zdi v hospodářské
části, drahé vytápění elektřinou, ve
stěnách azbest. To už je dnes minu-

lostí. V létě byla rekonstrukce sanací azbestu a změnou zdroje
vytápění dokončena. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat všem
svým spolupracovníkům, kteří se
o ni zasloužili a obětovali i část své
letní dovolené. Děkuji také paní ředitelce a celému personálu školky za
trpělivost, kterou projevili při svém
dočasném azylu v Klubu Junior.
I přes počáteční problémy vše nakonec proběhlo ke spokojenosti
rodičů a jejich dětí. Více o celkové
rekonstrukci této školky si můžete
přečíst na straně 10 tohoto čísla časopisu U nás v textu mé zástupkyně
PaedDr. Jaroslavy Adámkové, která
má lví podíl na získání více než třináctimilionové dotace z rozpočtu
hlavního města Prahy na celkovou
rekonstrukci. Tak ať se dětem a jejich
rodičům ve staronové školce líbí!
K této školce se váže ještě další
nová událost. Již několik let jsme
si vědomi toho, že pozemek mateřské školky je v duplicitním
vlastnictví a v případě soudního
procesu nemáme bohužel jediný písemný právní titul, kterým bychom
mohli vlastnictví prokázat. Je tedy
fakticky jisté, že bychom soudní při
o pozemek prohráli. Budova je legální, ale k čemu je nám budova školky bez příslušné zahrady? I s tímto
kostlivcem jsme se pokusili vypo-

řádat. Na červnovém zastupitelstvu
jsme učinili zásadní krok k získání
pozemků do vlastnictví obce. Je to
proces ještě na dlouhé měsíce s nezbytnou aktivní spoluprací hlavního
města Prahy, ale věřím ve šťastný
konec a výslednou dohodu, která
bude ku prospěchu obou stran.
Práce v mateřské školce nebyly
ovšem jediné, které o prázdninách
probíhaly. V Základní škole Ladislava Coňka jsme se pustili do
rekonstrukce kotelny a v Klubu
Junior do přípravy nové třídy
mateřské školky, kterou otevřeme od října. Dosáhneme tak umístění dalších více než dvou desítek dětí
do předškolního vzdělávání.
Rada městské části během léta
podpořila projekt vzniku komunitní zahrady. Možná už jste o tomto
relativně novém fenoménu něco zaslechli. Nedávno jsem viděl v televizi
pořad na toto téma a záhy jsem zjistil, že zásluhou paní Moniky Köhlerové na sídlišti u ulice Na Domovině
takovou malou komunitní zahradu, tvořenou především záhonem
s okrasnými květinami a bylinkami,
již máme. Nyní rada svým usnesením podpořila vznik další komunitní
zahrady, tentokrát v samé blízkosti nedávno zprovozněného hřiště
Klokotská na dosud nevyužívaném
obecním pozemku. Těší mě, že dob-

ré sousedství se dá navazovat i mezi
paneláky a netřeba nutně využívat
ani biokoridorů či jiných ploch někde za obcí. Věřím, že podobný model, který funguje již na mnoha místech po Praze, má šanci se ujmout
vedle Klokotské i na dalších místech
naší městské části. Iniciátorům držím palce a spolu s vámi budu jejich
snažení s radostí sledovat.
Závěrem mi dovolte dvě pozvání.
Loni se v parku U zahrádkářské kolonie uskutečnil první ročník akce Jablkobraní, na kterém se sešlo několik stovek návštěvníků jak z Libuše, tak i ze sousedních Modřan. Na
loňskou akci navazujeme druhým
ročníkem v pátek 26. září odpoledne
a všechny vás co nejsrdečněji zvu. Je
radost se setkávat v místě, kde ještě
před několika lety byly haldy nepořádku a přerostlé křoviny. S předstihem, ale s ohledem na brzký říjnový
termín – sobotu 4. října – zvu všechny malé i velké na tradiční Drakiádu. Chcete-li uspět v soutěži o nejoriginálnějšího draka, máte už nejvyšší čas pustit se do práce!
Na setkání s vámi se těší
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

DESET STATEČNÝCH V MODŘANSKÉ ROKLI
V sobotu 28. června – během prvního prázdninového víkendu
– zorganizovalo Občanské komunitní fórum, o. s., akci Ukliďme
Modřanskou rokli.
Inspirovali jsme se mezinárodní
kampaní Ukliďme svět podporující dobrovolníky, aby se zapojili do
úklidu svého okolí. Akci finančně
podpořila městská část Praha-Libuš
z Dotačního programu Zdravá Libuš
a Písnice.
Sešlo se 10 statečných, kteří se
rozhodli něco udělat pro čistější
a hezčí Libuš. Společně jsme během
tří hodin posbírali 18 pytlů odpadků.
Vybrali jsme si nedaleké chráněné
území a Libušský potok. Začali jsme
na sídlišti Libuš v ulici Výletní odstraněním velké části černé skládky poblíž „venkovní posilovny“. Prošli jsme
také ulici Skalská a Na Šejdru. Poté
už jsme směřovali podél čističky do
rokle. Úklidovou akci jsme zakončili u retenční nádrže. Odpadky jsme
sbírali nejen podél cesty, ale také
na svazích poblíž čističky a v sa-

motném potoce. Mnoho nepořádku
nebylo na první pohled vidět – například různé igelity ve vodě. Našimi nejlepšími úlovky byly matrace,
několik kusů slušivých bund a sukní
a dřevěný stolek ze 40. let.
Za odměnu nás čekalo taneční
vystoupení skupiny Kintari zaměřující se na tance z Indonésie, povídaní o cestování v této asijské zemi
a poté táborák a opékání buřtů.
Na akci jsme pozvali i pana polesného Josefa Holeše z Lesů hl. m.
Prahy, který má tuto oblast na starosti, aby nám řekl něco o přírodě
a zvířatech žijících v rokli. Dozvěděli
jsme se například, že se na jaře můžeme zúčastnit vysazování nových
stromků. A také proč je akát v rokli
nevítanou dřevinou – jeho listy totiž
obsahují velké množství dusíku, který nesvědčí rostlinám v okolí.

Za pomoc děkujeme všem účastníkům a členům Občanského komunitního fóra, kteří pomáhali. Podpořil nás i Český svaz ochránců přírody
a Lesy hl. m. Prahy, které nám zdarma odvezly posbíraný odpad.
Podobnou akci bychom rádi zopakovali. Doufáme, že se tam s ně-

kterými z vás potkáme. Více informací na Facebooku Občanského
komunitního fóra.
Petra Sedláčková,
Občanské komunitní fórum, o. s.
Foto: Eliška Leblová
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JAK DOPADLO HLASOVÁNÍ O PROBLÉMECH
LIBUŠE A PÍSNICE 2O14
V květnu a červnu letošního roku mohli obyvatelé přispět svým
názorem do ankety o problémech Libuše a Písnice a vyjádřit se
k tomu, co je potřeba změnit.
Pojmenování problémů zařazených do hlasování nevzniklo v hlavách úředníků nebo vedení městské
části, ale stanovili je občané přítomní na dubnovém veřejném fóru. Jak
tyto problémy korespondují s názory ostatních obyvatel Libuše a Písnice, můžete posoudit v připojeném
přehledu, kde jsou zahrnuty výsledky veřejného projednání i výsledky
ankety. Jedná se o problémy, které
získaly nejvíce hlasů.
Na zářijovém zasedání budou
s těmito výsledky seznámeni zastupitelé městské části a poté se jejich
řešením budou zabývat kompetentní zástupci starosty a odborní zaměstnanci úřadu. O průběhu řešení
problémů vás budeme informovat
jak prostřednictvím časopisu, tak
webových stránek městské části.
Na zmiňovaných stránkách www.
praha-libus.cz, v sekci Zdravá Libuš
a Písnice, naleznete nyní i přehled
problémů 10P roku 2013, kde je ke
každému problému připojen komentář a stav řešení.
Aby naše informace o výsledcích
anket byla kompletní, uvádíme ještě jednu anketu, která proběhla na
základě Studentského fóra v červnu
letošního roku. V ní měli možnost
hlasovat žáci a studenti základních
a středních škol o problémech, které
si stanovili během společného setkání na fóru (informace o Studentském fóru byla uvedena v předchozím čísle časopisu U nás). Jak hlaso-

vání dopadlo, můžete posoudit sami
a povšimnout si toho, že ve dvou
námětech nastala v obou anketách
shoda. Je nezbytné dodat, že k problémům mladých přistupujeme se
stejnou odpovědností a snažíme se
najít jejich řešení.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu Zdravá Libuš
a Písnice a MA21, Úřad MČ Praha-Libuš
Foto z veřejného fóra k problémům roku
2014 v MČ Praha-Libuš: Kryštof Štafl

PROBLÉMY ROKU 2014 – VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ OBČANŮ

STUDENTSKÉ PROBLÉMY ROKU 2014

Uzavřít herny a kasina (urychlení procesu)

Provádět kontroly prodeje tabáku
a alkoholu dětem

Zajistit v nočních hodinách v městské části zvýšený dohled
městské policie
Rekonstruovat ulici Libušská v Písnici, včetně kruhového
objezdu s Kunratickou spojkou
Řešit nedostatek míst ve školkách

Zrušit herny
Opravit silnice a chodníky v městské
části (včetně vybudování chodníku k ZŠ
L. Coňka)

Zabránit znečišťování vzduchu v městské části z lokálních
topenišť

Vybudovat nové sportoviště

Nalézt vhodný objekt pro prodejnu potravin ve staré Písnici

Zřídit veřejnou knihovnu

Podpořit dodržování povolené rychlosti u nově navržených
přechodů na ulici Libušská v Libuši instalací semaforu
s měřícím zařízením, případně stavebními úpravami či jiným
vybavením přechodu zvyšujícím bezpečnost chodců

Zajistit četnější spoje MHD o víkendech
(autobusová linka 113)

Změnit legislativu a kritéria pro přijetí dětí do mateřských
škol

Opravit hřiště u pyramidy v ulici Na Okruhu
na Sídlišti Písnice

Zajistit prodloužení nočního autobusového spoje do staré
Písnice

Zřídit klubovnu pro mladé

Zvýšit kapacitu Základní školy Meteorologická

Vybudovat sportoviště u ZŠ L. Coňka

Podporovat výuku cizích jazyků na školách

T. J. SOKOL LIBUŠ

BURZA KNIH V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ BUDE POKRAČOVAT
První burza knih v libušské
sokolovně proběhla 17. června. Další se plánuje na polovinu listopadu, tak si udělejte
v knihovně pořádek a určitě
přijďte!
Knihy dnes nejsou levná záležitost. Podle domácí knihovničky se
pozná, jaké má její majitel zájmy, co
ho baví. Existují knihy, které ve své
knihovně určitě mít chcete, ale někdy se stane, že si koupíte knihu, kte-

4 | U nás | 9/2O14

rá vás zklame, či potřebujete udělat
místo pro další kousky. Možná, že nějakou knihu naopak sehnat nemůžete, nebo se společně se dvěma lidmi
sestěhují dvě knihovničky a najednou máte doma jeden titul dvakrát.
Dalšímu odrostly děti a dětské knížky mohou posloužit někomu jinému.
Proto nás napadlo zrealizovat
burzu knih a nabídnout všem zájemcům možnost nabídnout nepotřebné knihy jiným čtenářům, či si
nějakou knížku přijít vybrat.

Protože jsme podobnou akci
uspořádali poprvé, měli jsme obavy, že třeba nikdo nepřijde. Byli
jsme rádi, že přišel. Několik lidí si
celé dvě hodiny postálo u svých knížek, které se prodávaly opravdu za
babku (jednou přečtené knihy pořízené za dvě tři stovky jste tu mohli
koupit za desetinu). Jiní přišli, prohlédli vystavené knížky, nakoupili
a odešli. Daly se tu pořídit dětské
knížky, beletrie, populárně naučná
literatura i encyklopedie.

Doufáme, že se akce ujme a v listopadu dorazí ještě větší počet kupujících i prodávajících všech generací, aby si každý přišel na své. Potřebné informace budou zveřejněny
v měsíčníku U nás, na webových
stránkách Sokola Libuš a na nástěnkách v sokolovně.
Těšíme se na všechny účastníky
příští burzy.
Eliška Leblová a Vlaďka Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
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LAČHE ČHAVE

VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE HOVOŘÍCÍ VIETNAMSKY
V pondělí 28. července jsme zahájili pravidelnou výuku českého
jazyka pro úplné začátečníky, který organizuje Lačhe Čhave na
základě výběrového řízení z MČ Praha-Libuš.
Setkání probíhá dvakrát týdně,
vždy dvě hodiny od 20 do 22 hodin.
Výuka bude pokračovat až do konce roku 2014. Do kurzu jsme mohli
přijmout maximálně 25 osob, vzhledem ke kapacitě prostoru v Klubu
Senior a vzhledem k možnostem
dvojice lektorů, kteří kurzy vedou.
Jedná se o českého pedagoga a tři
komunitní tlumočníky, kteří ovládají
perfektně český i vietnamský jazyk
a společně s učitelem vysvětlují lát-

ku a rozdíly v gramatice a používání
jazyka. Zájem ze strany studentů byl
ohromný, několikrát přesáhl počet
volných míst, na základě rozřazovacího testu jsme tedy vybrali ty, kteří mají velmi nízkou, nebo dokonce žádnou znalost českého jazyka.
O dílčích úspěších kurzistů vás budeme informovat.
Markéta Fišarová,
předsedkyně Lačhe Čhave
Foto: archiv Lačhe Čhave

KŘÍŽEM KRÁŽEM NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Členové modelářského klubu Křížem krážem se 20.−22. června
zúčastnili Mistrovství republiky mládeže v plastikovém modelářství, které bylo v letošním roce součástí VII. ročníku soutěže Pohár starosty Mariánských Lázní, pořádané KPM Mariánské Lázně.

Pohár starosty Mariánských Lázní
věk

kategorie

měřítko pořadí

jméno

žáci

vojenská technika

1/72

oceněný model

Kryštof Dvořák

žáci

vojenská technika

1/72

oceněný model

Jan Kolařík

žáci

vojenská technika

1/48

oceněný model

Jakub Nedvěd

žáci

letadla

1/72

oceněný model

Štěpán Šámal

žáci

letadla

1/48

oceněný model

Štěpán Šámal

žáci

diorámy

oceněný model

Štěpán Šámal

žáci

diorámy

oceněný model

Jakub Nedvěd

kadeti

vojenská technika

1/72

oceněný model

Jan Tomášek

kadeti

letadla

1/72

oceněný model

Pavlína Šámalová

dospělí

vojenská technika

1/72

oceněný model

Jaroslav Koukolíček

Mistrovství republiky mládeže 2014
Soutěže proběhly v krásném prostředí lázeňského městečka Mariánské Lázně v důstojných prostorách
městské radnice.
Část soutěžících z našeho kroužku
a vedoucí, kteří byli nominováni jako
rozhodčí, dorazili do místa konání již
v pátek. V sobotu pak úderem desáté
hodiny dopolední byly obě soutěže
zahájeny. Vyhodnocení porovnávací
soutěže Pohár starosty Mariánských
Lázní probíhalo v sobotu a odpoledne byly známy výsledky. V podvečer
byly vyhlášeny výsledky. V něm si
mimo jiné cenu Best of Show Junior
odnesla naše členka Pavlína Šámalová a s ní velkou krabici Spitfire Mk.
IXE od firmy Eduard.
Pro nás stěžejní soutěž mistrovství mládeže bylo soutěží bodovací.
Rozhodčí skončili bodování jednotlivých kategorií také v sobotu odpoledne a rovnou vyhlásili tzv. obhajo-

by (jedná se o otázky na soutěžícího,
aby se rozhodcovský sbor ujistil, že
model zhotovil soutěžící sám), do
kterých začlenili i jednoho z našich
žáčků. Ten obstál, a tak bylo vše připraveno k nedělnímu finále.
Sobotní den vyplňoval bohatý
doprovodný program. Jednak návštěva parku miniatur Boheminium,
kde bylo možné zhlédnout zmenšeniny staveb známých budov v České
republice. Potom nastoupila odpolední až večerní „after party“, doprovázená koncertem hudební skupiny
Stan and Tony Revival, jejíž zpívající
bubeník je zároveň členem místního
modelářského klubu a která přispěla k navázání hlubších vztahů nejen
mezi dospělými modeláři z celé republiky, ale i mezi „potěrem“, který
se na soutěžích pravidelně potkává.
V neděli pak bylo Mistrovství
mládeže v plastikovém modelář-

věk

kategorie

měřítko pořadí

jméno

žáci

vojenská technika

1/72

Zlatá medaile

Tomáš Macek

žáci

vojenská technika

1/72

Stříbrná medaile

Kryštof Dvořák

žáci

vojenská technika

1/72

Bronzová medaile

Jan Kolařík

žáci

vojenská technika

1/72

4. místo

Adam Strahl

žáci

letadla

1/72

Bronzová medaile

Štěpán Šámal

žáci

letadla

1/72

4. místo

Štěpán Ondrouch

žáci

letadla

1/72

5. místo

Tomáš Macek

žáci

vojenská technika

1/48

Stříbrná medaile

Jakub Nedvěd

kadeti

vojenská technika

1/72

Zlatá medaile

Jan Tomášek

kadeti

letadla

1/72

Bronzová medaile

Pavlína Šámalová

ství zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků předsedou
KPM Mariánské Lázně panem Michaelem Kaplanem, dlouholetým
a známým modelářem. Obě soutěže se nadmíru povedly. Naši mladí
modeláři z Libuše-Písnice se opět
vyznamenali. Jak v Poháru starosty Mariánských Lázní, tak v Mistrovství republiky mládeže v plastikovém modelářství obsadili řadu

předních míst ve všech kategoriích
žáků a kadetů.
Jejich vedoucí se také zúčastnili
jako soutěžící, případně i rozhodčí.
A jak tedy „naši“ dopadli? Na Mistrovství republiky mládeže v plastikovém modelářství jsme získali 2
zlaté medaile, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile.
František Čech
Foto: archiv Křížem krážem
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KLUB SENIOR
PŘEDPRÁZDNINOVÁ
LITOMYŠL

Za přispění MČ Praha-Libuš částkou 10 000 Kč jsme uspořádali náročnější celodenní předprázdninový
výlet do Litomyšle a Slatiňan. Vyjeli
jsme brzo, ale zastihla nás kolona
aut, přidalo se nutné zastavení, a tak
jsme nedojeli včas. Přesto cesta ve
zvýšeném autobuse byla nádhera −
dívat se na krajinu, přírodu, města.
Město Litomyšl by si zasluhovalo na prohlídku celý den, ale to bychom s průměrným věkem nad 70
let, při vysoké teplotě a pro únavu již
nezvládli. Paní prof. Randová nám
zajímavě vyprávěla již v autobuse.
Před zámkem vyplnila čekací dobu,
seznámila nás s tím, co můžeme
v Litomyšli vidět. Nakonec nás po
prohlídce provedla náměstím a ukázala některé význačné domy.
Při odjezdu vznikl zádrhel. Dosud
nikdy se nám nestalo, aby dvě účastnice zájezdu k autobusu nedorazily,
což způsobilo časovou prodlevu. Ještě že se nic vážnějšího nestalo. Plánovaný oběd s avizovanou časovou
ztrátou vyřešili v restauraci Inka na
jedničku: obsluha ihned, navíc milá
a s chutným jídlem.
Na prohlídku zámku Slatiňany
jsme byli rozděleni na dvě skupiny, na hřebčín nám pak zbylo jen
dvacet minut čistého času, protože
koně pravidelně zavádějí do stájí přesně v 17 hodin. Nedalo se již
nic dělat. Musíme si tedy udělat čas
a zajet na koně ještě jednou, třeba
spojit se zájezdem do Kladrub a potom i do Slatiňan, kde bychom pak
strávili celý den zvláště pro milovníky koní, dověděli se něco o historii
chovu, viděli chovné šampiony.
Prohlídka zámku s panem průvodcem Ing. Buštou byla zajímavá
díky jeho velkým znalostem a lásce
k historii. Nejzajímavější ukázkou
byla v suterénu velmi účelná a pěkně rozdělená kuchyň a dále strojovna na vytápění celého zámku. Je
sice nefunkční, ale jedná se na dobu
zhruba před 100 lety o ojedinělý
unikát v celé střední Evropě.
Ještě jsme si to v hlavě ani nesrovnali a již jsme se ubírali přes velký
park k hřebčínu. Po rozhodnutí, že se
to již nedá stihnout, jsme se pohodlně usadili pod slunečníkem a rozjímali, co dál. Nakonec vše dobře dopadlo. Pan řidič nám zastavil u velmi
pěkné cukrárny. Mnozí něco takového ještě neviděli. Nebyl problém
ochotně otevřít, s mimořádnou nabídkou vlastních čerstvých výrobků,
které byly doneseny, různých druhů
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kávy, zmrzlin, vín i likérů. Tak se nám
to na závěr moc pěkně podařilo. Konec dobrý, všechno dobré!
Organizátorka uzavřela výlet slovy: „Chtěla jsem, aby tento výlet byl
výjimečný, je mi líto, že se vše nepodařilo, jak bych si přála.” Při vystupování z autobusu ale znělo děkování
za hezký výlet jako krásná písnička.
Nesmím ještě opomenout, že na
začátku našeho výletu organizační
výbor seznámil všechny se smutnou
skutečností, že nás opustila milá,
pracovitá, spolehlivá Alenka Brabcová a že rozloučení bude 20. června v malé obřadní síni krematoria
ve Strašnicích. Její náhlý odchod byl
pro některé přímo šok.
Dále bylo mojí milou povinností
poděkovat za všechnu charitu, kterou pro nás po dobu tří let činí paní
Zdena Petrová s nevšední ochotou
a láskou (dárečky k významným narozeninám pro členy klubu, při odjezdech na týdenní pobyty i v klubu
individuálně), očividně to dělá paní
Zdeničce radost. Chtěli jsme jí k narozeninám a jmeninám, které má v jeden den, 23. 6., učinit také malou radost a dát jí samotné příspěvek na zájezd. S láskou byla seniory spontánně
vybraná velká částka a předána před
odjezdem do Litomyšle. Chtěli jsme jí
za vše poděkovat. Kdo druhým dobře
činí, sám bývá oceněn. Nedivme se,
že poděkování paní Petrové doprovázel již dojatý pláč.
Popřání hezkých klidných prázdnin zaznělo jako doplněk k zážitkům
dne, a to zvláště pro celý organizační výbor, který čekal zasloužený
odpočinek. Všichni jsme se však již
mohli těšit na setkání 2. září.

MILUJEME SLOVENSKO!

Když jaro zaťuká, je čas plánovat
týdenní pobyt v Západních Tatrách.
Vysněný pocit pak graduje již cestou v autobusu k úplnému nadšení,
že míříme opět po roce tam, kde je
nám společně s přáteli moc dobře.
Vracíme se na známá místa a máme
celý týden dovolené před sebou!
Přivítání s paní Frankovou a p.
Norisem z hotelu připraveného k rekreaci, již známá a milá obsluha potvrdila, že máme před sebou pěkný
a spokojený týden. Organizační výbor připravil návrhy na několik výletů, ale p. Noris vždy rád přispěje radou a pomocí. Jsem ráda, že mohu
být při tom, když jsou naši senioři
šťastní a vděční za vše, co můžeme
vidět v blízkém i vzdálenějším okolí.
Tradičně na Slovensku navštěvujeme termální lázně Bešeňová, které

jsou rok od roku lákavější, po osvěžení odjíždíme na ubytování zcela spokojeni. Jako každý rok vyrážíme do
Vysokých Tater se třemi variantami
výletu − pro turisty, méně náročné
a neturisty: Štrba – Solisko, Štrba –
Smokovec (lanovou na Hrebienok),
Štrba – Tatranská lomnica, lanovkou
na Skalnaté pleso, pěšky na Hrebienok magistrálou a lanovkou z Hreibenku do Smokovce. Viděli jsme také
skanzen Pribylina, Liptovský Hrádok,
Liptovskou Maru a byli opět potěšeni proměnami během tří let. Je zde
daleko více možností pro turistiku či
na procházky lesem se sběrem hub.
K programu patřila hudba místních hudebníků k poslechu i tanci,
zajímavá přednáška Horské služby
s upozorněním na nebezpečí hor,
promítání filmů o medvědech, přírodních krásách a nově připravený
film známých kameramanů o místech, kam se již my, senioři, nepodíváme. Po celém hotelu jsou také
vyvěšeny velké snímky, které tvoří
pěknou atmosféru. Klidný a pěkný
pobyt mohou využít i další spoluobčané z Libuše a Písnice, jen je třeba
se včas rozhodnout, tentokráte byl
zájezd naplněn již v únoru.
Víme, že senioři se rádi do Západních Tater vrací za turistikou na Roháče, Baranec nebo na jiné procházky v klidné lesní zóně. Letos jsme
spatřili v okolí spoušť vichřice – popadané krásné vzrostlé stromy, ale
naštěstí i k nevíře nebyly ohroženy
žádné chaty. A tak budeme sledovat, jak se s tím lesníci vyrovnají. Od
silnice při cestě ke Kožiaru jsou již
holiny namísto hustých smrků, které
nás při procházce vždy chladily.
Ke zpáteční cestě rádi přidáváme něco navíc, tentokráte zastávku v městečku Bytča. Pro milovníky
historie to byla perla. Paní historička
v archivu zdejšího hradu připravila krásné posezení, měla nachystané dokumenty nedozírné hodnoty
a spoustu vyprávění. Ale čas tentokráte určoval pan řidič. Postačila by
jedna hodina k důstojnějšímu ukončení dlouho připravované návštěvy

rodiště paní Marušky Máslowské.
Vždyť normálně se nikdo nedostane k takovým dokumentům, jako je
dopis Bathoryové, jak si stěžuje, že
děvčata dnešní doby nic nevydrží
(při mučení); dopis manžela, který
odpovídá a navrhuje, co má s polomrtvými děvčaty dělat (dát mezi prsty ruličky papíru a ty potom zapálit,
že hned ožijí); Dekret Rudolfa II potvrzující, že Bytča se stává městem;
rozsudek smrti Juraje Jánošíka, jak
má být popraven, a jiné. Také dlouze
pohovořila o filmu Bathory pana režiséra Jakubiska, který měl připravené
dvě verze; pravdivější se jí zdála první verze, kdy byla Bathoryová líčena,
jak dokládaly písemnosti; druhá verze byla natočena tak, že Bathoryová
byla pojata jako oběť své doby. Ať tak
či onak, doporučuji navštívit město
Bytča, nechat se unést dobou, kostelem a krásným náměstím, nabízejícím jako všudy na Slovensku pohostinnost slovenských lidí, kteří rádi
pohovoří se svými nedávnými spoluobčany. Neviděli jsme samozřejmě
vše − příprava rodačky paní Marušky
Máslowské byla velká. Povolala své
známé, paní učitelka Janička nám
pověděla před hradem o svatebním
domě a spoustu dalšího. Bylo překrásné počasí. Někteří, jak již to bývá,
ale na historii neslyší, stačí jim jen posezení na kávě a pivu, a již se ubírat
k domovu. Proto jsme odjížděli ve 12
hodin, i když odsouhlasený odjezd
z Bytči byl až ve 13 hodin. Většina
účastníků ale ocenila tuto zastávku
s připraveným programem.
Děkujeme všem na Slovensku,
kteří nám zpříjemnili pobyt v čele
s p. Norisem v hotelu, při zastávce
v městě Bytča to byla paní učitelka
Janička Šmahajová a paní PhDr. Janka Kurucárová s hlubokými znalostmi z historie. Pro mnohé byl zájezd
výjimečný, a to vždy potěší! Děkuji
celému organizačnímu výboru v čele
s paní Urbanovou za pomoc. Budeme-li zdrávi, budeme se opět vracet
v příštím roce.
Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior
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ÚSPĚCH
MATEŘSKÉ ŠKOLY K LUKÁM
Naše mateřská škola se zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru Sbíráme s panem Popelou.
Všichni jsme byli velice pilní a po
celý školní rok nosili starý papír do
kontejnerů, které nám firma ASA
podle potřeby měnila. Nosili i lidé
z přilehlých domů.
Všem mnohokrát děkujeme, díky
nám, vám, všem jsme se umístili na
5. místě ze 78 škol a školek ve Středočeském kraji.
V posledním týdnu nám zástupci
firmy ASA přivezli odměnu: Kromě
finanční částky, která činila za celý
školní rok téměř 10 000 korun, jsme
obdrželi pro třídy stavebnice Cheva,

domeček na hraní, velkou magnetickou tabuli, tašky na tříděný odpad,
sadu potřeb na kreslení a malování,
spoustu drobností, které si děti formou tomboly vylosovaly a odnesly
domů, předškoláci dostali svačinové
krabičky. Zkrátka radost byla veliká
a ve sběru stále pokračujeme a budeme se snažit ještě o lepší umístění.
Prosíme všechny – pomozte
a noste starý papír do modrých kontejnerů u naší školky!
Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám

ZŠ PÍSNICE
JAK DOBŘE NALOŽIT
S VOLNÝM ČASEM?
Připravili jsme pro děti pestrou nabídku volnočasových aktivit z různých
zájmových oborů. Přijďte mezi nás.
Ester Ghlimová

KROUŽKY 2014/2015
POČÍTAČE
2.–5. třída | PO 14:00–15:45
Cena: 800 Kč/pololetí, 1 400 Kč/rok
V tomto kurzu se děti naučí, jak se bezpečně seznámit s internetem a efektivně pracovat na počítači.
 SBOROVÝ ZPĚV
ST 14:00–15:45
Cena: 1 000 Kč/pololetí, 1 800 Kč/rok
Kroužek pro všechny zpěváky i nezpěváky! Naučíme se základní technice
práce s hlasem i rytmu. V průběhu
roku budou koncerty.
KONVERZACE V AJ
PO 14:00–15:45
Konverzace AJ 1 (1.−3. tř.)
PO 14:00–15:45
Konverzace AJ 2 (4.−5. tř.)
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Kroužek angličtiny s rodilými mluvčími!
Děti se učí pomocí obrázků a říkanek.
KERAMIKA
ÚT 14:00–15:45 Keramika 1 (zač.)
ČT 14:00–15:45 Keramika 2 (pokr.)
Cena: 2 000 Kč/pololet, 3 600 Kč/rok
Keramická dílna pro prvňáky a druháky. Naučíme se základní práci s hlínou
a budeme rozvíjet tvořivost dětí. Výrobky si děti odnesou domů. Na konci

roku bude výstava pro veřejnost. Pomůcky − stará zástěra nebo tričko.
ZÁBAVNÁ LOGIKA
PÁ 14:00–14:45
Cena: 1 000 Kč/pololetí, 1 800 Kč/rok
Přijďte se naučit myslet! Zábavnou formou budou děti řešit úkoly, které podpoří jejich logické myšlení i práci v týmu.
 CVIČENÍ PRO JAZÝČEK
PÁ 14:00–14:45
Cena: 800 Kč/pololetí, 1 400 Kč/rok
Cvičení pro správnou výslovnost hravou formou pod vedením logopedické
asistentky.
ČJ PRO CIZINCE
PÁ 15:00–15:45 | Cena: zdarma
 SPORTOVKY
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2800 Kč/rok
Kroužek pro sportovce i nesportovce.
Čeká vás pestrá nabídka různých sportů, her a výletů do okolí. Kroužek se
koná za každého počasí!
 ŠIKOVNÉ RUCE
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Rozhýbejte své prstíky a vytvořte originální dárky pro vaše blízké nebo doplňky jen tak pro sebe.
 ŠACHY
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Hráli jste někdy šachy? Ne? Nevadí!
Naučte se, jak myslet dopředu a rozvíjet své logické myšlení.

ZŠ METEOROLOGICKÁ
TRADIČNÍ ZAKONČENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU – ZÁJEZD

Zahraniční zájezd pořádaný ZŠ
Meteorologická tentokrát zamířil předposlední týden v červnu
do Chorvatska, letoviska Drvenik.
Součástí byly celodenní výlety do
Dubrovníku a Mostaru.
Jsme v Chorvatsku s paními učitelkami Malíkovou a Exnerovou.
Když jsme přijeli přímo k hotelu,
prošli jsme se po okolí a prohlídli si
pláž, než nám dali pokoje. Další dny
jsme se chodili koupat, po okolních
městečkách a památkách. Nejvíc
mě zaujal výlet do Dubrovníku.
Město bylo krásné a památky se mi
moc líbily. Jelikož jsem poprvé v cizině, jsem nadšená.
Kamila Lišková, 5.A

Cestou do Mostaru jsme se na
20 minut zastavili u starého tureckého městečka. Mostar je staré
město v Bosně a Hercegovině. Žijí
v něm muslimové, Srbové, Chorvaté a ostatní. Když jsme přijeli do
Mostaru, čekala už na nás průvodkyně Věra, se kterou jsme prošli
město přes starý kamenný most.
JÓGA
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Protáhněte své tělo, naučte se správně
dýchat a zároveň odpočívat.
VĚDA NÁS BAVÍ
PO 14:00–15:00
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 3 000 Kč/rok
Chceš dělat pokusy a něco nového se
naučit? Tento kroužek naučí děti dělat
bezpečné pokusy pod vedením zkušeného lektora.
FLÉTNA
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Naučte se hrát na flétničku! Tento
jednoduchý hudební nástroj má všestranné využití. Součástí výuky je nácvik dechu, čtení not a rytmus.
FRANCOUŽŠTINA
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Francouzský jazyk hravě a vesele!
 ŠPANĚLŠTINA
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Španělský jazyk hravě a vesele!
VÝTVARKA
PO 14:00–15:45 Výtvarka 1 (1.−2. tř.)

Na něm byly zarážky, aby brzdily vozy, protože most byl kluzký. Odvážlivci z něj skáčou dolů
do řeky Neretvy. Došli jsme až ke
kašně u mešity, kde jsme si mohli
napustit vodu do lahví. Při návratu k autobusu jsme měli volno na
oběd a prohlídku krámků a dalších
zajímavostí. Cestou zpět jsme zajeli k vodopádům Kravinec, kde se
nám asi nejvíc líbilo. Pak už jsme
jeli zpět do Drveniku a hned šli na
večeři. Výlet se nám strašně líbil,
užili jsme si ho.
Tereza Humlová a Anna Phamová, 6.A

I V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
BUDEME SBÍRAT A TŘÍDIT

Pokračujeme ve sběru vysloužilých elektrických spotřebičů, za které máme body. Ty směníme za sportovní pomůcky využitelné v družině
nebo na kroužcích. Můžete nosit
kdykoli během dne.
Dále sbíráme baterie, prázdné
zásobníky na barvy do tiskáren. Též
sbíráme plastová víčka, třídíme plasty a papír − dvakrát ročně celoškolní
sběr papíru.
Monika Exnerová

PO 14:00–15:45 Výtvarka 2 (3.−5. tř.)
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Pro všechny, kteří rádi kreslí, malují,
tvoří, zdobí… Domů si odnesete svoje
kresby a výtvory, kterými můžete potěšit maminku a tatínka.
 IRSKÉ TANCE
PO 14:00–15:45
Cena: 1 500 Kč/pololetí, 2 800 Kč/rok
Naučte se tancovat irské tance! Není to
jenom tanec, ale také step, posilování
a mnoho dalšího.

ZÁPIS
Bude probíhat v termínu 1.–15. 9. 2014
Přihlašování: Pro přihlášení do kroužků napište na e-mail: krouzky.pisnice@
gmail.com, stavte se osobně v termínech PO–ST od 9:00 do 15:00 nebo
v uvedených termínech zavolejte na
261 911 451. Po přihlášení vám budou
přiděleny variabilní a specifické symboly.
Pozor: Pro kroužek Věda nás baví je přihláška dostupná na: www.vedanasbavi.cz.
| Zábavná logika − přihláška dostupná na:
www.centrumnadani.cz. | Šachy − přihláška dostupná na: www.sachovykrouzek.cz.
Místo konání:
Všechny kroužky se konají v budově ZŠ
s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava
Coňka 40/3, Praha 4 − Písnice a přilehlém okolí, jsou pro děti do 12 let. Mohou
se přihlásit i žáci jiných škol.
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radnice

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) z 18. 6. 2014 (usnesení včetně kompletních příloh jsou dostupná na www.praha-libus.cz):

17. září 2014

č. 25/2014: ZMČ Praha-Libuš stanovuje v souladu s ustanovením § 88, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve
znění pozdějších předpisů, počet členů
zastupitelstva na příští volební období
r. 2014–2018 na 17 členů. Ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi zveřejnit počet
členů zastupitelstva pro volební období r. 2014–2018 nejpozději do 7 dnů na
úřední desce.
č. 26/2014: ZMČ Praha-Libuš
jmenuje za zřizovatele do Školské rady
při ZŠ Meteorologická tyto členy: PaedDr. Jaroslavu Adámkovou, MUDr. Danielu
Horčíkovou, Mgr. Radka Řezanku. Jmenuje za zřizovatele do Školské rady při ZŠ
s RJV L. Coňka tyto členy: Ing. Františka
Herce, p. Miroslava Štajnera.
č. 27/2014: ZMČ Praha-Libuš nesouhlasí s navrženou úpravou platného
územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy na pozemcích parc. č. 845/105,
845/107, 845/112, 845/113, 846/1
a 846/15, všechny v k. ú. Písnice. Požadována je úprava kódu míry využití území z OB-B na OB-C (z čistě obytné – kód
B, na čistě obytné kód C). Žadatelem je
Ekospol, a. s. Důvody nesouhlasu:
-již stávající způsob likvidace dešťových
vod této lokality, realizovaný žadatelem,
je nedořešený. Další zástavba by tento
problematický stav zhoršila;
-již stávající dopravní napojení této lokality, realizované žadatelem, je nedořešené. Další zástavba by tento problematický stav zhoršila;
-plánovaná výstavba, jak je zřejmé ze situace žadatele, je pro dané území předimenzovaná. Zhoršuje současný stav.
č. 28/2014: ZMČ Praha-Libuš
bere na vědomí žádost o změnu platného územního plánu hl. m. Prahy, podanou společností Pelti, a. s, Modřanská
621/72, 143 00 Praha-Modřany, v zastoupení Ing. Martinem Trägerem, Pujmanové 1582/54, 140 00 Praha 4. Souhlasí se
změnou platného územního plánu hl. m.
Prahy z NL/SV-C (zeleň nelesní, výhledově všeobecně smíšené, územní rezerva,
s kódem míry využití území C) na SV-D
(všeobecně smíšené s kódem míry využití území D), na pozemcích parc. č. 922/4
, 922/49 a části parc. č. 922/45, všechny
pozemky v k. ú. Písnice, a dále souhlasí se
změnou u zbývající části pozemku parc,
č. 922/45 v k. ú. Písnice, z NL (zeleň nelesní) na SV-D (všeobecně smíšené s kódem míry využití území D). Souhlas se
změnou platného územního plánu hl. m.
Prahy je podmíněn odstraněním duplicitního vlastnického práva k pozemkům
parc. č. 771/4, 771/3, 770, 772/3 a 768/2,
všechny v k. ú. Písnice a v areálu MŠ Ke
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Kašně, ve prospěch MČ Praha-Libuš.
č. 29/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné
spolupráci mezi společností Pelti, a. s,
Modřanská 621/72, 143 01 Praha-Modřany, zastoupenou předsedou představenstva panem Miroslavem Hofmanem,
a městskou částí Praha-Libuš, zastoupenou starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem. Pověřuje starostu MČ pana Mgr.
Jiřího Koubka podpisem této Smlouvy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 30/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2014 ve
všech bodech nebo položkách, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 31/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje závěrečný účet celoročního hospodaření MČ Praha-Libuš za rok
2013, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení, s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření.
č. 32/2014: ZMČ Praha-Libuš bere
na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok
2013. Ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi připravit opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených v této zprávě.
č. 33/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje uzavření Dohody o uznání
a narovnání vlastnického práva k nemovitosti, pozemku parc. č. 155/7 o výměře
34 m2 v k. ú. Písnice, obec Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV
1291 pro k. ú. Písnice mezi účastníky MČ
Praha-Libuš a paní Janou Janouškovou.
Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka
podpisem této Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
č. 34/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje uzavření Darovací smlouvy se
společností Luna Property, s. r. o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha
4, IČ: 279 29 965, na podporu školství
a v oblasti zlepšení životního prostředí ve
výši 704 000 Kč. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 35/2014: ZMČ Praha-Libuš
revokuje usnesení ZMČ Praha-Libuš č.
21/2013 ze dne 19. 6. 2013 takto: Schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
částí pozemku parc. č. 557/119 o výměře
1 m2 a pozemku parc. č. 557/27, dílu „a“,
o výměře 7 m2 v k. ú. Libuš, obec Praha,
nově vzniklých dle geometrického plánu
č. 1514-12/2013 z části původního pozemku parc. č. 557/27, který je zapsaný

Jednání probíhají v zasedací
místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) od
18.00 hodin.
Změna termínu vyhrazena
– sledujte úřední desku na
www.praha-libus.cz.

na LV č. 849 pro k. ú. Libuš, obec Praha,
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřený MČ
Praha-Libuš, se společností Luka 646, s.
r. o., se sídlem K Lukám čp. 646, 142 00
Praha 4 − Libuš, IČ: 61467120, za cenu
dle znaleckého posudku 17 000 Kč a náklady spojené s převodem. Pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka
podepsáním kupní smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 36/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní na prodej dotčené části pozemku parc. č. 557/41 v k. ú. Libuš,
obec Praha, zapsaného na LV 849 pro
k. ú. Libuš, obec Praha, ve vlastnictví hl.
m. Praha, svěřeného MČ Praha-Libuš,
s družstvem „Družstvo Libuš-Domovina“, se sídlem Na Domovině 686, 142 00
Praha 4 – Libuš, IČ: 61464619, za účelem
zateplení bytového domu čp. 685 a 686,
ulice Na Domovině v k. ú. Libuš, obec
Praha, který bude dotčen jeho realizací.
Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
č. 37/2014: ZMČ Praha-Libuš bere
na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 7. 4. do 3. 6. 2014.
č. 38/2014: ZMČ Praha-Libuš
schvaluje pořízení územní studie zástavby podél ulice Novodvorská v úseku ulic
Durychova – Meteorologická / Generála
Šišky. Účelem územní studie bude získání kvalifikovaného podkladu pro územně
a stavebně správní rozhodování v území.
Garantem studie bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Hlavním cílem
studie bude prověřit, posoudit a navrhnout možné urbanistické řešení lokality
a zpřesnit podmínky pro budoucí uspořádání území. Na základě vyhodnocení
urbanistických hodnot a zásad, jejichž
uchování a rozvoj jsou pro městskou část
klíčové, budou navrženy charakter a povaha zástavby, vizuální kompozice, objemová a plošná kritéria, a to se zvláštním
zřetelem na formování ulice Novodvorská a souvisejících veřejných prostranství,
jejich hierarchii a prostupnost území.
K tisku připravily Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová

ZPRÁVY
Z JEDNÁNÍ
RADY
Vybrané informace z usnesení Rady
městské části Praha-Libuš 9. 6. 2014.
Všechna usnesení v plném znění jsou
k dispozici na www.praha-libus.cz a na
Úřadu MČ Praha-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně
dostupné údaje o parcelách a budovách
zapsaných v katastru nemovitostí.
Rada MČ Praha-Libuš:
Schvaluje personální změny v Poradní
skupině tajemníka ÚMČ Praha-Libuš pro nakládání s přebytečným a nepotřebným majetkem svěřeným MČ (dále jen „likvidační komise“) v následujícím složení: předseda pí Šárka
Pichová, členové: Ing. Zuzana Kuryviálová, pí
Jaroslava Klemešová, pí Věra Křenková, tajemnice pí Olga Stárková. Ukládá tajemníkovi
ÚMČ Praha-Libuš ustanovit vnitřním předpisem likvidační komisi v tomto složení.
Schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací MČ Praha-Libuš
za rok 2013. Schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2013 jednotlivých příspěvkových organizací do peněžních fondů dle přílohy,
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Vydává souhlas zřizovatele s přijetím
finančního daru pro ZŠ L. Coňka od Klubu
přátel školy na financování pronájmu jeviště
a ozvučení na školní akademii ve výši 11 000 Kč.
Schvaluje text a uzavření darovací
smlouvy se společností ProTrade, s. r. o., Na
Konečné 50/2, 142 00 Praha 4, na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných
MČ Praha-Libuš v roce 2014 ve výši 12 500 Kč.
Schvaluje pronájem služebního bytu
o velikosti 2+1, o výměře 64,02 m2 v areálu MŠ
Mezi Domy, paní Jitce Saipové a panu Martinu
Saipovi s účinností od 1. 7. 2014 na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace. Výše
měsíčního nájemného, která bude k 1. 1. 2015
valorizována dle oficiálního inflačního indexu
vydaného ČSÚ, je 6 490 Kč bez služeb spojených s užíváním bytu.
Schvaluje text a uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemků na Stavbu číslo 0088 – TV Libuš,
etapa č. 0008 – Komunikace Písnice ulice K Vrtilce, s investorem hl. m. Praha (dle plné moci ze
dne 30. 6. 2004, zastoupeném firmou Zavos, s. r.
o.). Jde o pozemek parc. č. 290/1, uvedený na LV
530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, ve vlastnictví hl.
m. Prahy − svěřená správa MČ Praha-Libuš.
Schvaluje text smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení podzemního kabelového vedení 22 kV do pozemků parc. č. 13/1,
516/1, 517/5 a 974, všechny v k. ú. Písnice,
obec hl. m. Praha, svěřených do správy MČ
Praha–Libuš a uvedených na LV 530, se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svor-

radnice
nosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, pro akci
„Rekonstrukce kabelů VN, ul. Hoštická,
Praha 12, Písnice“.
Bere na vědomí žádost pana Jindřicha Nechvátala ve věci majetkoprávního
vypořádání k pozemku parc. č. 968/3 v k.
ú. Písnice s tím, že žádost bude projednána až po vyjmutí tohoto pozemku z grafické části cenové mapy stavebních pozemků
hlavního města Prahy.
Souhlasí se závěrečným účtem celoročního hospodaření MČ Praha-Libuš za
rok 2013, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schvaluje soupis a ceny víceprací
a méněprací v celkové výši 2 020 Kč bez
DPH ke smlouvě o dílo ze dne 28. 2. 2014
s firmou Ekostar, spol. s r. o., Mezi rolemi 54/10, 150 00 Praha 5 – Jinonice, IČ:
41691971, v rámci zakázky Odstranění
azbestové zátěže v objektu MŠ Ke Kašně.
Schvaluje cenovou nabídku víceprací
ve výši 15 000 Kč bez DPH k Příkazní smlouvě na dodávku na výkon stavebního dozoru a odborného poradenství ze dne 28. 2.
2014 s firmou Foster Bohemia, s. r. o., se
sídlem Mezi Rolemi 54/10, 158 00 Praha 5,
Jinonice, IČO: 288 955 76, v rámci zakázky
Odstranění azbestové zátěže v objektu MŠ
Ke Kašně.
Schvaluje text a uzavření Licenční
smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. armády 30, 160 56 Praha 6, IČ: 63839997, na
akci Oslavy jara v Písnici.
Bere na vědomí protokol o otevírání
obálek a protokol hodnocení nabídek k výběrovému řízení „Úprava zařízení ve školní
jídelně včetně souvisejících stavebních
úprav“. Schvaluje rozhodnutí zadavatele
o výběru nejvhodnější nabídky u této veřejné zakázky malého rozsahu, a to v souladu
s Protokolem o hodnocení nabídek. Schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče
660 944 Kč bez DPH společnosti TeS, spol.
s r. o., Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ:
60934395, kterou předložil v rámci veřejné
zakázky. Schvaluje text smlouvy a uzavření
smlouvy o dílo se společností TeS.
Schvaluje text a vypsání zakázky
malého rozsahu na realizaci veřejné zakázky „Zateplení MŠ Lojovická – část zateplení, bez výměny osvětlení“ na výběr zhotovitele na stavební práce v rámci realizace
projektu OP ŽP č. CZ 1.02/3.2.00 /13.20299
na základě zadávací dokumentace.
Schvaluje text a uzavření Licenční
smlouvy s autorem Metodiky (manuálu)
č. 1 s názvem „Zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a související další pracovněprávní“, zpracované na základě objednávky
č. 44/51/2012 ze dne 29. 3. 2012, za autora
JUDr. Jitkou Hejdukovou, CSc., s VMS Consulting, s. r. o. Schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 2 s názvem „Sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění, důchodové pojištění,
úrazové pojištění – práva a povinnosti cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým nebo

trvalým pobytem, Zdravotní péče a druhy
zdravotního pojištění v ČR“ – část týkající se Zdravotní péče a druhů zdravotního
pojištění v ČR, zpracované na základě lektorské smlouvy ze dne 22. 12. 2011, s Mgr.
Elenou Tulupovou. Schvaluje text a uzavření
Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 2 s názvem „Sociální zabezpečení,
zdravotní pojištění, důchodové pojištění,
úrazové pojištění – práva a povinnosti cizinců ze třetích zemí s dlouhodobým nebo
trvalým pobytem, Zdravotní péče a druhy
zdravotního pojištění v ČR“ – část týkající se Sociálního zabezpečení, zdravotního
pojištění, důchodového pojištění, úrazového pojištění – práv a povinností cizinců ze
třetích zemí s dlouhodobým nebo trvalým
pobytem, zpracované na základě objednávky č. 42/51/2012 ze dne 29. 3. 2012, za
autora JUDr. Víta Samka s VMS Consulting,
s. r. o. Schvaluje text a uzavření Licenční
smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č.
3 s názvem „Základy marketingu, reklama
a propagace v malém podnikání“, zpracované na základě objednávky č. 45/51/2012
ze dne 16. 4. 2012, s Ing. Jaroslavou Holasovou, MBA. Schvaluje text a uzavření Licenční
smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č.
4 − s názvem „Daňový systém v ČR, Finanční zdroje a finanční služby pro podnikání
a rodinu v ČR“ – část věnující se finančním
zdrojů a finančním službám pro podnikatele a rodinu, zpracovaným na základě objednávky č. 46/51/2012 ze dne 16. 4. 2012,
s Ing. Miladou Těhlovou. Schvaluje text
a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 4 s názvem „Daňový systém v ČR, Finanční zdroje a finanční služby
pro podnikání a rodinu v ČR“ – část věnující
se daňovému systému v ČR a daňové povinnosti, zpracované na základě objednávky č.
46/51/ 2012 ze dne 16. 4. 2012, s Ing. Janou
Zmeškalovou. Schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem Metodiky (manuálu) č. 5 s názvem „Dozorové orgány v ČR
– základní povinnosti podnikatelů a OSVČ
vyplývající z vybraných právních předpisů
ČR“, zpracovaným na základě objednávky
č. 46/51/2012 ze dne 16. 4. 2012, s autorem
− firmou MAG Consulting, s. r. o., Táboritská
č. 23, 130 87 Praha 3. Schvaluje text a uzavření Licenční smlouvy s autorem souboru
metodik s názvem „Metodika modulově
zaměřeného kurzu pro cizince“ s autorkou,
hlavním odborným garantem/školitelem
projektu, Janou Kváčovou, která jej zpracovala v rámci své pracovní náplně v projektu
a na základě Dohody o provedení práce ze
dne 24. 11. 2010. Všechny uvedené licenční smlouvy se uzavírají na volné neomezené šíření výstupů projektu zpracovaných
v rámci projektu „Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky
začlenění cizinců městské části Praha-Libuš
na trh práce“ financovaného v rámci projektu č.: CZ.1.04/5.1.01/51.00067 z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
K tisku připravily Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Kontejnery budou přistaveny v uvedené dny vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Odpad od vás převezme obsluha, která bude přítomná u každé sběrné
nádoby a bude vám nápomocná s odložením bioodpadu. Kontejnery nebudou měněny za prázdné, na každé stanoviště bude přistaven pouze jeden.
18. 10. 2014 – ulice Hoštická (u ulice Olšovická), ulice Zahrádecká, ulice Ohrobecká;
25. 10. 2014 – ulice Na Konečné (u ulice K Vrtilce), ulice K Jezírku (u
ulice Vyšebrodská)
Do kontejneru je možné odkládat odpad ze zahrad. Větve, trávu, listí, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Při
pochybnostech o správném druhu odpadu vám poradí odborně vyškolená
obsluha.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
Kontejnery budou přistaveny na vybraná stanoviště vždy v pátek v odpoledních hodinách (nejpozději do 16.00 hodin) a po naplnění budou odvezeny. Na každé stanoviště jsou přiděleny dva kontejnery.
Doporučujeme vám neodkládat uložení odpadu až na neděli. Pokud se
zaplní druhý kontejner na příslušném stanovišti již v sobotu, pravděpodobně v neděli na určeném místě již žádný nebude.
19. září − 21. září 2014 Ke Lhoteckému lesu, K Vrtilce, Na Okruhu,
Drůbežářská
3. října − 5. října 2014 Hoštická, K Lukám, Ke Kašně, V Rohu
17. října − 19. října 2014 Ke Kurtům, Zbudovská, Zahrádecká, K Jezírku, K Novému sídlišti
31. října − 2. listopadu 2014 Na Močále, Na Domovině, Ohrobecká, U Bazénu, Mirotická
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností,
který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad
vznikající při podnikatelské činnosti.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu městská část Praha-Libuš,
kontejnery přistavuje společnost Domeček – odpady.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Mateřská škola Lojovická hledá od října 2014 pracovníka na dohodu na
sekání trávy a údržbu chodníků v areálu. Vhodné pro studenta nebo
čilého seniora. Sekání se provádí traktůrkem a na zimní údržbu máme frézu.
Kontakt: Ivana Sýkorová, ředitelka, MŠ, Lojovická 557/12 Praha-Libuš,
tel.: 241 471 378, 723 532 055, e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz
 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
 inzerce

Opravy televizorů v bytě, instalace,
propojení, antény a satelity.
Milan Chroustovský, tel.: 603 442 075
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KE KAŠNĚ V NOVÉM KABÁTĚ
Prázdniny jsou ideální doba k realizaci oprav a rekonstrukcí ve
školách. Naše obecní budovy, ve kterých jsou základní a mateřské
školy, již něco pamatují, a tak není divu, že ve většině z nich panoval
o prázdninách čilý pracovní ruch. A nejen o prázdninách. Investice
do školských zařízení jsou prioritou současného vedení radnice.
Rada městské části Praha-Libuš
upřednostňuje investice do školských zařízení před investicemi do
dalších budov, např. radnice, i když
technický stav budovy v Libušské
ul. čp. 35 (u pošty) je z hygienického hlediska naprosto nevyhovující.
Na vše finance nejsou, a tak veškeré
finanční prostředky získané z Magistrátu hl. m. Prahy a z dotací z operačních programů jsou investovány do
mateřských a základních škol. Co vše
se podařilo, můžete posoudit sami.
Nejnáročnější investiční akcí byla
rekonstrukce Mateřské školy Ke Kašně v Písnici. Byla postavena před
několika desítkami let jako provizorní objekt, vytápěný elektrickými
akumulačními kamny a přímotopy.
Konstrukce pláště a příček budov
obsahovaly azbest. Stavební opatření na zamezení nebezpečných
účinků azbestu byla provedena v letech 2001–2002. Tímto zásahem byl
azbest zakonzervován, nebyl však
odstraněn. Pokud se tedy plánovaly
stavební práce, které by zasahovaly
do stavebních konstrukcí, bylo nutno postupovat s ohledem na výskyt
azbestu velmi obezřetně.
Přípravy na tuto rozsáhlou stavební rekonstrukci započaly již
v roce 2010. Bylo nutno zajistit dostatek finančních prostředků, včetně
rezervy, a zabránit tak riziku , že rekonstrukce nebude dokončena pro
jejich nedostatek. To, že bude akce
finančně velmi náročná, bylo zřejmé. V roce 2011 se podařilo Radě
MČ Praha-Libuš získat na rekonstrukci areálu MŠ Ke Kašně jednu
z největších účelových investičních
dotací z rezervy pro městské části
ve výši 9,1 mil. Kč. Současně v témže
roce byla podána žádost na Ministerstvo životního prostředí v rámci
Operačního programu Životní pro-
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středí, oblast podpory – Realizace
úspor energie a využití odpadního
tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory − Realizace úspor
energie v rámci 28. výzvy. Finanční
prostředky z tohoto programu se
vyplácejí zpětně, až po splnění stanovených podmínek, bylo tedy nutné finance zajistit z dalších zdrojů.
Rada městské části požádala kraj
o finanční dotaci na sanaci azbestu.
Magistrát hl. m. Prahy žádosti vyhověl a přidělil v roce 2013 na tuto akci
účelově částku ve výši 4,5 mil. Kč.
Byla provedena důkladná projekční příprava na celou akci. Vlastní
realizace byla rozdělena do dvou samostatných etap.
V roce 2012 se v první etapě započalo s rekonstrukcí hospodářského
pavilonu, spojovacího krčku a objektu bydlení. Objekty byly kompletně zatepleny, byla vyměněna okna,
provedeno zateplení střešního pláště a položena nová fólie.
Druhá etapa, ve které bylo nutné
jednotlivé stavební činnosti velmi
pečlivě koordinovat právě s ohledem na přítomnost azbestu, byla
zahájena na konci měsíce března
2014. Další důležitou a neopomenutelnou podmínkou bylo zachovat plný provoz mateřské školy. Aby
byla zajištěna maximální bezpečnost dětí a nebylo ohroženo jejich

zdraví, byly obě třídy mateřské školy
od 31. března do konce června tohoto roku přemístěny do náhradních
prostor v Klubu Junior, které byly
předem upraveny podle požadavku
Krajské hygienické stanice.
Ve vyklizených prostorách mateřské školy byla provedena sanace azbestu. Zakončena byla kontrolním měřením akreditovanou
firmou s výsledkem splňujícím příslušnou hygienickou normu. Dále
byla provedena kompletní výměna
vnitřních konstrukcí, elektroinstalace, vodovodu a splaškové kanalizace. V celém objektu byly osazeny
nové tepelné rozvody a otopná tělesa, která byla napojena na nový
zdroj vytápění – tepelná čerpadla.
Dle uzavřených smluv o dílo měla
být celá akce hotova do 31. července 2014. Na konci července, po dokončení veškerých stavebních prací,
provedla akreditovaná firma opakované kontrolní měření koncentrace
respiračních anorganických vláknitých částí, a to opět s podlimitním
množstvím vzhledem k normě.
Na základě těchto výsledků mohla úspěšně proběhnout kolaudace
celé stavby.
S radostí konstatuji, že se tato
náročná investiční akce podařila
úspěšně dokončit ve stanoveném
termínu. Vnitřní prostory mateřské
školy jsou nyní bez azbestu, s novými podlahovými krytinami, novou výmalbou a s moderní kuchyní. Zateplení a vytápění tepelným
čerpadlem zcela jistě ušetří značné
finanční náklady z našeho rozpoč-

tu. Navíc se podařilo získat finanční
prostředky zpětným uhrazením nákladů z Operačního programu Životní prostředí z Ministerstva životního
prostředí. MČ Praha-Libuš bude žádat hl. m. Prahu o jejich ponechání
a převedení na rekonstrukce dalších
školských zařízení.
Chtěla bych poděkovat všem
pracovníkům odboru správy majetku a investic, pracovnici EU a tajemníkovi Úřadu MČ Praha-Libuš.
Bez jejich zodpovědného přístupu
a systematické práce, která spočívala v přípravě projektové dokumentace, vypsání výběrových řízení, výběru zhotovitele, přípravě náhradních prostor, stěhování, řešení
technických problémů, realizaci
jednotlivých etap stavby, zajištění
technického dozoru, převzetí díla,
včetně zajištění veškerých kontrolních měření, by dnes nebylo dílo
řádně zkolaudováno. Byl to náročný úkol, který zvládli na jedničku
a patří jim za to dík. Kdyby zklamali, dvě třídy našich nejmenších by
se 1. září nemohly vrátit tam, kde
jsou všichni zvyklí a kde to mají
rádi. Přeji dětem, rodičům i všem
pracovníkům Mateřské školy Ke
Kašně, ať jim modernizovaný objekt dobře slouží.
O realizovaných investicích v dalších školských zařízeních naší městské části si vás dovolím informovat
v dalším vydání tohoto časopisu.
Přeji příjemné babí léto.
PaedDr. Jaroslava Adámková, zástupkyně
starosty pro oblast majetku a investic

Realizace projektu „Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš, CZ.1.02/3.1.00/11.12649“ spolufinancovaného
z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného ze zdrojů MČ Praha-Libuš a předfinancovaného z prostředků
dotace hl. m. Prahy.
Realizace investiční akce „Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav)“ financované z dotace hl. m. Prahy.
Realizace investiční akce „Likvidace azbestu v MŠ Písnice“ financované z dotace hl. m. Prahy.
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Číslo vychází na začátku měsíce následujícího
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ A ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne 20. června 2014 volby do zastupitelstev obcí.
Volby do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy
se konají ve dvou dnech, a to:

v pátek 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 11. října 2014
od 8.00 do 14.00 hodin.
Způsob volby do zastupitelstev
obcí upravuje zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhláška Ministerstva vnitra č.
59/2002 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Funkční období zastupitelstev
obcí je čtyřleté.
Občan České republiky má právo
volit ve volbách do Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva hlavního města Prahy za
předpokladu, že:
– nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
– nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a
– je v den voleb v této městské
části přihlášen k trvalému pobytu.
Každý volič si může v úředních
hodinách na odboru správním
a školství ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, ověřit, zda je zapsán ve
stálém seznamu.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
Každému voliči budou dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb
do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš a Zastupitelstva
hlavního města Prahy hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
O hlasování do přenosné volební
schránky při volbách do Zastupitelstva městské části Praha-Libuš
a Zastupitelstva hlavního města
Prahy může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvo-

dů. Zažádat si může nejlépe telefonicky na číslech:
– 244 021 421–3,
– 244 401 646,
– 734 753 576.
Podrobné informace o volbách
2014 na: www.mvcr.cz.
Odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

OZNÁMENÍ O POČTU
A SÍDLECH VOLEBNÍCH
OKRSKŮ

Starosta městské části Praha-Libuš podle § 15 písm. g) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš a Zastupitelstva
hlavního města Prahy se uskuteční ve
dnech 10. a 11. října 2014. V pátek 10.
října 2014 se volby konají od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 11. října 2014
se volby konají od 8.00 do 14.00 hod.
v těchto šesti volebních okrscích:
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38001 je místnost v Základní
škole, ulice Meteorologická čp.
181/2, Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v okrsku č.
38002 je místnost v Základní škole, ul. Lad. Coňka čp. 40/3, Praha
4 – Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku č.
38003 je místnost v Klubu Junior,
ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 –
Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku č.
38004 je místnost v Klubu Junior,
ulice Na Okruhu 395/1, Praha 4 –
Písnice.
– Místem konání voleb v okrsku č.
38005 je místnost v Klubu Senior
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v okrsku č.
38006 je místnost v Klubu Senior
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš.
Praha 4 − Libuš dne 18. 8. 2014
Mgr. Jiří Koubek,
starosta městské části Praha-Libuš

OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta městské části Praha-Libuš podle § 29 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš a Zastupitelstva
hlavního města Prahy se uskuteční
dne 10. října 2014 od 14.00 do 22.00
hod. a dne 11. října 2014 od 8.00 do
14. 00 hod.
Místem konání voleb:
– Ve volebním 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, Mirotická, Novodvorská,
Ohrobecká, Přírodní, 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, Kváskovická, K Vrtilce,
Ke Březině, Ke Kašně, Klenovická,
Lad. Coňka, Libušská – k. ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Miřetická, Modravská, Na Konečné, Na
Losách, Olšovická, Ostruženská,
Písnické Zahrady, Předenická, Putimská, Rohanovská, Sedlovická,
Švihovská, 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 – Písnice, 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 – Písnice, 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, Jirčanská, K Děrám, K Lukám,
Klokotská, K Novému sídlišti, Kolektivní, Mašovická, Meteorologická, Na Musilech, Na Šejdru,
Nad Šejdrem, Okrová, Opařanská,

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.: Borotínská, Božejovická, Burianova,
Dobronická, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská, Jistebnická,
K Jezírku, K Tůni, Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na Jezerách, Na
Močále, Paběnická, Předposlední,
Třebějická, U Pejřárny, V Hrobech,
V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská,
Zlatokorunská.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky,
cestovním průkazem České republiky). Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Neprokáže-li volič
tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno.
Praha 4 – Libuš dne 18. 8. 2014
Mgr. Jiří Koubek,
starosta městské části Praha-Libuš

PROSTOR PRO
KANDIDUJÍCÍ STRANY
Redakce časopisu U nás
oznamuje, že podle pravidel
dohodnutých redakční radou každá politická strana či
volební uskupení kandidující v komunálních volbách na
podzim 2014 v MČ Praha-Libuš bude mít zdarma k dispozici plochu jedné černobílé tiskové strany k vlastnímu
představení, zejména svého
volebního programu. Toto
představení podléhá obvyklému redakčnímu zpracování a
grafické úpravě. Všechny další
pozvánky či texty přímo propagující jednotlivé kandidující
strany či uskupení budou přijímány jako placená inzerce.
Kontakt:
hana.kolarova@tiscali.cz,
tel.: 731 179 913
(red)
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LIBUŠ A PÍSNICE – TADY JSME DOMA!
KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Jsme nové uskupení především mladých vzdělaných lidí. Chceme být Vaší slušnou a odpovědnou volbou. Hájíme zájem obyvatel Libuše a Písnice, nikoliv developerů nebo podnikatelských skupin. Podporují nás významné pražské osobnosti. Jsme rádi,
že žijeme se svými rodinami právě tady. Líbí se nám venkovsko-sousedský charakter naší městské části, proto chceme Libuš
a Písnici udržet jako místo pro klidné a bezpečné bydlení.
Věříme, že vzájemná informovanost, předcházení lokálním konfliktům a kvalitní sousedské vztahy jsou hodnoty, které je třeba
podporovat. Někteří z nás jsou starousedlíci, jiní zde bydlí relativně krátce, ale mají zkušenosti z jiných měst a zahraničí.
Ať tak či onak, Libuš a Písnice jsou naše volba. Nabízíme Vám své zkušenosti a energii, protože – TADY JSME DOMA!

CO CHCEME PŘEDEVŠÍM?

NA NAŠÍ KANDIDÁTCE JSOU:

VEŘEJNÝ PROSTOR

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. – bioložka, vědecká pracovnice,
dobrovolník Charity ČR, 40 let, s manželem a třemi dětmi žije
v Libuši

• Uhájit zelené plochy v katastru naší obce jako nezastavitelná území (např. pole za ústavy Akademie věd). Vyvoláme
změnu vznikajícího metropolitního územního plánu. Vnitroměstská zeleň má mnohem větší hodnotu než další byty
a kanceláře.
• Zpracovat regulační plán nebo závaznou urbanistickou studii, která omezí nenasytnost developerů pro oblast budoucí
stanice metra D Libuš.

DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY
• Podpořit spolkovou činnost, Sokol, mateřské centrum, akce
městské části, které podporují naši sounáležitost.
• Větší informovanost o dění v městské části pro všechny;
lepší přehled o dění v Sapě: pravidelné komentované prohlídky; nápisy na veřejných prostranstvích nejen vietnamsky, ale i česky.
• Vytvoření chybějícího centra obce a rozšíření kulturních
možností.

DOPRAVA
• Stav silnic a chodníků nesmí v některých lokalitách připomínat tankodrom a polovinu minulého století.
• Lepší dopravní dostupnost: zatlačíme na urychlenou výstavbu metra D, kratší intervaly autobusů 113 a 165, dostupnost
Modřan (prodloužení tramvajové trati). Kruhový objezd před
Sapou jako prevence stálé dopravní kolize.

MVDr. Aleš Bílek – obchodní manažer, spolupracovník ekonomické rady lhotecké farnosti, 42 let, bydlí s manželkou a dvěma dětmi v Libuši
RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. – sociální geografka, věnuje
se regionálnímu rozvoji a čerpání fondů EU, 35 let, žije s manželem a třemi syny v Libuši
Mgr. Ladislava Ondrouchová – učitelka cizích jazyků mj. v ZŠ Ladislava Coňka, 45 let, s manželem a dvěma dětmi žije v Písnici
a dalších 13 kandidátů

PODPORUJÍ NÁS:
MUDr. Zuzana Roithová, MBA (bývalá europoslankyně a prezidentská kandidátka): „Pavlu Tůmovou znám více než deset let
jako pracovitou mladou dámu. Mám radost, že se jí povedlo oslovit tolik šikovných a aktivních lidí, kteří budou jistě velkou posilou
zastupitelstva vaší městské části.“
Mgr. Petr Štěpánek (předseda pražských Zelených a lídr magistrátní Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové – Máte právo): „KDU-ČSL a nezávislí nabízejí zelená témata, důležitá pro
kvalitní život v Libuši a Písnici. Proto je rád podporuji!“

ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
• Kvalitní libušsko-písnické školy a školky: nejen dostatečná
kapacita, ale i zvýšení kvality vzdělávání (např. rodilí mluvčí,
mimoškolní aktivity).
• Rozvinout místní sociální péči pro seniory: seniorská doprava, domov pro seniory, denní stacionář.

ROZVOJ OBCE
• Pokrýt co nejvíce priorit městské části z fondů EU (lze využít
pro rozšíření mateřských škol, vybavení tříd, zařízení sociální péče, parkovací dům, atd.).
Těšíme se na kontakt s vámi na libus-pisnice@kdu.cz
nebo na tel. 723 261 461.

NOVÁ VOLBA PRO LIBUŠ A PÍSNICI: KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
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Volební program
Komunistické strany Čech a Moravy
v obcích
Libuš a Písnice
Občané,
znovu budeme volit svá zastupitelstva v obcích. Klademe si otázku, zda v našich zemích byly naplněny tužby a přání
občanů, zda byly plněny sliby našich současných představitelů od prezidenta republiky přes vládu až po zastupitelské
sbory. Jistě nebylo naším přáním rozbití Československé republiky, rozprodej našeho národního majetku, ožebračení
širokých vrstev našeho obyvatelstva stálým zdražováním potravin, energie, bydlení, zdravotnických služeb, léků atd.,
postupná likvidace naší kultury, školství, zdravotnictví, návrat cizácké šlechty, obrovský nárůst kriminality a mravní
ohrožení naší mládeže.
Zvažujme pečlivě, komu dát své hlasy. Kdo je bez halasných slibů schopen zabezpečovat spokojenou práci a klidný
život nám všem. Komu dáme důvěru.
Pro zlepšení života v naší Městské části v obcích Libuši a Písnici bude KSČM usilovat o tato zcela konkrétní opatření:
1. dokončení rekonstrukce Libušské ulice od Kunratické spojky na konec Písnice
2. dobudování komunikací, které jsou ve správě naší Městské části a provedení takových oprav, aby občané nebyli
ohrožováni vodou z vozovek
3. jsme proti otevření sjezdu na pražský okruh bez vybudování obchvatu Písnice
4. podporujeme vybudování trasy metra D a prodloužení tramvajové dopravy z Modřan do budoucí stanice metra D
5. zlepšit bezpečnost občanů na ulicích, odhalovat a zamezit distribuci omamných látek, potírat vandalismus
6. zajistit potřebné kapacity ve školkách a základních školách
7. budovat zařízení pro důstojný život seniorů
8. při nové výstavbě budeme dbát na to, aby byla v souladu s okolními stavbami
Budeme v neustálém styku s našimi voliči, zajímat se o jejich oprávněné potřeby i názory. Tyto se budeme snažit uvést
do života.
Všichni pojďte k volbám!
Komunisté našich obcí podporují volební program KSČM hl. m. Prahy. Budeme usilovat o jeho realizaci v našich
podmínkách.
Vážení spoluobčané, dejte své hlasy KSČM, posílíte levici pro potřebný rozvoj našich obcí Libuše a Písnice!
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva MČ Praha-Libuš konané ve dnech 10. a 11. října 2014:
1) HERC František, Ing., 72 let, zastupitel, předseda Kontrol. výboru, KSČM
2) PLESL Antonín, 70 let, nástrojař, bez politické příslušnosti
3) POKORNÁ Jana, 58 let, recepční, bez politické příslušnosti
4) TOMŠÍK Pavel, Ing., 79 let, stavař, KSČM
5) KURIŠČÁK Andrej, Ing., 63 let, podnikatel, bez politické příslušnosti
6) KOPIC Jaroslav, 68 let, podnikatel ve stavebnictví, bez politické příslušnosti
7) LEVÁ Alice, 67 let, zdravotní sestra, bez politické příslušnosti
8) VYDŘIHOST Jiří, 59 let, kuchař, KSČM
9) SKALICKÝ Zdeněk, 66 let, pracovník cizinecké policie, bez politické příslušnosti
10) HUMHAL Jiří, 46 let, instalatér, bez politické příslušnosti
11) HOLÝ Jaroslav, 55 let, řidič, bez politické příslušnosti
12) VRŇATA Petr, 60 let, bez politické příslušnosti
13) STĚHULKA Josef, 76 let, zemědělec-podnikatel, bez politické příslušnosti
14) ROLL Emil, Ing., 76 let, podnikatel, KSČM
15) NOVOTNÁ Jana, 71 let, ekonomka, bez politické příslušnosti
16) HOZMAN Karel, 74 let, zedník, bez politické příslušnosti
17) COŇK Otto, 77 let, důchodce, bez politické příslušnosti
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VeřeJný PRostoR ZAČíNá ZA NAŠIMI OKNy,

POJďTE HO S NáMI MěnIt K LePŠíMu.
Žijeme zde v městské části spolu, my, naše rodiny, děti,
dospělí, senioři. Chceme být spokojení a ještě spokojenější
a chceme pro to něco udělat. Proto našimi hlavními tématy
v prvé řadě jsou:
• Bezpečnost
přechody, ulice, bezdomovci, narkomani, krádeže, jehly
• Doprava
zklidnění, dostupnost, údržba a rekonstrukce ulic a chodníků
• Školství
místa ve školkách, rozvoj škol, budovy, hřiště, kroužky,
mimoškolní činnost
• Rozvoj
vize rozvoje MČ, úzká spolupráce se stavebním úřadem,
zapojování developerů
• Integrace
vztahy s menšinami, sousedské vztahy, sociální problematika

Samozřejmě, že nevíme a neumíme vše, problémů a možných
řešení je vždy více. Proto máme jedinečnou možnost využít
ochotných odborníků, kteří v tom či onom odvětví pracují
a problému rozumí, a kteří jsou členy či podporovateli hnutí
Pro Prahu na celopražské úrovni.
Kandidáti hnutí Pro Prahu místní organizace Libuš a Písnice
1. Bc. Michal Korbel, 34 let, vedoucí obchodního oddělení
2. Mgr. Matěj Kadlec, 31 let, vedoucí archivace a spisové služby
3. MUDr. Daniela Horčíková, 41 let, lékařka-uroložka
4. Vlasta Mrázová, 54 let, OSVČ
5. Jaroslava Nietscheová, prom. práv., 65 let, právník
6. Pavel Mráz, 35 let, OSVČ, předseda SDH Libuš
7. Aleš Svoboda, 31 let, servisní technik
8. Michaela Vrňáková, 29 let, OSVČ
9. Václav Troníček, 46 let, Instalatér – topenář

Bc. Michal Korbel, 34 let, místostarosta
sboru dobrovolných hasičů Libuš, 1 dítě

10. Martina Špitálská, DiS., 36 let Billing manager

Také se vám nelíbí, jak se v naší městské
části objevují různá individua před obchody a večerkami, stále častější krádeže
ze zahrad i sklepů, lidé bez přístřeší bydlící
na opuštěných pozemcích? I toto chceme
změnit. Jak? Permanentním nasazením hlídek městských
strážníků v ulicích naší městské části, dobudování společně
s městskou policií Prahy 12 objekt v ulici Zahrádecká, aby
mohla být na Libuši stálá hlídka městské policie, preventivně
výchovnou činností apelující na naše nejmladší, přednáškami
a návštěvami strážníků ve školách a školkách.

12. Drahomíra Vokrojová, 58 let, referent kontroly

• kandidát do zastupitelstva MČ a také do magistrátu hl. m. Prahy,
• předseda místní organizace hnutí Pro Prahu Libuš a Písnice
kandidát na starostu MČ Praha-Libuš
• kontakt: tel.: 603 595 000, Email: michal.korbel@sprop.cz

Mgr. Matěj Kadlec, 31 let, kronikář
Libuše a Písnice, 2 děti.
Někdejší vesnice Libuš a Písnice se spojily
v městskou část a s výstavbou panelových
sídlišť a masokombinátu (dnes SAPA) dostaly zcela jiný vzhled. Čeká nás ovšem další
významné budování. Stanice nového metra trasy D a jejich zástavba promění městskou část možná
ještě výrazněji. Přes malé pravomoce MČ je třeba hlídat záměry
developerů a aktivně hledat řešení přínosná pro stávající obyvatele. Jak? Například blízkým vztahem se stavebním úřadem
Prahy 12, kam Libuš a Písnice spadají, zapojováním developerů
a vytvořením vize rozvoje MČ pro další desetiletí.
• kandidát do zastupitelstva MČ a také do magistrátu hl. m. Prahy,

11. Hana Zichová, 55 let, invalidní důchodce
13. Věra Stašková, 52 let, OSVČ
14. Jan Souček, 27 let, řidič
15. Kristýna Svobodová, 28 let, servírka
16. Jana Cinibulková, 79 let, důchodce
17. Eva Fortinová, 68 let, důchodce
Zveme Vás…
V úterý 16. září od 16:16 hodin na sídlišti Písnice pořádáme
pro děti i dospělé zábavné odpoledne s bohatým programem. Děti se mohou těšit na poníky ze stáje Stable
Donja Písnice, skákací hrad, soutěže o dárky a mnoho
dalšího. Soutěže máme ale i pro dospělé a chybět nebude
ani hudební doprovod.
Děkujeme Vám za podněty a diskuze k budoucí podobě naší
MČ, které jsme iniciovali vyhlášením soutěže v minulém čísle
časopisu. Tričko, odznak a studii o nejstarším domu MČ –
domu Libušská čp. 1, od nás získává pan Daniel R. z Libuše.
Jsme také na Facebooku:
www.facebook.com/ProPrahuLibusPisnice

My

LIBuŠ A PísnIcI

• místopředseda místní organizace hnutí Pro Prahu Libuš a Písnice
• kontakt: tel.: 604 266 025, Email: kadlec.m@seznam.cz

www.proprahu.cz
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SOKOL LIBUŠ

SOKOL ZA TOTALITY
Obnovená činnost Sokola Libuš po skončení 2. světové války
trvala v plném rozsahu pouhé tři roky do únorového převratu
v roce 1948.
Během té doby jednota stačila
napravit škody napáchané špatným
válečným hospodařením, a nadto
provedla přístavbu jeviště, dnes používaného jako malá tělocvična. Připravoval se ve zkrácené tříleté lhůtě
XI. všesokolský slet, který se přes
všechny potíže vyvolávané politickým ovzduším narůstající totality,
zdařil. Poúnorový režim měl zájem
ukázat světu, že je demokratický,
a proto dovolil slet uskutečnit.
Po sletu byl Sokol postupně likvidován, byl začleněn do ČSTV, jeho
jednoty byly přejmenovány, např.
Slavoj, Spartak, Dynamo apod. Název Sokol si přivlastnily vesnické
sportovní, zvláště fotbalové oddíly.
Vnucením sjednocené tělovýchovy
a prověřováním členů Sokola na spolehlivé a nespolehlivé byla činnost

jednot utlumena. Prověřováním byli
postiženi i další lidé, některým libušským občanům byl odebrán majetek, v několika případech byli vystěhováni mimo obec. Sokolovna postupně měnila svou funkci – stala se
dokonce na jednu dobu sýpkou na
obilí místního jednotného zemědělského družstva. Byla také využívána
k veřejným schůzím místního národního výboru, k tanečním zábavám,
divadelním představením Osvětové
besedy. V sokolovně se našlo místo
i pro loutkové divadlo, znárodněné
po roce 1948 jedné libušské rodině.
Naše jednota ho po roce 1989 vrátila
potomkům původního majitele.
K propagaci úspěchů sjednocené
tělovýchovy sloužily tehdejšímu režimu náhražky sletů, zvané spartakiády. Byly povinně nacvičovány

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

ZEĎ, KTERÁ JEŠTĚ STOJÍ
(ZA TO) A MNOHO DALŠÍHO

Rekonstrukce a přístavba sokolovny.
Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

školami, armádou, Svazarmem atd.
Na nácvik poskytovaly podniky
svým zaměstnancům placené volno.
V 80. letech se několik občanů,
bývalých sokolů, ujalo správy sokolovny, oživili cvičení a pomocí státní
dotace vybavili budovu ústředním

topením, provedli přístavbu, oplocení a různé stavební práce. Sokolovna tak byla díky nim připravena
na příznivější dobu.
Eva Stodolová,
vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš

Žádná novinářská kachna, ale libušská husa!

Po klidných prázdninových měsících se dění v městské části společensky probouzí. Dovolte mi připomenout a pozvat vás na několik událostí, které více či méně souvisí s kronikářskou činností.
Kniha o libušských husách
Která jiná kapitola libušských dějin
by si zasloužila a zároveň vydala na
samostatnou knihu? Husařství na Libuši bezpochyby. Vás, kteří k tématu
můžete poskytnout jakékoli nové, či
spíše zapomenuté informace, vzpomínky, příběhy, dokumenty, fotografie, ale i vás, které téma jakkoli zajímá
a třeba byste se chtěli podílet na přípravě a psaní knihy, srdečně zvu na
setkání, které proběhne ve středu
10. září od 17 h v nejstarším domě
městské části na adrese: Libušská
čp. 1, 142 00 Praha 4 – Libuš (vchod
za poštou vedle optiky). Svoji účast,
prosím, potvrďte na tel. čísle: 604 266
025. V případě zájmu je možné zajistit odvoz na setkání a zpět.
ZŠ Ladislava Coňka v Písnici
V příštím roce oslaví písnická základka významné výročí − 130 let
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svého samostatného působení.
Obdobně jako při loňské oslavě 80
let ZŠ Meteorologická uvažujeme
o pořízení pamětní brožury s historií školy (mimo jiné). Prosíme, pište nám své vzpomínky a zážitky ze
školy, pokud jste ji navštěvovali, na
e-mail: kronikar@praha-libus.cz,
nebo je odevzdejte v písemné podobě přímo ve škole. Podívejte se,
prosím, také, jaké fotografie se vám
doma zachovaly. Budeme velice rádi
za vaši spolupráci a pomoc.
Kronika 2014
Novým školním rokem se rok
2014 dostal do své poslední třetiny. Píše se tak další díl kroniky obcí
Libuše a Písnice. Stalo se ve vašem
okolí něco, co by v kronice nemělo
chybět? Máte to vyfoceno? Pošlete to, prosím, dál, na výše uvedené
kontakty.

Barokní nároží na Libuši
Někdejší zahrada u čp. 1 na Libuši ukrývá obvodovou zeď, jejíž výstavbu lze odhadovat kolem roku
1730. Poslední dochované barokní
nároží však nutně potřebuje ošetřit. Dobrovolníka statika sehnat dokážeme, povolení majitelů máme,
ale odklizení překážející suti a zeminy je pro více párů rukou. Připomeňme si na tomto místě tzv.
Akce Z, kterými na Libuši péčí jejích
občanů vznikla například kanalizace a přístavba školy nebo v Písnici
rozsáhlá úprava rybníku Obecňáku.
Pojďme zachránit kus historie a třeba také opéct vuřt v malebném

zákoutí právě zachráněného barokního nároží na Libuši. (Kontakty
viz výše, termín bude upřesněn dle
zájemců.)
Facebook městské části
Pokud vás výše uvedené pozvánky nenadchly, pořád můžete aktuální dění sledovat na Facebooku
městské části s novou zkrácenou
adresou: https://www.facebook.
com/MestskacastPrahaLibus.
Zkrátka jen napíšete Městská část
Praha-Libuš bez diakritiky a mezer.
Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

salon

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (98)

ANALFABETKA A MEDVĚDÍ TANEC
Před prázdninami jsem vám, přátelé, doporučil takříkajíc souborné dílo
Martina Patřičného, které mám sám už z větší části přečtené (kromě Čítanky, která není podle mne určena na nějaké kontinuální čtení). Alespoň
jsem přečetl jiné knihy a mám o čem psát. Na to, že vyjde první z dnes
nabízených titulů, jsem vás už upozorňoval. Protože se jedná o druhý titul
téhož autora, už mě tak nezaskočil, ale početl jsem si…
Jonas Jonasson
− Analfabetka
ISBN: 978-80-87697-17-7
Autor
Stoletého staříka (Libušské virtuální
knihkupectví 94)
si tentokrát vybral
hrdinku jihoafrickou
vynašečku
laltrín Nombeko.
Na začátku příběhu je ještě malá, ale už živitelka nekompletní jihoafrické rodiny. Vládne v té době v její zemi ještě přísný
apartheid, chudému černošskému
děvčeti se nedostane vzdělání, zůstane tedy negramotné. Ale protože
je Nombeko zároveň vysoce nadaná, pracovitá a inteligentní (dokonce tak, že mi chvílemi byla protivná
jako kdysi vzorňák Kája Mařík), osvojí
si geniálním způsobem aritmetiku
a na tomto základě začne budovat

svůj osud. Stane se mimochodem
vlastnicí formálně neexistující atomové pumy, pilným samostudiem
a shodou životních okolností se
naučí číst, také čínsky slovem i písmem. I s pumou se dostane do Švédska (zdá se, že je to s tím Švédskem
u Jonassona, jako to bylo u Verna
s Francouzi) a tam do rodiny jednovaječných dvojčat. Protože Holgera
2 rodiče úřadům zatajili, formálně
existuje jen Holger 1, inteligenčně
za bratrem výrazně zaostávající. Tento Holger má svou dívku Celestine,
anarchistickou marxistku, zatímco
jeho inteligentní neexistující jednovaječný bratr je přítelem rovněž
formálně neexistující Nombeko a po
různých peripetiích to dotáhne až
na doktora skoro všeho. Tahle podařená rodina se shodou příznivých
a neuvěřitelných okolností spřátelí
i se švédským prakticky pracovitým
premiérem a aristokraticky zemitým

králem. Ti rodině pomohou i od neexistující pumy a na konci románu
se již švédská občanka Nombeko
stane švédskou velvyslankyní v Číně.
A v ději románu se objeví i agenti
Mosadu, padělaný čínský porcelán
a tak. Recenzent německého Die
Zeit o románu napsal: „Analfabetka
je skvělý román pro dobrou náladu, který stále a stále překvapuje
nepředvídatelnými příhodami.
Zvláštní talent Jonase Jonassona
nespočívá jen ve velkém umění
vyprávět, ale také ve schopnosti
dát svému příběhu další rozměr.“
A s tím nezbývá než souhlasit.
Irena Dousková
– Medvědí tanec
ISBN: 978-80-7227-346-1
Mám rád neautobiografické
linie tvorby Ireny Douskové (na
rozdíl od Hrdého
Budžese či Rusáka Oněgina),
která v umělecké
nadsázce popisuje poslední měsíce
nemocného Jaroslava Haška na Lipnici. Medvědí tanec není jenom jeho

příběhem, ale také bohatě strukturovaným portrétem doby a autorku
nejvíc zajímá existenciální situace
vyhasínání sil někoho, kdo se po
celý život bohatýrsky bavil, provokoval, a ještě o tom uměl vtipně vyprávět a psát.
V Lipnici se už proslulý chodec
stěží doplouží s oteklýma nohama
do hospody. Stále v něm přebývá
dřívější skandalista, avšak lipnická komunita je už jeho poslední
protivník. Silnou stránku románu
představuje evokace tísnivé atmosféry blížícího se konce: venku leje
jako z konve, hučící komín marně
vyhání podzimní lezavo. Hašek
stále ještě píše pro přátele veršovánky, pro místní ochotníky skandalistní hru, ale uprostřed bezesné
noci mívá jeho tvář výraz vyděšeného dítěte, jak si všimne jeho
žena Šura, která se o umírajícího
alkoholika stará…
Sám jsem obě tyto knihy přečetl
slábnoucím sice, ale jedním dechem.
A to přeji, vážení čtenáři, i vám. Bez
toho slábnutí, samozřejmě.
Jiří Brixi

KLUB SENIOR

VÝSTAVA: REYNEK
Klub Senior naplánoval na 12. srpna společnou návštěvu výstavy Bohuslava Reynka.
Byla to velmi pěkná výstava: díla nesmírné hodnoty,
která jsme obdivovali, promítání filmu o životě a díle
autora. Divák si udělal vlastní
dojem a měl hluboký zážitek
zvláště, co se týče posledního úseku života Reynkova
v chudobě, kde jak hovoří, je
šťasten. Po filmu jsme si sedli v místní kavárničce a paní
prof. Randová nám ještě více
rozšířila obzor před prohlídkou, abychom lépe vše pochopili. Samozřejmě jsme to
později velmi ocenili.
Výstava
celoživotního
díla Bohuslava Reynka
(1892−1971), grafika, malíře,
básníka a překladatele, představuje chronologicky jeho
dílo od raného expresivního
projevu, přes první kresby

a grafiky k typickému reynkovskému grafickému projevu cyklů Job, Don Guijote,
Pastorale a dalších, až ke
krajinným motivům z okolí domova a opakujícímu se
tématu. Ukřižování a Piety
na sklonku Reynkova života.
Poprvé jsou k vidění některé
neznámé Reynkovy kresby
a grafika, stejně jako disky
a listy tvořené technikou cliché-verre. Výstava představuje v celistvosti Reynkovo
dílo s otiskem rodného Petrkova a zázrak jménem tvoření, vznikající mimo proudy
a uznávané směry, zcela osobitě, v ústraní a v silném duchovním prostředí. Výstava
potrvá ještě do 14. září.

VZPOMÍNKA
Naše světlo přestalo svítit, aby se
narodilo znovu a šťastnější.
Oznamujeme všem známým, že nás
navždy opustila paní Jitka Holubová-Gunaratna, bývalá spoluobčanka z Libuše, bydlící na Šejdru, která také byla
pozvána do Klubu Senior, aby pohovořila o svém životě na Srí Lance. O tuto
přednášku byl nevšední zájem, dorazili
i někteří bývalí spolužáci, známí a dosud žijící někdejší sousedé. Ještě se stačila v loňském roce zúčastnit oslav 80.
výročí založení školy, do které chodila
s výborným prospěchem. Moje velmi
dobrá kamarádka, byť na dálku a duševní. Bydlela již 24 let v Čechách v Ledči
nad Sázavou. V poslední době zamýšleli
přestěhovat se s manželem Sirí Gunaratnou, filmovým režisérem, blíž svému
synovi Vidu Gunaratnovi, filmovému
kameramanovi, do Prahy, ale to se již
nestalo.

Vše, co je složené, je nestálé.
Co vzniká, podléhá zániku.
Ustání tohoto je opravdové štěstí.
Buddha
Zdena Prchlíková
Foto: archiv autorky

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

CO SE DĚJE V MŠ MEZI DOMY?
Redakce časopisu U nás obdržela příspěvek týkající se konkurzu na ředitele
MŠ Mezi Domy s žádostí o jeho otištění. Vzhledem k velkému rozsahu jsme
autorku poprosili, zda by byla ochotna text zhruba o třetinu zkrátit. Autorka vyhověla, příspěvek zveřejňujeme:

Začátkem července začaly ve většině
škol nejenom pro děti, ale i pro všechny zaměstnance zasloužené prázdniny.
Bohužel se tomu tak nestalo v Mateřské
škole Mezi Domy.
Skutečnost, že ředitelé školských zařízení jsou mnohdy odkázáni na milost
a nemilost obecních úřadů a místních
politiků, je všeobecně známá. Pokud se
tedy stane, že se náhodou ředitel školy
znelíbí nebo nezapadá do politické situace dané reprezentace obce, není až tak
velký problém jej na konci platnosti jmenovacího období (trvá 6 let) vyměnit.
V roce 2012, kdy byly konkurzy většinou
plošně vyhlášeny, jsem dle očekávání
u konkurzu neuspěla. I přes veškeré snahy zřizovatele nabídnout vedoucí místo
jiné pedagogické pracovnici se nepodařilo a závěr školního roku byl pro všechny velice stresující. Následně jsem byla
starostou Mgr. Jiřím Koubkem pověřená
řízením školy do dalšího konkurzu − na
dobu jednoho roku.
Z jakého důvodu si zřizovatel nenašel
vhodnější náhradu ani ze čtyř uchazečů
ve výběrovém řízení v roce 2013, mně
není známo. Při konkurzu jsem uspěla,
ale opět jsem byla pouze pověřená řízením mateřské školy na jeden rok.
Na Libuši bydlím od narození, tudíž
mám nejenom ke školce, ale i k místu
a lidem osobní vztah. Rozhodnutí zřizovatele, který vykonává samosprávu
v oblasti školství, jsem přijala i podruhé jako fakt, ale tento postoj některých
představitelů obce se mě osobně dotkl.
Především z důvodu o nezájem a ignoraci k pozitivním výsledkům naší náročné práce s nejmladší generací, kterou
řádně a poctivě zde s kolektivem dlouhou dobu vykonávám a úkoly zadané
zřizovatelem plním vždy zodpovědně
a v daném termínu.
V MŠ Mezi Domy pracuje nyní 18 zaměstnanců s různým pracovním zařazením. Na základě především dobrých mezilidských vztahů a jasně stanovených kompetencí se mně podařilo vytvořit kolektiv,
který je zárukou profesionality, pohody
a klidné tvůrčí atmosféry, garantující kvalitu předškolního vzdělávání a toho si velmi vážím. Rovněž si velmi cením mnoha
uznání rodičů. Velký význam pro nás má
i pozitivní hodnocení přípravy předškoláků a jejich úspěšný vstup do 1. tříd ZŠ.
V březnu proběhla v mateřské škole
státní kontrola Českou školní inspekcí.
Výsledky mateřské školy se dvěma vzdělávacími programy a především náročnou integrací dětí cizinců, žijících trvale
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na území MČ Praha Libuš, byly hodnoceny velmi pozitivně. V rámci objektivity
pořizovala místostarostka ing. L. Koudelková pro ostatní členy RMČ záznam
hodnocení na diktafon, rovněž byla zřizovateli z kontroly předána i písemná
zpráva. Netuším, zda je to pouze náhoda
či záměr, že se většinou o dobré a pozitivní zprávy mnoho představitelů naší
MČ nezajímá.
K mému rozhodnutí přihlásit se potřetí opět do konkurzu i v letošním roce
přispěl jednak výsledek odborné kontroly, ale i podpora všech zaměstnanců
školy, mnoha rodičů, kolegů a známých.
Na základě výsledku konkurzu, kterého
se zúčastnil i starosta Mgr. Jiří Koubek,
jsem byla konkurzní komisí 9. 6. 2014
zřizovateli doporučena na funkci ředitelky MŠ Mezi Domy. Na společné schůzce k závěru školního roku byl výsledek
konkurzu oznámen i ostatním ředitelům
škol z naší MČ.
Přesto poslední den školního roku
bylo RMČ místo ředitelky mateřské školy
nabídnuto mé zástupkyni Mgr. Markétě
Kecové, která se do konkurzu nehlásila
a nabídku zřizovatele odmítla.
Proč proběhla mimořádná RMČ v pátek 27. 6. 2014 v ranních hodinách a vše
se takto událo? Můžeme se pouze domnívat − pravděpodobně bylo rozhodnutí RMČ zcela cíleně ponecháno až na
poslední den školního roku, aby nebyl
čas ani nálada v první prázdninové dny
s tímto absurdním a opakujícím se rozhodnutím rady cokoli dělat. Po celou
dobu tří týdnů, která uplynula od konkurzu, se asi opět hledaly jakési důvody,
proč by neměl být výsledek a doporučení konkurzní komise respektováno. Dokonce na www.mcpraha-libus bylo 9.
7. zveřejněno usnesení RMČ č. 150/2014
ze dne 30. 6. 2014, že konkurz, který se
uskutečnil 9. 6. 2014, byl zrušen!
Společně si však klademe další otázky: Proč a z jakého důvodu se vyhlašuje konkurz každým rokem, když se jeho
výsledek stejně nerespektuje? Nejedná se ze strany RMČ o určité znevážení
práce členů konkurzní komise? Jaký
má smysl takto zbytečně vynakládat finanční prostředky, které by se daly jinde využít? Přestože vyhlášení konkurzu
bylo vždy zveřejňováno v mnoha denících, je absurdní, že si zřizovatel ani za tři
roky nedokázal vybrat „toho správného
člověka“ a vhodnějšího kandidáta. Kdo
má snahu a zájem stále ničit to, co bez
problémů funguje ke spokojenosti většiny? Zajímají se vůbec lidé, kterým ve

volbách byla dána důvěra, o činnost mateřské školy a její výsledky? Byli se někdy
v mateřské škole podívat? Hovořili se
zaměstnanci a zákonnými zástupci dětí?
Sama jsem doposud veřejnost o těchto problémech neinformovala. Ke zřizovateli jsem byla slušná a loajální. Nyní
však po třech letech bezvýchodné situace, stále se opakujících konkurzů a rozhodnutí RMČ nerespektovat výsledek
konkurzní komise, se domnívám, že se
ze strany zřizovatele může jednat i o porušování právních předpisů, zákoníku
práce č. 262/2006 Sb., a školského zákona č. 561/2004 Sb.
Především však považuji jednání vedení MČ za cílený útok na mou osobu,
který má již projevy šikany/bossingu
a náznaky diskriminace. Nadřízený orgán vytváří nepřátelské klima a jeho jednání je veřejně zneužíváno k ponížení
a společenskému poškození, odporuje
principům dobrých mravů a obecné
představě o spravedlivém rozhodnutí.
Na jedné straně jasná převaha, politická moc a opakující se záměr a na straně
druhé bezmocnost se jakkoli bránit.
Vedení MČ mě ani jednou po konkurzu neinformovalo, z jakého důvodu
nemohu být jmenována do funkce ředitelky mateřské školy dle školského
zákona, co vlastně dle jejich představ
dělám špatně, v čem bych se měla zlepšit. Naopak mě ještě před koncem letošního školního roku RMČ pověřila dalšími
úkoly, související s otevřením nové třídy
a vedením detašovaného pracoviště.
Všichni zaměstnanci mateřské školy
se již s touto nespravedlností nehodlají
smířit. Již třetím rokem nemáme po namáhavém školním roce klidný nástup na
dovolenou a zajištěný zasloužený odpočinek. Zřizovateli byl předán písemný
požadavek od zaměstnanců, aby výsledek konkurzu a doporučení konkurzní
komise bylo respektováno. V podobném
znění je podepisována i Petice.
Závěrem mně dovolte poděkovat
Vám všem, kdo jste se svým podpisem
připojil k Petici nebo napsal osobní vyjádření a stanovisko přímo starostovi MČ
Praha Libuš.
Irena Procházková,
Mateřská škola Mezi Domy
O stanovisko k popsaným skutečnostem redakce požádala také druhou stranu sporu − Radu MČ Praha-Libuš. Ujal se ho starosta městské
části:
Po přečtení článku od paní ředitelky
Procházkové jsem se až skoro zastyděl.
Z textu totiž vyplývá, že paní ředitelka
je bezchybná, jen radnici řídí nemehla.
Jak paní ředitelka o sobě píše, vytvořila
za dobu svého působení „kolektiv, který
je zárukou profesionality, pohody a klidné tvůrčí atmosféry, garantující kvalitu

předškolního vzdělávání“ a „výsledky
práce byly Českou školní inspekcí hodnoceny velmi pozitivně“, jenom vedení
radnice to nepoznalo a paní ředitelku
dokonce šikanuje! Je plným právem
paní ředitelky o sobě vytvářet pozitivní
mínění, povinností zřizovatele je však
brát v potaz i ty skutečnosti, které paní
ředitelka zamlčuje.
Během posledních tří let Rada městské části vyhlásila konkurz na pět ze šesti školských zařízení. Ve čtyřech školách
vedení obce vybralo ředitelku na šestileté období. To rozhodně svědčí o tom,
že vedení obce má zájem na tom, aby
školy byly řízeny řádně zvolenými řediteli. Mohu sdělit, že za dobu působení
těchto čtyř nových ředitelek jsem nezaznamenal jedinou stížnost na jejich
práci. To o paní ředitelce Procházkové
říci ovšem nemohu, byť jsem o stížnostech na ni nikdy veřejně nemluvil. A to
mimo jiné z loajality a z respektu vůči ředitelce, které ve školce působí dvě desetiletí. Nyní ale jsem povinen na její text
zareagovat a zveřejnit i ty skutečnosti,
kterými se paní ředitelka nechlubí. Ačkoliv mi to osobně není vůbec příjemné.
Mohu s čistým svědomím konstatovat,
že za uplynulé čtyři roky jsem nedostal
tolik negativních e-mailů od rodičů na
žádnou z našich ředitelek jako na paní
Procházkovou. Opakovaně jsme na Radě
i s paní ředitelkou řešili neustálé personální změny v řadách pedagogického
sboru, na které rodiče upozorňovali.
U žádné z jiných ředitelek školek se mi
nestalo, že by mě rodiče žádali o osobní setkání s přáním napravit kroky, které
paní ředitelka koná. Po vyslechnutí jejich stížností jsem už v roce 2011 zvažoval obrátit se s konkrétními podněty na
Českou školní inspekci. Neučinil jsem tak
z důvodu, že jsem považoval za vhodnější hledat cestu dohody mezi rodiči
a paní ředitelkou. Neobrátil jsem se na
inspekci ani tehdy, když mne na zvláštní
poměry ve školce přišla upozornit jedna
z učitelek.
Letos na jaře jsem od zástupce jednoho z dětí z mateřské školky obdržel
stížnost na postup paní ředitelky vůči
jejich dítěti. Bylo to v době, kdy Rada
městské části vyhlásila konkurz s jasným
cílem jmenovat ředitelku na příštích šest
let. Ačkoliv jednání Rady jsou neveřejná,
mohu zde čestně prohlásit, že i přes výhrady, které jsem z minulosti měl, jsem
byl připraven hlasovat pro jmenování
té uchazečky, která v konkurzu uspěje.
Jako host jsem byl přítomen jeho průběhu, kde se i tato stížnost rodičů a postup
paní ředitelky Procházkové probírala se
zástupkyní České školní inspekce. Protože jsem podepsal mlčenlivost o tom, co
na konkurzu zaznělo, mohu zde pouze
konstatovat, že reakce paní ředitelky na
stížnost rodičů mě nijak neuspokojila.
Ba naopak. A tedy na místo hlasování

debata
pro řádné jmenování paní ředitelkou
jsem se po dohodě s ostatními členy
Rady obrátil na inspekci s podnětem,
zda v tomto konkrétním případě paní
ředitelka Procházková postupovala
správně. Výsledek šetření má paní ředitelka od poloviny července k dispozici.
Inspekce v něm konstatuje, že „stížnost
na postup ředitelky vůči dítěti je hodnocena jako důvodná“ a současně nás
žádá o zaslání informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.
Chyby děláme všichni. Někteří si je
umíme i připustit. Je-li toho schopna
i paní ředitelka, nechám na laskavém
posouzení čtenářů. Pokud je však jedna
zpráva (z března) inspekce vyzdvihována a druhá (z července) zamlčena, považuji to za manipulaci s fakty.
Podnět podaný na inspekci nebyl jedinou záležitostí, kterou členové Rady
museli posuzovat. V červnu tohoto
roku obdrželi všichni zastupitelé dopis druhé uchazečky konkurzu, v němž
uvádí, že jedna členka komise se na
ni během konkurzu „obrátila s oznámením, že četla dokumenty“ týkající
se pracovněprávní pře mezi ní a paní
ředitelkou Procházkovou před mnoha
lety, která skončila podáním výpovědi této uchazečky z MŠ. Uchazečka se
ve svém dopise obrací s žádostí na zastupitele o pomoc, neboť se domnívá,

debata

že paní ředitelka Procházková účelově
zneužila informace včetně osobních
údajů z doby, kdy byla podřízenou paní
Procházkové a jedná se tak o zásah do
jejích osobnostních práv. Tyto skutečnosti obsažené v dopise byly natolik
závažné, že byly diskutovány jak na Zastupitelstvu, tak následně na Radě.
Nemám nejmenší chuť tady prát špinavé prádlo ani vykopávat nepřekročitelné příkopy, chci pouze čtenářům
nastínit, že věc není černobílá a k mé
lítosti mě tyto dvě skutečnosti (podání podnětu na inspekci a dopis druhé uchazečky) vedly k tomu, že jsem
nemohl v souladu se svým vědomím
a svědomím hlasovat pro jmenování
paní ředitelky Procházkové na období
příštích šesti let. I přesto Rada v červenci v souvislosti s otevřením nové třídy
na detašovaném pracovišti rozhodla
o zvýšení osobního hodnocení paní ředitelky v poměrné částce ke zvýšení počtu žáků. Slova o „cíleném útoku na paní
ředitelku Procházkovou, která má projevy šikany a diskriminace“, jsou tedy ze
strany paní ředitelky zbytečně silná.
Šikana vypadá jinak než zvýšení mzdy.
A na pohádku o hodné a bezchybně konající paní ředitelce a zlé pětihlavé Radě
městské části jsme všichni přeci jen už
trošku velcí.

POJĎTE S NÁMI
O(B)SADIT LIBUŠ!

zveme

Chcete zde po sobě zanechat něco trvalého?
Pokud ano, pojďte spolu s námi
o(b)sadit Libuš! Přírodní zahrada
Na Domovině 651/1, Praha 4 −
Libuš ve spolupráci s Občanským
komunitním fórem, o. s., a za podpory Úřadu MČ Praha-Libuš připravuje dva projekty.
První projekt je zaměřen na
osázení předělového pásu mezi
chodníkem a silnicí v ulici Mílová. Cílem je vytvořit přírodní
záhon s ovocnými stromy a keři
a kvetoucími trvalkami v souladu
s principy ekologických zahrad.
Druhým projektem je komunitní Zahrada mezinárodních barev, vůní a chutí. Cílem je vytvořit
užitkovou zahradu s vyvýšenými
záhony, kde by bylo možné pěstovat zeleninu, ovoce či bylinky pro
vlastní potřebu tak, jak to znáte
třeba z dětství, z cest a podobně.

SOUTĚŽ

Zároveň si dovolujeme vyhlásit
soutěž. Hledáme totiž ten nejvýstižnější název a nejoriginálnější
logo na jedné straně pro náš-váš
přírodní záhon nebo, chcete-li,
miniaturní ovocný sad, na druhé
straně pro užitkovou komunitní
zahradu. Je jasné, že ne každý se
vidí v tom, jak se „hrabe v záhoně“,
ale věříme, že se může najít v sofistikovanějších a kreativnějších
činnostech. A když také na vítěze
čeká pravá domácí rybízová marmeláda, pamětní foto a otisk na
chodníku slávy...
Návrhy lze zasílat a další informace získat na adrese:
Monika Köhlerová,
kuzelka@seznam.cz nebo
Petra Sedláčková,
petra.sedlacek@seznam.cz

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

zveme

Cílem je tančit. Pomůžeme každému.
Nebudeme konkurovat tanečním školám.

Od 19. 9. do 19. 12 2014
každý pátek od 19:30 do 21:30

si vás dovoluje srdečně pozvat na
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Kdo neumí, tomu pomůžeme, kdo umí, ten se procvičí.

JE

PŘIJĎTE TANČIT S NÁMI! NA VŠECHNY SE TĚŠÍME!
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PÁTEČNÍ TANEČNÍ
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si vás dovoluje v rámci realizovaného projektu
pozvat na procvičení standardních
i latinsko-amerických tanců.

Občanské komunitní fórum
ve spolupráci s MČ Praha-Libuš

CE
AK

MČ Praha-Libuš
ve spolupráci s Klubem Junior

SÉRII
CESTOVATELSKÝCH VEČERŮ
v pondělí

15. září od 18:00 hodin – Kyrgyzstán
Přednáší: Petr Daubner

Petr Daubner se nedávno se vrátil z Kyrgyzstánu a dovolí si Vás seznámit s jeho
kulturou, podělí se s námi o zážitky z cestování, získáme důležité cestovní rady,
prohlédneme si fotografie a hlavně ochutnáte autentickou kuchyni Kyrgyzstánu
(zdarma)!

Místo konání: Klub Junior, Na Okruhu 395, Praha-Písnice

Místo konání: zasedací místnosti městského úřadu vedle pošty na Libuši
Libušská 1 (zelená budova, vedle libušské pošty).

Kontakt: patecnitanecni@praha-libus.cz, 723 892 632 (Lubor)

Kontakt: vrbkovat@gmail.com (Tereza, Občanské komunitní fórum).
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MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
– v krásných nových prostorách nad „starým“ Kuřátkem!
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 10.00–12.00 hod.
Základní program vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT – výtvarná dílnička,
ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup 60 Kč, permanentka na
10 vstupů 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup 110 Kč, předplatné
na 10 vstupů 700 Kč.

ZÁŘÍ 2014
(výběr z programu)
14. 9. (PO) – 18. 9. (PÁ) | Poslední přípravy na nový školní rok – Mateřské centrum ještě nebude otevřené pro běžný provoz, ale pokud by
se našli dobrovolníci, kteří by nám
chtěli pomoct s posledními přípravami, jsou srdečně vítáni!
Týden otevřených dveří:
21.–25. 9. 2013
Přijďte se k nám podívat a vyzkoušet naše služby. Po celý týden vám
budou k dispozici lektorky a vedoucí
pracovnice Kuřátka. Zeptejte se nás
na cokoliv, řekněte nám, co byste
v Kuřátku rádi. Seznamte se s podzimním plánem našich akcí. Vstupné
dobrovolné.
21. 9. (PO) | Tanečky a rytmika
22. 9. (ÚT) | Výtvarné dílny Kuřátka – pestrá směs aktivit, podívejte
se, co se chystáme s dětmi vyrábět

v průběhu podzimu.
23. 9. (ST) | Sportovně-hudební
rytmika
24. 9. (ČT) a 25. 9. (PÁ) | Montessori herna – pro rodiče s dětmi od
1 roku
Od pondělí 28. 9. zahajujeme běžný provoz mateřského centra podle
pravidelného programu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů,
služeb a aktivit naleznete na adrese www.kuratko.mistecko.cz a na
našem Facebooku. Případné změny
a detaily k vybraným programům
naleznete taktéž na webu MC či na
nástěnce v centru Kuřátko.
Za MC Kuřátko Hana Kendíková

MILÉ MAMINKY,

jsme skupinka maminek na rodičovské dovolené a hledáme do našeho kolektivu další maminky dob-

Dobrý den, jmenuji se Vendula a pro MC Kuřátko
jsem jako dobrovolnice začala pracovat zhruba před
půl rokem. Mám dvě malé děti, takže jsem ze začátku měla obavy, zda se zvládnu starat o své dvě
děti a zároveň pracovat v MC Kuřátko. Obavy byly ale
předčasné. Protože mám blízko k přírodě, nejen vzděláním, ale i celkově vnitřně, rozhodla jsem se, že budu
pro centrum pořádat ekologickou výchovu a vyzkouším si, jak mi půjde skloubit dohromady starost o děti
a zároveň služba veřejnosti. Již po první akci bylo
jasné, že pokud něco děláte s láskou, klape to jako
hodinky. Je to práce, při které zabavíte nejen své děti
a děti ostatních rodičů, něco je naučíte, ale zároveň
cítíte, že jste opět plně prospěšní společnosti. A dětský spokojený smích je třešničkou na dortu. Stačí
se podívat do fotogalerie MC Kuřátka. Pokud ještě
pořád váháte, zda se přidat ke kuřátkovským maminkám, jak my říkáme, přijďte si to třeba jen zkusit. Za
zkoušku nic nedáte. A kromě dětského úsměvu možná
narazíte i na novou dobrou kamarádku.
Za MC Kuřátko Ing. Vendula Audolenská
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rovolnice, které by rády vyplnily svůj
čas a zapojily se do činnosti Mateřského centra Kuřátko na Libuši.
Můžete se u nás podílet každý týden na pravidelných činnostech, jako
jsou tvoření či tanečky, nebo jenom
pomáhat na jednorázových akcích.
Práce je u nás jenom tolik, kolik
samy chcete zvládnout.
My vám za to nabízíme společnost a příjemně strávený čas pro vás
a vaše děti.
V případě zájmu se ozvěte na e-mail: kuratkomc@seznam.cz nebo
nás navštivte přímo v Kuřátku.
Těšíme se na vás!
Martina Skybová,
za maminky z Mateřského centra Kuřátko
Foto: Helena Herelová

LAČHE ČHAVE

PROJEKT BUŇKA
Projekt Buňka, podpořený v rámci grantového programu MČ
Praha-Libuš, nabízí volnočasové odpoledne na hřišti Klokotská
pod vedením zkušených lektorek.
V září připravujeme také výlet, který se koná v neděli 21. 9., podíváme
se do Chuchle. Akce je určená pro
všechny ve věku 6 až 15 let. Děti čeká
návštěva zookoutku, hledání lesních
kešek, průzkum obory Homolka
a hledání zkamenělin v Žákově lomu.
Historii Prahy si připomeneme u Mariánského pramene a starých lázní.
Přihlášky na výlet naleznete na
webu www.lache-chave.cz v sekci
novinky nebo si je můžete vyzvednout osobně v NZDM Rozhledna. Přihlášku lze zaslat elektronicky nebo
osobně odevzdat v NZDM Rozhledna nejpozději do čtvrtka 18. 9. 2014.
Cena: 0 kč
Sraz: 10:00 na Kačerově u fontány,
u východu z metra

Návrat: cca 18:00 na Kačerově
u fontány, u východu z metra
Soňa Tancmanová,
vedoucí projektu Buňka

zveme

PRO SENIORY

KLUB JUNIOR − ZÁPIS

Letošní podzimní kulturně vzdělávací program pro seniorky
a seniory v naší obci nabídne opětovně příležitost všem účastníkům k novým setkáváním v programu zdravého životního stylu.

Klub Junior | www.klubjunior.cz | Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková | Tel.: 604 273 968
kjunior@centrum.cz

Lekce cvičení i relaxace, hry
s pamětí i PC vzdělávání – to vše
v připravovaných kurzech pro každého z vás, vážení senioři, kteří jste
se již v uplynulém roce zapojili do
společných aktivit, ale – a to především − také pro ty z vás, kteří
se stále ještě ostýcháte přijít mezi
ostatní. Vykročte.
První aktivita z pestrého programu, na kterou vás srdečně zveme, je
cvičení s Eliškou Froňkovou − poprvé v pondělí 6. října v 9.00 hodin v tělocvičně Na Okruhu 1
na sídlišti Písnice.
Těšíme se na vás.
Nabídku dalších kurzů s konkrétními termíny konání naleznete v říjnovém čísle tohoto časopisu.

Srdečně vás zveme na Zápis
do zájmových kroužků, kurzů
a oborů na školní rok 2014/15
v pondělí 8. září od 18 hodin
v prostorách tělocvičny Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice.
Zájemci zde najdou příležitost osobně si pohovořit s lektory, domluvit
časový rozvrh docházky na vybrané
obory a seznámit se s plánem aktivit
na celý školní rok.
Aktuální nabídka zájmových
kroužků je určena všem zájemcům
bez ohledu na věk či míru talentu
a dispozic:

Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast
vzdělávání, školství a tělovýchovy

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala
panu starostovi, paní Ing. Koudelkové a celé radě MČ Libuš-Písnice, že nám, seniorům,
umožnili bezplatné cvičení
v Klubu Junior. Hlavní dík ale
náleží naší cvičitelce Bc. Elišce
Froňkové. Již se vždy těšíme na
pondělí + středu dopoledne.
Tělocvična je vždy plná, to znamená i pro naši cvičitelku, že
máme zájem. Odcházíme ze
cvičení spokojeni, jelikož procvičíme celé tělo. Ještě jednou
díky, člověk omládne cvičením
a připadá si jak dvacetiletý.
Za všechny spokojené seniory
Alena Langmüllerová,
Praha-Libuš

AIKIDO
ANGLIČTINA
ČTENÍ PSANÍ JAKO HRANÍ
DRAMATICKÝ KROUŽEK
FLÉTNA
GYMNASTIKA

HOUSLE
CHYSTÁME SE DO ŠKOLY
JÓGA
JUDO
KLARINET
KLAVÍR
KLÁVESY
KONDIČNÍ CVIČENÍ
KYTARA klasická, elektrická
MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC
PC OBORY
RUŠTINA
SAXOFON
SBOROVÝ ZPĚV
TANCE historické
TVOŘÍNEK
VIOLA
VÝTVARNÁ TVORBA
Podrobněji na www.klubjunior.cz.
Ing. Lenka Koudelková a kolektiv lektorů
Foto: archiv Klubu Junior

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 ZÁŘÍ
A ZAČÁTEK ŘÍJNA 2014

Vítáme opět všechny účastníky seniorského dění v klubu a těšíme se na
všechny milé tváře, které nás provázejí po celý rok a současně podporují
v dalším plánování co nejkrásnějších
zážitků, ať v klubu, nebo mimo klub.
Nezapomínáme také zvát všechny
z naší městské části Praha – Libuš
a Písnice, kteří se ještě rozhodují –
přijďte do klubu, neváhejte!
2. 9. | Zahájení klubu po prázdninách − necháváme pro seniory čas
a klid na vzájemné popovídání, které přináší vždy velké množství zážitků po prázdninách. Probereme i připravovaný výlet do Brna a jiné.
9. 9. | Na programu odpoledne
bude opět po roce přednáška o sběru
těch správných hub od našeho spoluobčana odborníka p. Ing. Bayera
s jeho pomocníkem p. Dr. Henzlem,
znalcem zpracovávání sbíraných hub
a použití v lékařství. Přijďte určitě i vy,
kdo sbíráte houby a nevíte si rady, zda
houba je jedlá, nebo jedovatá. Naši
sběratelé a odborníci rádi poradí.

15.−20. 9. | Odjezd na týdenní
dovolenou do Hévízu, termálních
léčebných lázní v Maďarsku, uvnitř
hotelu Panorama či v přírodním jezírku při teplotě 37°. Krásné historické městečko, které vždy obdivujeme. Máme volných 6 míst, je možné
se ještě dodatečně přihlásit.
16. 9. | Volná zábava při kávě, čaji
a vše, co s tím souvisí. Organizační
záležitosti – přihlašování účastníků
na zájezdy.
23. 9. | Další pokračování zdravotní přednášky – 8. část. Vždy vysvětleno zcela jasně a srozumitelně, jaké
jsou příznaky, jak zahajovat první
pomoc, jak nemocem předcházet.
Pozvání opět přijala paní Michaela Švandrlíková, pracovnice útvaru
prevence Městské policie Praha.
Všechny srdečně zveme, přednáška
je zaměřena na seniory z celé městské části a jejich rodiny. Kdo má zájem, nechť se určitě dostaví.
30. 9. | Zveme srdečně na připravovaný výlet do města Brna s návštěvou Vily Tugendhat, zapsané do
seznamu světového kulturního dě-

dictví UNESCO. Interiéry jsou vybaveny přesnými replikami původního
mobiliáře. Od naší historičky pí Randové to opět byla pobídka nenechat
si ujít toto mimořádné dílo a vypravit se do Brna. Bude to mimořádný
zážitek, vždyť objednávky musí být
6 měsíců dopředu. Rádi jsme poslechli a zorganizovali. Odjezd z Libuše v 7.00 h. Objednaný zájezd
je pouze pro 45 osob. Přihlášky se
zaplacením a informacemi přímo
v klubu. Plánujeme podívat se i na
Špilberk, Křtiny. Oběd bude zajištěn.
6.–10. 10. | Výlet na Šumavu –
Zdíkov.
7. 10. | KLUB UZAVŘEN – organizační výbor se účastní zájezdu.
14. 10. | Přednáška avizovaná již
před prázdninami, a to o prvním prezidentovi T. G. Masarykovi. Přednášející p. Randová, historička, jež dokáže
zaujmout svými vědomostmi, že si

senioři další přednášky vyžadují. Pí
Randová pro nás připravuje vše, co bychom měli znát hlavně o české historii.
Všem našim seniorům přejeme
hodně zdraví a s nastávajícím podzimem hodně zdravého pohybu
a dobré mysli, ať v klubu na programech, či na plánovaných výletech.
Jsme rádi, že máte zájem, vždy nás to
vždy při vydařeném programu těší.

KNIHOVNA DÁLE
V PROVOZU

Knihovna byla otevřena po celou
dobu prázdnin a dále tomu nebude
jinak: každé úterý od 14.00 do 18.00
s knihami, které potěší, i s výběrem
našeho pana knihovníka.
Těšíme se i nadále na vaši přízeň, a nezapomeňte na každé úterý
v klubu.
Za organizační výbor Zdena Prchlíková
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Pozvánka na cyklistický závod horských kol

O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
V neděli 14. 9. pořádá cyklistický oddíl SK VELO PRAHA za podpory MČ Praha-Libuš cyklistický závod horských kol. Závod je
určen pro nejmladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě
budou odpovídat věkovým kategoriím.

Zázemí pro závod poskytla restaurace Kamenný Dvůr, Putimská
6/13, Praha-Písnice.
Závod je již druhým rokem součástí Pražského Poháru MTB.
Prezentace závodu je od 8:30 hod.
Časový program závodu, přihlášku a propozice najdete na webových stránkách:
http://praha.mtb.cz
http://www.skvelopraha.cz
Pro všechny kategorie budou připraveny zajímavé ceny. Přijďte strávit pěkný den s kolem.

CYKLISTICKÝ ODDÍL SK
VELO PRAHA

Oddíl pracuje s dětmi a mládeží
systematicky již několik let. Hlavní náplní je vybudovat a upevnit
v dětech zájem o sport a především
cyklistiku. Na základě turistických
vyjížděk na horských kolech v okolí
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Libuše, Modřanské rokle a Točné pomůže najít u dětí trvalý zájem o tento druh sportu. Později a na základě
zájmu se cílevědomě zaměřujeme
na disciplínu horská kola, silniční
cyklistiku a cyklokros.
Oddíl využívá zázemí v Klubu Junior na sídlišti Písnice. Zde máme
klubovnu a v zimních měsících využíváme zdejší tělocvičnu.
Přijímáme děti ve věku 8 let
a starší, holky i kluky.
Více informací o našem oddílu naleznete na webových stránkách:
skvelopraha.cz
Kontakt na trenéry oddílu:
Karel Kubín, 737 264 163,
kubinkarel@seznam.cz
Jiří Slavík, 604 331 055,
slavik.yesterday@gmail.com
Foto: archiv SK Velo

LETOS POOSMÉ
Z několika míst v Praze i blízkém okolí vyrazí v sobotu 13. září
2014 cyklistické pelotony, které budou směřovat k vodní nádrži
na pomezí Prokopského údolí a centrálního parku Prahy 13. Sraz
všech cyklistů a cykloturistů z Libuše a Písnice je v 8.45 hodin před
Klubem Junior, Na Okruhu 1, sídliště Písnice, odjezd v 9.00 hodin.
Tradiční Pražské cyklozvonění se
bude konat letos již poosmé. Akci
zahájí cyklojízda, v rámci které se sjedou pelotony z celkem 14 míst v rámci Prahy i okolních obcí. Trasy v délce
15 až 30 km povedou většinou po
bezpečných cestách, vhodných i pro
rodiny s dětmi. Největší vzdálenost
překonají účastníci z Černého mostu
a Kbel, kteří na své cestě projedou celou Prahu a pojedou po silnicích společně s motorovou dopravou. Většina
ostatních tras je volena s ohledem
na účast dětí po cyklostezkách, při
překonání frekventovaných křižovatek bude asistovat městská policie.
Odměnou pro účastníky akce může
být nejen dobrý pocit, ale také žluté
tričko a cyklistický zvonek, které tradičně dostávají všichni cyklisté v pelotonu před vyjetím.
Na cykloprojížďku naváže odpolední program pro děti a dospělé zahrnující workshopy v bike trialu i opravách
kol i řadu her a soutěží pro celou rodinu. Vodní nádrž v centrálním parku
Prahy 13 obsadí lodě či vodní míče
atrakce zvané aquazorbing, díky kterým každý může vyzkoušet doslova
chodit po vodě. K vidění budou exhi-

bice odvážných skoků na kolech, testovací dráhy elektrokol, škola dopravních pravidel či první pomoci nebo
balanční cvičení. Odpolední program
startuje v 11 hodin, zájemci sem mohou dorazit nejen na kolech, ale také
metrem ze stanice metra Lužiny.
Hlavním pořadatelem Pražského
cyklozvonění v roce 2014 je Praha
13, akce je již tradičně součástí
Evropského týdne mobility. Svojí účastí se k Cyklozvonění připojí
také městské části Praha 11, 12, 4, 5,
Kunratice, Libuš, Slivenec, Řeporyje,
Šeberov, Velká Chuchle, Újezd či
obec Průhonice a letos premiérově
i Praha 3, Praha 14 (Kyje, Černý most)
a 19 (Kbely). Městské části a obce se
v pořádání akce střídají, a každý rok
tedy Pražské cyklozvonění překvapí
účastníky něčím novým.
S sebou nezapomeňte: cyklistickou helmu a dobrou náladu!
Účastníci obdrží zvonek a tričko
s logem akce zdarma. Informace
o dopravě na kole i bez kola, program
akce, místa a časy odjezdů cyklistických skupin najdete na oficiálním
webu akce: www.cyklozvoneni.cz.
Ing. Lenka Koudelková

inzerce 
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písnice
PRODEJ A SERVIS
jízdních kol a doplňků
Slevy na kola Author a Merida
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
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Festival

Hudbou z Hue
až do Prahy
Kdy:
V pátek 19.9.2014
večerní koncert od 19h,
doprovodný program od 17h

Kde:
Divadelní sál
English International School,
Brunelova 960/12
v blízkosti MHD zastávky
Sídliště Libuš a Pavlíkova

LAČHE ČHAVE
VOLNOČASOVÝ KLUB
ROZHLEDNA

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Rozhledna je dostupné
všem dětem a dospívajícím od 6 do
15 let. Otevírací doba je pondělí −
čtvrtek od 13 do 18 hodin.
Program na měsíc září
1. 9. | Párty pro vítěze hry Letem
světem
2. 9. | Hřiště Klokotská
3. 9. | Škola volá! – pouštění dokumentu Škola demokracie

8. 9. | Den s filantropií
10. 9. | Jaké jsou mé hodnoty? –
přednáška organizace Rozkoš bez
rizika
15. 9. | Co je to hazardní hra?
17. 9. | Promítání filmu na přání
22. 9. | Netolismus aneb závislost
na počítačích, mobilech a televizi.
24. 9. | Extrémní sporty
29. 9. | Skládání origami
Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás:
Tým Rozhledna

inzerce 

PRODEJ DOMU

Vstup zdarma

Praha 4, Písnice, Na Konečné 54/4

Akce bude moderována v českém a vietnamském jazyce.

Akci podporují:

– Parcela o velikosti 386 m2
– Velikost 3+1, půda, WC, sprcha,
spíž, předsíň, garáž
– Vlastní studna
– Zaveden plyn, voda, elektrika,
kanalizace
– V blízkosti zastávka MHD

– V horizontu několika let metro
– Stará zástavba, klidná čtvrť
– V blízkosti les
Případné nabídky, informace na
e-mailu: inzerat.domu@seznam.cz

inzerce 

inzerce 

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

CHCETE PRODAT
CHCETE KOUPIT

DŮM, BYT, CHATU ČI POZEMEK ?
ZAJISTÍME PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI V RÁMCI
CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY
KONZULTACE S REALITNÍM MAKLÉŘEM ZDARMA

Ing. Lucie Staňková - 775 180 875
Váš realitní makléř pro tuto oblast

– 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 –

lucie.stankova@avareal.cz

www.stankova.avareal.cz
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www. f a b l e s k . cz
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Kronika

Prodám výhodně váš dům
S právní jistotou
Za maximální možnou
tržní cenu

Alena Jančarová
Specialista na prodej
domů ve vaší lokalitě
Volejte 731 600 518,
a.jancarova@maxima.cz

www.maxima.cz
inzerce 

to pravé pro
libuš a písnici
a Jiří Koubek, starosta libuše a písnice vás zvou na

ZÁBAVNí
ODPOLEDNE
pondělí 29. září od 1600 do 1800
na sídlišti písnice před prodejnou albert

Kadeřnická show pro dámy
soutěž o pivní soudky pro pány
Malování na obličej pro vaše ratolesti
chůze zdatnosti na chůdách
opékání poctivých špekáčků
a mnoho dalšího
pozvání přijal i europoslanec
Jiří pospíšil. přijďte i vy!
top09-libus-a-pisnice-inzerat-U-nas-9-2014-verze-2.indd 1

26.08.14 10:14
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T. J. SOKOL LIBUŠ

Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel. 261 912 456 od 8 do 12 hodin nebo 723 502 191
e-mail sokollibus@volny.cz
www.sokollibus.cz

ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
PRO MLADŠÍ ŽACTVO – OBNOVA TRADICE
SPORTOVNÍ GYMNASTIKY − OD 6. 10. 2014
T. J. Sokol Libuš oznamuje, že od října se bude otevírat oddíl sportovní gymnastiky pro mladší žactvo. Gymnastika je základní průpravou pro všechny sporty, které si dítě může později zvolit. Nově
otevřený oddíl je určen pro děti, které v roce 2014 dosáhnou věku 5
až 8 let, tj. rok narození 2009 až 2006. Trénink bude probíhat pravidelně každé pondělí od 17.00 do 18.30 hodin v tělocvičně.
Nábor dětí proběhne během měsíce září. Bližší informace budou
zveřejněny na nástěnce Sokola, webových stránkách nebo je rádi
sdělíme e-mailem či telefonicky od 2. září.
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ
NA CVIČENÍ DO SOKOLOVNY
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš | Tel.: 261 912 456 od 8.00 do 12.00 hodin nebo
723 502 191 | E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz | Zahájení cvičebního roku 2014/2015 podle pravidelného rozvrhu: pondělí 1. září 2014 – dospělí | pondělí 8. září 2014 − děti
Od pondělí 1. září 2014 změny v rozvrhu – v tabulce zvýrazněno.
Předškolní děti
Předškolní děti
Mladší žactvo
Mladší a starší žáci
Ml. a starší žákyně
Rodiče a děti
Rodiče a děti
Ženy
Ženy
Ženy a muži
Ženy
Ženy a muži
Ženy a muži
Ženy a muži
Muži
Ženy

všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
sportovní gymnastika
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
všestranný tělocvik
zdravotní tělocvik
fitball
jóga klasická
všestran. tělocvik
rekreační volejbal
rekreační volejbal
rekreační volejbal
registrovaný volejbal
registrovaný volejbal

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím
k věku, zájmu a schopnostem
cvičenců. Všestranná pohybová
průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her.
Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti,
koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin:
zahájení, rozcvičení, rozběhání,
cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry –
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4–7 let
4–7 let
5–8 let
7–15 let
7–15 let
2–5 let
2–5 let

(soutěž PVS)
(soutěž PVS)

pondělí
středa
pondělí
úterý a čtvrtek
středa
pondělí
úterý a čtvrtek
pondělí
pondělí
středa
středa
pondělí
středa
čtvrtek
úterý
čtvrtek

vybíjená, přehazovaná, kopaná,
florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.
Celoroční členský příspěvek:
děti a mládež do 18 let včetně
a senioři starší 65 let ve výši 100
Kč/rok, ostatní členové ČOS ve
výši 300 Kč/rok (v září 2014 platí
pouze nový člen Sokola). V členských příspěvcích je zahrnuto
úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hod. cvičení se pohybuje od 15 do 38 Kč dle jednot-

16:00–17:00 hod.
16:30–17:30 hod.
17:00–18:30 hod.
17:00–18:00 hod.
17:30–18:30 hod.
10:00–11:00 hod.
16:00–17:00 hod.
19:00–20:00 hod.
20:00–21:00 hod.
18:30–19:30 hod.
19:30−20:30 hod.
21:00–22:00 hod.
20:30–21:30 hod.
20:00–22:00 hod.
18:00–20:00 hod.
18:00–20:00 hod.

livých cvičicích kategorií a může
se platit 2 x za rok (1 x za 6 měsíců
– leden – červen, 1 x za 4 měsíce
– září až prosinec).
Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti
a různých turnajů a závodů organizovaných sokolskou župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních
doplňkových činností dětí i dospělých (např. plavání, turistika).
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ

JÓGA
V SOKOLOVNĚ
Od září začínáme třetí rok cvičení
jógy v Libušské sokolovně. Hodina
je otevřena ženám i mužům a je
přizpůsobena úrovni cvičenců.
Jógová filozofie vyznává nenásilí, a to i
k vlastnímu tělu. Každý cvičí podle svých
možností. Jóga není soutěživý sport, je to
cesta, jak pracovat se stresem a se svými
omezeními. Nečekejte pokročilé ásány.
Nechceme si ublížit, ale vyladit svůj organismus pomocí relaxací, dechových cvičení a vhodných cviků tak, abychom napravili škody napáchané na našem těle stresujícím životním stylem, pokud je to možné. Cvičíme při svíčkách a tiché hudbě.
První hodina je zdarma, a pokud vám
cvičení bude vyhovovat, můžete si platit
každou hodinu zvlášť, či zvolit půlroční
předplatné. V tělocvičně jsou k dispozici
podložky. S sebou potřebujete pohodlné
oblečení a ručník.
Pokud se odhodláte, budu se na vás
těšit na první hodině ve středu 3. 9., a pak
každou další středu od 18.30 hodin.
Eliška Leblová, DiS.,
cvičitelka jógy II. stupně
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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

