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Libuš  

a Písnice

1| V parku K Jezírku přibyly nové herní prvky.

2| Začal školní rok – Zš Meteorologická.

3| na Libuš zavítal ministr vnitra.

4| Mš Ke Kašně otevřena po důkladné rekonstrukci.

5| Můžeme se těšit na Rodinné divadlo.

Foto: Anna Rusiňáková, Soňa Štefanová, Veronika Radová,  

Kryštof Štafl a archiv Rodinného divadla.
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Kompletní rekonstrukcí pro-
šly elektroinstalace, rozvody tepla 
a vody, školka získala nové podlaho-
vé krytiny, vymalování a další vyba-
vení. Jak dokládají fotografie, radost 
pohledět i pobývat.

Vnitřní prostory školky jsou teď 
zcela zbaveny azbestu, hospodářská 
budova je zateplena a celá školka vy-
tápěna pomocí tepelného čerpadla. 
Rekonstrukci školky zařadila Rada 
MČ Praha-Libuš mezi své priority. 
Městská část na ni zajistila více než 
13 milionů korun, a to z více zdrojů, 
mj. z  rozpočtu hl. m. Prahy a  pro-
středků Evropské unie. O úspěch ná-
ročné rekonstrukce se postarali jak 

zaměstnanci Úřadu MČ Praha-Libuš 
dobrou organizací, tak prováděcí fir-
my a další zúčastnění. Řada z nich se 
sešla právě při slavnostním otevře-
ní zrekonstruované školky. Uznání 
dobré práce vyjádřil svou návštěvou 
při této příležitosti i  primátor hl. m. 
Prahy Tomáš Hudeček, který se vidi-
telně rád pobavil i s dětmi.

red
Foto původního stavu hospodářského 
pavilonu před první fází rekonstrukce 

v roce 2012 a z letošních stavebních prací 
ve vlastních třídách školky:  

archiv ÚMČ Praha-Libuš
Foto z prvního dne v opravené školce: 

Kryštof Štafl

1. ZÁŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE KE KAŠNĚ
První školní den v Mateřské škole Ke Kašně ve staré Písnici byl 
tentokrát výjimečný. Děti, jejich paní učitelky a všichni další, 
kdo se o ně starají, se téměř po půl roce mohli vrátit do zrekon-
struované budovy.



KroniKa

U nás | 1O/2O14 | 3

Vážení občané, naše městská 
část se stala pořadatelem 6. 
celostátní konference měst 
a  městských částí na téma 

Jak podpořit společné soužití s  ci-
zinci. Tato konference byla završe-
ním mnohaleté spolupráce s  Mini-
sterstvem vnitra a  dalšími státními 
organizacemi, které nám uplynulé 
roky finančně přispívaly na projekty 
určené pro integraci, ať už jde o pla-
cené asistenty do škol, výuku jazyků, 
či pořádání mnoha akcí na podporu 
integrace cizinců. Městská část Pra-
ha-Libuš v uplynulých letech odved-
la na tomto úkolu velké množství 
práce (speciálně děkuji našim ško-
lám), a toto úsilí ocenil i přítom-
ný ministr vnitra Milan chova-
nec a primátor Tomáš Hudeček. 
Dlouhodobě upozorňujeme na to, 
že soužití s vietnamskou komunitou, 
která ve značné míře pracuje a byd-
lí u  nás na Libuši a  Písnici, nemůže 
být jen záležitostí naší městské části, 

ale musí se nám dostávat adekvátní 
pozornosti i  jiných nadřízených in-
stitucí. Považuji si proto za čest pro 
celou naši městskou část, že se nám 
na jedné konferenci podařilo přivítat 
jak pana ministra, tak i pana primáto-
ra. S panem ministrem jsem tak měl 
možnost pohovořit i  o  neutěšené 
koncentraci drogových dealerů na Li-
buši. O tomto problému jsem v srpnu 
a  v  září jednal i  s  představiteli praž-
ské státní policie a s ředitelem Měst-
ské policie hl. m. Praha. Děkuji všem 
občanům, kteří nám svými podněty 
umožňují monitorovat místa, která 
jsou z tohoto pohledu kritická. Veške-
ré vaše poznatky v anonymní formě 
předáváme policii a  vyvíjíme maxi-
mální tlak, aby situaci řešili.

U příležitosti otevření zrekonstruo-
vané Mateřské školky Ke Kašně jsme 
mezi námi přivítali i pana primátora. 
Stali jsme se tak jednou ze tří škol-
ských zařízení, kam primátor Tomáš 
Hudeček prvního září zavítal. Jak bylo 

Celostátní konference měst a městských částí na téma Jak podpořit společné 
soužití s cizinci se zúčastnil ministr vnitra Milan Chovanec... …pražský primátor Tomáš Hudeček...

...  za Svaz Vietnamců v ČR jeho místopředseda Nguyen Duy Nhien.… zástupci neziskovek, měst, akademických a dalších institucí, ...

již v minulém čísle uvedeno, dotace 
na rekonstrukci této školky byla více 
než 13 miliónů korun a  byla z  pod-
statné části hrazena z rozpočtu hlav-
ního města Prahy. Za obyvatele ulice 
Ke Kašně jsem rád, že se tak součas-
ně pan primátor na vlastní oči mohl 
přesvědčit o stavu ulice Ke Kašně, 
o jejíž rekonstrukci usilujeme dlouhá 
léta a vše je připraveno k její realizaci. 
Prvního září sice nebylo tak deštivo 
jako v  jiných zářijových dnech, i  tak 
pan primátor osobně viděl tristní 
stav této komunikace.

Během měsíce září jsme dokončili 
i úpravy v Klubu Junior, kde od října 
otevíráme novou třídu pro naše 
předškoláky, a  zásadním způso-
bem tak navyšujeme kapacitu našich 
předškolních tříd. Poprvé jsme o mož-
nosti otevření nové třídy na stránkách 
časopisu U nás psali na jaře 2011 a její 
otevření v letošním roce přichází prá-
vě včas s ohledem na vyšší poptávku 
ze strany rodičů. Přeji dětem, aby se 
jim ve školce líbilo, a děkuji všem, kte-
ří se o otevření třídy přičinili.

Dovolte mi vás z  tohoto místa 
pozvat k  nadcházejícím komunál-
ním volbám. Politologové v  mé-

diích varují, že z  důvodu častých 
voleb by účast u  letošních komu-
nálních mohla být nižší. Pokud však 
nenastanou mimořádné okolnosti, 
jsou to na dlouho volby poslední. 
Nejbližší řádné volby jsou na Libu-
ši a  Písnici plánovány až za tři roky 
− na podzim 2017. Doufám, že vás, 
voliče, neodradí ani extrémně velký 
volební lístek při volbách do Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy. Je to 
důsledek toho, že Praha oproti před-
chozím letům je jedním volebním 
obvodem, a  kandiduje tak nejvyšší 
počet politických seskupení. Sou-
časně proběhnou volby i do zastupi-
telstva naší městské části. Kandidu-
je celkem osm uskupení, o dvě více 
než před čtyřmi lety. Nabídka je tak 
snad dostatečně pestrá na to, aby 
si každý volič mohl vybrat a  účast 
u voleb byla co nejvyšší.

Přeji vám všem dobrou volbu!

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: Veronika Radová

SLOVO STAROSTY
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PRVní šKOLní Den 
PO PísnicKu

Pro někoho může být 1. září oby-
čejným dnem. Ne však pro skupin-
ku prvňáčků a  jejich rodičů, v  je-
jichž očích se zračily různorodé po-
city: očekávání, napětí, nadšení, ale 
i  strach. Vždyť tu byli snad všichni 
kromě jejich paní učitelky! Letos 
se zahájení nového školního roku 
konalo na školním hřišti. Rodiče 
a žáky přivítali nejen členové vede-
ní školy, ale i pan starosta. V neko-
ordinovaném davu novopečených 
školáků pomalu ale jistě narůstalo 
napětí. Klasik by poznamenal, že 
by se dalo krájet. Proslovy se po-
malu chýlily ke konci a rodiče stále 
netušili, kdo jejich ratolesti naučí 
číst, psát a počítat. V tom se nebe-
sa rozestoupila a do záře reflektorů 
vtančila záhadná zlatovláska. Všich-
ni oněměli!  „To je ona,“ šeptalo se 
v davu. A opravdu! Byla to ona! Paní 
učitelka první třídy! A  teprve teď 
všechno začalo − „pejskování a ko-
čičkování“. Každý prvňáček a  prv-
ňačka dostali letos místo klasických 
stužek pejsky a kočičky připevněné 
na kolíčku. Celá škola pak vytvoři-
la ze svých těl slavobránu, kterou 
formace prvňáčků neohroženě 
prošla směrem k budově. Pak se už 
všichni vydali do svých tříd, aby se 
pozdravili se svými kamarády a pa-
ními učitelkami. Winston Churchill 
by možná řekl: „ Nemohu vám slí-
bit nic než krev, dřinu, slzy a  pot,“ 
ale paní učitelky ze Základní školy 
v Písnici byly ke svým žáčkům první 
školní den shovívavější a přivítaly je 
úsměvem a vřelým slovem. A škola 
mohla začít!

Veronika Frydlová
Foto: Marie Štaflová

ZMĚnY V naší šKOLe  
PO PRÁZDninÁcH

Druháci
Máme upravenou šatnu a jiné ra-

diátory. Máme vymalovanou třídu.

Čtvrťáci
Je natřený celý plot okolo školy 

a  zahrada je uklizenější. V  přízemí 
školy jsou vylepšené nástěnky a lep-
ší koberec ve školní družině. V jídel-
ně visí upravené závěsy.

Páťáci
Ve škole začala pracovat nová paní 

uklízečka. Máme samostatné lavice.
Když jsem přišel po prázdninách do 

školy, tak jsem si všiml, že jsou v šatně 
přeházené skříňky. Líbí se mi to mno-
hem víc. Když jsem šel nahoru, všiml 
jsem si, že máme vyměněné topení, 
ale ty trubky nejsou pěkné. Ze třídy 
odešly dvě spolužačky, ale přišel nový 
žák. Taky koberec je čistější. Jáchym

Mrzí mě, že pro pátou třídu už 
není družina. Moc jsme se tam bavili. 
Opravdu se mi to hodně nelíbí. Chtě-
li bychom, aby se změnily záchody 
v  přízemí. Měly by se opravit. Jinak 
mi docela všechno vyhovuje. Lenka
co dodat?

Ve škole proběhla o prázdninách 
kompletní rekonstrukce kotelny 
a  výměna radiátorů. Pan školník se 
může radovat z upravené dílny. Mu-
seli jsme změnit uspořádání šatních 
skříněk. Na pozemku, kde se nachází 
tzv. Pastouška, odstraňovali písničtí 
hasiči nepotřebné dřeviny a plevele. 
Pozemek můžeme využít pro potře-
by školy. Plánujeme rozšíření spor-
tovišť. Čeká nás hodně práce.

Blanka Chýlová
Plakát: Martin Vegner

ZŠ PÍSNICE
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
VZPOMínKY  
na PRÁZDninY

V  prvním školním týdnu jsme si 
povídali o  prázdninách. Pracova-
li jsme ve skupinkách. Odhadovali 
jsme podle obrázků, co dělaly děti, 
a vyprávěli jsme prázdninové příbě-
hy. Hráli jsme si na lovce informací. 
Ulovené zážitky jsme zaznamená-
vali do prázdninového listu. V mate-
matice jsme sestavovali prázdnino-
vý graf a porovnávali získané údaje. 
A co jsme zjistili?

Dvacet jedna dětí trávilo prázdniny 
různě. Nejméně žáků bylo o prázdni-
nách u moře a nejvíce doma. Devate-
náct dětí navštívilo příbuzné, dvacet 
žáků jelo během prázdnin na výlet. 
Táborové zážitky si přivezlo jede-
náct druháků. Po horách chodilo více 
žáků, než se koupalo v moři.

Na konci našeho vzpomínání jsme 
se shodli, že jsme si svoje první letní 
prázdniny pěkně užili.

Děti z 2. A
Foto: Soňa Štefanová

nOVÝ šKOLní ROK 
a sOuTĚŽe, KTeRÉ  
nÁs ČeKaJí

Začal nový školní rok a  my uči-
telé přemýšlíme, jakých soutěží se 
žáci naší školy zúčastní a zda budou 
v těchto soutěžích úspěšní.

Pravidelně se účastníme matema-
tických a  zeměpisných soutěží: Lo-
gická olympiáda, Pythagoriáda, Ma-
tematická olympiáda, Orientační běh 
bankou, Přírodovědný klokan, Mate-
matický klokan, Zeměpisná olympiá-
da, Pražský glóbus a Eurorebus.

V dalších předmětech se účastní-
me Olympiády z českého, anglické-
ho a německého jazyka a z dějepisu, 
soutěže Základy IT.

Navážeme na úspěchy loňského 
školního roku?

Eva Hájková, učitelka 2. stupně

cO nÁs ČeKÁ  
Ve TŘeTí TŘíDĚ 

Takhle to vidí v áčku:
– Co mě čeká? Řekla bych: víc učení, 
víc práce, míň zábavy. Ha Anh Thu
– Učení v počítačové učebně. Filip S.
– Ájina ve skupině Best of. Alex Bui
– Víc učení, těžší testy a možná hor-
ší známky. Terka J.
– Procvičování násobilky a  vyjme-
novaná slova. (Skoro všichni)
– Logická olympiáda, cyklojízda, 
různé akce – na to se těším vždy! 
Terka S.
– Víc hodin, víc práce, víc znalostí. 
Kuba
– Těším se, až budeme počítat do 
tisíce, mám rád tělocvik, baví mě 
skupinové práce a  velká přestávka, 
protože hrajeme fotbal. Matěj
– Řekla bych, že třetí třída bude su-
per. A 3.A je nejlepší třída na světě. 
Bude to asi těžší než v  druhé nebo 
první, bude to spousta překvape-
ní, těžší matika, zajímavá prvouka. 
Nepřemýšlejte nad tím učením, vy-
chutnejte si to, dokud je čas. Třetí tří-
da bude skvělá. Určitě. Rozálka

i béčko se zamýšlelo:
Ve třetí třídě chci být hodnější 

a  dobře se naučit vyjmenovaná slo-
va. Myslím, že to bude lehké. Ve tře-
tí třídě se těším na Vánoce a chci být 
nejlepší v  tělocviku. Budu se těšit 
do školy, až skončí víkend. Chci, aby 
o přestávkách děti tolik nekřičely ve 
všech třídách. Chci se naučit chemii. 
Chci být dobrý v matice, češtině a an-
gličtině. Myslím, že mi to půjde. Taky 
se budu snažit být víc čistotný a ne-
zapomínat. (Úryvky z prací žáků 3. B)

a co na to céčko?
Ze začátku si asi budeme nejdřív 

opakovat, co jsme se naučili, a  pak 
budeme číst. Budeme se učit geo-

metrii, vyjmenovaná slova, slovní 
druhy, počítat do tisíce, násobit do 
tisíce a  dělit. Taky nás čekají těž-
ké testy a budeme jezdit na výlety. 
Zase budeme mít hudebku a výtvar-
nou výchovu. Patrik S.

Ve třetí třídě mě čeká násobilka. 
Také se budeme učit vyjmenova-
ná slova. Naučíme se slovní druhy. 
V angličtině se naučíme mluvit ply-
nule. Na hudebce poznám více not. 
V prvouce budeme dělat různé po-
kusy. Vojta J.

TŘíDY MaJí sVÉ 
inTeRneTOVÉ sTRÁnKY

Doufáme, že budete sledovat 
naše třídní stránky, kde se dozvíte 
mnoho informací o  různých akcích 
třídy i školy. Prázdniny nám strašně 
rychle utekly a  najednou sedíme 
zase v lavicích, kde to vůbec neutíká. 
Máme ve třídě tři nové žáky – Adé-
lku, Tomáše a Tondu. Tento rok nás 
čeká hodně učení, ale také určitě 
hodně zábavy. Mimochodem, 8.A je 
podle nás nejlepší třída ve škole, tak 
nás prosím mějte hodně rádi. Věří-
me, že osmičku přežijeme ve zdraví!

Kačka, Kristýna Kopecká, Kristýna Smrč-
ková, Izabela, Veronika

TaK uŽ JseM V DeVÁTÉ 
TŘíDĚ

Kdy jsem šla poprvé do školy, ne-
nápadně jsem pokukovala po dětech 
z druhého stupně a těšila jsem se, až 
budu na jejich místě. Když jsem se 
konečně dostala na druhý stupeň, 

tedy do šesté třídy, říkala jsem si, 
že na výběr střední školy mám ješ-
tě plno času. No jo, ale v mžiku jsem 
se ocitla v deváté třídě. A tam jsem 
si uvědomila, že to tak jednouché 
nebude. Popravdě jsem si to před-
stavovala jinak. Samozřejmě je těžké 
vybrat si alespoň dvě střední školy, 
o  kterých vím, že by mě bavily. Ale 
nejhorší na deváté třídě je, že už 
máte jen pár měsíců na to rozlou-
čit se se školou. Také všichni učitelé 
a spolužáci mi budou moc chybět.

Eliška Nová, 9.A

DeVÁŤÁci! bacHa!
Je to tu. Po devíti letech, co jsme 

ve školních lavicích potili krev, jsme 
se stali tím, co by se na naší škole 
leckdy dalo přirovnat k  nábožen-
ství. Bohužel, už to není, co to býva-
lo. Dříve deváťák prošel kolem vás 
a lidé se báli, jenom aby si jich nevši-
ml. Říkalo se: Bacha! Deváťáci jdou! 
Nyní kolem vás projde malé děcko, 
kterému teče po bradě ještě mlé-
ko, a klidně vás urazí jako nic. Další 
špatná věc na tom je učivo. Každý si 
myslí, že být v 9. třídě je slast. Bohu-
žel, není. Učení je stále víc a vy tak 
nemáte ani moc šancí si nadvládu 
nad školou vychutnat. Navíc víte, že 
vás čeká střední škola, a to vám moc 
radosti nepřidá. Pak je tu ale to, že 
akce pořádané školou jsou často ve 
vaší organizaci, což je super. A taky 
konečně víte alespoň to málo, co do 
života potřebujete.

Matěj Voženílek, 9.A

„Dobré ráno, dobrý den, ať se 
v naší školce daří všem.“ 

Tímto pozdravem začal náš první 
zářijový den ve školce. Vypadalo to, 
že se na první den těšili jak děti, tak 
i rodiče. Obě třídy – Sluníčko a Mě-
síček – se zaplnily všemi dětmi. Při-
vítaly je usměvavé paní učitelky, ku-
chařky a  paní školnice. Děti zvládly 
své první odloučení od rodičů bez 
problémů. Sem tam nějaká slzič-
ka byla, ale ta se za chvilku osušila 

a děti si užívaly radost ze společných 
her a aktivit.

V  letošním školním roce naši ma-
teřskou školu bude navštěvovat 56 
dětí, pracovat zde budou čtyři paní 
učitelky, kterým pomáhají s  dětmi 
s  jazykovou bariérou dvě paní asis-
tentky. Ve spolupráci s městskou částí 
se podařilo zajistit každodenní logo-
pedickou péči pro děti jazykově zne-
výhodněné. Chutnou stravu připra-
vují dvě paní kuchařky a o pořádek se 
starají paní školnice a paní uklízečka.

Od října se rozběhnou pro naše děti 
kroužky: keramika (povede profesio-
nální keramička), zumbička, angličti-
na a flétna (vede naše paní učitelka). 
Od září začneme plavat ve Vodním 
světě v Jesenici. O plavání je velký zá-
jem, ze všech dětí chtějí být rybičky 
nebo delfínci. S výukou plavání v Je-
senici máme velice dobré zkušenosti.

Během podzimu připravujeme 
podzimní brigádu na školní zahra-
dě „Podzimní hrátky naší zahrádky“, 
podzimní výlet a  opět víkend s  ro-

diči, podzimní vycházky i  do vzdá-
lenějšího okolí. Když nám bude po-
časí přát, tak si podzim v  naší škol-
ce příjemně užijeme. Vždyť první 
téma našeho školního programu 
zní: „Dobré ráno, dobrý den, s pod-
zimem si pohrajem!“

Děkuji celému kolektivu mateřské 
školy za přípravu tříd pro nový škol-
ní rok. Ať se všem ve školním roce 
2014/2015 daří!

Hezké podzimní dny přeje:
Marta Hrubá

MŠ K LUKÁM | S PODZIMEM SI POHRAJEM
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Protože jsou děti všude stejné 
− některé živější, průbojnější, jiné 
tiché, mírné nebo křiklouni − ani le-
tos jsme se první dny bez dětských 
slziček neobešli.

Za poslední čtyři roky prošla Ma-
teřská škola Mezi Domy mnoha 
změnami. Její součástí se stala jed-
na třída s  programem Montesso-
ri, ostatní třídy jsou se sportovním 
zaměřením. Spojit oba tak rozdílné 
programy v  jeden výchovný sys-
tém je dost neobvyklé – většinou 
jsou alternativní směry realizovány 
v  rámci jednoho zařízení. Společné 
fungování se v  začátcích neobešlo 
bez problémů, protože provoz tří-
dy Montessori je závislý pouze na 
přídělu státního rozpočtu. Přesto 

se i pro tento program podařilo vy-
tvořit a zabezpečit kvalitní podmín-
ky. Při zápisech si rodiče mohou dle 
kapacitních možností vybrat pro-
gram, který bude jejich dítěti lépe 
vyhovovat.

Z  důvodu nedostatečné kapacity 
volných míst v  mateřských školách 
byl ještě koncem školního roku vy-
psán dodatečný zápis, a  tak 1. října 
tohoto roku se otevírá v Klubu Junior 
další nová třída pro 25 dětí, jako de-
tašované pracoviště MŠ Mezi Domy. 
Jedná se tudíž kapacitně o  největší 
předškolní zařízení v  naší městské 
části, se 137 zapsanými dětmi.

Začátkem školního roku jsem ráda 
přivítala v  hlavní budově i  rodiče 
nově nastupujících dětí a na zahajo-

Prázdniny všem utekly jako voda a opět máme nový školní rok. 
Všechny problémy, se kterými se potýkáme, jsme na chvíli hodili 
za hlavu a v mateřské škole jsme přivítali naše nejmenší dětičky 
i s jejich rodiči s vlídným úsměvem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI DOMY

V sobotu 13. září vyrazil od Klu-
bu Junior peloton cykloturistů 
z Libuše a Písnice, z Kunratic 
i ze šeberova, aby se připojil 
k dalším pelotonům, které ten 
den mířily do cíle letošního 
Pražského cyklozvonění – do 
centrálního parku v Praze 13.

Trasa našeho pelotonu byla více 
než 36 km dlouhá, vedla zčásti po 
nových cyklostezkách na Zbraslavi 
a v Chuchli a v závěru se zanořila do 
Prokopského údolí, jehož stoupání 
zvládli v plné pohodě nejen všichni 
dospělí účastníci, ale též nejmladší 
děti – a v cíli měly ještě energie na 
rozdávání!

Smyslem této tradiční společné 
Cyklojízdy je poukázat na potřebu 
budování dalších optimálně pro-
pojených cyklistických stezek a tras 
v  hlavním městě Praze tak, jako je 
tomu v celé řadě metropolí − i pro-
to se tato jízda koná v rámci Evrop-
ského týdne mobility.

Společný happening, kterým kaž- 
doročně jízda vrcholí, nabídl v  krás-
ném prostředí parku s  vodními ná-
držemi celou řadu pěkných zážitků. 
O program se letos postarala Praha 13.

Organizátorem příštího ročníku 
této akce bude Praha 5, která již ob-
držela štafetu symbolizovanou vel-
kým cyklistickým zvonkem.

LK

JAKÝ BYL 8. ROČNÍK 
PRAŽSKÉHO CYKLOZVONĚNÍ

Děti a  mládež od 6 do 15 let se 
v klubu začaly scházet kolem 14:30 
plny očekávání, co jim lektorka Zu-
zana Siváková přijde sdělit.

Po krátkém představení orga-
nizace Rozkoš bez rizika se začalo 
s  prvními aktivitami. Hned potom, 
co se všichni dozvěděli, co to jsou 
hodnoty a zda jsou pravidla ve svě-
tě užitečná, následovala první hra. 
Při ní se děti rozdělily do skupin po-
dle toho, která hodnota jim přijde 
důležitější. O  smích a  různé názo-
rové přestřelky nouze nebyla. Dal-
ší aktivita pojmenovaná Ďábelské 
karty měla ukázat, jaké by to bylo, 
kdyby všechny důležité hodno-
ty našeho života, například zdraví 
a  kamarády, někdo ukradl. Kdyby 
to, co je pro většinu z nás důležité, 
už neexistovalo. Třetí aktivita, která 

vzbudila největší úspěch, byla za-
měřena nejenom na zmíněné hod-
noty, ale i na pohyb. Klub Rozhled-
na se sice chvíli otřásal v základech, 
ale podle slov mnohých: „…to stá-
lo za to!“ Interaktivní přednáška 
byla zakončena v  16:30 krátkým 
zhodnocením ze strany účastníků.

Jelikož bylo hodnocení pozitivní 
a všichni účastníci lektorce pokláda-
li další zvídavé otázky, naše zařízení 
bude s organizací Rozkoš bez rizika 
spolupracovat i nadále. Další inter-
aktivní přednáška se bude konat 8. 
října od 15:00 na téma: Partnerské 
vztahy a sex. Občerstvení, kamarád-
ský kolektiv a zábava zaručena!

Za tým Rozhledna Klára Prokopová,  
sociální pracovnice NZDM Rozhledna

Foto: archiv Lačhe Čhave

ROZKOŠ BEZ RIZIKA 
V ROZHLEDNĚ

V klubu Rozhledna se 10. září konala první interaktivní přednáš-
ka organizace Rozkoš bez rizika na téma: Jaké jsou mé hodnoty?

vací schůzce jsem mohla představit 
i  novou paní učitelku Janu Nechvá-
talovou. Na rekonstrukci třídy s  ná-
zvem Včeličky, která je již hotová, 
vynaložila MČ Praha Libuš mnoho fi-
nančních prostředků a teď ještě zbý-
vá třídu vybavit nábytkem, didaktic-
kým materiálem, hračkami a dalšími 
věcmi, kterých je třeba k  zajištění 
bezproblémového provozu.

Protože se školka nachází v těsné 
blízkosti obchodního a  kulturního 
areálu Sapa, máme ještě další spe-
cifikum, které vychází z konkrétních 
potřeb dnešní společnosti – velké 
množství dětí s  odlišným mateř-
ským jazykem. Cizinecká problema-
tika, začleňování a integrace stále se 
zvyšujícího počtu těchto dětí je pro 
všechny zaměstnance školy velmi 
náročná. Děti neumí česky, mnoh-
dy mají zcela odlišné návyky ze své 
rodiny, většinou žádné zkušenos-
ti s  kolektivem stejně starých dětí. 
Přizpůsobit se organizaci a  provo-
zu předškolního zařízení je pro ně 
velmi náročné i stresující. Z důvodu 
špatné komunikace i  pracovní vytí-
ženosti zákonných zástupců nefun-
guje někdy bohužel ani spolupráce 
s  rodinou. Objevují se problémy, se 
kterými zatím nejsou zkušenosti 
a v jiných mateřských školách se ře-

šit nemusí. Proto také již začátkem 
školního roku proběhla společná 
schůzka s rodiči dětí cizinců a peda-
gogů za účasti tlumočníka.

V příštím školním roce 2014/2015 
bude školku navštěvovat kolem 32 
dětí s odlišným mateřským jazykem, 
nejedná se ale pouze o  děti viet-
namské. Z  celkového počtu zapsa-
ných dětí je to 24 %. Riziko integra-
ce cizinců v takovém počtu může již 
vést ke zhoršení celkového klimatu 
školy a  různým problémům. Přesto 
se nám daří i  tyto úkoly, které nám 
nová doba přináší, úspěšně zvlá-
dat. Využíváme rozvojový program 
MŠMT k  financování asistentů pe-
dagoga pro děti se sociálním zne-
výhodněním a další činnosti zajišťu-
jeme v rámci projektu MČ Praha-Li-
buš, financovaného Ministerstvem 
vnitra ČR – překlady, tlumočení, 
kroužek českého jazyka…

Samotná příprava, zajištění i rea-
lizace dalších aktivit vyžaduje pře-
devším mnoho invence a času navíc 
od všech zaměstnanců školy. Proto 
chci všem poděkovat za jejich vel-
mi odpovědnou a  náročnou práci 
a  popřát nám i  vám všem úspěšný 
školní rok.

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy
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Dětské hřiště v dolní části nedáv-
no zrekonstruovaného parku na 
Kamýku sestávalo z  několika her-
ních prvků a  nenabízelo dostatek 
prostoru k  zábavě dětí. Na základě 
požadavků rodičů jsme hřiště dopl-
nili o  další, pro děti více atraktivní 
herní sestavy, a vytvořili tak prostor 
pro dětské hrátky. Kromě herních 
prvků zaujmou na hřišti dřevořezby 
se zvířecími motivy, které zhotovil 
umělecký řezbář Jiří Nekola ze dřeva 
starých švestek.

Oproti tomu park K  Jezírku slou-
žil doposud pouze k  relaxaci a pro-
cházkám, neboť k  těmto účelům 
byl ještě před pár lety navržen. 
Ale situace se od té doby změnila. 
S  narůstajícím počtem dětí rostly 

i  požadavky na zakomponování 
nového hřiště do stávajícího parku 
K Jezírku. K tomu právě nyní došlo − 
své si zde najdou děti i dospělí. Zdá 
se, že městská část tímto krokem 
nešlápla vedle, protože hned po vy-
budování hřiště byl parčík za pěkné-
ho počasí takřka obležen dětmi.

Věříme, že i  vám, kteří jste o  no-
vých hřištích doposud nevěděli, 
nebo neměli příležitost je navštívit, 
nabídnou možnosti k využití volné-
ho času. Ať vám tento čas strávený 
společně s  vašimi dětmi přinese 
mnoho radosti.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autorka

NOVÉ PROSTORY PRO HRY
nové herní prvky přitáhly do parků K Jezírku a u Zahrádkářské 
kolonie další dospělé a dětské návštěvníky.

Projekt Jsme všichni obyvatelé 
byl sestaven z  několika aktivit: Ku-
laté stoly s  tematikou Vietnamská 
národnostní menšina a  Obchodní 
vztahy a  zvyklosti České republiky 
a Vietnamu, Fotografická soutěž Jak 
se vidí Vietnamci v ČR a jak vidí Češi 
Vietnamce, Asijský festival − Den 
vietnamské kultury. Projekt byl fi-
nancovaný Ministerstvem vnitra ČR, 
spolufinancovaný z  EIF (evropských 
fondů pro integraci státních přísluš-
níků ze třetích zemí). Partnerem pro-
jektu bylo Ministerstvo kultury ČR 
a Magistrát hlavního města Prahy.

Realizační tým byl sestaven 
z  mladých vietnamských studentů 
pod vedením první místopředsed-
kyně spolku Info-dráček Mary Huy-
en. Vietnamská mládež si dala za cíl 
představit asijskou kulturu z pohle-
du mladých.

V neděli 22. června moderátor dne 
známý pod jménem Ozzy Nguyen 
slavnostně zahájil kulturní program, 
přivítal hosty a účastníky akce a po-

děkoval partnerům projektu. Na pó-
diu se kromě tradičních vystoupení 
střídali mladí zpěváci, tanečníci, např. 
Nice Lee, která se letos účastnila sou-
těže X-Factor, dětská taneční skupina 
Fukeshi pod vedením známého ta-
nečníka Fujiho, dívčí skupina Six of 
a Kind, vítěz korejské světové soutěže 
zpěvu a tance K-pop.

Během kulturního programu byli 
vyhlášeni vítězové fotografické sou-
těže, kteří obdrželi hodnotné ceny, 
jako např. tablet, fotoaparát. Porota 
se rozhodla vyhlásit i  mimořádnou 
cenu za nejlépe vystižené zadání fo-
tografické soutěže – fotku skupiny 
studujících mladých Vietnamců.

Na stáncích s občerstvením mladí 
Vietnamci nabídli tradiční vietnam-
skou gastronomii, jako jsou domácí 
limonády z čerstvého ovoce dochu-
cené čerstvými bylinkami, smažené 
nakládané maso zabalené v betelo-
vých listech, grilované maso s nud-
lemi a omáčkou Bun Cha.

Na své si přišly i  děti, pro které 

DEN VIETNAMSKÉ KULTURY
spolek info-dráček v rámci projektu Jsme všichni obyvatelé 
uspořádal 22. června před obchodním centrem sapa asijský fes-
tival – Den vietnamské kultury.

byly připravené dětské atrakce, sou-
těže a různé odměny.

Hojná účast a spokojenost návště- 
vníků byla největší odměnou or-
ganizátorům akce. Věříme, že se 

potkáme na stejném místě i v roce 
2015.

Zdenka Dubová, předsedkyně spolku
Foto: archiv Info-dráček
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Věříme, že péčí o  prostředí, kde 
žijeme, přispějeme i k respektu a to-
leranci k životnímu stylu a názorům 
druhých. Jaký bude výsledek, záleží 
především na vás, kdo tu žijete.  

Můžete si sami zvolit způsob, 
jakým se do společných projektů 
zapojíte. Například takto: pomoc 
s výsadbou ovocných stromů a keřů 
(hledáme siláky na vykopání jam), 
finanční příspěvek na pořízení rost-
lin (každý nemusí milovat hrabání 
v  hlíně), věnování vlastních rostlin/
stromů/keřů (dejte třeba druhou 
šanci vlastním přebytkům), poskyt-
nutí slámy či nebarevných kartonů 
na zamulčování (aby nám to neza-
růstalo plevelem), pomoc při výrobě 
vyvýšených záhonů (potřebujeme 
zejména zručné pány) nebo vás na-
padne něco jiného (více hlav víc ví).

Nás zatím napadlo tohle: Pokud 
chcete, aby po vás na Libuši zůstalo 
něco trvalého, zkuste třeba adopto-
vat ovocný strom. Jak? Stačí si vy-
brat z uveřejněného seznamu, věno-
vat uvedenou částku na jeho poříze-
ní a poté dohlížet na to, aby se mu 
dařilo dobře. Vybraný strom poté 
ponese označení s vaším jménem.

V  srpnu již proběhl první 
workshop, na kterém jsme malovali 
propagační trička, vymýšleli slogany 
a vyráběli transparenty upozorňující 

na nové projekty. Na základě anke-
ty také vznikly informační letáčky 
a plakáty, které by se měly postupně 
objevovat ve vašich schránkách a na 
frekventovaných místech.

Podrobnosti k  jednotlivým pro-
jektům včetně soupisu rostlin 
a  osevního plánu jsou vyvěšeny na 
místě realizace v ulici Mílová a Klo-
kotská. Aktuální informace o  při-
pravovaných akcích naleznete na 
našich facebookových stránkách 
(www.facebook.com/zahrada.li-
bus).

Těšíme se na vás. A nezapomeňte, 
že svět může být jen takový, jaký jste 
sami ochotni vytvářet!

Monika Köhlerová
Foto: Vladimír Kuželka

Plakát a leták: Monika Köhlerová

KOMUNITNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

ZKUSTE ADOPTOVAT  
OVOCNÝ STROM
Ve spolupráci s Občanským komunitním fórem a Úřadem měst-
ské části Praha-Libuš se rozběhly dva projekty: Přírodní záhon 
a Komunitní zahrada. Jejich smyslem je mimo jiné podpořit sou-
sedské setkávání a společné utváření veřejného prostoru.

Patronem zážitkového dětského 
dne se stal pan starosta naší měst-
ské části Jiří Koubek, který nad akcí 
převzal záštitu a  podílel se na orga-
nizaci společně se Sborem dobrovol-
ných hasičů Písnice, organizací Raná 
peče EDA, o. p. s., a  Hasičskou vzá-
jemnou pojišťovnou, která zde měla 
stánek s  nabídkou svých produktů. 
I  přes menší nepřízeň počasí na za-
čátku dne členové SDH Písnice dě-
tem připravili několik malých ukázek 

a přednášek o své činnosti a různých 
zásazích. Hasičská technika jen těž-
ko odolávala náporu zvídavých dětí. 
Během dne bylo pro děti přichystáno 
kromě ukázek i občerstvení a několik 
zábavných soutěží o  drobné odmě-
ny. Když byly všechny ceny rozdány, 
hasičská technika řádně osahána 
a okoukána, děti vyrazily po boku ro-
dičů zpět ke svým domovům.

Za SDH Písnice Martin Frank
Foto: Archiv SDH Písnice

KDY HASIČSKÁ TECHNIKA JEN STĚŽÍ ODOLÁVÁ?
během sobotního dopoledne 13. září se před zbrojnicí písnic-
kých hasičů konala akce pro děti s kombinovaným tělesným 
postižením a jejich rodiče.
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Mš Ke KašnĚ – nebYLO  
TO JeDnODucHÉ, 
aLe PODaŘiLO se

V  minulém čísle časopisu U  nás 
jsem vás informovala o rekonstrukci 
Mateřské školy Ke Kašně, spočívající 
v  odstranění azbestu a  instalaci vy-
tápění pomocí tepelného čerpadla. 
Na takto rozsáhlé stavební práce by 
prázdniny nestačily, a  tak bylo ne-
zbytně nutné budovu mateřské ško-
ly uvolnit již v dubnu 2014 a připra-
vit pro děti z MŠ Ke Kašně náhradní 
prostory. Výběr nebyl velký, volba lo-
gicky padla na Klub Junior. Aby stá-
vající prostory splňovaly požadavky 
hygienických předpisů na provoz 
dvou tříd mateřské školy, bylo nutno 
provést poměrně rozsáhlé stavební 
úpravy, které již podléhaly stavební-
mu povolení. Přípravné práce zapo-
čaly s půlročním předstihem na pod-
zim loňského roku. Opět bylo důle-
žité vše řádně naplánovat, nesmělo 
se nic podcenit, v  sázce byl provoz 
mateřské školy, kterou navštěvuje 
přes padesát dětí.

V  listopadu 2013 bylo na základě 
požadavků Krajské hygienické sta-
nice zadáno zpracování projektové 
dokumentace na provizorní umístě-
ní dvou tříd mateřské školy. Proto-
že se očekával nárůst počtu žádostí 
o  umístění dětí v  mateřských ško-
lách, současně byly do projektu zařa-
zeny i stavební úpravy, které by spl-
ňovaly hygienické předpisy pro trva-
lý provoz jedné třídy mateřské školy. 
Tady už hygienické předpisy žádné 
výjimky nepovolovaly. Zda bude 
nutné v  dalším školním roce třídu 
otevřít, ještě na konci roku 2013 ne-
bylo zcela jasné, bylo ale prozřetelné 
se na tuto možnost připravit.

V  prosinci 2013 bylo projednáno 
stavební řízení a  o  měsíc později 
vydáno stavební povolení. Zároveň 
bylo vedeno výběrové řízení na do-
davatele stavby. Na realizaci staveb-
ních úprav byly necelé tři měsíce. 
Začalo se od střechy, ta byla oprave-
na v části nad připravovanou třídou. 
Aby mohla být provedena komplet-
ní rekonstrukce veškerých sociál-
ních zařízení, jak vyžadovaly hygie- 
nické předpisy, byla naprosto ne-
zbytná rekonstrukce rozvodů vody 
v  technickém podlaží. Pro zajištění 
bezpečnosti dětí a  bezproblémový 
provoz jednotlivých tříd bylo nutno 

nainstalovat domovní telefonický 
systém a elektronický zabezpečova-
cí systém. Stravování dětí po dobu 
provizorního provozu v Klubu Juni-
or zabezpečovala kuchyně v  MŠ Ke 
Kašně. Strava byla dovážena v hygie- 
nicky schválených termoboxech. 
Bylo však nutné stavebně upravit 
výdejnu jídel a  jídelnu pro děti. Na 
zahradu bylo umístěno nové písko-
viště dle normových požadavků.

V březnu 2014 byly stavební úpra-
vy pro provizorní provoz dvou tříd 
mateřské školy dokončeny. Vše tedy 
bylo připraveno a mohlo se začít se 
stěhováním. Objekt MŠ Ke Kašně 
bylo nutno zcela vyklidit a  během 
čtyř dnů přestěhovat veškerý náby-
tek a vybavení do připravených pro-
stor v Klubu Junior, aby 31. 3. 2014 
mohl být zahájen provoz obou tříd. 
Vše proběhlo zdárně a naši nejmen-
ší našli v náhradních prostorách Klu-
bu Junior pěkné prostředí, kde strá-
vili příjemný čas.

Když nyní čtu znovu předchozí 
řádky, zdá se vše velmi jednoduché, 
tak jednoduché to však nebylo. Vy-
žadovalo to velkou dávku organi-
začních schopností, důkladné na-
plánování a  hlavně velké pracovní 
nasazení. Za to je nutné poděkovat 
všem, kteří se na akci podíleli. Byli to 
zejména pracovníci odboru správy 
majetku a  investic Úřadu MČ Pra-
ha-Libuš pod vedením pana tajem-
níka, zvláště vedoucí odboru paní 
Pichová, pan Budílek a další pracov-
níci úřadu. Poděkovat musím také 
všem zaměstnancům Mateřské ško-
ly Ke Kašně, zvláště paní ředitelce 
Ivaně Koutné, a rodičům dětí z této 
mateřské školy za jejich pochopení, 
trpělivost a toleranci, jakou projevili 
v  souvislosti s  rekonstrukcí objektu 
mateřské školy. Všem, kteří pomáha-
li při stěhování, patří velký dík, hlav-
ně členům Sboru dobrovolných ha-
sičů v Písnici za jejich pomoc a také 
firmě Zachtrans, s. r. o., z Libuše, kte-
rá zdarma zapůjčila nákladní vozi-
dlo a zajistila tak stěhování nábytku 
a vybavení MŠ Ke kašně do prostor 
Klubu Junior. Když se v červenci to-
hoto roku dokončily stavební prá-
ce v  MŠ Ke Kašně, bylo nutno zase 
vše nastěhovat zpátky. Zvládlo se to 
a od 1. září byl opět zahájen provoz 
ve zrekonstruované Mateřské škole 
Ke Kašně.

inVesTice DO buDOVY 
KLubu JuniOR  
bYLY PŘínOsnÉ

To se ukázalo na jaře tohoto roku 
po zápisu dětí do mateřských škol. 
Zájem o  přijetí dětí byl větší, než 
bylo možno umístit ve stávajících 
mateřských školách. Tato skuteč-
nost nás nezaskočila, projektová do-
kumentace na otevření třídy, která 
bude splňovat veškeré požadované 
hygienické podmínky, byla připra-
vena. Rada MČ Praha-Libuš tedy 
rozhodla o realizaci potřebných sta-
vebních úprav. Vlastní práce mohly 
začít až během letních prázdnin, kdy 
už budova nesloužila dětem z  MŠ 
Ke Kašně. Do té doby bylo získáno 
pravomocné stavební povolení. Pro 
tříměsíční provizorní provoz MŠ Ke 
Kašně Krajská hygienická stanice 
netrvala na některých požadavcích. 
Pro trvalý provoz třídy muselo být 
vše dle příslušných norem. Bylo tedy 
zadáno vypracování studie osvitu 
a dle těchto výsledků musel být na-
výšen počet oken. Podmínkou no-
vých okenních otvorů bylo zpraco-
vání statického posudku, dle které-
ho musely být otvory zpevněny ko-
vovými rámy a  osazeny třemi kusy 
plastových oken o velikosti 2,25 m x 

1,22 m. Tím byl zajištěn dostatečný 
osvit pobytových místností budou-
cí třídy mateřské školy. Okna byla 
následně opatřena žaluziemi. Na 
chodbách bylo nainstalováno nové, 
účinnější osvětlení, které splňovalo 
příslušnou normu. Další zásah do 
obvodové stěny budovy si vyžádalo 
osazení odvětrávacích jednotek ze 
sociálních zařízení pro děti i  perso-
nál. Položily se nové podlahové kry-
tiny, včetně koberců, a  prostory se 
kompletně vymalovaly. Kolaudace 
stavebních úprav úspěšně proběhla 
v první dekádě srpna 2014.

Stravování v této nově zřízené tří-
dě bude zajišťovat kuchyně Základ-
ní školy Meteorologická, odkud se 
bude strava dovážet.

Nyní zbývá ještě prostory zařídit 
vším potřebným, hlavně tím nejdů-
ležitějším − dostatkem hraček, aby 
se zde naši nejmenší cítili co nejlépe. 
Velmi mne těší, že mohu oznámit: 
od 1. října 2014 bude v nově zříze-
né třídě zahájen provoz. Nezbývá mi 
než popřát, ať slouží ke spokojenosti 
všech, dětí i rodičů.

PaedDr. Jaroslava Adámková, zástupkyně 
starosty pro oblast majetku a investic

Foto: archiv OSMI ÚMČ Praha-Libuš

PROBLÉM NEDOSTATKU MÍST  
V MATERŠKÝCH ŠKOLÁCH LETOS VYŘEŠEN
Zrekonstruovaná Mateřská škola Ke Kašně již slouží. Městská 
část Praha-Libuš navíc vytvořila novou plnohodnotnou třídu pro 
předškolní děti v Klubu Junior.
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Aby se nám v Libuši a Písnici lépe žilo

cHceMe:
— zajistit dostatečný počet míst v mateřských 

a základních školách pro děti z Libuše a Písnice

— modernizovat mateřské a základní školy, snižovat 
energetickou náročnost budov

— provést rekonstrukci Libušské ul. v Písnici, včetně 
vybudování kruhového objezdu u Kunratické 
spojky, chodníků a kanalizace

— prosazovat urychlení výstavby metra D 
a prodloužení tramvajové linky z Modřan do Libuše

— zajistit posílení autobusů až na konečnou zastávku 
v Písnici, včetně nočních linek

— zlepšit dopravní situaci v obci, snížit rychlost 
projíždějících vozidel, omezit tranzitní dopravu 
a urychlit vybudování obchvatu Písnice

— všemi dostupnými prostředky omezovat výstavbu, 
která nerespektuje charakter okolní zástavby, 
a chránit zelené plochy určené k oddychu

— důsledně dokončit proces zrušení veškerých heren 
a kasin na území Libuše a Písnice

— zajistit bezpečnost, zvýšit počet strážníků, rozšířit 
kamerový systém, zrušit sběrny kovů

— důsledně trvat na dodržování zákonů všemi 
občany žijícími a podnikajícími v Libuši a Písnici

— nadále usilovat o prodej bytového fondu v majetku 
ČEZ, a. s., na sídlišti v Písnici současným nájemců

Kandidátní listina

O TO se buDeMe snaŽiT:
— PaedDr. Jaroslava adámková, 50 let, pedagog

— Mgr. Václav Kuthan, 36 let, právník, manažer

— Renáta serafínová, 30 let, asistentka

— JuDr. Martin Pros, Ph.D., 42 let, náměstek ministra

— ing. Marcela Gürlichová, 72 let, poradce – odborník telekomunikace

— doc. JuDr. Vladimír Zoubek, csc., LL.M.,Mba., 62 let, proděkan

— Mgr. alena štovíčková, 63 let, porodní asistentka

— Vojtěch sádlík, 29 let, student, trenér

— Mgr. Lenka Kuthanová, 35 let, advokát

— Zdeněk Doškář, 66 let, řidič

— Mgr. Marie Jandová, 61 let, advokát

— Jaroslav Melichar, 53 let, strojvedoucí

— Jan Hanko, 37 let, provozní vedoucí

— ing. Dagmar Krejčová, 62 let, ekonomka

— Jiří Vomáčka, 31 let, automechanik

— Jana Letošníková, 72 let, ekonomka

— Josef Vodrážka, 49 let, finanční poradce

Jak to bude s byty na sídlišti v Písnici, 
které vlastní ČEZ, a. s.?
O písemné vyjádření, zda ČEZ, a. s., prodá byty na sídlišti v Písnici 
současným nájemcům, jsme požádali člena rady jednatelů a ředitele 
úseku Správa nemovitostí ČEZ Korporátní služby, s. r. o., pana Ing. 
Petera Tölgyesiho. Zde je jeho odpověď z 15. 9. 2014:
„Vzhledem k nedávno vyhlášenému programu snižování nákladů 
jsou zvažována veškerá opatření − tedy i možnost prodeje bytového 
fondu. V současné době zabezpečujeme aktualizaci vstupů do ma-
teriálu pro vedení společnosti ČEZ, a. s., ve kterém posuzujeme také 
vhodné metody prodeje. 
Pokud dojde ke schválení prodeje bytového fondu, budeme nájem-
níky informovat a podáme veškeré potřebné informace.“

Vážení občané,
pokud nám chcete sdělit, co Vás trápí a co by se dalo 
změnit k lepšímu, přijďte v úterý 7. října v době mezi 
16–18 hod. před prodejnu Albert na sídlišti v Písnici. 
Můžete nás kontaktovat telefonicky na tel.: 604 240 613 
– J. Adámková nebo e-mailem na adrese:  
kuthan@praha-libus.cz. 
Těšíme se na Vaše podněty a názory.
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PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

Projekt „Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti 

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

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

programu MV ČR na Podporu integrace cizinců na lokální úrovni.

Na tuto významnou konferenci za-
vítali zástupci měst a městských částí 
z  celé České republiky, ministerstev, 
neziskového sektoru a  akademiků. 
Hlavní téma, integrace a soužití s ci-
zinci, se prolínalo celým programem 
a  ukázalo praktické zkušenosti, jak 
k  této problematice přistupovat, jak 
navazovat partnerství a jak propojo-
vat život majority s minoritou. Z dis-
kuse vyplývala potřeba vidět tato 
témata koncepčně a  systematicky 
hledat řešení.

Ministr vnitra Milan Chovanec se 
zmínil o počtu cizinců přicházejících 
do České republiky, o  nutnosti na-
stavit pro ně jasné podmínky, brát 

integraci vážně a  investovat do ní 
finanční prostředky. Pokud by se tak 
nedělo, vznikají problémy a  ohnis-
ka střetů a  napětí. Ministr poděko-
val městům za práci na komunální 
úrovni v  oblasti integrace a  ocenil 
zřetelný posun Libuše v  této oblas-
ti. Jako vážný a podceněný problém 
uvedl výrobu a  distribuci drog, kde 
je nutné ve spolupráci s  vietnam-
skou stranou zajistit efektivnější boj 
proti obchodu s drogami.

V  úvodním slově primátora hl. 
m. Prahy Tomáše Hudečka zazněla 
zmínka o  stabilizaci situace při za-
čleňování cizinců do každodenního 
života a  o  potřebě investovat do 

PRAHA-LIBUŠ HOSTILA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI
Městská část Praha-Libuš byla 18. září dějištěm 6. celostátní kon-
ference měst a městských částí s podtitulem Jak podpořit společ-
né soužití s cizinci. Pozvání na ni přijal i ministr vnitra České re-
publiky Milan chovanec a primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

Na konferenci promluvil ministr vnitra 
Milan Chovanec.

Pavla Jenková z Integračního centra 
Praha

S organizací pomáhali místní dobrovolníci.
Neziskové organizace představovaly 
multikulturní a integrační aktivity.

Všichni účastníci na závěr obdrželi balíček fair trade čaje na ochutnávku.

Dlouholetá starostka sousedních 
Kunratic Ivana Kabelová

Dorazil pražský primátor Tomáš Hudeček.
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MČ Praha-Libuš ve spolupráci s dalšími organizacemi
Vás zve na připravované

PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ AKCE 
PRO DĚTI, PRO DOSPĚLÉ

na venkovních hřištích (fotbal, fitness, směs sportů)
ve vnitřních prostorách (ping-pong)

Termín zahájení aktivit prosím sledujte na webu MČ
wwww.praha-libus.cz 

integrace migrantů. Primátor uvedl 
i zkušenosti, jak se tomuto problé-
mu věnují v jiných evropských měs-
tech. Na závěr svého příspěvku při-
pomněl důležitost vize směřování, 
finančních prostředků a  lidí ochot-
ných se práci s cizinci systematicky 
věnovat.

Se svým příspěvkem na konfe-
renci dále vystoupil ředitel odbo-
ru azylové a  migrační politiky mi-
nisterstva vnitra Tomáš Haišman, 
starosta městské části Praha-Libuš 
Jiří Koubek, starosta MČ Praha 12 
Petr Prchal a  starosta MČ Praha 
14 Radek Vondra. Krátkou zdravi-
ci jménem Svazu Vietnamců v  ČR 
přednesl jeho místopředseda Ngu-
yen Duy Nhien. Mezi vystupujícími 
nechyběl ani profesor Luděk Sýkora 
z Univerzity Karlovy, který se svým 
týmem zpracovával studii soužití 
majority a  Vietnamců v  Praze-Li-
buši. Své zkušenosti prezentovali 
zástupci Integračního centra Pra-
ha, města Havlíčkův Brod, městské 
části Praha 3 a agentury MVP, s. r. o., 
která organizovala festival Barevná 
devítka. Posledním příspěvkem 
bylo krátké představení komunitní 

akce městské části Praha-Libuš − 
semináře „Jak si rozumět nejen slo-
vy“, který se již druhým rokem těší 
zájmu veřejnosti.

Konference se konala v  prosto-
rách Klubu Junior na sídlišti Písnice. 
Během polední přestávky probíhal 
na zahradě klubu veletrh inspira-
ce, kde se přítomní mohli seznámit 
s  projekty neziskových organizací 
na podporu integrace na komunitní 
úrovni. Po oficiálním ukončení kon-
ference byl připraven doprovodný 
program − prohlídka obchodního 
centra Sapa.

Uspořádání této konference se 
pro městskou část stalo historicky 
významnou událostí, které jsme se 
zhostili se ctí a  na vysoké úrovni. 
Pojali jsme ji jako praktickou ukáz-
ku toho, co na Libuši funguje, jakou 
cestou jsme se v podpoře integrace 
vydali my a jak můžeme svými zku-
šenostmi obohatit ostatní města 
a  městské části řešící problematiku 
soužití s cizinci.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Veronika Radová

PŘÁTELSKÉ A KULTURNÍ SOUŽITÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V MČ PRAHA-LIBUŠ

Poznatky o integraci cizinců na Libuši představil prof. Luděk Sýkora  
z Univerzity Karlovy.

Zkušenosti ze sousední Prahy 12 tlumočil starosta Petr Prchal.

Vystupovali i další zástupci ministerstva vnitra.

Konferenci moderoval právník Le Duc Duy, organizace do značné míry ležela na 
bedrech Jany Martínkové z libušského úřadu. 
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Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Celkem

Jméno zastupitele
Počet 
jed-
nání

Účast
Počet 
jed-
nání

Účast
Počet 
jed-
nání

Účast
Počet 
jed-
nání

Účast
Počet 
jed-
nání

Účast
Počet 
jed-
nání

Účast Účast 
v %

Mgr. Jiří Koubek 2 2 7 7 8 8 6 6 4 4 27 27 100 %
Ing. Pavel Macháček 2 2 7 6 8 8 6 5 4 4 27 25 93 %
Ing. Lenka Koudelková 2 2 7 7 8 8 6 5 4 4 27 26 96 %
PaedDr. Jaroslava Adámková 2 2 7 7 8 8 6 6 4 4 27 27 100 %
PhDr. Pavla Jedličková  
− rezignace k 31. 7. 2013 2 2 7 7 8 1 3 0 0 0 20 10 50 %

MUDr. Daniela Horčíková 2 2 7 7 8 8 6 6 4 4 27 27 100 %
Jan Duben 2 2 7 4 8 5 6 6 4 2 27 19 70 %
Mgr. Daniela Partlová  
− rezignace k  25. 4. 2013 2 2 7 4 8 6 2 2 0 0 19 14 74 %

Mgr. Václav Kuthan 2 2 7 7 8 8 6 5 4 4 27 26 96 %
Ing. František Herc 2 2 7 7 8 7 6 6 4 4 27 26 96 %
Miroslav Štajner 2 2 7 7 8 7 6 6 4 2 27 24 89 %
Petr Mráz 2 1 7 6 8 5 6 3 4 4 27 19 70 %
Mgr. Radek Řezanka 2 2 7 7 8 7 6 6 4 3 27 25 93 %
Ing. Ivo Řezáč 2 2 7 7 8 7 6 5 4 2 27 23 85 %
Michal Hnaťuk, Dis.  
− zánik mandátu k 13. 2. 2014 2 2 7 5 8 5 6 3 1 0 24 15 63 %

Ing. Jitka Pilařová, MBA 2 1 7 6 8 4 6 5 4 1 27 17 63 %
MUDr. Soňa Procházková 2 2 7 5 8 5 6 3 4 2 27 17 63 %
Mgr. Alena Šťovíčková − od 11. 9. 2013  
− nahradila PhDr. Jedličkovou 3 3 4 3 7 6 86 %

Mgr. Hana Kendíková − od 19. 6. 2013   
− nahradila Mgr. Partlovou 4 4 4 4 8 8 100 %

Martin Kulička − od 2. 4. 2014  
− nahradil Michala Hnaťuka, Dis. 3 3 3 3 100 %

ÚČAST ZASTUPITELů NA JEDNÁNÍCH ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ OD VOLEB V ŘÍJNU 2O1O

Připravila Michaela Kratochvílová, kancelář starosty ÚMČ Praha-Libuš

i n z e r c e  
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ABY SE NÁM LÉPE ŽILO,  
NETŘEBA VELKÝCH SLIBŮ,  
ALE KAŽDODENNÍ PRÁCE  
VE PROSPĚCH OBČANŮ

PRIORITY
 Rozhýbat zastavené rekonstrukce komunikací
 Pokračovat v investicích do školských zařízení 
 Účinně regulovat výstavbu
 Navýšit počet strážníků městské policie
 Podporovat volnočasové aktivity
 Vybudovat nové přechody na Libušské ulici
 Zlepšit dostupnost MHD

Za sebe a své spolupracovníky  
děkuji za Váš hlas

Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny
Jiří Koubek je už téměř rok mým kolegou v Poslanecké sněmovně 
a je pro mě přesně tím typem politika, jakého na celostátní 
i komunální úrovni naše země potřebuje: slušný, pracovitý člověk, 

který poznal každodenní stránku politiky jako starosta. Osobně 
fandím všem komunálním politikům, kteří do sněmovních lavic 

přinášejí zdravý rozum a praktické zkušenosti.

Ivana Kabelová, starostka MČ Praha-Kunratice
Když se k nám na radnici přišel v roce 2010 představit Jiří Koubek 
jako nový starosta MČ Praha-Libuš, připadal mi sice sympatický, 
ale na takovou funkci poněkud mladý a nezkušený. Velice brzy se 

však ukázalo, že má pro tuto funkci cit a s energií mládí se rychle 
učí. Jsem ráda, že jsme uplynulé volební období mohli strávit paralelně 
vedle sebe a vyměňovat si poznatky a zkušenosti.

Jan Farský, starosta Semil, poslanec
Jsem moc rád, že jsme s Jirkou Koubkem kolegové ze stejného 
poslaneckého klubu. Já na podzim v roli starosty končím. Ale 

kdybych si mohl vybrat, komu bych starost nad městem Semily 
předal dále, Jirkovi bych předával s klidným srdcem i svědomím.

Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu
Jiří Koubek je slušný, pracovitý a inteligentní politik. Alespoň 
takto jsem ho poznal já, když jsem vedle něj seděl několik měsíců 
v Poslanecké sněmovně a měl jsem možnost ho pozorovat zblízka. 
Jsem proto rád, že ho mohu takto podpořit v komunálních volbách 

a doporučit jeho volbu všem občanům.

i n z e r c e  
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P Ř e D s T A v U j Í  s e  K A N D I D U j Í c Í  s T R A N y

Žijeme tu s vámi.

Vaše starosti  
jsou i naše starosti.

1| Mgr. Jiří Koubek 
Starosta Libuše a Písnice,  
poslanec Parlamentu ČR

2| Ing. Lenka Koudelková 
Zástupkyně starosty,  
vedoucí Klubu Junior

3| Ing. Pavel Macháček 
Zástupce starosty, stavař

4| Mgr. Hana Kendíková 
Překladatelka, zástupkyně vedoucí 
Mateřského centra Kuřátko

5| Martin Frank 
Technik pro správu veřejného osvětlení, 
velitel Jednotky SDH Písnice

6| Vladimíra Tomášková 
Tajemnice T. J. Sokol Libuš

7| Jan Duben 
Živnostník, zastupitel

8| Mgr. Radek Řezanka 
Pojistný matematik, zastupitel,  
předseda Komise pro územní plánování

9| Mgr. Hana Urbanová 
Lektorka protikorupčního jednání 
a neziskového sektoru

10| Miroslav Štancl 
Důchodce, bývalý starosta  
Sboru dobrovolných hasičů Písnice

11| MUDr. Marta Nováková 
Zubní lékařka

12| Jan Lím 
Důchodce, zvukař

13| Tomáš Klinka 
Obchodní manažer, bývalý  
mládežnický reprezentant ve fotbale

14| PaedDr. Blanka Bartošová 
Speciální pedagožka

15| Ing. František Čech 
Interní auditor, vedoucí klubu 
plastikových modelářů Křížem krážem

16| Mgr. Jana Vlková 
Učitelka ZŠ, lektorka PC kurzů, bývalá 
náčelnice a cvičitelka T. J. Sokol Libuš

17| Petr Šámal 
Technik, vedoucí klubu plastikových 
modelářů Křížem krážem

1| Mgr. Jiří Koubek 

8| Mgr. Radek Řezanka 

13| Tomáš Klinka 

17| Petr Šámal

11| MUDr. Marta Nováková 

2| Ing. Lenka Koudelková 

9| Mgr. Hana Urbanová 

10| Miroslav Štancl 

3| Ing. Pavel Macháček 

7| Jan Duben 

6| Vladimíra Tomášková 

16| Mgr. Jana Vlková 

5| Martin Frank14| PaedDr. Blanka Bartošová 

4| Mgr. Hana Kendíková 

12| Jan Lím 

15| Ing. František Čech 

SPOLEČNĚ PRO LIBUŠ A PÍSNICI

www.volby-libus-pisnice.cz  www.facebook.com/TOP09LibusPisnice
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Trojice správných odpovědí při-
šla i  tentokrát e-mailem. Jako první 
správně odpověděl pan Gustav Vod-
rážka, nejpodrobněji a přitom fakticky 
přesně pak paní Bára Kronosová: „To 
staveniště ve středu fotografie je sou-
časná budova restaurace U  rybiček 
s  prodejnou Alberta a  prostranství. 
Z  nadhledu je fotografie proto, že 
panelák s  byty se stavěl v  předstihu 
před občanskou vybaveností a  nej-
spíš z něj je pořízená fotografie. Jeřáb 
je součástí staveniště dalšího pane-
láku vedle restaurace. Za poslední-
mi rodinnými domky je vidět skvělá 
třešňovka, kam jsme chodili na třeš-
ně a jejíž pár stromů ještě přežívá. Na 
horizontu fotografie pak je vjezdová 
brána do masokombinátu a výšková 
administrativní budova nových Drů-
bežářských domů. Dnes vše Sapa.“ 
Děkujeme a výhercům gratulujeme.

Zbývá už jen dodat, že fotografie je 
přibližně z poloviny 80. let a byla poří-
zena z pátého patra nejbližšího pane-
lového domu. Fotografií tehdy vznik-
la necelá desítka, která dokumentuje 
podobu sídliště ještě v  průběhu do-
stavby. Jeřáb je součástí budování 
restaurace nesoucí dnes název Modrá 
ryba. V ní můžete vidět soutěžní i zde 
přiložený snímek náměstí. Na malé 
expozici fotografií restaurace vysta-
vuje i další porovnání dřívější a dneš-
ní podoby Libuše a Písnice. 

DRůbeŽÁŘsKÉ ZÁVODY 
Libuš

Mohlo by se zdát, že Masokom-
binát Praha-jih, vystavěný v  letech 
1973−1977 na katastru Písnice, je 
logickým vyústěním pěstování hus 
v  sousední Libuši. Tak tomu ale ne-
bylo. Tato souvislost však vysvětluje 
vznik jiného závodu s názvem Drůbe-
žářské závody Libuš.

V  roce 1948 došlo na Libuši k  so-
cializaci původních husích farem. 
Jejich majitelé mohli své někdejší 
drůbežářské firmy ještě rok řídit jako 
zaměstnanci, ale pak byly jejich pod-
niky sloučeny v  jeden drůbežářský 
kombinát, přejmenovaný v roce 1950 
na Drůbežářské závody Libuš. Skláda-
ly se z šesti závodů (č. 1 Tylinger, č. 2 
Šťastný, č. 3 Ždimera, č. 4 Pletka, č. 5 
Heran a č. 6 Slabihoud). Hlavní nápl-
ní jejich činnosti byl výkrm drůbeže. 
Původní majitelé do roku 1952 přišli 
o „družstevní byt“ ve svém původním 
domě a někteří pobyli i v pracovních 

táborech. Znárodněn byl také provoz 
na zpracování peří, který připadl pod 
národní podnik Sběrné suroviny.

V  80. letech byl na jižní hranici li-
bušského katastru vybudován samo-
statný provoz (který si zaslouží svůj 
vlastní příběh), v roce 1992 privatizo-
vaný Drůbežářský podnik Libuš, a. s., 
který ukončil činnost v polovině roku 
2002. Technologie a zařízení byla roz-
prodána a samotný pozemek zakou-
pil v  roce 2008 dnešní vlastník, spo-
lečnost Saparia.

MasOKOMbinÁT Písnice
Cesta masokombinátu do soused-

ství drůbežářského závodu byla složi-
tější a zdaleka ne prvoplánová. Když 
uvažovaná likvidace ústředních jatek 
v Holešovicích dala vzniknout zámě-
ru vystavět masný kombinát, psal se 
rok 1960. Celých deset let trvala jed-
nání o tom kde, kolik a s jakou výba-
vou budou masokombináty postave-
ny. Rozsáhlá stavba a řada požadavků 
spojená s  provozem takového pod-
niku včetně hygienických potřeb vy-
žadovali pečlivý výběr stanoviště. Po 
dlouhých diskuzích, které zahrnovaly 
i  rozhodnutí, zda bude závod vůbec 
v  Praze, nebo ve Středočeském kra-
ji, bylo v  březnu roku 1964 zkoumá-
no celkem patnáct lokalit, mezi nimi 
např. Čakovice, Michle, Krč nebo Kyje. 
Výběr lokality Praha-Michle však po 
dvouletých a  bezvýsledných jednání 
ztroskotal. Teprve po srpnu 1968 se 
definitivně rozhodlo o  kombinátech 
dvou, a  to nejlépe na jihu (Vestec, 
Dolní Břežany) a  na severu hlavního 
města (Čakovice). Zatímco však poze-
mek v  Čakovicích byl získán, prostor 
Břežany-Vestec se ukázal jako poze-
mek nevhodný.

Na přelomu let 1969−1970 byla 
vybrána Libuš a  nakonec i  poze-
mek, v jehož sousedství se uvažovalo 
o  stavbě Drůbežářských závodů Li-
buš. Katastr však již náležel k Písnici. 
Protože potřeby obou podniků byly 
podobné, zejména pokud jde o ener-
getické zdroje a odkanalizování, byla 
v  květnu 1973 slavnostně zahájena 
stavba masokombinátu. Skládala 
se ze dvou zón, školské a  ubytovací 
(3 internáty, 1 svobodárna, 12 po-
hotovostních bytů, sportovní hřiště 
a učňovské školy s tělocvičnou a pla-
veckým bazénem), a  samotné zóny 
výrobní (část jatecká, chladírenská, 
výroby zboží). Nové provozy vytvoři-

ly téměř tisíc pracovních míst a také 
potřebu zaměstnance ubytovat, což 
představovalo výstavbu přibližně 
150 bytů podnikových (pozemek 
získán ve Staré Lhotce) a  150 bytů 
družstevních (které, pokud se autor 
nemýlí, měly vliv na výstavbu Sídliště 
Písnice. I zde je další výzkum teprve 
na začátku.)

Tento nejstručnější úvod do dějin 
masokombinátu ani v nejmenším ne-
reflektuje všechny oblasti, o kterých by 
se dalo psát. Naštěstí o něm již v roce 
1977 vznikla kniha Ladislava Schmida 
s  názvem Masokombinát Praha-jih, 
která kronikářským způsobem zazna-
menává veškeré podrobnosti o stavbě. 
Zajímavost na závěr: bývalé výrobní 
haly podzemní město nejspíše neskrý-
vají, provozy měly jen přízemí a první 
patro. Kromě podsklepené kotelny 
v  knize konkrétnější zmínka nalezena 
nebyla. O suterénu lze uvažovat pouze 
u administrativních budov.

Další osud masokombinátu již 
v  běžně dostupných zdrojích není 

a pozornost mu nevěnuje ani Kniha 
o  Libuši a  Písnici. Podle některých 
zjištění byl v roce 1992 privatizován 
na Masospol Písnice a zanikl v  roce 
1999, přestože rejstříky dodnes uvá-
dějí, že je v  likvidaci. Pozemky zís-
kala i  v  tomto případě společnost 
Saparia.

saPa
V  areálu Drůbežářských závodů 

i  masokombinátu je dnes známé vi-
etnamské centrum Sapa. Rozkládá se 
na 35 ha a zasahuje tři katastry: libuš-
ský, písnický a ve východní části také 
kunratický. Podle veřejně dostupných 
informací zde podniká kolem 7 tisíc 
osob převážně vietnamské národnos-
ti, které zde nabízí své zboží a služby. 
Areál však funguje také coby kultur-
ní i  vzdělávací centrum. Také tržnice 
Sapa představuje zcela samostatnou 
kapitolu v dějinách Libuše a Písnice.

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

Z DĚjIN LIBUŠe A PÍsNIce

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (16)
Vyhodnocení fotohádanky 15 z čísla 2014/7−8: sídliště Písnice 
a areál masokombinátu.

Pohled na Libušskou ulici, která protíná zónu výrobní a školskou.

Právě postavená školská a ubytovací zařízení, ještě bez sídliště.

Zakládací poměry – kotelna.
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Vaše HLasY JsOu PRO nÁs ZaVaZuJící
Volte kandidátku č. 8

Vážení občané,  
dovolujeme si Vám představit naše volební priority:

Známe potřeby naší městské části a své zkušenosti  
a schopnosti jsme připraveni využít pro zlepšení  
kvality života na Libuši a v Písnici.

1. DOPRaVa
– Zlepšení průjezdnosti přes Libuš – Písnici – dobudování kruhových objezdů
– Zajištění oprav komunikací a chodníků
– Bezpečné a moderní přechody pro chodce (varianta: retardéry pro snížení rychlosti 

vozidel a bezpečí chodců)

2. beZPeČnOsT
– 24hodinové hlídky Městské policie
– Preventivní programy pro děti a dorost
– Nulová tolerance distribuce omamných látek
– Kvalitní technické vybavení hasičských jednotek 

3. šKOLsTVí
– Zvýšení kapacity mateřských a základních škol
– Podpora vzniku a fungování soukromých mateřských škol

4. KuLTuRa, sOciÁLní a ZDRaVOTní sLuŽbY
– Rozšíření služeb pro seniory
– Podpora pořádání kulturních akcí
– Rozvoj volnočasových aktivit dětí
– Aktivní podpora zdravého životního stylu
– Podpora pořádání farmářských trhů 1x týdně

5. ÚZeMní PLÁnOVÁní a PÉČe O ZeLeŇ
– Kvalitní zázemí pro sportovce
– Podpora vybudování nových cyklotras
– Rozvoj územního plánu musí sloužit veřejnosti, ne developerům a realitním kancelářím
– Zlepšení péče o městskou zeleň, údržba městské části

6. TRansPaRenTní HOsPODaŘení
– Vyrovnaný, správně strukturovaný rozpočet radnice
– Snížení nákladů a účelné vynakládání prostředků
– Vytvoření strategických analýz rozvoje městské části

P Ř e D s T A v U j Í  s e  K A N D I D U j Í c Í  s T R A N y
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i n z e r c e  

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

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových, euro oken a 
dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

Vyhrajte svůj souboj s váhou!

     

 

 
 

 
 

Začínáme 
7.10.2014 v 18:OO

 
 

602 128 388

 

Lenka Borovičková,
nutriční terapeut

 

 

Wellness studio, Praha 2

 

Kontaktní osoba:

 

 

 

HUBNEME VE ŠKOLE VÝŽIVY

POČET MÍST OMEZEN!

Každé úterý na vás čekají zajímavé informace a rady jak na to!
Zjistíte, proč je důležitý správný pitný režim a k čemu jsou dobré proteiny.

Jak správně nakupovat, které potraviny preferovat a kterým se vyhnout a mnoho dalšího...

Ve 12 lekcích se naučíte, jak přebytečná kila shodit a že to opravdu jde! 

lenkaborovicka@seznam.cz

Volejte ihned!
Cena 1200,- Kč
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i n z e r c e  

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 obyva-

tel 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?

VEŘEJNÝ PROSTOR
• Uhájit zelené plochy v  katastru naší obce jako nezastavi-

telná území (např. pole za ústavy Akademie věd). Vyvoláme 
změnu vznikajícího metropolitního územního plánu. Vnit-
roměstská zeleň má mnohem větší hodnotu než další byty 
a kanceláře.

• Zpracovat regulační plán nebo závaznou urbanistickou stu-
dii, 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 pro-
hlídky; nápisy na veřejných prostranstvích nejen vietnam-
sky, ale i česky.

• Vytvoření chybějícího centra obce a  rozšíření kulturních 
možností.

DOPRAVA
• Stav silnic a chodníků nesmí v některých lokalitách připomí-

nat tankodrom a polovinu minulého století. 
• Lepší dopravní dostupnost: zatlačíme na urychlenou výstav-

bu metra D, kratší intervaly autobusů 113 a 165, dostupnost 
Modřan (prodloužení tramvajové trati). Kruhový objezd před 
Sapou jako prevence stálé dopravní kolize.

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 dopra-
va, 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 sociál-
ní péče, parkovací dům, atd.).

NA NAŠÍ KANDIDÁTCE JSOU:

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

MVDr. Aleš Bílek – obchodní manažer, spolupracovník ekono-
mické rady lhotecké farnosti, 42 let, bydlí s manželkou a dvě-
ma dětmi v Libuši

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. – sociální geografka, věnuje 
se regionálnímu rozvoji a čerpání fondů EU, 35 let, žije s man-
želem a třemi syny v Libuši

Mgr. Ladislava Ondrouchová – učitelka cizích jazyků mj. v ZŠ La-
dislava Coňka, 45 let, s manželem a dvěma dětmi žije v Písnici
a dalších 13 kandidátů (najdete na www.prahalibus.kdu.cz)

PODPORUJÍ NÁS:

MUDr. Zuzana Roithová, MBA (bývalá europoslankyně a pre-
zidentská kandidátka): „Pavlu Tůmovou znám více než deset let 
jako pracovitou mladou dámu. Mám radost, že se jí povedlo oslo-
vit tolik šikovných a aktivních lidí, kteří budou jistě velkou posilou 
zastupitelstva vaší městské části.“

Mgr. Petr Štěpánek (předseda pražských Zelených a lídr ma-
gistrátní Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové – Máte prá-
vo): „KDU-ČSL a  nezávislí nabízejí zelená témata, důležitá pro 
kvalitní život v Libuši a Písnici. Proto je rád podporuji!“ 

NOVÁ VOLBA PRO LIBUŠ A PÍSNICI: KDU-ČSL A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Těšíme se na kontakt s vámi na libus-pisnice@kdu.cz  
nebo na tel. 723 261 461.
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Velký knižní čtvrtek, pořádaný 
knižní distribucí Kosmas, od roku 
2011 pravidelně představuje a  do-
poručuje výběr knih od předních 
českých nakladatelů. Letos na pod-
zim se novinková „dvanáctka“ do-
stane na pulty knihkupectví ve 
čtvrtek 16. října. Čtenáři se mo-
hou těšit na vybrané tituly napříč 
žánry i  na pečlivě zvolené domácí 
i cizozemské autory.

Stalo se zvykem, že Velký kniž-
ní čtvrtek doprovází autogramiá-
dy, autorská čtení, různé soutěže 
či slevové akce na tituly. Osvědčilo 
se (a to mě jako profesí knihovníka 
zvlášť těší) i „velkočtvrteční“ spojení 
s  Městskou knihovnou v  Praze. Le-
tos tam pořadatelé čtenářům zpro-

středkují setkání s  autory. 16. října 
se tam tak mohou setkat s  Marti-
nem Sodomkou, Andreou Sedláčko-
vou, Jiřím Hájíčkem, Markétou Šich-
tařovou, Vladimírem Pikorou, Jose-
fem Formánkem a možná i s americ-
kým romanopiscem a  dramatikem 
Samuelem Shemem, jehož novinka 
Duch místa v rámci Velkého knižní-
ho čtvrtku také vychází.

Na jaké novinky se tedy čtenáři 
mohou těšit? Detektivní žánr zastou-
pí Jo Nesbø s dalším případem sym-
patického vyšetřovatele Harryho Ho-
lea nazvaným Přízrak a kniha Lynd-
say Fayeové bohové z  Gothamu 
− špičková historická krimi, ve které 
autorka, vybavená perfektní znalostí 
místa a doby, vykresluje nejen fasci-

nující obraz New Yorku poloviny 19. 
století, ale i vznik prvního policejní-
ho sboru. Jak si postavit motor-
ku od Martina Sodomky je nová 
dětská kniha z  úspěšné Edice tech-
nických pohádek, která kombinuje 
zábavný příběh malých zvířecích hr-
dinů s názornými ilustracemi, ze kte-
rých je možné pochopit, nejen jak 
je motorka sestrojena, ale také jak 
funguje. Světovou beletrii zastupuje 
novinka Duch místa od americké-
ho dramatika a spisovatele Samuela 
Shema, který je u  českých čtenářů 
velmi populární, dále pak netrpěli-
vě očekávaný román autorky Kate 
Atkinsonové Život za životem, 
který se drží na předních místech za-
hraničních žebříčků. Kniha autorky 
Annick Cojean Kořistí v  Kaddáfí-
ho harému odkrývá skutečné osu-
dy libyjských dívek, které jako sexu-
ální otrokyně ve svém paláci věznil 
a  mučil diktátor Muammar Kaddáfí. 
Svět fantasy v nabídce Velkého kniž-
ního čtvrtku reprezentuje autor ságy 
Píseň ledu a ohně George R. R. Mar-
tin. Jeho trojice propojených novel 
Rytíř sedmi království, zasazená 
do doby před dějem knihy Hra o trů-
ny, nabízí všechno, co jeho světově 
proslulá sága v  sevřenějším a  jaksi 
údernějším balení. Z  českých auto-
rů se představí Jiří Hájíček výběrem 
ze své povídkové tvorby nazvané 
Vzpomínky na jednu vesnickou 
tancovačku, kde dějištěm sedm-

nácti povídek je jihočeský venkov. 
Působivý literární dokument, který 
se čte jedním dechem, to je kniha 
Moje pařížská revoluce známé 
filmové režisérky Andrey Sedláčko-
vé, která zde rekapituluje svůj exilo-
vý pobyt ve Francii ještě před pádem 
režimu u nás. Satira, thriller, psycho-
logie i peníze a dva svérázní manželé 
se sejdou v  jednom strhujícím pří-
běhu v knize Lumpové a beránci 
od Markéty Šichtařové a  Vladimíra 
Pikory. České autory pak uzavírá 
novinka Josefa Formánka Úsměvy 
smutných mužů – úsměvné i drs-
né zápisky z protialkoholní léčebny. 
Dostane se i na historii v románu boj 
o Jeruzalém, ve kterém autor Dore 
Gold, bývalý izraelský velvyslanec 
v  OSN a  poradce premiérů Šarona 
a  Netanjahua, na pozadí třítisícileté 
historie Jeruzaléma předkládá vazby 
muslimů, křesťanů a židů ke svatým 
místům a  jako politolog nastoluje 
otázku, kdo je schopen zajistit svo-
bodný přístup k mešitě Al Agsá, Zdi 
nářků a Chrámu Božího hrobu?

Více informací naleznete na www.
velkyctvrtek.cz.

Doporučoval bych vám, abyste 
si udělali čas a  v  ten čtvrtek zašli 
nejen do svého oblíbeného knih-
kupectví (jistě je máte), ale i na kus 
řeči do Městské knihovny na Mari-
ánském náměstí.

Jiří Brixi

LIBUŠsKÉ vIRTUÁLNÍ KNIHKUPecTvÍ (99)

VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Myslím, že k práci knihkupce, byť virtuálního, patří i aktuální informování 
o velkých knihkupeckých akcích. Žijeme ve společnosti, kterou z určité-
ho pohledu tvoří množina čtenářů, menší, ale stejně důležitá množina 
knihkupců, sjednocená množina autorů, nakladatelů a realizátorů, po-
někud stranou stojící množinka kritiků a recenzentů. Sjednocením těchto 
mnohdy ne zcela sourodých množin vzniká obrovská množina literární 
obce, která se čas od času sejde na nějakých těch sešlostech. Kromě Světa 
knihy máme v Čechách také občasné knižní čtvrtky (asi jako připomínku 
čtvrtků, kdy se za minulého režimu začínaly jednotně prodávat knižní no-
vinky a v případě vydání dobrého titulu se před knihkupdectvímí vytváře-
ly z dnešního pohledu neuvěřitelně dlouhé fronty).

ZveMe

Modelářský kroužek KPM Křížem Krážem, z. s., a městská část Praha-Libuš
Vás zvou na modelářskou soutěž a výstavu

Písnice MODeL OPen 2014
která se bude konat v Klubu Junior,

ul. na Okruhu čp. 395/1, Praha-Písnice

v sobotu 18. října 2014.

K vidění budou modely rozdělené do následujících kategorií:
Velká letadla – 1 : 48 a větší | Malá letadla – 1 : 72 a menší

Velká bojová technika – 1 : 48 a větší | Malá bojová technika – 1 : 72 a menší
automobily (bez rozdílu měřítka) | Lodě (bez rozdílu měřítka),
Diorámy (bez rozdílu měřítka) | Figury (bez rozdílu měřítka).

Přijďte se podívat.

Více informací naleznete na: www.modelari.eu
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Kdo by neznal libušskou soko-
lovnu… Probíhají zde nejrůznější 
cvičení všech věkových kategorií – 
rodičů s dětmi, předškoláků, mladší-
ho a staršího žactva, dospělých i se-
niorů s možností využití tenisového 
kurtu i volejbalového hřiště a od říj-
na zde zahájí svou činnost znovuob-
novený oddíl sportovní gymnastiky 
mladšího žactva.

K  Sokolu, kromě sportu, ovšem 
také patří kultura. Máme pro vás no-
vinku: od konce tohoto roku zahájí 
v libušské sokolovně činnost ochot-
níci z  loutkového Rodinného Diva-
dla. Doposud, a to již od roku 2011, 
putovali po Praze a okolí a hráli dě-
tem i dospělým nejrůznější předsta-
vení. Nyní se usídlí na zimní sezónu 
právě na  Libuši. Tento soubor patří 
k sociálním divadlům, což znamená, 
že jeho herci mohou, ale také nemu-

sí, být nějak znevýhodněni (kupř. 
sociálně, zdravotně apod.). Divadlo 
pak takovýmto lidem pomáhá k dů-
stojnosti, užitečnosti či smyslupl-
nosti. Tým divadla tvoří přibližně 10 
pravidelných hereček a herců a dal-
ších 10 občasně spolupracujících. 
Řada účinkujících, včetně principála, 
dříve hrála v Loutkovém divadle So-
kol Velké Popovice a snad právě tato 
zkušenost rozhodla. Slovo dalo slo-
vo a od prosince bude toto divadlo 
vystupovat pravidelně každou první 
neděli v  měsíci v  Sokole Libuš (Li-
bušská 294/129), a to vždy od 15:00 
v termínech 7. 12. 2014, 4. 1. 2015, 
1. 2. 2015 a 1. 3. 2015.

Tedy neváhejte a vezměte své ra-
tolesti na loutkové a maňáskové di-
vadlo, nebudete litovat. Vstupné je 
dobrovolné.

Aleš Vymětal, principál

RODINNÉ DIvADLO A T. j. sOKOL LIBUŠ

DIVADLO V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
V libušské sokolovně zahájí ochotnické loutkové Rodinné Divadlo.

Rok 1968 znamenal pro obec Li-
buš i jinou významnou změnu, a sice 
že od 1. ledna 1968 se obec stala sou-
částí hl. m. Prahy jako městská část 
Praha 4 se samostatným místním 
národním výborem, dnes Úřadem 
městské části Praha-Libuš. Obec Pís-
nice byla připojena v roce 1974.

Během postupného uvolňová-
ní společenského života zvaného 
období pražského jara se sokolo-
vé snažili o  obnovu svého spolku 
a  vrácení sokoloven. Také na Libuši 
byl ustaven přípravný výbor Soko-
la. Avšak vpád „spřátelených vojsk“ 
jeho snahy zhatil a  nastalé období 
tzv. normalizace znamenalo konec 
těchto snah a utužení režimu na dal-
ších 20 let.

Po listopadovém převratu v  roce 
1989 místní sokolové svolali na 7. 
ledna 1990 valnou hromadu, kde 
zvolili nový výbor a odhlasovali za-
členění jednoty do obnovené Čes-
ké obce sokolské (ČOS). Přidělené 
registrační číslo 013 v  ČOS svědčí 

o rychlém jednání libušských činov-
níků. Ještě však nebylo vyhráno, ne-
boť probíhala vyjednávání s právní-
ky zastupujícími vedení ČSTV o vrá-
cení majetku jednoty. Po náročném 
dvouletém dokazování byly soko-
lovna a cvičiště vráceny.

Činnost jednoty se zaměřila na 
všestrannost všech kategorií žactva 
i dospělých a vrcholila účastí cvičen-
ců na XII. všesokolském sletu v roce 
1994. Vedle tradičního cvičení půso-
bí v  jednotě oddíly volejbalu, zdra-
votního tělocviku, aerobiku a  nej-

nověji jógy. Sokol Libuš se aktivně 
účastnil i dalších sletů v letech 2000, 
2006, 2012.

Nejen péčí o  tělesnou zdatnost 
živ je Sokol. Ve smyslu harmonické-
ho rozvoje osobnosti, vytyčeného 
zakladatelem Sokola dr. Miroslavem 
Tyršem, se činnost zaměřuje také na 
kulturu. To na Libuši dokazuje ko-
morní pěvecký sbor Libuše, vystu-
pující nejen ve vlastní jednotě, ale 
také při různých příležitostech, pře-
devším v obci, ale i ve vzdálenějších 
místech.

Od prvních kroků vedoucích k ob-
nově libušské jednoty uplyne 25 let 
naplněných úsilím o  rozvíjení tě-
lesné zdatnosti i  morální a  kulturní 
úrovně spoluobčanů.

Prameny: Památník k 80, 70 a 10 
letému výročí Sokola Libuš (sestavil 
M. Mourek), Zprávy z denního a re-
gionálního tisku

Další pokračování najdete v listo-
padovém čísle.

Eva Stodolová, vzdělavatelka  
T. J. Sokol Libuš

sOKOL LIBUŠ

25 LET OD OBNOVENÍ ČINNOSTI
Očekávaná příznivější doba pro spolkový život 
nastala po 20 letech totality v roce 1968, kdy 
během zmírňování tuhého režimu ožívala řada 
zakázaných nebo omezovaných společenských 
organizací, mezi nimi především sokol.

1994 1999
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Poslední dobou mne poněkud zne-
pokojily písemné přestřelky mezi sta-
rostou naší MČ Praha-Libuš a paní ře-
ditelkou Mateřské školky Mezi Domy, 
kam chodí i můj syn. Věřím, že obě stra-
ny toho mají mnoho na srdci. Přestože 
v  tomto sváru nemohu dát za pravdu 
ani jedné z  nich, a  to z  důvodu pro 
mne neznámých detailních informací 
(např. stížnosti jednoho z rodičů dítěte 
MŠ Mezi Domy na postup paní ředitel-
ky vůči jejich dítěti), i tak bych se ráda 
přiklonila na stranu paní ředitelky, a to 

z  toho důvodu, že jsem matka dítěte, 
které je ve školce spokojené a šťastné.

Děti v  Mateřské školce Mezi Domy 
využívají čas zde strávený opravdu na-
plno. Kvalifikované a  velmi ochotné 
paní učitelky jim vymýšlí zábavný pro-
gram, děti jsou každý den na čerstvém 
vzduchu, kde jsou neustále v pohybu, 
který je pro ně nezbytný. Několikrát 
ročně jsou pro děti pořádány další 
zábavné akce v  podobě vystoupení, 
divadélek, besídek pro rodiče nebo 
maškarních bálů. K  těmto pravidel-

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 (2)
Zveřejňujeme reakce na příspěvky otištěné v této rubrice v minu-
lém čísle.

Paní ředitelka MŠ Mezi Domy Irena Procházková požádala redakci U nás 
o otištění následujícího dopisu z kanceláře náměstka MŠMT:

Další pohled na věc redakce obdržela z radnice:
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PíSNICE

PŘiVeZTe PO seZÓnĚ  
sVÉ KOLO na seRVis,  

aŤ neMusíTe na JaŘe ČeKaT!

s TíMTO KuPOneM MÁTe sLeVu na 
PRÁci 20 % − PLaTnOsT DO 31. 12. 2014

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,  

tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 | e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: 

Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 | Pá: 1000−1800 | So: 900−1400

i n z e r c e  

 i n z e r c e

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

Milan Chroustovský, tel.: 603 442 075
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3 5 8 2

4 9 5

1 8 3 6

3 5

8 3

7 6 8 9

Připravil Martin Zikeš

Rodinné karmy

Přírodní léčitelství

Poradenství  
(osobnostní, partnerské…)

Energetické systémy

Bc. Lída Kocourková
tel.: 731082544 
email: oriens.cz@gmail.com
web: www.oriens.webnode.cz

SUDOKU

ným aktivitám školka nabízí i další zá-
jmové kroužky jako je cvičení, flétnič-
ka, gymnastika, plavání a  angličtina. 
Nechci sahat nikomu do svědomí, ale 
je opravdu program s takovým množ-
stvím zábavy a aktivit pro děti běžným 
standardem v mateřských školách?

Mne jako rodiče by neměly a  ani 
nezajímají nesváry, které výše zmíně-
né strany mezi sebou mají. Ale jelikož 
mým zájmem je štěstí a  spokojenost 
mého dítěte, přikláním se na stranu 
paní ředitelky, neboť pod její taktov-
kou v naší školce funguje vše tak, jak 
má. A kdyby tomu tak nebylo, proč by 
také jinak měla paní ředitelka podpo-
ru všech zaměstnanců a myslím si, že 
i většiny rodičů? A proč měnit něco, co 
funguje, jedná-li se o naše nejmenší?

Gabriela Václavková

Vážená redakce, rádi bychom 
touto cestou vyslovili podporu MŠ 
Mezi Domy a  jejím zaměstnancům. 
Naše dcera navštěvuje již 3. rok třídu 
Montessori, kde vyučují Mgr. M. Ke-
cová a  E. Vidová, za tu dobu jsme se 
nesetkali s žádným problémem, který 
by nebylo možné řešit ke spokojenosti 
obou stran. Paní učitelky jsou vstříc-
né a milé, dcera chodí do školky ráda. 
Jsme přesvědčeni, že svoji práci vyko-
návají kompetentně, dcera si odnese 
spoustu hezkých vzpomínek (škola 
v  přírodě, besídky, výlety, divadlo, ly-
žování, plavání i každodenní činnosti) 
a  bude dobře připravená k  nástupu 
do první třídy. Přejeme celé MŠ Mezi 
Domy úspěšný školní rok 2014/2015 
a  doufáme, že se současná situace, 
o které jste informovali v čísle 9/2014, 
brzy vyjasní především proto, aby se 

všem zaměstnancům dobře pracovalo 
a děti byly spokojené jako naše dcera.

PhDr. Lucie Černá, Mgr. Vít Černý

Vážení občané naší Městské části, 
dovolte mi, jako zákonnému zástupci 
mé dcery, jež navštěvuje Mateřskou 
školu Mezi Domy, vyjádřit se k debatě 
„Co se děje v  MŠ Mezi Domy“ v  záři-
jovém vydání časopisu U  Nás. Před-
ně bych chtěla reagovat na vyjádření 
pana starosty Mgr. Jiřího Koubka, kon-
krétně na část týkající se zvýšení platu 
ředitelky Mateřské školy Mezi Domy, 
paní Ireny Procházkové. Dle mého ná-
zoru je nevhodné zveřejňovat a chlubit 
se těmito informacemi, navíc když zvý-
šení platu bylo jistě spjato s otevřením 
další třídy. Některé informace by měly 
zůstávat za zavřenými dveřmi, případ-
ně je řešit pouze s osobami, kterých se 
to týká. Zvyšování platu mezi tyto in-
formace zajisté patří. Zpochybňuji také 
informace o  negativních reakcích na 
MŠ Mezi Domy, popř. na paní Procház-

kovou. Ze své zkušenosti vím, že paní 
Procházková MŠ Mezi Domy vede svě-
domitě a může být pyšná jak na sebe, 
tak i na personál, protože pod tímto ve-
dením Mateřská škola Mezi Domy sku-
tečně prospívá a  vzkvétá. Moje dcera 
se do školky těší a  je naprosto spoko-
jená. Ráda bych také zmínila, že v po-
sledních měsících pozoruji na míst-
ních sídlištích zvýšený výskyt drogově 
závislých. Možná by pan starosta Mgr. 
Koubek měl začít řešit vážné a důleži-
tější problémy, nehledat a dělat je tam, 
kde nejsou a nevrhat špatné světlo na 
Mateřskou školu Mezi Domy.

Marcela Soltysová

Problémem jmenování ředitelky 
MŠ Mezi Domy se zabývalo Zastu-
pitelstvo MČ Praha-Libuš 17. září 
2014. Podle sdělení kanceláře sta-
rosty ÚMČ Praha-Libuš redakci však 
„návrh usnesení nebyl schválen, tu-
díž žádné usnesení nebylo přijato“.

red

i n z e r c e  
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PODZiMní  
POČíTaČOVÉ KuRZY

Velký zájem seniorů o vzdělávání 
v počítačových kurzech v první půli 
tohoto roku přiměl radnici k otevře-
ní dalšího cyklu bezplatných tento-
krát podzimních PC kurzů pro senio-
ry. Kurzy budou probíhat od října do 
prosince tohoto roku v počítačové 
učebně Klubu Junior na sídlišti 
Písnice, ul. na Okruhu 1. Cílem 
kurzů je odstranit nejistotu a obavy 
seniorů při práci s počítačem – a na-
opak využít počítač jako prostředek 
k  pohodlné a  především flexibilní 
komunikaci s  okolím, ke spojení 
s blízkými lidmi.

Zápis do Pc kurzů se usku-
teční ve čtvrtek 16. října v  11 
hodin na výše uvedené adrese.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast  

vzdělávání, školství a tělovýchovy

ReHabiLiTaČní cViČení
„Pohybová aktivita je darem z nebes.“
V  pondělí 6. října v  9 hod vás 

ráda uvidím u  zápisu na hodiny 
seniorských aktivit v  Klubu Juni-
or, ulice na Okruhu 1. Stejně jako 

v předchozím školním roce budeme 
pokračovat v  hodinách rehabilitač-
ního cvičení, které je otevřené všem 
bez rozdílu kondice (na té budeme 
pracovat v  průběhu roku), věku 
a pohlaví. Veškeré níže uvedené ak-
tivity jsou zdarma.

V letošním roce jsme nabídku roz-
šířili o Seniorskou akademii, cvičení 
pro seniory se zdravotním omeze-
ním (například pro seniory, kteří po-
třebují francouzské hole), od ledna 
nabídku rozšíříme o hodiny lidových 
tanců.

Jak začít? Pokud jste tak ne-
činili již dříve, pokuste se obrátit 
pozornost sami na sebe a  převzít 
odpovědnost za své zdraví. Dopo-
ručuji začít dříve, než se objeví první 
zdravotní obtíže. A  nemějte obavy, 
s námi to dokážete.

seniorská akademie
Pondělí 10.00−10.45
středa 9.00−9.45

Výuka bude probíhat formou před-
nášek, každý týden vždy stejné téma. 
Přednášky jsou určeny pro zvídavé 
seniory, kteří se chtějí dozvědět něco 
nového z medicínských oborů: anato-

mie, fyziologie, fyzioterapie, první po-
moc, správná výživa apod. Dozvíte se, 
jak pracuje vaše tělo, proč je důležitý 
pohyb, jak správně provádět jednotli-
vé cviky, proč společně na hodinách 
posilujeme určité svaly, a jiné naopak 
protahujeme, jak poskytnout základ-
ní první pomoc a  jaké jsou varovné 
příznaky závažných onemocnění, co 
si dát na talíř, a co raději ne. Hodiny 
budou probíhat v  učebně Klubu 
Junior. Moc se na vás těším.

Rehabilitační cvičení
Pondělí 11.00−12.00
středa 10.00−11.00

Cvičení samotné vychází ze zdra-
votní tělesné výchovy, ale i  z  méně 
známých přístupů, jako je například 
pilates, jóga a  čínská zdravotní 
cvičení. Součástí jsou i  cviky pro 
udržení pružnosti a  obratnosti, 
samozřejmě s ohledem na věk a zdra-
votní stav seniorů. Využíváme i posi-
lovací gumy na cvičení a míčky „over-
ball“. Cvičit může opravdu každý, 
cvičíme bez bot, na podložkách, zej-
ména v nízkých polohách (leh, sed). 
Každý dle svých možností a momen-
tálních sil.

cvičení pro seniory  
se zdravotním omezením
středa 11.15−12.00

Cvičení bude probíhat podobně 
jako hodiny rehabilitačního cvi-
čení, s  respektem k  individuálním 
a  zdravotním rozdílům cvičenců, 
cviky budeme volit jednoduché 
a  snadné. Nezapomeneme ani na 
relaxační a  dechová cvičení, jed-
noduchá čínská a  tibetská posilu-
jící cvičení.

cvičení na čerstvém vzduchu 
s využitím cvičebních strojů
Pondělí 12.15−13.00

Ukážeme si, jak snadno si lze za-
cvičit venku s  použitím cvičebních 
strojů, které jsou umístěny v  zeleni 
naproti Klubu Junior. Přijít si zacvičit 
může opravdu každý.

Další informace vám ráda sdělím 
e-mailem či telefonicky. Těším se na 
vás.

Bc. Eliška Froňková,  
eliska.fronek@email.cz, 776 018 191
Absolventka 3. lékařské fakulty, obor 

fyzioterapie, Fitness Instruktor –  
– mezinárodní diplom FISAF

MČ PRAHA-LIBUŠ PRO SENIORY

PROGRaM KLubu  
na ŘíJen 2014

Co nejsrdečněji vás zveme mezi 
vrstevníky, abyste zjistili, že není 
třeba mít zábrany kvůli svému stáří 
nebo mládí. Při programech Klubu 
Senior se můžete leccos dovědět, 
spokojeně se pobavit a  společně 
plánovat příjemné půldenní i  celo-
denní výlety.
6.−10. 10. | Šumava. Odjezd 
6. 10. v 7:00 od Eimů.
7. 10. | KLUB UZAVŘEN (pobyt na 
Šumavě).
14. 10. | Přednáška pí. prof. Ran-
dové na téma: Život a dílo T. G. Ma-
saryka, 1. prezidenta ČR. Též spous-
ta zajímavostí ze soukromí tohoto 
velikána. Tato přednáška se již v mi-
nulosti se setkala s velkým zájmem, 
proto si nenechte ujít rozšířenou 
nabídku.
21. 10. | Zveme srdečně na výlet: 
zámek Kačina, zámek Choltice s obě-
dem v zámecké restauraci. Přihlášky 
a  placení výletu v  klubu. Odjezd je 

naplánován na 10.00 od Eimů, počet 
do 43 osob. Volejte p. Vladykovou, 
tel. 604 731 127.
24.−28. 10. | Skupina nadšen-
ců odjíždí opět na Slovensko – Zá-
padní Tatry, místa jako byl srpno-
vý pobyt. Zájemci o  turistiku nebo 
procházky nechť se hlásí u pí. Prch-
líkové 608 511 980. Výjimečná cena 
3  000  Kč, včetně luxusní dopravy, 
ubytování, dobré stravy, programu.
28. 10. | KLUB UZAVŘEN (státní 
svátek).

uPOZORnĚní
Týdenní pobyt v Jizerských ho-

rách, penzion Kitty, od 23. 10. do 
3.  11. 2014. Pokud se přihlásí 10 
osob, bude se pobyt konat s tradič-
ním programem. Odjezd autobusu  
na Černém mostě, nebo po doho-
dě z  Libuše.   Volejte p. Prchlíkovou: 
tel. 608 511 980.

Za organizační výbor  
Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub senior | K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je zpravidla otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není 
v programu uvedeno jinak.
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ŘíJen 2014
(výběr z programu)

7. 10. ÚT | Podzimní dekorace 
z  přírodnin s  Hankou – materiál 
bude zajištěn, ale klidně si venku 
něco nasbírejte a vezměte s sebou.
8. 10. sT | Příběh jedné za-
hrádky – ve spolupráci s  Přírodní 
zahradou Na Domovině jsme pro 
vás připravili povídání o zahrádkách 
mezi paneláky. Akce je koncipovaná 
jako vycházka.
13. 10. PO | Rytmika a  taneč-
ky pro nejmenší s Martinou.
14. 10. ÚT | burza dětského 
podzimního a  zimního oble-
čení 9:30–13:00 – bližší informa-
ce a  podmínky prodeje na našem 
webu a  Facebooku. Registrace zá-
jemců o prodej na e-mailové adrese 
kuratkomc@seznam.cz. Počet pro-
dávajících omezen.

15. 10. sT | sportování pro 
nejmenší s Kájou – přijďte si zacvi-
čit a proběhnout se.
21. 10. ÚT | Veselá dřevěná 
záložka do knížky s  Vendulou – 
naše vyrábění zvládnou i děti kolem 
18 měsíců.
23. 10. ČT | Tradiční dýňování 
netradičně.
V pondělí 27. 10. zůstane MC Ku-
řátko ZaVŘenÉ!

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kompletní nabídku programů, 
služeb a  aktivit naleznete na adre-
se 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

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: čtvrtek a pátek 10:00–12:00
Základní program vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT – výtvarná díl-
nička, ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, per-
manentka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 
110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

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 až 
čtvrtek od 13 do 18 hodin.

Program na měsíc říjen
1. 10. | Vyhlášení hry Halloween
2. 10. | Řekni nám svůj názor! (se-
stavení nových pravidel)
6. 10. | Tvoření dekorací Halloween
8. 10. | Partnerské vztahy a  sex – 
přednáška Rozkoše bez rizika od 15 h

13. 10. | Promítání filmu na přání
15. 10. | Tvoření propagačního vi-
dea klubu Rozhledna
20. 10. | Dobročinný bazárek ob-
lečení a domácích potřeb
22. 10. | Interaktivní přednáška 
o extremismu
27.–29. 10. | ZAVŘENO – pod-
zimní výjezd
30. 10. | Vytváření masek na závě-
rečnou párty Halloween

Těší se na vás tým Rozhledny:

Klára, Anička a Markéta

LAČHE ČHAVE

 i n z e r c e

!! VYKLÍZENÍ − STĚHOVÁNÍ !!
Odvoz starého nábytku k likvidaci. 

Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových družstev atd. 
Stěhování od A-Z. Malířské práce. 

Tel. 773 484 056
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RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
kandidát na primátora hl. m. Prahyvracimevamprahu.cz

VRACÍME
VÁM 

PRAHU
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


