
BLÍŽÍ SE ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL

NOVĚ ZVOLENÍ RADNÍ

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ

BUDE SE STAVĚT UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ PÍSNICE?

CHARITATIVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

12 | 2014

LIBUŠ  

A PÍSNICE

1| V Klubu Junior se hrál hokejbal.

2| V Lojovické se objevili Podzimníčci.

3| Mezi Domy zavládlo veselé dýňování.

4| Jaká svačina je nejzdravější, zjišťovali v ZŠ Meteorologická.

5| Vítězové šestého ročníku soutěže Rozkvetlá Libuš a Písnice známi.

Foto: archiv Pražského svazu hokejbalu, Ivana Sýkorová,  

Irena Procházková, Soňa Štefanová a manželé Paukertovi.
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
v listopadu se uskutečnilo usta-

vující zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha-Libuš. 
Byla zvolena rada městské části 
a  předsedové finančního a  kon-
trolního výboru. Podle výsledků 
voleb jsem byl v tajné volbě zvolen 
starostou městské části, na základě 
mého přání do funkce tzv. neuvol-
něného starosty, neboť souběžně 
vykonávám poslanecký mandát. 
Vzhledem k  důvěře, kterou jsme 
od vás, voličů, dostali v  podzim-
ních volbách, jsme neměnili ani 
personální obsazení ostatních čle-
nů rady. Neuvolněnými zástupci 
starosty byli zvoleni tito zastupite-
lé s těmito kompetencemi: Jarosla-
va Adámková (správa majetku a in-

vestice), Lenka Koudelková (škol-
ství, sociální oblast), Václav Kuthan 
(ekonomická oblast) a  Pavel Ma-
cháček (doprava, životní prostředí 
a  územní plánování). Jsme tedy 
zaběhnutý tým, který pokraču-
je v  rozdělané práci. Staronovým 
předsedou kontrolního výboru byl 
zvolen pan František Herc, funkce 
předsedy finančního výboru se 
ujal nový zastupitel Matěj Kadlec. 
Hned na ustavujícím zasedání se 
hojně diskutovalo o možnosti vzni-
ku nových poradních komisí rady, 
do kterých se mohou zapojit také 
naši občané. Touto cestou bych 
rád vyzval vás všechny, kteří bys-
te o tom uvažovali, abyste napsali 
mně či zanechali svůj kontakt na 
sekretariátu.

Komise pro udržitelný roz-
voj je platformou občanů, kteří 
chtějí být pravidelně informová-
ní o  každodenní práci členů Rady 
a  úřadu městské části s  možností 
poskytovat členům Rady zpětnou 
vazbu, přinášet podněty, co na 
obci zlepšit, a  debatovat o  svých 
nápadech s  ostatními občany. Na 
každé jednání této komise jsem 
se vždy těšil, podněty občanů byly 
pro mě často velmi inspirující. Pro-
sím tedy každého, komu není osud 

našeho okolí a  naší budoucnosti 
lhostejný, aby zvážil možnost se 
do této komise zapojit, ať už jako 
stálý člen, či jen host. Jsme otevře-
ni i náhodným návštěvníkům. Stá-
vající Komise pro územní plán, 
která bude přejmenována na Ko-
misi stavební a  dopravní, se 
stane především místem setkává-
ní se současnými a budoucími  in-
vestory, kteří chtějí v naší městské 
části stavět. Větší stavební záměry, 
které se připravují, jsme v uplynu-
lém volebním období vždy disku-
tovali s  občany v  nejbližším okolí 
a  budeme tak pochopitelně činit 
i nadále. Tato skupina dává rovněž 
možnost seznamovat se s předsti-
hem již s prvotními studiemi, tedy 
ještě dříve, než je zpracována na-
příklad dokumentace pro územní 
řízení, či připomínkovat i  záměry 
jednotlivých menších projektů. 
Zásluhou nové zastupitelky paní 
Pavly Tůmové se mezi zastupite-
li diskutovalo o  vzniku nových 
komisí, jako například škol-
ské či bezpečnostní. Prosím 
také ty zájemce, kterým by toto 
téma bylo blízké, aby se nám ozva-
li. Jen s aktivními občany se může 
činnost těchto komisí naplno roz-
vinout, a to bychom si velmi přáli. 

Je naším společným zájmem do 
rozhodování o  dění v  obci maxi-
málně zapojit veřejnost.

S  posledním letošním číslem 
časopisu U  nás vám již tradičně 
přinášíme kalendář s  obrázky 
namalovanými našimi dět-
mi. Oproti předcházejícím rokům 
trošku experimentujeme a  kalen-
dář má jinou grafickou podobu. Za 
váš ohlas budeme vděčni, dlouho 
jsme váhali, zda máme opustit za-
vedený vzhled a zkusit nový. Zda je 
lepší, ohodnoťte sami a dejte nám 
prosím vědět.

Dovolte mi vám popřát, abyste 
přelom roku strávili v okruhu blíz-
kých. Těm z  vás, pro které svátky 
Božího narození mají také hlubší 
duchovní rozměr, přeji mimořádný 
dotek Boží přítomnosti do vašich 
životů, nám všem pak rozradost-
něné oči našich dětí, které spolu-
vytvářejí neopakovatelné kouzlo 
Vánoc, jež nikdy nezevšední.

Ať se vám v  novém roce 2015 
daří.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Vážené seniorky, vážení senioři,
dovolte pozvat vás opět po roce 

na tradiční předvánoční posezení se 
starostou a  v  letošním roce i  s  no-
vými zastupiteli naší městské části 
ve středu 17. prosince 2014 od 
16:30 do restaurace Modrá ryba na náměstíčku sídliště Písnice 
v sousedství prodejny Albert.

Připraveno bude pro vás opět chutné vícechodové menu s tradič-
ním přípitkem, moučníkem a kávou za váš symbolický příspěvek 50 Kč.

K tanci a poslechu přijede zahrát oblíbená hudební skupina Vašek 
a Zdeňka.

Tato akce je určena všem seniorkám a  seniorům s  trvalým byd-
lištěm na Libuši a v Písnici. Vzhledem k  již tradičně velkému zájmu 
o společné posezení si prosím zajistěte svoji účast včas – lze pouze 
osobní návštěvou v pondělí 15. 12. a v úterý 16. 12., vždy od 
8 hodin, na Úřadu městské části Praha-Libuš, v budově K Lukám 
664, na odboru správním a školství, s vaším příspěvkem 50 Kč.

Vážené seniorky, vážení senioři, těšíme se na společné setkání 
s vámi.

Vedení MČ Praha-Libuš

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ  
POSEZENÍ SENIORŮ V NAŠÍ OBCI

Ten letošní je souborem výtvar-
ných prací našich dětí z mateřských 
a  základních škol a  představuje 
téma: Tady se mi líbí. Kresby zachy-
cují okamžiky, místa i  vzpomínky, 
které jsou pro děti něčím zajímavé, 
neopakovatelné. A  tak i  náš kalen-

dář se stává originálem a nezaměni-
telným průvodcem po celý příští rok.

Všichni, kdo pro vás zajišťují služ-
by veřejné a  státní správy v  rámci 
městské části Praha-Libuš, vám pře-
jí: Krásné Vánoce a  pohodový 
rok 2015!

KALENDÁŘ NA ROK 2O15  
– TADY SE MI LÍBÍ
Již tradičně pro vás, vážení čtenáři, městská část Praha-Libuš 
připravuje malý vánoční dárek v podobě kalendáře. 
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Projekt neziskové organizace 
Drop In, o. p .s., je zaměřený na práci 
s dětmi ze znevýhodněného prostře-
dí, jejich škálování a vyhledávání od-
chylek v  psychomotorickém vývoji. 
V  rámci semináře se pedagogové 
seznámili s metodikou a pracovními 
listy, které jim pomohou k vyhodno-
cení aktuálního stavu dítěte. Na zá-
kladě tohoto vyhodnocení počáteč-
ního zdravotního a  psychomotoric-
kého stavu, prostředí dítěte a úrovně 
vývoje pak mohou uplatňovat ve 
spolupráci s dalšími odborníky navr-

žené vzdělávací a  terapeutické me-
tody, které pomohou omezit nebo 
vyloučit případné znevýhodnění ve 
vývoji dítěte. Metodika klade důraz 
i  na zvyšování rodičovských kom-
petencí a  z  toho vyplývající nutnou 
spolupráci pedagogů a  rodičů. Na 
závěr semináře pedagogové získali 
odborné publikace, včetně pracov-
ních listů, související s  projektem 
k dalšímu možnému využití.

Marie Vašáková,  
protidrogová koordinátorka, ÚMČ Praha 12

UČITELÉ  
VE SLUNEČNICOVÉ ZAHRADĚ
Vzdělávací seminář pro pedagogy mateřských škol s poetickým 
názvem Slunečnicová zahrada uspořádaly 30. října společně 
městské části Praha12 a Praha-Libuš.

Pražský svaz hokejbalu oslovil 
děti mateřských škol letáčkem, aby 
pro ně následně připravil sportovní 
program zaměřený na pohybovou 
aktivitu a hokejbal. Dětem bylo po-
skytnuto vybavení na hokejbal a jiné 
sportovní aktivity, přítomen byl lek-
tor, pod jehož dohledem děti nejen 
sportovaly, ale byly pro ně připrave-
ny soutěže o ceny.

Projekt využily především děti z MŠ 
Mezi domy a  MŠ Lojovická. Všechny 
děti byly na závěr programu dekoro-
vány medailemi. Projekt se setkal pře-
devším s nadšením dětí, ale také s pozi-
tivní reakcí v mateřských školách. Akce 
proto bude pokračovat v průběhu ná-
sledujícího roku.

Marek Skramužský, sekretář Pražského 
svazu hokejbalu, www.hokejbal-stred.cz

PŘIJĎ SI ZAHRÁT HOKEJBAL
Pražský svaz hokejbalu ve spolupráci s Klubem Ju-
nior připravil pro děti z mateřských škol v městské 
části Praha-Libuš sportovní projekt Přijď si zahrát 
hokejbal. Akce se uskutečnila na přenosném hokej-
balovém hřišti, které bylo v druhé polovině října po dobu několi-
ka dní umístěno v Klubu Junior.

Přijďte a udělejte radost sobě i dru-
hým. Propojili jsme svatomikulášské 
odpoledne s podporou pacientů Tho-
mayerovy nemocnice a  prostřednic-
tvím Dobrovolnického centra Léko-
řice jsme vyhlásili charitativní sbírku.

Věci ze sbírky zpříjemní ma-
lým i velkým pacientům pobyt 
v nemocnici. Připojte se!

Stačí jednoduše přinést na Svato-
mikulášské oslavy některou z násle-
dujících věcí:
– velkou omyvatelnou hračku nebo 

dětské povlečení pro malé pacienty
– hlavolamy, malé masážní míčky 

či dřevěné provlékačky pro rozvoj 
motoriky hospitalizovaných seniorů

– nové látky (minimálně 1 m x 1 m) 
na šití kapsářů a  rehabilitačních 
pomůcek pro malé i velké

– vánoční světelnou dekoraci pro 
dospělé pacienty na neurologii

Během celého svatomikulášského 
odpoledne je připraven bohatý pro-
gram inspirovaný různými kulturami:
– na podiu pěvecká a hudební vy-

stoupení
– tvořivé worshopy s  vánoční te-

matikou z Čech i ze světa
– mikulášská nadílka
– představení charitativních pro-

jektů

– ochutnávky tradičních a  netra-
dičních specialit

– soutěže a losování o ceny

Těšíme se na vás.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu Zdravá Libuš 

a Písnice a MA21, ÚMČ Praha-Libuš

SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY 
aneb UDĚLEJTE RADOST SOBĚ I DRUHÝM
V sobotu 6. prosince 2014 se od 14 hodin konají v Sokolovně 
Libuš Svatomikulášské oslavy spojené s charitou.

DOBROVOLNICKÉ 
CENTRUM LÉKOŘICE

Působí v  Thomayerově ne-
mocnici. Zprostředkovává ná-
vštěvy dobrovolníků, kteří pra-
videlně docházejí za pacienty 
jednotlivých oddělení. Veškeré 
aktivity mají zpříjemnit a napl-
nit volný čas pacientů smys-
luplnou náplní a posílit tak je-
jich pohodu. Lékořice od roku 
2005 realizuje dobrovolnické 
programy zaměřené na psy-
chickou podporu pacientů.

Vloni se do ulic vypravilo přes 
40  000 charitních koledníků, u  nás 
v Libuši jsme zatím jediná registro-
vaná kolednická skupinka. Snažíme 
se již pátým rokem obnovit tradici 
tříkrálového koledování a použít náš 
libušský výtěžek pro dobré účely pří-
mo v naší městské části. Pokud nám 
tedy počasí a zdraví dětí dovolí, vy-
razíme možná i k vašim dveřím. Vaše 
štědrost letos pomůže 8 libušským 
a  písnickým imobilním seniorům, 
o  které u  nás pečuje Farní Charita 

Chodov. Ta v  naší městské části za-
jišťuje ošetřovatelské, pečovatelské 
a  asistenční služby a  příspěvek ze 
sbírky použije na nákup zdravotnic-
kého materiálu pro naše seniory.

Připojte se k  nám a  vytvořte se 
svou rodinou nebo známými novou 
kolednickou skupinku. Čekají vás za-
jímavé zážitky, milí štědří lidé (a mož-
ná taky trochu nachlazení z dlouhého 
pobytu venku). Rádi poradíme, jak na 
to: pavla.tumova@gmail.com nebo 
tel.: 723 261 461.

Za K+M+B všem dárcům  
předem děkuje Pavla Tůmová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem nového roku (oficiál- 
ně od 1. do 14. ledna 2015) 
proběhne 15. celostátní Tří-
králová sbírka, kterou pořádá 
Charita ČR.

Nebude to klasická invaze turis-
tických skupin. Tito mladí lidé nepa-
tří k  nějaké politické ideologii, nejde 
o  finanční zájem. Pocházejí z  růz-
ných křesťanských církví a  přijedou, 
aby strávili konec roku trochu jinak: 
v  modlitbě, setkávání, sdílení v  me-
zinárodních skupinkách. Setkání po-
řádá ekumenická komunita z  fran-
couzského Taizé, už jednou se konalo 
v  Praze, v  roce velkých změn 1990. 
Všichni Pražané se budou moci zapojit 
do programu bez ohledu na věk, aniž 
by potřebovali nějakou vstupenku či 
přihlášení. Program najdete na www.

taizepraha.cz. Mladí lidé budou uby-
továni v rodinách a školách, také u nás 
v Libuši a Písnici. Staňte se prosím také 
hostitelskou rodinou, pohostinnost 
nám otvírá nové obzory a dává radost 
ze života! Není třeba žádný komfort, 
stačí místo na zemi, studenti budou 
mít spacáky a karimatky a vždy po sní-
dani odjedou až do večera na společ-
ný program v centru Prahy. Přihlásit se 
můžete na: taize.lhotka@gmail.com 
nebo tel.: 723 261 461.

Zprávu společenství Taizé  
upravila Pavla Tůmová 

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH V PRAZE
Kde můžeme najít důvody k naději, které přesahují pesimismus 
a lhostejnost? Jak rozvíjet vnitřní život ve světě, kde tolik záleží 
na zevnějšku? Na takové otázky budou hledat odpověď desetiti-
síce mladých lidí z celé Evropy, kteří od 29. prosince do 2. ledna 
zamíří do Prahy na Evropské setkání mladých.
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PODZIMNÍ TVOŘIVÉ 
SETKÁNÍ

Druhá listopadová sobota je 
v písnické základní škole již tradičně 
věnována tvoření z keramické hlíny. 
Letos se nás sešlo více než padesát 
a  výrobky připravené k  vypálení 
v  naší keramické peci se opravdu 

povedly. Se zaujetím pracovali do-
spělí, starší i  mladší školáci. Nebyla 
nouze o  realizaci vlastních nápadů. 
Někdo si vyrobil ozdoby na vánoční 
stromek, někteří se rozhodli svými 

výrobky obdarovat blízké a  mnozí 
budou mít na co dát vánoční cuk-
roví. Akce byla pořádána v  rámci 
projektu městské části Praha-Libuš 
„Podpora přátelského a  kulturního 
soužití celé občanské společnosti“. 
Děkujeme všem za účast a budeme 
se těšit na další podobná setkání 
v naší škole.

Blanka Chýlová
Foto: Blanka Chýlová

UTKÁNÍ V MATEMATICE
Prvostupňové rozumové soutěžní 

utkání družstev v matematice 23. říj-
na na gymnáziu Christiana Dopple-
ra dopadlo výborně. Bylo určeno 
pro čtyřčlenné týmy žáků 3., 4. a 5. 
ročníku základní školy. Žáci Maxmi-
lián Čapek, Yan Emson, Jonáš Stře-
lec a Jáchym Střelec získali krásné 3. 
místo z patnácti týmů. Gratulujeme!

Zuzana Schilhartová

ZŠ PÍSNICE

Moderní architektonické a staveb-
ní prvky obdivované vily předběhly 
svou dobu, jako například automa-
tická výměna vzduchu – vytápění, 
a navíc jsou mnohdy až nadčasové.

Do Brna vilu jezdí prohlížet skupi-
ny studentů a  návštěvníků z  ciziny, 
převážně z  Rakouska, Německa, ale 
hlavně z  Ameriky, Austrálie, Japon-
ska. Proto objednávky na prohlídku 
mají odstup až půl roku. Když se paní 
Randová zmínila na základě dota-
zu a doporučení paní Brabcové, zda 
bychom něco takového uspořádali, 
reagovala jsem ihned a  byla jsem 
překvapena začátkem května, že ter-
mín prvního možného dne návštěvy 
je až 30. září. Ihned jsem se rozhodla 
a termín jsem potvrdila. Mnozí měli 
naplánovanou dovolenou, a  tak jen 
litovali, dnes víme, že právem, že se 
nemohou zúčastnit. Ojedinělý uni-
kát patří k  nejvýznamnějším stav-
bám na světě. Bylo to úžasné!

A co se ještě v Brně podařilo? Po 
obědě jsme měli objednanou prů-
vodkyni, která přisedla do našeho 
autobusu a  celé dvě hodiny nás 
provázela po Brně. Někde nechala 

zastavit a velmi zajímavě, s  láskou, 
vyprávěla o  stavbách, o  kterých 
jsme již několikrát slyšeli, ale vi-
dět je a slyšet o  jejich historii bylo 
něco jiného! Dověděli jsme se zají-
mavosti, které naše seniory zajíma-
jí, neboť jak jsme se již několikrát 
přesvědčili, jejich vědomosti jsou 
nadprůměrné. Paní průvodkyně 
svým příjemným hlasem vyprávě-
la o  historii města Brna vše, co by 
každý měl vědět. Závěrečná vyjížď-
ka mířila na hrad Špilberk, k  tomu 
patřil opět výklad o  historii a  také 
posezení s  krásným výhledem na 
město, navíc s  teploučkým poča-
sím, při kávě nebo vínku. Nasávali 
jsme ještě tuto krásnou brněnskou 
atmosféru.

Pak již následovala příjemná ces-
ta k  domovu, do Písnice a  Libuše, 
s  hodným řidičem, který překročil 
plánovaný čas, za což mu náleží vel-
ké poděkování.

O dalších seniorských výletech se 
dočtete v lednovém čísle.

Za organizační výbor Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR

BRNO STÁLO ZA TO
Někteří pražští rodáci možná mnoho nevědí o našem druhém 
největším městě. A proto jsme se klubem seniorů do Brna vydali 
na výlet. V prvé řadě jsme chtěli navštívit vilu Tugendhat, která 
je jako jediná památka moderní architektury v České republice 
zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
POMĚŘUJEME SI 
VĚDOMOSTI

Uplynuly teprve dva měsíce škol-
ního roku a už můžeme rekapitulovat 
soutěže, kterých jsme se zúčastnili.

První byla Logická olympiáda. 
Této soutěže se zúčastnili žáci první-
ho i druhého stupně. Nejúspěšnější 
byla Lenka Sixtová z  5.A, která po-
stoupila do krajského kola.

Další byla nová přírodovědná sou-
těž Pražský pramen, kterou pořá-
dá Gymnázium Botičská. Školního 
kola této soutěže se zúčastnilo 28 
žáků, z nichž šest postoupilo do dru-
hého domácího kola. Dva žáci, Linda 
Sixtová a Jan Kodet z 9.A, byli úspěš-
ní i  v  této části, a  proto na ně čeká 
za odměnu třídenní blok přednášek, 
pokusů, exkurzí − prohlédnou si Le-
tiště Václava Havla a Zoo Praha.

Každý rok se účastníme soutěže 
Přírodovědný Klokan. Letos se 
přihlásilo 19 žáků z  osmé a  deváté 
třídy a  nejúspěšnější byli Dita Kre-
uzová, Hynek Tomáško a  Barbora 
Koubková.

Zeměpisné soutěže Pražský 
Globus se zúčastnilo 28 žáků. Z ka-
tegorie A  postupuje Tereza Humlo-
vá, z kategorie B Hynek Tomáško.

Všem blahopřejeme. 
Opět jsme začali měřit znalosti 

i  ve vědomostní soutěži Eurore-
bus, kde probíhají elektronická 
kola, bonusovky atd. Každý přihlá-
šený soutěží za sebe i  za třídu. Do 
krajského kola postoupí nejlepší 
jednotlivci a tři zástupci z každé tří-
dy. Eurorebus Junior je zaměřen 
na třídy prvního stupně.

Eva Hájková

ŠKOLNÍ DNY 
V MONTESSORI

Třída Montessori je fajn. Cho-
díme hodně na výlety a pracujeme 
čestně a spravedlivě. Už jsme byli na 
Mikroskopie hrou a také v IQ Landii 
a  máme naplánované další výlety. 
Jako Montessori uděláme každý den 
od každého předmětu − pracovního 
sešitu jednu stranu. Jednou jsem to 
zvládla do velké přestávky. Máme 
jednu přestávku, ale půl hodiny 
dlouhou a  ostatní si děláme podle 
toho, jak potřebujeme. Montessori 
je nejlepší třída na světě. Adélka To-
bišková, 3. ročník

Byli jsme na výletě v IQ Lan-
dii. V  přízemí to všechno bublalo 
a  stříkalo. V  1. patře nám ukazovali 
pokusy. Pak jsme se rozešli po sku-
pinkách a sešli se ve 4. patře, ve 3D 
planetáriu. Znovu jsme se rozešli po 
skupinkách a všechno si vyzkoušeli. 

Byl to výlet na celý den, ale mohli 
jsme tam být ještě déle. Martin Žo-
fka, 3. ročník

Letos půjdeme s  naší třídou 
do tanečních. Je to super, nau-
číte se tam spoustu tanců. Já jsem 
se naučila charleston, který tančily 
naše babičky. Paní učitelka nás s tím 
vždycky potěší, když si můžeme jít 
zatančit do KC12. Aneta Hubnero-
vá, 5. ročník

Děti v Montessori třídě pracu-
jí od začátku. Paní učitelka vždy ví, 
jestli jsou děti už unavené. Dělá se 
celý den ČJ a pak další den M. Jed-
nou za čas vyrazí na výlet. Například 
8. 10. děti byly v IQ Landii v Liberci. 
Všechny zajímaly a fascinovaly nové 
věci, které viděli. Každému v Monte-
ssori třída vyhovuje. Daniel Kadlec, 
4. ročník

U nás v Montessori třídě jsme 
třeťáci, čtvrťáci a páťáci dohromady. 
Ráno se sejdeme na kruhu. Probíhá 
to tak, že si sedneme na koberec 
před lavice, které máme rozestavě-
né do kruhu, a  paní učitelka nám 
řekne, co a  jak (plán na den), a pak 
si pošleme keramickou bramboru 
a řekneme, co potřebujeme, co jsme 
dělali včera po škole atp. Pak se pus-
tíme do plánu − pracujeme v mate-
matice, českém jazyce, člověku ve 
světě, vždy jedno téma. Pokud něco 
nevíme, zeptáme se paní učitelky. 
Naše hodina trvá podle potřeby, 
tedy když nemáme tělocvik nebo 
angličtinu. V 9.30 nám začíná půlho-
dinová přestávka na svačení a  klá-
bosení s kamarády. Po přestávce se 
zas pustíme do plánu. Když máme 
hotovo, můžeme si třeba číst, kreslit, 
pracovat s pomůckami, pracovat na 
projektech. Například teď jsme kres-
lili Sluneční soustavu, protože jsme 
byli po návštěvě v  IQ Landii. V  naší 
třídě jsou všichni fajn, je to super! 
Anežka Máková, 5.ročník

Připravila Romana Bartošová,  
třídní učitelka 2M

Foto: Romana Bartošová

JAKÁ SVAČINA  
JE NEJZDRAVĚJŠÍ

Ve středu 15. října na naší škole 
proběhl Den zdraví. V  tomto škol-
ním roce k  nám nepřišli žádní po-
radci na výživu, protože všichni 
víme, jaká svačinka je nejzdravější. 
Svačinky jsme si připravili sami a po-
dělili se o ně se svými spolužáky ze 
třídy. Vytvořili jsme společný zdravý 
talíř a společně také posvačili.

Ochutnávali jsme od kamará-
dů. Vyjadřovali jsme se, co bychom 
chtěli svačit. Odhadovali jsme, co se 

ukrývá ve svačinové skleničce a pak 
jsme ověřovali ochutnáváním. Sdě-
lovali jsme si navzájem, z  čeho je 
složena naše svačinka. Jednotlivé 
potraviny jsme zapisovali na kartič-
ky. Na velký papír jsme si nakreslili 
výživovou pyramidu a  postupně 
jsme vkládali do správných políček 
kartičky s potravinami z našich sva-
činek. Zjistili jsme, že největší podíl 
v našich svačinkách tvoří ovoce, ze-
lenina. Nejméně byl zaplněn vrchol 
pyramidy se sladkostmi.

Co jsme vyplnili v hodnoticím do-
tazníku:

Co jsem dnes ochutnal/a?
Mrkev od Klárky, kaki a švestku od 

Kristýnky, tvarohovou pomazánku 
od Terezky, mungo od Báry. Kačka D.

Jogurt, jablko, pomeranč, send-
vič, hroznové víno, sýr. Kryštof

Červenou řepu, papriku, jablka, 
tvarohovou omáčku, hrozny. Kristík

Jogurt s vlašskými ořechy, meruň-

kovým džemem a vločkami. Ondra
Co mi nejvíc chutnalo?
Všechno. Omáčka. Jablka. Kaki. 

Obložený chléb. Mungo. Chléb 
s paštikou. Pomelo.

Co mi nechutnalo?
Džem z  meruněk. Jogurt. Rajče. 

Tvaroh. Okurka. Řepa. Kedlubna. Nic.
Co mě bavilo?
Pracovat ve skupině. Lepení a malo-

vání. Malování obrázků do pyramidy. 
Všechno. Ochutnávat svačinu. Předsta-
vovat plakát Zdravá svačina. Jíst.

Jak hodnotím práci ve skupině?
Šlo to. Mně se pracovalo dobře, 

protože práce ve skupině probíhala 
klidně. Chvilku jsme se hádali, ale 
příště to bude lepší.

Na závěr našeho zdravého dopo-
ledne jsme si říkali, jak by podle nás 
měla vypadat zdravá svačinka.

Napsaly děti z 2. A pod vedením pí učitel-
ky Soni Štefanové a Šárka Šedinová

Foto: Jindra Němečková
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6 249 KORUN  
ZE SRDÍČKOVÉHO DNE

Podzimní Srdíčkové dny jsou na 
naší škole již tradicí. Prodejem mag-
netek, klíčenek a přívěsků jsme letos 
vybrali úctyhodných 6  249 korun. 
Všechny peníze budou použity na 
pomoc dětem se závažným onemoc-
něním, které jsou stabilně odkázány 
na domácí péči svých rodičů. Orga-
nizace Život dětem a ZŠ Meteorolo-
gická srdečně děkuje všem žákům, 
jejich rodičům a zaměstnancům.

JM

PĚŠKY PO LIBUŠSKÉ 
CYKLOSTEZCE

Ve čtvrtek během Evropského 
týdne mobility jsme vyrazili do pří-
rody. Cílem výpravy bylo poznat cy-
klostezku poblíž školy.

Ráno jsme se sešli ve třídě, řekli si, 
co nás čeká, a připomněli si pravidla, 
která bychom měli během výpravy 
dodržovat. Společně jsme vyplnili 
list „výpravníka“ a vydali se na cestu. 
Před školou jsme se rozdělili na sku-
pinky. Každá získala mapu s okolím, 
do které jsme zakreslovali trasu vý-
pravy. Sledovali jsme značení cyklo-
trasy, hledali názvy ulic, rozcestníky. 
Zjišťovali jsme, jak je značená nauč-
ná stezka. Informační tabule v Mod-
řanské rokli nám pomohla zjistit, jací 
živočichové zde mají svůj domov. 
Určovali jsme světové strany podle 
stínu a podle buzoly. I když jsme ne-
prošli celou cyklotrasu, dopoledne 
strávené v přírodě s poznáním jsme 
si náramně užili.

Čeho jsme si v  přírodě všimli, co 
nás nejvíce zaujalo?

Na výpravě se mi líbila příroda. Vi-
děl jsem slepýše a koně. Líbila se mi 
informační tabule na naučné stezce. 
Jakub H.

Bavilo mě řídit se podle mapy 
a svačit v přírodě. Anetka H.

V  Modřanské rokli můžeme po-
tkat i hady. Výprava se vydařila a ne-
byl žádný velký úraz. Jakub S.

Nejvíc mě zaujal kůň, který šel 
přes louku. Taky jsem viděla houby 
a spoustu zvířat. Verunka P.

V  lese jsem viděl malé nákladní 
auto. Kryštof Š.

Zaujalo mě, že se v  rokli nesmí 
stanovat. Martin K.

O LÍNÉ BABIČCE
Celá třída 5.B šla 13. října na před-

stavení O  líné babičce do Divadla 
v  Dlouhé. Babičce říkali líná, proto-
že nechtěla být babičkou, která „jen“ 
hlídá svá vnoučata a peče bábovky. 
Chtěla si plnit svá tajná přání, která 
si léta schovávala do škapulíře a teď 
si je začala plnit. Řídí nejrychlejší 
auto na světě, proletí se vzducholo-

dí, učí se lyžovat, vyleze na osmiti-
sícovku. Jejím posledním přáním je 
žít u moře, tam také nakonec umírá. 
Představení se mi až na smutný ko-
nec moc líbilo a  všem bych ho do-
poručila.

Lída Tranová, 5.B

PODPORUJ MUZIKU
Zase to nudné úterý. Devět ho-

din ve škole, učení, testy, zkouše-
ní. A  přece: něco se ten den stalo. 
Druhou vyučovací hodinu odpadla 
matematika a  měli jsme společně 
s  9.A  pořad společnosti Universal 
o hudbě a autorských právech, kte-
rý se jmenoval Podporuj muziku. 
Pořad uváděla ředitelka společnos-
ti. Nejprve jsme zhlédli dokument 
o zpěvácích a o autorských právech, 
kde vystupoval Ben Cristovao, Ewa 
Farna, Paulie Garand a jejich produ-
centi. Ve filmu zpěváci mluvili o ne-
legálním stahování hudby, o nahrá-
vání hudby na Youtube, iTunes, Spo-
tify atd. a  o  úsilí, které vynaloží na 
svá alba. Věděli jste vůbec, že když 
si stahujete písničky a filmy např. ze 
stránky Ulož.to, dáváte peníze ně-
komu jinému než autorovi? Radši si 
teď budu platit Spotify, který mám 
v  mobilu, než abych dávala peníze 
podvodníkům, kteří sedí na zadku 
a kradou autorská práva.

Pak přišel host. Hádejte kdo!? Ra-
pper Lipo a  zároveň režisér filmu! 
Moje spolužačka se štěstím rozbre-
čela. Lipo mluvil o  své kariéře. Za-
čínal ve skupině BPM (Básníci před 
mikrofonem) a potom se dal na só-
lovou dráhu. Texty si píše sám a za-
čal s tím už na střední škole. Po pár 
minutách povídání vyhlásili soutěž 
o  CD. Na aplikaci Deezer dobrovol-
nice Áďa musela najít jakoukoliv 
písničku od Lipa a  pustit ji do 30 
sekund. Věřte, nebo ne, ona to stih-
la! Vyhrála CD, a dokonce i  s  pod-
pisem Lipa. Nakonec, kdo chtěl, se 
s ním mohl vyfotit! Jako první běže-
la jeho fanynka Adéla. Já se styděla, 
ale nakonec jsem se s ním společně 
s Monikou taky vyfotila. Byl to úžas-
ný den a děkuji, že jste navštívili naši 
školu. Beseda byla velmi naučná 
a pro některé velký zážitek.

Izabela Neubauerová  
a Adéla Nováková, 8.A

Foto: Monika Černeckytě, 8.A

MEXIKO
Dne 21. října jsme jeli celá třída do 

kina na dokument o  Mexiku. Když 
jsme MHD dojeli na místo, měli jsme 
rozchod. Celá naše třída šla do cuk-
rárny, protože tam byla wi-fi, dobrá 
zmrzlina a naše oblíbené dortíky. Tro-
chu jsme si zamlsali, pokecali a šli jsme 
pomalu do kina. Program o Mexiku se 

nám moc líbil. Bylo fajn, že se střídalo 
promítání konkrétních zážitků našich 
průvodců a jejich přímé povídání. Po 
skončení této části jsme se mohli ptát 
na různé věci k putování po Mexiku.

Anička Kuželková

LESNÍ ČAROVÁNÍ 
V MODŘANSKÉ ROKLI

V  družině jsme 20. října prožili 
projektové odpoledne. Děti se se-
známily s  tajemným světem lesa. 
Naučná stanoviště umožnila po-
znat čarovné lesní byliny, kapradí, 
mech a  děti nahlédly i  pod klo-

bouky hub, do říše stromů a  do 
světa hmyzu a  lesní zvěře. Vy-
zkoušely si najít potravu jako ne-
topýr, válet svou kuličku (polínko) 
jako hovnivál a také po čichu po-
znávaly byliny a  podle kůry stro-
my. Zjistily, jak důležité jsou lesy 
pro život lidí.

Zažili jsme díky lesníkům z  or-
ganizace Lesy hl. m. Prahy toto 
známé prostředí trošku jinak. Les-
níci nám také přivezli ukázat živé-
ho výra velkého. Bylo to moc fajn 
odpoledne.

Vychovatelky školní družiny

16. ročník obvodní pěvecké soutěže

Vánoční nota
Soutěž se bude konat v úterý 
9. prosince 2014 od 9 hodin 

v prostorách ZŠ Meteorologická

Kategorie: 1. ročník | 2. a 3. ročník | 4. a 5. ročník
6. a 7. ročník | 8. a 9. ročník

Soutěží se v sólovém zpěvu bez doprovodu  
nebo s hudebním doprovodem.

Hudební doprovod – klavír (případně jiný hudební nástroj, který si 
děti přinesou), magnetofon nebo CD přehrávač je k dispozici.

Soutěžící si připraví 1 píseň s libovolnou tematikou  
(pokud je píseň delší, stačí dvě sloky).

Soutěž bude probíhat od 9 cca do 12 hodin.

Přihlášky se jménem, příjmením, kategorií žáka  
a jeho vybranou písní posílejte na adresu:  

sona.stefanova@zsmeteo.cz nejpozději do 2. prosince.
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ZDRAVÁ PĚTKA
V  rámci projektu Týden zdraví 

jsme u  nás v  mateřské škole s  ra-
dostí využili nabídku vzdělávacího 
programu pro školy a školky, kterou 

zdarma nabízí společnost Ahold. 
Program vedly dvě asistentky velmi 
zábavnou formou. Ani bychom ne-
čekali, že téma o zdravé výživě děti 
nejen tak skvěle pobaví, ale zanechá 
i stopy vědomostí o tom, co jíst, a co 
raději ze svého jídelníčku rovnou 
vyřadit. Děti si zazpívaly, zatančily 
a vytvořily si vlastní zdravý talíř z da-
rovaného ovoce a zeleniny. Mohu je-
nom souhlasit s dětmi, že vše chut-
nalo výborně. Děkujeme a těšíme se 
na setkání v příštím školním roce.

Mgr. Markéta Kecová, učitelka

HOKEJBAL  
A DALŠÍ SPORTY

Děti z MŠ Mezi Domy spolu s pa-
ními učitelkami využily pozvání 
Pražského svazu hokejbalu a během 
týdne všechny třídy postupně na-
vštívily hřiště v Klubu Junior.

Vždy nás přivítal sympatický lek-
tor hokejbalu, který měl pro děti při-
pravenou pestrou nabídku. Zahráli 

jsme si florbal, hokejbal, malou ko-
panou, košíkovou a  vyzkoušeli jiné 
sportovní a pohybové aktivity, které 
se nám všem moc líbily. Nejvíce děti 
zaujaly sportovní soutěže o ceny. Za 
odměnu si všichni odnášeli medaile, 
sladkou sušenku a dobré pití.

Hřiště bylo určeno k  provozová-
ní aktivního odpočinku pro širokou 
veřejnost všech věkových skupin, 
a  tak měly děti možnost vyzkoušet 
si sportovní aktivity společně i v od-
poledních hodinách.

Milena Fiedlerová

VE SVÍČKÁRNĚ
Ve středu 22. října jsme s  dět-

mi z  naší školky navštívili Svíčkár-
nu Rodas v  Šestajovicích u  Prahy. 

Byla založena roku 1990 a  zabývala 
se výhradně ruční výrobou svíček. 
O sedm let později se provoz moder-
nizoval. Svíčkárna zahájila velkový-
robu a postupně si získala jméno ne-
jen v Čechách, ale i v sousedních ev-
ropských zemích. Dnes vyrábí kromě 
svíček také kosmetické přípravky, 
koupelovou sůl a parafínové zábaly.

Děti byly ve svíčkárně vlídně při-
vítány a  mohly se samy s  radostí 

pustit do výroby. Nejprve si každý 
vytvořil svou vlastní dýňovou svíč-
ku. Z plátu mýdlové hmoty a za po-
moci vykrajovátka si děti mohly vy-
říznout ozdobné glycerinové mýdlo 
a  nakonec vyrobit duhovou svíčku 
namáčením obyčejné bílé svíčky do 
různých barevných polev.

Po uložení dárečků a  ukončení 
exkurze jsme si ještě prohlédli mini-
farmu, která je součástí svíčkárny. Vi-
děli jsme shetlandské poníky, kozy, 
ovečky, sovy, bažanty a  slepičky. 
Všichni jsme odjížděli ze svíčkárny 
nejen s  dárečky pro své blízké, ale 
také s úsměvem na tváři.

Monika Mašková, asistenka MŠ

SVÁTEK SVATÉHO MARTINA
Chtěli jsme dětem ve školce více 

přiblížit svátek svatého Martina − 
patrona české země. A  tak se ve 
všech třídách děti nejenom sezna-
movaly s  dávnou legendou a  způ-
sobem života v  minulosti, ale také 
s některými zvyklostmi, a to pomocí 

pranostik. V některých třídách si děti 
vyráběly bílé koníky nebo lampióny, 
jinde se pekly svatomartinské ro-
hlíčky a koláčky.

Česká pořekadla „Na svatého Mar-
tina bývá bílá peřina“ nebo „Na sva-
tého Martina zima u  nás začíná“ se 
ale nevyplnila. Mnozí „dospěláci“ byli 
většinou rádi, že v  den jeho svátku 
sníh ještě nenapadl. Ale 11. listopadu 
přesně v 11 hodin za námi na zahradu 
skutečně Martin přijel − jako voják na 
krásném bílém koni! Oheň nám ještě 
nepřivezl, protože lampiónový prů-
vod budeme mít později, ale svato-
martinské rohlíčky se rozdávaly.

Takovou malou dobovou slavnost 
uprostřed sídliště jsme si všichni uži-
li. Poděkování patří všem, kteří se na 
přípravě podíleli. Především velké 
díky patří paní Michaele Vrňákové 
ze stáje Donja v Písnici a  jejím spo-
lupracovníkům.

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy
Foto: Irena Procházková

MŠ MEZI DOMY

Této sportovní akce se zúčastnilo 
140 dětí od 3 do 9 let ze ZŠ Meteo- 
rologická a  ze ZŠ L. Coňka. Hlavní 
náplní byla prezentace cyklistických 
disciplín v  podobě silniční cyklisti-
ky, ve které byl uspořádán závod. 
Účastníci závodu si vyzkoušeli své 
cyklistické umění na asfaltovém 
okruhu, na kterém byl jak výjezd 
a sjezd, tak i levotočivé a pravotoči-
vé zatáčky. Dále si účastníci prověřili 
své umění při jízdě zručnosti a mohli 
si vyzkoušet i sálovou cyklistiku.

Karel Kubín, SK Velo
Foto: autor

CYKLISTICKÉ DOPOLEDNE
Pražský cyklistický svaz po-
řádal v pondělí 13. října v ZŠ 
Meteorologická sportovní 
cyklistické dopoledne.
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Výtvarný kroužek v MŠ Lojovic-
ká využil podzimní inspirace.

Podzimní příroda vykouzlila pře-
krásně barevný podzim. Žlutozelené 

listí, červené šípky, oranžovočervené 
jeřabiny, modré bobulky psího vína, 
hnědé kaštany, ořechy, žaludy i krás-
né koberečky lesního mechu. Stačí jen 
na chvilinku zavřít oči, popustit uzdu 
fantazii a  můžeme začít. Předškolá-
kům září oči, těší se na výtvarný krou-
žek. Minule si zlatě ozdobili „zdravý 
talíř“ plný ovoce. „Tak co budeme vy-
rábět dnes?“ ptají se nedočkavě. Dnes 

si vytvoříme panáčka Podzimníčka. 
Na stole je vše nachystané, jen si vy-
brat. Každý chvíli přemýšlí a  pak už 
je radost se dívat. Děti berou do ruky 
štětec, lepidlo a přírodniny. Za hodin-
ku jsou Podzimníčci na světě. Stačí už 
jen vymyslet jim jméno.

Helena Böhmová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

MŠ LOJOVICKÁ

PODZIMNÍČCI

INDIÁNSKÝ VÍKEND  
NA HORÁCH

Jeden z  posledních krásných 
a  slunečných víkendů patřil naší 
školce v  Harrachově. Byl to již třetí 
společný víkend rodičů, dětí a  za-
městnanců školky, tentokrát ve zna-
mení indiánů, prožili jsme tedy spo-
lečně Indiánský víkend.

Bohužel, neodjeli všichni přihlá-
šení, protože změny počasí se po-
depsaly na zdraví dětí. Některé děti 
musely Indiánský víkend vyměnit za 
ležení v posteli.

Pro děti a  jejich rodiče byly při-
praveny indiánské úkoly, indiánská 
výprava napříč Harrachovem, spo-
lečné večerní klání, kde nechyběl 
tanec s  tomahavkem, který si děti 
vyrobily samy, vykouření dýmky 
míru na přivítání náčelníka soused-
ního kmene.

Páteční večer patřil seznámení 
všech, kteří dorazili. Děti dostaly in-
diánský zápisníček, ve kterém moh-
ly plnit během volných chvil různé 
úkoly, vybarvovat obrázky, házeli 
jsme lasem, při indiánském tanci 
jsme hledali ztracené indiánky. Je-
likož v  pátek zasáhl naše indiánské 
území silný déšť, všichni vzývali 
slunce společným zaříkáváním, aby 
převzalo vládu nad naším územím.

Slunce nás vyslyšelo a  my jsme 
se mohli v sobotu vydat na výpravu 
i  přes území bělochů. Cesta nebyla 
vždy lehká – napadl nás medvěd, 
museli jsme se bránit a  strefovat 
do medvěda šípy, kameny, šiškami, 
museli jsme se schovat před nepřá-
telským kmenem, hledali jsme brko 
z čelenky náčelníka, ale i neposluš-
né indiány (obrázky indiánků), ská-
kali jsme přes nebezpečná místa, 
museli jsme vyjít velké kopce. Na-

konec jsme dorazili do cíle, kde na 
nás čekali „železní koně“, které jsme 
ukořistili: svezli jsme se za odměnu 
na bobové dráze. Zde naše putová-
ní skončilo a  každá rodina si moh-
la užít odpoledne po svém. Přesto 
jsme všichni vyrazili na společný 
oběd a  dorazili k  Mumlavským vo-
dopádům. Po večeři nás čekala in- 
diánská slavnost a  zábava: indián-
ské rodiny házely lasem, navlékaly 

korále, skládaly obrázek indiána, to-
čily káčou, zdobily indiánskou tašku. 
Při soutěžích jsme se nasmáli, užili 
legrace a tvrdého boje o první mís-
ta. Vítězné rodiny získaly odměnu. 
Když malí indiáni usnuli, ti velcí měli 
„společnou válečnou poradu“. Je 
však pravda, že i někteří velcí indiáni 
padli únavou.

V  neděli dopoledne jsme měli 
malou tombolu, děti si vylosovaly 

drobnost jako odměnu za splněné 
úkoly. A  vyrazili jsme společně na 
Liščí stezku, která je nově uprave-
ná. Splnili jsme všechny úkoly, kte-
ré zde na nás čekaly, a  poté měli 
indiáni volnou zábavu – někteří 
zamířili ke svým domovům, jiní šli 
na houby, někteří se vydali lanov-
kou do hor.

Indiánský víkend se vydařil – krás-
né počasí, dobrá parta lidí. Tak zase 
někdy příště!

Marta Hrubá
Foto: L. Blažejová

PODZIMNÍ VÝLET  
DO MNÍŠKU

V polovině října jsme se s našimi 
dětmi vydali na půldenní podzimní 
výlet do Mníšku pod Brdy.

Vyjížděli jsme z  hodně zamra-
čené Prahy, ale na místě už nás 
přivítalo sluníčko. Prošli jsme si zá-
mecký park, nasvačili se u  zámec-
ké fontány a  společně vyrazili na 
prohlídku zámku. Na nádvoří nás 
přivítala pohádková víla, která nás 
zámkem provázela. V  jednotlivých 
komnatách byly schovány pohád-
kové indicie a  děti měly za úkol 
uhádnout, do jaké pohádky patří. 
Děti si tak připomněly pohádku 
O Popelce, O Sněhurce, S čerty ne-
jsou žerty. K  filmu Ať žijí duchové! 
jsme si připomněli hlavní postavu 
− Valentýnku − a společně zazpíva-
li ústřední píseň filmu o pribináčku. 
Na závěr nás čekala tvůrčí činnost. 
V místní dílničce si děti vyrobily na 
památku ozdobný rámeček k  po-
hlednici zámku.

Do školky jsme se vrátili s dobrou 
náladou a malým překvapením pro 
rodiče.

H. Rutová, E. Janouchová
Foto: MŠ K Lukám

MŠ K LUKÁM
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ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE  
– KDO LETOS VYHRÁL?
Šestý ročník soutěže Rozkvetlá Libuš a Písnice se završil. Pro-
běhlo vyhodnocení a známe vítěze v jednotlivých kategoriích. 
Než představíme oceněné zahradní a květinové úpravy, ještě pár 
slov k samotné soutěži.

Soutěž Rozkvetlá Libuš a  Písni-
ce je vyhlašována v  rámci projek-
tu Zdravá Libuš a  Písnice a  místní 
Agenda 21 ve spolupráci s  odbo-
rem životního prostředí Úřadu MČ 
Praha-Libuš. Chtěli bychom jejím 
prostřednictvím vybídnout oby-
vatele naší městské části k  zájmu 
a  péči o  okolí a  podpořit v  lidech 
chuť zkrášlit si svůj domov. Daří se 
to i díky vám všem, kteří se věnujete 
přírodě a zeleni kolem sebe.

Stejně jako v  předchozích letech 
byla soutěž vyhlášena v  květnu 
a  ukončena v  září. Tentokrát se do 
ní přihlásilo 21 soutěžících ve třech 
kategoriích určených pro občany 
a  tři soutěžící v  kategorii pro firmy. 
V  hodnotící porotě zasedli zástupci 
veřejnosti, neziskových organizací, 
městské části Praha-Libuš a  spon-
zorských firem.

Odměny pro vítěze poskytli spon-
zoři soutěže: firmy Tilia Garden faci-

lity, a. s., fitness Bodypoint, Zahrady 
a zeleň, s. r. o., zahradnictví Kunrati-
ce a městská část Praha-Libuš.

Slavnostní předání cen se kona-
lo 12. listopadu v zasedací místnos-
ti městské části Praha-Libuš za účasti 
starosty a zástupců sponzorských fi-
rem. Oceněným gratulujeme!

Zároveň je zřejmé, že díky všem 
lidem, kteří s láskou pečují o rostliny 
ve svém okolí, je život v Libuši a Pís-
nici pestřejší a příjemnější, a vyhrá-
vají tedy všichni obyvatelé.

Těšíme se na hojnou účast v  sed-
mém ročníku soutěže Rozkvetlá Libuš 
a Písnice v roce 2015.

Za organizátory: 
Jana Martínková, koordinátorka  

projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21, 
ÚMČ Praha-Libuš

Foto ze slavnostního předávání cen 
v soutěži Rozkvetlá Libuš a Písnice 2014: 

Anna Rusiňáková
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VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE ROZKVETLÁ LIBUŠ A PÍSNICE PRO ROK 2O14
1. kategorie – Rozkvetlé okno (balkón) v panelových domech

2. kategorie – Rozkvetlé okno (balkón) v rodinných domech

3. kategorie – Úprava předzahrádky, zahrádky, okolí domu

4. kategorie – Úprava a zajímavá květinová výzdoba firmy a jejího okolí

2. MÍSTO

2. MÍSTO

2. MÍSTO

2. MÍSTO

3. MÍSTO

3. MÍSTO

3. MÍSTO

3. MÍSTO

1. MÍSTO

1. MÍSTO

1. MÍSTO

1. MÍSTO

Libuše Němcová, K Lukám

Lucie Šejblová, Mašovická

Jana Mašíková, Jistebnická

Lékařský dům, Libušská

Pavel Dobrocska, K Lukám

Jana Stachová, Švihovská

Miroslava Kludská, K Vrtilce

Jiří Šejbl, U Pejřárny

Pavel Hykeš, Ke Kurtům

Alena Langmüllerová, Na Jezerách

Monika Köhlerová, Na Domovině

Wertheim, spol. s r. o., Švihovská
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RADNICE

BUŘTY NA PIVU
Tento recept vznikl zcela 

spontánně před mnoha lety, 
jak jinak než na prázdninách 
s  kamarády. Byli jsme spo-
lečně na chatě v  jižních Če-
chách a  ten večer jsme, zna-
veni po celodenním výšlapu, 
neměli sílu na rozdělávání 
ohně a  opékání buřtů. Jenže 
buřty byly to jediné, co nám 
zbylo k  jídlu – přesněji, buř-
ty, pivo a  nějaké ty cibule, 
česnek a  papriky. Kamarád, 
který posbíral poslední zbyt-
ky energie, prohlásil, že nás 
překvapí tajemstvím mistra 
šéfkuchaře.

Vařeček a  nožů a  celko-
vé vlády nad kuchyní se tedy 
chopili pánové – a  nás, pole-
hávajících přítelkyň, se chodili 
ptát jen na takové drobnosti, 
jako kde najdou sůl, kde jsou 
ty buřty, a  oznamovat, že zá-
soba piva se opovážlivě tenčí 
a že asi bude potřeba dojít do 
nejbližší hospody se džbán-
kem, neboť pod buřty nejspíš 
nezbude. Nebudu vás napí-
nat: ten večer jsme se olizo-
vali až za ušima. Od té doby 
máme tenhle recept v zásobě 
na večery, kdy není energie na 
nic jiného, než naházet pár in-
grediencí do hrnce, zamíchat 
a  podávat. Nejlepší jsou buř-
ty ještě horké, baštěné lžící 
přímo z  kastrolu, zakusované 
chlebem a  zapíjené jak jinak 
než pivem.

Příprava je víc než jedno-
duchá: cibuli nakrájíte na 
větší kostičky a  nasypete do 
kastrolu, na másle nebo oleji 
lehce orestujete. Přidáte po-
krájený česnek a papriku, nej-
lepší je zelená. Buřty nakrájíte 
na kousky, velikost se odvíjí 
od velikosti lžic a  úst, a  spo-
lečně s  kořením přidáte do 
kastrolu. Vhodný je pepř, sůl, 
chilli, sladká paprika, případ-
ně gulášové koření, kýžený 
výsledek by měl být lehce pi-
kantní. Na zahuštění je výbor-
ný rajský protlak. Za stálého 
míchání proléváte pivem jak 
sebe, tak buřty. Do buřtů ale 
jenom tolik, aby směs zůstala 
dostatečně hustá a  nevznikla 
substance spíš polévková.

Dobrou chuť.
Jana Černá

HOUBOVÉ ŠKVARKY
Znáte desatero neúspěšné-

ho houbaře?
1| Houby rostou zásadně 
v jiné části lesa, než hledáme.
2| Pokud nějaké najdeme, 
jsou červivé nebo shnilé, pro-
tože
3| rostou vždycky z kraje týd-
ne a my máme čas jenom o ví-
kendu.
4| O dovolené je buďto vedro, 
nebo příliš deštivo.
5| Alespoň jedna houba v ko-
šíku je jedovatá,
6| a  když ne jedovatá, tak je 
to hořčák, který zkazí veškerou 
smaženici.
7| Houbařů je v  lese více než 
samotných hub.
8| Raději sbírejme borůvky, 
na čtverečním kilometru je jich 
o něco více než hub.
9| Zaručeně z  lesa doneseme 
klíště, které je nakažené.
10| V  lese zabloudíme a  zhy-
neme hladem a  žízní. Pomoci 
se nedovoláme, protože jsme 
nechali mobil doma nebo je 
vybitý.

Jestli se nám přesto zadařilo 
a donesli jsme v košíku houby, 
můžeme si vedle klasické sma-
ženice udělat houbové škvarky:

Houby (hodí se jakékoli, ale já 
mám raději tvrdší – lišky, hříbky, 
křemenáče atd.) nakrájíme na 
kostičky, posolíme a okořeníme 
– pepřem, paprikou, grilovacím 
kořením, kmínem apod. Osob-
ně mám vyzkoušenou čubri-
cu, je na to vynikající. Na pánvi 
rozpustíme sádlo (nejlépe do-
mácí), nebo máslo a  smažíme 
na škvarek. Hodí se k pivu nebo 
vínu. A  možná jsou zdravější 
než bramborové lupínky a ara-
šídové křupky.

Martin Zikeš

RECEPTY S PŘÍBĚHEM (3)
Další várka libušských a písnických receptů.

Vážení Libušáci 
a Písničáci, přidá-
te se? Podělte se 

s ostatními o svůj 
recept s příběhem 
a třeba i s fotkou. 
Uvítáme vaše pří-

spěvky na redakční 
e-mailové adrese: 
hana.kolarova@

tiscali.cz.

Usnesení Zastupitelstva městské 
části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 17. 9. 
2014:

 č. 39/2014 ZMČ bere na vědomí pro-
blémy vzešlé z veřejného fóra 10 problémů 
Libuše a Písnice 2014 a výsledky ověřovací 
ankety a problémy vzešlé ze Studentského 
fóra 2014 a výsledky ověřovací ankety.

 č. 40/2014 ZMČ schvaluje uzavření 
Dohody o ukončení a vyúčtování výstavby 
bytového domu čp. 7 s  Bytovým družstvem 
Libuš, Libušská 7.

 č. 41/2014 ZMČ schvaluje  rozpočto-
vou změnu č. 3 rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2014 ve všech bodech nebo polož-
kách.

 č. 42/2014 ZMČ ruší znění bodu č. 
1 (1.1., 1.2., 1.3. a  1.4.) svého usnesení č. 
24/2014 ze dne 2. 4. 2014 a  nahrazuje ho 
tímto zněním: souhlasí s předloženým pro-
jektem pro územní řízení „Komunikační 
propojení Dobronická – Kunratická spojka, 
úsek Kunratická spojka – areál Sapa“, vypra-
covaným Ing. Petrem Čechem v  11/2013 
a předloženým Ing. Karlem Čihákem, Sapa-
ria, a. s., ve smyslu jednání dne 5. 8. 2014 
(zápis z tohoto jednání je nedílnou součástí 
tohoto usnesení). Bod dotčeného usnesení 
č. 2 (2.1 a 2.2.) zůstává v platnosti.

 č. 43/2014 ZMČ schvaluje nový Vo-
lební řád pro zasedání Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš.

 č. 44/2014 ZMČ schvaluje přidělení 
neinvestiční dotace určené pouze na pod-
poru činnosti nestátních neziskových orga-
nizací působících na území městské části 
dlouhodobě zajišťující organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže pro rok 2014 − viz 
příloha č. 1 tohoto usnesení.

 č. 45/2014 ZMČ schvaluje výši odměn 
členům Finančního a Kontrolního výboru za 
jejich činnost za období roku 2014.

 č. 46/2014 ZMČ schvaluje uzavření 
Smlouvy o  zajištění smluvních závazků se 
společností Capital Management Compa-
ny, a. s., Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, na 
úpravu bezejmenné ulice V Písnici u hasič-
ské zbrojnice.

 č. 47/2014 ZMČ schvaluje převod 
členství v  Bytovém družstvu Libuš ze  čle-
na paní Renaty Třeštíkové na paní Juliannu 
Mintálovou.

 č. 48/2014 ZMČ bere na vědomí zprá-
vu o činnosti Rady městské části za období 
od 9. 6. do 11. 8. 2014.

 č. 49/2014 ZMČ bere na vědomí Zprá-
vu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Pra-
ha-Libuš, včetně usnesení ze dne 1. 9. 2014.

 č. 50/2014 ZMČ bere na vědomí zprá-

vu o  činnosti Finančního výboru ZMČ Pra-
ha-Libuš za rok 2014.

Usnesení ustavujícího Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš ze dne 5. 11. 2014:

 č. 1/2014 ZMČ volí podle ustanovení 
§ 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 
Sb., o  hl. m. Praze, ve znění zákona č. 
145/2001 Sb., neuvolněným starostou 
MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka 
(hlasováno: pro 16).

 č. 2/2014 ZMČ stanovuje v  souladu 
s ustanovením § 89 odst. 1, písm. b) záko-
na č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 4 (čtyři) neuvolněné 
zástupce starosty MČ Praha-Libuš.

 č. 3/2014 ZMČ volí podle ustanovení 
§ 89, odst. 1, písm. a) zákona č. 131/2000 
Sb., o  hl. m. Praze, ve znění zákona č. 
145/2001 Sb. neuvolněným zástupcem 
starosty MČ Praha-Libuš: PaedDr. Ja-
roslavu Adámkovou (hlasováno: pro 16), 
Ing. Lenku Koudelkovou (hlasováno: 
pro 14), Mgr. Václava Kuthana (hlasová-
no: pro 16), Ing. Pavla Macháčka (hlaso-
váno: pro 14).

 č. 4/2014 ZMČ pověřuje k podepisová-
ní doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů: 
Ing. Františka Herce, Mgr. Hanu Kendíkovou, 
RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D., paní Ivanu Fen-
drychovou, paní Vladimíru Tomáškovou.

 č. 5/2014 ZMČ volí předsedu Kon-
trolního výboru ZMČ Praha-Libuš Ing. 
Františka Herce.

 č. 6/2014 ZMČ volí předsedu Fi-
nančního výboru ZMČ Praha-Libuš Mgr. 
Matěje Kadlece.

 č. 7/2014 ZMČ schvaluje převod člen-
ství v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní 
Ilony Lapkové na paní Andreu Krčmářovou.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová, 
Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

NOVĚ ZVOLENÝ STAROSTA 
A RADA MČ PRAHA-LIBUŠ
Usnesení v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍN  
JEDNÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ

4. prosince 2014  
(výjimečně ve čtvrtek)   

Jednání proběhne v zasedací míst-
nosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libuš-
ská 1 (vedle pošty) od 18.30 hodin. 

Změna termínu vyhrazena  
– sledujte úřední desku na  

www.praha-libus.cz.
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Stavět by se mělo na pozemcích 
parc. č. 910/66 o  velikosti 1 155 m2 

a parc. č. 910/86 o velikosti 1 163 m2. 
Nutno zdůraznit, že tyto pozemky ne-
byly a nejsou v majetku městské části 
Praha-Libuš, byly v minulosti ve vlast-
nictví fyzických osob a za účelem vý-
stavby bytového domu je odkoupila 
firma Tadainvest, s. r. o., IČ 276 45 819, 
zastoupená jednatelem panem Thang 
Hoang Dinhem. Tato firma je také in-
vestorem plánované výstavby.

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
Žádost o stanovisko pro územní ří-

zení ke stavbě bytového domu Písnice 
podal v dubnu 2013 Ing. arch. Petr Ma-
záček, ze společnosti Mazáček Group, 
s. r. o., který pro výše uvedenou firmu 
vypracoval projektovou dokumentaci 
na bytový dům o 33 bytových jednot-
kách pro cca 90 bydlících a dvě prodej-
ny o pěti zaměstnancích.

Vzhledem k  tomu, že v  projektu 
nebyly dodrženy odstupové vzdá-
lenosti od sousedních objektů, kte-
ré stanovovala v  té době vyhláška 
o  obecných technických podmínkách 
v  hlavním městě č. 26/1999 Sb. HMP, 
odbor výstavby Úřadu městské části 
Praha 12 vydal nesouhlasné vyjádření 
s  touto stavbou. Žádost o  stanovisko 
pro územní řízení se tedy tímto stala 
bezpředmětnou a Rada městské části 
Praha-Libuš se jejím posouzením již 
nezabývala.

Následně Ing. arch. Mazáček pro-
jekt opravil a  opakovaně požádal 
o  stanovisko Radu městské části. To, 
že se v  těchto místech postaví další 
bytový dům, nebylo pro nikoho z nás 
pochopitelné. Územní plán hl. m. Pra-
hy to však umožňuje. Území je vedeno 
jako čistě obytné od září 1999, kdy Za-
stupitelstvo hl. m. Prahy územní plán 
schválilo. Pokud by následně došlo ke 
změně funkčního využití těchto po-
zemků, aby nebylo možné je zastavět, 
majitel pozemků by se právem domá-
hal náhrady škody na tom, kdo mu ta-
kovouto škodu způsobil. V  tomto pří-
padě na pořizovateli územního plánu 
− hlavním městě Praze.

VLIV STAVBY  
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

První otázka, kterou si v souvislosti 
s  plánovanou výstavbou Rada měst-
ské části kladla, byla, jak moc zhorší 
kvalitu bydlení současných obyvatel. 
Jaký vliv bude mít na životní prostředí, 
zda je z tohoto ohledu vhodné stavbu 
realizovat, popřípadě za jakých pod-

mínek je realizace akceptovatelná. 
Odpověď lze získat posouzením vlivů 
provedení záměru na životní prostře-
dí (tzv. proces EIA). Požadavek Rady 
MČ Praha-Libuš byl, aby tento záměr 
podléhal procesu vyhodnocení vlivů 
stavby na životní prostředí. Odbor ži-
votního prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy dne 2. 5. 2013 požadavek naší 
městské části zamítl s  vyjádřením, že 
stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení.

VLIV NA DOPRAVU
Jak ovlivní plánovaná výstavba 

a  následně stavba bytového domu 
místní dopravu? Dlouhodobě zde mají 
současní obyvatelé panelových domů 
problémy s  parkováním. Jak to bude 
s  parkováním, když se počet parko-
vacích míst ještě sníží? Projedou zde 
vozidla záchranných složek a dopravní 
obsluhy? Tyto a další otázky byly pod-
statným důvodem k  tomu, aby Rada 
MČ Praha-Libuš oslovila odborníka 
a zadala u firmy Dipro, spol. s r. o., vy-
pracování posudku dopravního řešení 
stavby Bytový dům Písnice. Zpracova-
tel tohoto odborného posudku Ing. 
Filip Jiřík se úkolu zhostil opravdu 
zodpovědně. Byl přítomen i  na veřej-
ném projednání, které svolalo vedení 
městské části dne 17. 7. 2013 do Klu-
bu Junior, aby se zde občané mohli 
vyjádřit, uplatnit své názory k  pláno-
vané výstavbě a aby mohli investoro-
vi, kterého zastupoval projektant Ing. 
arch. Mazáček, položit své dotazy. 
I když byla doba letních prázdnin, zá-
jem občanů byl velký. Všichni přítomní 
měli možnost se přesvědčit, že účast 
odborníka na dopravu, Ing. Jiříka, byla 
velkým přínosem ve vyjednávání s in-
vestorem.

HLUK
Hluk byl dalším nejvíce diskutova-

ným problémem, kterého se občané 
obávají. To bylo podnětem k  tomu, 
aby rada městské části zadala dne 2. 
8. 2013 u odborné firmy ATEM − ate-
lier ekologických modelů vypracová-
ní akustické studie. Ta vyhodnocuje 
hluk jak ve fázi provozu, tedy posou-
zení vlivu okolního hluku na novo-
stavbu bytového domu a  posouzení 
vlivu novostavby bytového domu na 
okolí, tak hladinu hluku ve fázi vý-
stavby, včetně návrhu opatření pro 
ochranu okolních domů před ním. 
Obsahem akustické studie je zjištění, 
že dojde k  nárůstu akustické zátěže, 
až bude bytový dům obydlen a  uží-
ván, což je také dáno nízkou výcho-

zí akustickou zátěží. Dominantní vliv 
na akustickou situaci v  lokalitě má 
ale provoz v  Libušské ulici. Nejvyšší 
nárůst akustické zátěže bude u obyt-
ného domu U  Bazénu 489/3. Stano-
vené limity ale nebudou překročeny. 
Jako nejhlučnější vyhodnocuje studie 
první etapu, kdy se budou provádět 
zemní práce. Bez dodatečných pro-
tihlukových opatření by mohlo dojít 
k  překročení hygienického limitu na 
fasádách nejbližších budov. Navržena 
je instalace hrazení, clony a  mobilní 
protihlukové zábrany.

Studie také navrhuje další dodateč-
ná protihluková opatření, např. zakrytí 
garážové rampy vjezdu do podzem-
ních garáží.

Pro omezení vlivů hluku ze staveb-
ní činnosti na obyvatele žijící v  okolí 
plánovaného bytového domu jsou 
navržena opatření jako například: na 
vnějším ohrazení stavby uvádět kon-
takt na zástupce stavitele, kterému 
budou moci občané sdělit své připo-
mínky na postupy provádění stavby; 
zvláště hlučné práce provádět mimo 
ranní a večerní hodiny, víkendy a svát-
ky; během hlučných operací zajistit 
dostatečně dlouhé přestávky tak, aby 
obyvatelé okolních budov měli mož-
nost větrání obytných místností; pro 
ochranu parteru a  nejbližší chráněné 
zástavby osadit při hranici staveniště 
neprůhledné hrazení z pevných prvků 
o minimální výšce 3 m, používat mo-
bilní protihlukové clony v blízkosti vrt-
né soupravy o výšce 2 m.

Musím však upozornit, že dodrže-
ní uvedených doporučení nelze řešit 
v  dokumentaci pro územní řízení, je-
hož obsahem je pouze umístění stav-
by, ale až v rámci stavebního povolení.

Hygienický limit s  korekcí pro sta-
rou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB v noci) 
nebude v blízkosti záměru překročen. 

Stejně tak hygienické limity pro pří-
slušné třídy komunikací jsou v  území 
splněny. Závěr akustické studie tedy 
je, že hygienické limity byly splněny.

POŽADAVKY  
MČ PRAHA-LIBUŠ

Připomínkami občanů z  hlediska 
dopravy a  životního prostředí, kte-
ré zazněly na veřejném projednání, 
a  výsledkem zadaných odborných 
posudků se zabývala Rada MČ Pra-
ha-Libuš na svém jednání dne 21. 8. 
2013 a přijala nesouhlasné usnesení č. 
201/2013 (v  plném znění na: www.
praha-libus.cz/usneseni_rada/USNE-
SENI_RADY_2013_08_21.pdf).

Nesouhlas rady městské části 
byl rozšířen dalším usnesením rady 
č. 245/2013 ze dne 17. 10. 2013 
(v  plném znění na: www.praha-li-
bus.cz/usneseni_rada/USNESENI_
RADY_2013_10_17.pdf).

Počátkem letošního roku bylo za-
hájeno územní řízení. Dne 11. 2. 2014 
svolal odbor výstavby MČ Praha 12 
ústní jednání, na kterém měli účast-
níci řízení poslední možnost uplatnit 
svoje námitky. Stavební dokumentace 
byla rozšířena a  doplněna o  Povolení 
odboru životního prostředí a  dopra-
vy Úřadu MČ Praha 12 k připojení na 
komunikaci, souhlas ČEZ, a. s., s plyno-
vou přípojkou uloženou do jejich po-
zemku, souhlas Eltodo a další souhlasy 
správců sítí.

Do souhrnné zprávy byly doplněny 
dva dodatky. Dodatek č. 1 rozděluje 
výstavbu na dvě etapy. V první budou 
provedeny výkopové práce a výstavba 
prvního podzemního podlaží. V druhé 
etapě se za pomoci jeřábu ve výšce 35 
m postaví nadzemní část bytového 
domu, a to do výšky +24 m. Dodatek č. 
1 dále řeší likvidaci sněhu z prosklené 
střechy. Dodatek č. 2 obsahuje přelož-

BUDE SE UPROSTŘED SÍDLIŠTĚ PÍSNICE STAVĚT?
První zmínka o výstavbě bytového domu ve vnitrobloku, který 
svírá ulice Ke Kurtům a U Bazénu, je z počátku loňského roku.
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ku kabelu UPC. V  suterénu bude kryt 
civilní obrany.

Žadatel byl vyzván k dodání studie 
oslunění pro nejbližší objekt čp. 489 
v  k. ú. Písnice, což následně doplnil 
a projekt vyhověl požadavkům.

Rada MČ Praha-Libuš znovu pro-
jednala dne 3. 2. 2014 žádost o  vy-
dání územního rozhodnutí na stavbu 
bytového domu a  přijala usnesení č. 
26/2014 (viz šedý rámeček vpravo).

PŘED ŽÁDOSTÍ O STAVEBNÍ 
POVOLENÍ

Odbor výstavby ÚMČ Praha 
12 vydal dne 12. 5. 2014 pod č. 
j. P12 10736/2014 OVY, spis. zn. 
OVY/25655/2013/Ni rozhodnutí, kte-
rým rozhodl o umístění stavby Bytový 
dům Písnice. Městská část Praha Libuš 
využila svého práva a  proti tomuto 
rozhodnutí se 20. 5. 2014 odvolala. 
Věc byla postoupena Magistrátu hl. m. 
Prahy, odboru stavebnímu a  územní-
ho plánu k přezkoumání a rozhodnutí. 
Odvolací orgán rozhodl, že odvolání 
MČ Praha- Libuš se zamítá a  rozhod-
nutí odboru výstavby ÚMČ Praha 12 
se potvrzuje. Proti rozhodnutí odvola-

cího správního orgánu se podle § 91, 
odst. 1, správního řádu nelze dále od-
volat, takže územní rozhodnutí na vý-
stavbu Bytového domu Písnice o  jed-
nom podzemním a osmi nadzemních 
podlažích je vydáno a  nabylo právní 
moci 11. 10. 2014. Stavět se tedy bude.

Nyní bude investor žádat o staveb-
ní povolení. V  rámci toho řízení Rada 
MČ Praha Libuš využije veškerých 
možných prostředků a uplatní takové 
požadavky, aby výstavba co možná 
nejméně zasáhla obyvatele přilehlých 
domů.

Je mi líto, že opět bude zastavěna 
jedna z  dosud volných ploch na na-
šem území. Nutno si však uvědomit, 
že pokud se jedná o stavební pozemky 
a  stavebník dodrží všechny zákonem 
stanovené podmínky, není možné vý-
stavbě zabránit. Aby takovéto pozem-
ky vykoupila od soukromých vlastníků 
městská část, není reálné. Škoda, že 
o  odkup těchto pozemků neprojevila 
zájem firma ČEZ, a. s., která je vlastní-
kem okolních pozemků.

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

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:
4. 2. 2015   od  14.30    do  17.00   hod.
11. 3. 2015   od  10.30    do  13.30   hod.
16. 4. 2015   od  12.00    do  14.30   hod.
20. 5. 2015   od  10.30    do  13.30   hod.
23. 6. 2015   od  12.00    do  14.30   hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v  dodávkovém automobilu 
Fiat Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., za-
parkovaném před ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35.

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s  dceřinou společností Pražská 
plynárenská Servis distribuce, a. s., a Úřadem MČ Praha-Libuš nabízí od-
běratelům zemního plynu novou službu − tzv. mobilní obchodní kancelář, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynáren-
ské, a. s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu 
bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména 

atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

¨Služeb mobilní kanceláře mohou využít i  občané přilehlých 
obcí a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech 267 175 366 a 267 175 202, www.ppas.cz

 v ý m ě n n á  i n z e r c e

Rada MČ Praha-Libuš
A. nesouhlasí s  vydáním územního roz-
hodnutí na stavbu „Bytový dům Písnice, 
č.parc. 910/86 a 910/66, kat. území Písnice, 
Ke Kurtům, Praha 4 – Libuš“ dle předlože-
ného projektu Ing. arch. Petra Mazáčka ze 
společnosti MAZÁČEK GROUP, s.r.o., Meteo-
rologická 987/23, Praha 4 – Libuš z dubna 
2013 z níže uvedených důvodů:
Předložená projektová dokumentace obsa-
huje z  hlediska dopravního řešení značné 
množství nedostatků:
- Z  PD není zřejmý způsob řešení vjezdu 
a výjezdu na pozemek (na rampu) z parko-
viště v ulici Ke Kurtům, není doložen sklon 
navržené rampy do 1. PP a  způsob jejího 
napojení na komunikaci, popis navrženého 
chodníkového přejezdu je nedostatečný.
- Není zřejmá poloha a  druh zřizovaných 
(resp. údajně stávajících) 6 parkovacích stá-
ní v ul. Ke Kurtům, reálně zde dnes parkuje 
výrazně více vozidel.
- Nejsou doloženy rozhledové poměry pro 
nově zřizovaný vjezd z  parkoviště v  ulici 
Ke Kurtům, podle kterých lze stanovit, kde 
může být nejblíže k vjezdu umístěno parko-
vací místo.
- Zcela chybí návrh dopravního značení v uli-
ci Ke Kurtům a  U  Bazénu, který je rámcově 
potřebný k pochopení navrhovaného stavu.
- PD je z  hlediska dopravního řešení ulice 
U Bazénu zcela nedostatečná, není zřejmé, 
jak je řešena kolize navržených 14 kolmých 
parkovacích stání u  nového BD se stávají-
cím podélným parkováním na severní stra-
ně ul. U Bazénu.
- V PD je navrženo nebezpečné a zcela ne-
akceptovatelné umístění parkovacích stání 
u přechodu pro chodce v ul. U Bazénu, vo-
zidla by vyjížděla do prostoru přechodu pro 
chodce.
- Není doložen způsob řešení chodníkové-
ho přejezdu k novým stáním v ul. U Bazénu 
a  způsob pohybu chodců podél stání, ze-
jména pak pohyb osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace.
- V situaci půdorysu 1.PP – garáž chybí kóty 
rozměrů stání, rozměry byly proto orientač-
ně odměřeny z  výkresu a  bylo zjištěno, že 
bez výhrad vyhovuje pouze 10 ks z  28 ks 
stání. Stání č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 22 – 27 vykazují rozměrové závady vůči 
normě nebo vůči průjezdu vlečnou křivkou 
návrhového vozidla.
- Navržený vjezd a  výjezd do garáží v  ulici 
Ke Kurtům a umístění 14 parkovacích stání 
na povrchu u ulice U Bazénu vyvolá sníže-
ní počtu (počet není vyčíslen) stávajících 
parkovacích stání v  těchto ulicích. Rušení 
parkovacích míst bez náhrady je v  lokalitě 
sídliště nepřijatelné.
- Navržený počet parkovacích stání pro by-
tové jednotky a nebytové prostory neodpo-
vídá reálným nárokům na dopravu v klidu. 
Výstavbou bytového domu dojde k  výraz-
nému zhoršení situace týkající se dopravy 
v klidu v přilehlých ulicích U Bazénu, Ke Kur-
tům a Na Okruhu, která je již nyní kritická.
- PD neobsahuje odpovídající řešení dopra-
vy během výstavby, zejména pak dopravy 
v klidu a staveništní dopravu, není zřejmé, 
jaké veřejné prostranství a jaké komunikace 
se použijí pro staveniště, jak bude omezena 
doprava a  kolik parkovacích míst nebude 
možné užívat. Lze předpokládat, že prová-
dění výstavby
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bytového domu způsobí snížení počtu 
parkovacích stání pro rezidenty stávající 
zástavby, tento vliv by měl být v dokumen-
taci vyčíslen a v případě potřeby navrženo 
umístění náhradních parkovacích míst.
- V PD se uvádí, že „pro objekty v sousedství 
stavby bude zřízena provozní panelová ko-
munikace, viz situace, takto bude zaručen 
přejezd k  okolním objektům“. V  dodané 
dokumentaci však není žádným způsobem 
doložena poloha zmíněné panelové komu-
nikace.
- Z PD není zřejmý způsob vyvážení odpadu 
(pohyb a  místo zastavení vozidla pro svoz 

odpadu) z  kontejnerů určených pro nový 
objekt a umístěných u navržených parkova-
cích stání u ul. U Bazénu.
- Investor v PD neuvádí, zda budou stavbou 
dotčená stávající kontejnerová stání. Sou-
časné stání kontejnerů na směsný odpad je 
v ulici Ke Kurtům na pozemku ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, druhé stání na tříděný odpad je 
na pozemku investora.
- PD neřeší umístění stávajících kontejnerů 
na směsný a  tříděný odpad v  ulici Ke Kur-
tům během výstavby.
- Navržená rampa podzemních garáží není 
zakryta a  provoz na ní bude rušit hlukem 
sousední objekty.
B. požaduje:
- Doplnit a  dořešit veškeré zjištěné výše 
uvedené nedostatky v PD.
- Provést průzkum stávající dopravy v klidu 
v  lokalitě, přesně vyčíslit úbytek parkova-
cích míst vynucených stavbou a  všechna 
rušená parkovací místa na komunikaci a na 
parkovišti nahradit novými veřejnými par-
kovacími místy přímo v lokalitě stavby, tedy 
např. na pozemku investora.
- Navýšení počtu parkovacích míst pro nový 
objekt o 25 % nad rámec vyhlášky hl.m. Pra-
hy č. 26/1999 Sb., o  OTP na výstavbu v  hl. 
m. Praze , ve znění pozdějších předpisů, a to 
z  důvodu reálných problémů s  implemen-
tací nové výstavby do stávajících bytových 
bloků (nové domy generují více dopravy, 
než vychází výpočtem dle OTP).
- Zachovat přechod pro chodce v ulici U Ba-
zénu, nový stav musí dodržet ustanovení 
příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, 
zejména v  otázkách umístění nejbližších 
parkovacích stání a pohybu osob s omeze-
nou schopností orientace.
- Do stavebního záměru zahrnout komplet-
ní rekonstrukci stávajícího chodníku podél 
pozemků parc.č. 910/86 a 910/66 oba v k.ú. 
Písnice.
- Popsat a  doložit v  situaci organizaci do-
pravy v  ul. Ke Kurtům a  U  Bazénu během 
výstavby bytového domu, upřesnit, jaká 
veřejná prostranství budou užívána během 
výstavby.
- Popsat a doložit v situaci vliv na parkovací 
stání pro stávající rezidenty během stavby, 
vyčíslit vliv na parkovací kapacity, navrh-
nout a  zajistit umístění náhradních parko-
vacích stání po dobu výstavby.
- Staveništní doprava musí být vedena 
z  Kunratické spojky ulicí Libušskou, Na 
Okruhu a  Ke Kurtům. Staveništní doprava 
nesmí být vedena ulicí Libušskou přes za-
stavěné části Libuše a Písnice.
- Doložit pohyb vozidel pro odvoz komu-
nálního odpadu vyvážejících kontejnery na 
odpad zřizované na novém místě pro nový 
objekt.
- Doložit pohyb a  průjezdnost vozidel Zá-
chranného hasičského sboru.
- Na základě připomínek občanů vznese-
ných na veřejném projednání požadujeme 
doložit nárůst dopravy v pohybu způsobe-
ný novým objektem. Jedná se o  dopravu 
v  ulici U  Bazénu a  na křižovatce ulic U  Ba-
zénu a  Libušská, tato neřízená křižovatka 
je ovlivněna přilehlým přechodem pro 
chodce řízeným SSZ. Je zapotřebí provést 
sčítání dopravy ve stávajícím stavu, výpočet 
nárůstu dopravy z  BD Písnice a  kapacitní 
posouzení křižovatky ve stavu po stavbě 
BD Písnice.
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- Zachování stávajícího stanoviště kontej-
nerů na tříděný odpad s předpokladem roz-
šíření stání pro nové kontejnery z  důvodu 
nárůstu obyvatel na pozemku investora.
- Kontejnerová stání na směsný odpad pro 
nový BD musí umožňovat uložení dostateč-
ného množství kontejnerů v souladu s plat-
nou legislativou.
- Po celou dobu stavby musí být umožněn 
přístup veřejnosti ke kontejnerům na stáva-
jícím místě.
- Vyřešit zakrytí rampy podzemních garáží 
tak, aby nebyly sousední objekty rušeny 
hlukem.
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Dne 24. listopadu uplynulo 
10 let, kdy odešel náš tatí-
nek a dědeček, pan Alois 

Hošek. A v tomto měsíci si 
také připomínáme nedožité 
93. narozeniny naší mamin-

ky a babičky, paní Marie 
Hoškové. Všem děkujeme za 

vzpomínku.

Rodina Vaňkova a Hoškova

PODĚKOVÁNÍ
V rámci letošních Dnů zdraví dostaly naše děti ve školách a školkách 

zdarma potravinové výrobky.
Mohly tak ochutnat různé druhy mléčných výrobků firmy Danone 
a tyčinky Corny několika příchutí. Děti ve školkách měly svačinky 
po dobu jednoho týdne a ve školách během dvou dnů v týdnu. 

Děkujeme tímto sponzorům, firmě Danone a firmě Hero, kteří nám 
výrobky poskytli.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice

Zatímco jsem slíbil pojednání 
o absurdní poezii, začínám ukázkou 
absurdní prózy. Jedná se o  ukázku 
z  díla Daniila Charmse,  vlastním 
jménem Daniila Ivanoviče Juvačeva 
(1905−1940), ruského experimen-
tálního básníka, který ve své tvorbě 
navazoval na expresionismus, dada-
ismus a  surrealistickou absurdnost. 
Sám jeho osud je absurdní − naro-
dil se v  petrohradském útulku pro 
ženy propuštěné z  vězení, jehož ře-
ditelkou byla jeho matka. Jeho otec, 
pravoslavný spisovatel Ivan Juvačev, 
byl jako člen teroristické skupiny Na-
rodnaja volja ještě za cara odsouzen 
k trestu smrti. Rozsudek byl posléze 
změněn ve vyhnanství na Dálném 
východě. Charms zemřel pravděpo-
dobně cestou do tohoto vyhnanství 
ještě před vstupem SSSR do 2. světo-
vé války. Tady by byl na místě i histo-
rický exkurz, ale já se zabývám prvo-
řadě literaturou. A  začínám Charm-
sem proto, že u něj došlo k originál-
nímu a samozřejmě tragickému spo-
jení absurdity životní a tvůrčí.

Pokusím se totiž dokázat i  ab-
surditu své otázky z  minulého 
čísla. Samozřejmě, že je absurdní 
a  zbytečné psát o  šiškách, že padají 
z  výšky, protože do výšky by fakt 
nepadaly, ale báseň to, milý Pú, po-
třebuje kvůli rytmu a  rýmu. Proto 
vznikají absurdity v  básničkách jaksi 
samovolně. Tak třeba při četbě líbez-
ných Halasových veršů V  tvých kot-
nících se shlíží kvítí / a ptáčci krůčků 
tvých / jdou zobáčky si omočiti / do 
vody v podpatcích se nemohu ubrá-
nit dojmu, že se té dotyčné potí nohy, 

což básník zajisté neměl na mysli. Ona 
totiž básnická obraznost může vyvo-
lávat různé představy, neboť pokra-
čuje-li František Halas v  dané básni 
verši A sukně tvé to vyzvonily, / že ve-
spod v teplých tmách / máš dolíček 
tak tuze milý / jak děti na ručkách, 
obávám se (rozumím-li básníkovi, sa-
mozřejmě), že máme o dolíčcích růz-
né představy. To jenom k tomu, že na-
jít v poezii absurditu není obtížné…

Když už jsem pojednání o absurd-
ní poezii začal Františkem Halasem 
a když už jsem na stránkách Unáse 
již pojednal o  Emanuelu Frynto-
vi, Pavla Šruta si chci ještě schovat 
a Jana Vodňanského považuji z hle-
diska poezie za vyčpělinu, nemo-
hu se z  českých autorů nezmínit 
(i když jsem už tady o něm také psal) 
o  Egonu Bondym (1930–2007). 
Zbyněk Fišer, jak zní jeho pravé 
jméno, byl sice ortodoxní marxista, 
ale jako takový bytostně nesouhlasil 
s gottwaldovským socialismem, kte-
rý se u nás po roce 1948 rozpoutal. 
Bránil se mu jednak svým „totálním 
realismem", jednak svými absurdní-
mi poetickými výkřiky:

Ruský soudruhu Lenine, 
ležíš tam v kamenném hrobě. 
Uhni prosím tě kousíček, 
ať i já se vejdu k tobě.

V první polovině 50. let, když sou-
druzi vytvořili pro kojence zařízení, 
kam je rodiče mohli v  pondělí ráno 
šoupnout, celý šestidenní týden ne-
rušeně budovat socialismus a  v  so-

botu odpoledne si je zase na neděli 
vyzvednout, napsal Bondy Básnič-
ky pro děti z celotýdenních jeslí:

Máme doma pannu
velikou jak vanu.
Když nás zlobí maličko,
Když zavolá mamičku,
vydloubnem jí očičko,
rozbijem jí hlavičku.
A když potom nespinká,
zabijem jí tatínka.
A Bondy v té době psal také své-

rázné parafráze lidové slovesnosti:
Hořovice, Hořovice,
vy se mi líbíte velice.
Pečou se tam vdolky,
jsou tam hezký holky
z traktorový stanice…
O  absurdnosti těchto básní ne-

lze pochybovat, jejich absurdnost 
je dána neuvěřitelnou absurdností 
doby, kterou už většina z nás nepro-
žila, která se stala dějepisnou látkou, 
a obávám se, že absurdní část auto-
rovy tvorby, a možná (promiň, Mar-
tine Machovče) že jeho tvorba celá 
je odsouzena k zapomnění.

To se rozhodně nemůže stát před-
stavitelům nonsensové poezie, je-
jichž dílo žije a  je stále objevováno 
už desítky, ba stovku let. Nonsens 
(angl. nonsense, z  lat. non − „ne“ 
a  sensus − „smysl“) je vyjádření či 
popis děje, postrádající zcela, nebo 
zčásti smysl, nebo obsahující zdánli-
vě nesmyslné prvky. Má velmi blízko 
k absurditě. V literatuře se nonsens 
prosadil jako svého druhu samo-
statný − vesměs humorný − žánr 
s  vlastní estetikou, využívající mj. 
i  paradoxů a  groteskna. Někteří au-
toři na nonsensové poetice vystavěli 
celé texty, jako např. Lewis Carroll 
svou prózu Alenka v  říši divů. Mezi 
další významné reprezentanty non-
sensu patří především Angličan 
Edward Lear se svými limeriky, Ně-
mec Christian Morgenstern s poe-
zií či ruský spisovatel Daniil Charms 
s povídkami; u  nás pak zejména 
Emanuel Frynta ve svých básnič-
kách pro děti či Ivan Vyskočil ve 
svých prózách i  divadelních hrách. 
Prvky nonsensu lze však pozorovat 

např. i  v  některých lidových písních 
či říkadlech (např. Ententýky dva 
špalíky, čert vyletěl z elektriky...).

Tak nejdříve k  prvně jmenované-
mu: Charles Lutwidge Dodgson, 
známý pod pseudonymem Lewis 
Carroll (1832–1898), byl anglický 
spisovatel, matematik, logik, učenec 
a  fotograf. Jeho nejznámější kniha 
je titul Alenčina dobrodružství v říši 
divů a  její pokračování Za zrcadlem 
a co tam našla. Jeho fantazijní a hra-
vý styl dobře ilustruje například bá-
seň Tlachapoud v  překladu Aloyse 
a Hany Skoumalových:

Je svačvečer. Lysperní jezeleni
se vírně vrtáčejí v mokřavě.
Vetchaří hadroušci jsou roz-

truchleni
a selvy siští tesknoskuhravě.
Zatímco mně se ta básnička zalí-

bila pro svou nesmyslnost na první 
přečtení (a  ve svých čtrnácti jsem 
si ji dobré čtyři hodiny oťukával 
na matčině psacím stroji), Alenka 
v knížce je z ní na rozpacích i potom, 
když jí ji jeden z dalších Carrollových 
hrdinů vysvětlí, že:

svačvečer  = čas mezi odpolední 
svačinou a večerem

lysperný = lysý a zároveň čiperný
jezelen = kříženec jezevce 

a jelena
atd.
Na rozdíl od Alenky jsem si já libo-

val. Méně už asi anglická královna, 
které se Carrollova knížka také líbila 
a požádala autora o  jeho další díla, 
a on jí poslal své matematické učeb-
nice. Zachoval se tedy vůči královně 
správně a  gentlemansky, výsledek 
pro ni byl ovšem absurdní…

Pokud nebyla první část článku 
s  to přesvědčit vás o  pro mne zce-
la nepochybném smyslu nesmyslu, 
i když je to na první povrchní pohled 
absurdní, v dokončení článku trochu 
přitvrdím. V každém případě vám, vá-
žení čtenáři, přeji další pohodový rok 
v tomto absurdním světě a i v něm se 
s vámi na stránkách obecního časo-
pisu těším na shledanou!

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNUHKUPECTVÍ 101

O SMYSLU NESMYSLU
Bylo nebylo, dávno tomu, žila jednou jedna čtyřnohá vrána. Ona tedy 
ta vrána, když se to tak vezme, měla vlastně pět nohou, ale to snad ani 
nestojí za řeč. No. A jednou si vám ta čtyřnohá vrána koupila kávu a pře-
mýšlí: „No jo. No tak jsem si teda koupila kávu. To jo. Ale co s ní teď mám 
dělat, že jo?“ Vtom jako na potvoru běží kolem liška. Uviděla liška vránu a 
hned na ni křičí: „Hééj,“ křičí: „Týý! Vráno!“ A vrána křičí na lišku: „Kdo je u 
tebe vrána? Sama seš vrána!“ A liška křičí na vránu: „A ty jsi, vráno, svině!“ 
Vtom se vám vrána tak urazila, že až rozsypala kávu. A liška běžela pryč. 
A vrána slezla dolů na zem a vykročila svýma čtyřma, nebo přesněji, pěti 
nohama ke svému mizernému, prašivému domku.
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PŘÍBĚH Z JINÉHO POHLEDU

Ráda bych reagovala na činnost spol-
ku Přírodní zahrada Na Domovině.

Od jara loňského roku sleduji práci 
lidí, kteří tvoří tuto komunitu. Se zájmem 
jsem sledovala, jak se v  okolí domu Na 
Domovině sází kytičky, keře a rostlinky.

Po sázení se začaly mezi rostlinkami 
objevovat papírové krabice, dlažební 
kostky a mé zděšení nastalo, když se mezi 
zasázené rostlinky rozházela sláma. Za 
dva dny poté došlo k silnému větru a tato 
sláma se rozfoukala po celém sídlišti. Co 
v tuto chvíli dělaly zahradnice z  této za-
hrady? Člověka by napadlo, že vezmou 
košťata, hrábě a slámu, která se rozlétala 
všude po okolí, uklidí. Bohužel − nestalo 
se tak. Slámu uklízeli lidé z  jednotlivých 
vchodů panelových domů, kterým neda-
lo mít ve svém okolí slámový nepořádek.

Nastalo léto a sázení pokračuje, zabí-
rají se další a další místa, na která se dále 
nesmyslně sází. A co rostlinky, které od-
kvetly? Nikdo nestříhá, nikdo neprotrhá-
vá, nikdo neuklízí. Spousta rostlin, strom-
ků, keřů je napadeno plísní, je uhnilých 
či uschlých. Nikdo si toho nevšímá, a tak 
zahrada již moc vzhledně nevypadá.

K  mému překvapení MÚ poskytuje 
této komunitě další prostor k sázení. Pruh 
pozemku mezi chodníkem a  ulicí Mílová 
s  nápadem komunity ,,Adoptujte si svůj 
strom“. Nápad určitě není špatný, kdyby…

V  říjnu začalo sázení adoptovaných 
stromů a k tomu opět nesmyslné sázení 
všeho možného. Ve dnech 30.−31. 10. 
opět položeny krabice a dlažební kostky, 
dřeva a opět navršena hromada slámy na 
záhon. Kdo bude tento záhon uklízet??? 
A co bude s původní zahradou???

Cituji z  internetových stránek této 
komunity: ,,Je tu podzim, na zahradě 
se toho již moc udělat nedá.“ Ale milé 
dámy, co třeba vzít nůžky a  ostříhat to, 
co je přemrzlé, shnilé, napadené plísní, 
uschlé. Porovnat plůtky a  vyhrabat to, 
co mezi rostlinkami být nemá. Aby to, co 
jste zasadily, taky nějak vypadalo. Nebo 
to teď bude udržovat kdo?

A  ještě jeden důležitý poznatek. De-
sítky dětí trpí všemožnými alergiemi. Od 
jara do podzimu se maminky radují, když 
se poseká tráva a odkvetou květiny a je-
jich dětem se trošku uleví. A nyní místo 
toho, aby se tyto alergeny minimalizova-
ly, se zde sází a sází, a ještě navíc se zde 
pokládá sláma, která je těchto alergenů 
plná včetně plísní atd. Jak k tomu přijdou 
tyto děti, které tu také žijí!

Masalová D., 2. 11. 2014

DOVOLTE, ABYCH SE  
STRUČNĚ VYJÁDŘILA  
K NÁZORU PANÍ MASALOVÉ.

Zahrada Na Domovině 651/1 vychá-
zí z koncepce permakulturní či přírodní 

nebo také přírodě blízké zahrady. Tako-
vé zahrady se snaží vytvořit i ve městech 
kousek divoké přírody, který by hostil 
rozmanité rostliny a stromy, hmyz, okys-
ličoval vzduch, zdržoval vodu, vytvářel 
zákoutí pro odpočinek a  setkávání se 
sousedy, dával úrodu, umožňoval měst-
ským dětem sledovat, co se v  něm bě-
hem roku děje a mění. Zahrada založená 
dle zákonů přírody je kromě toho méně 
náročná na údržbu, protože využívá 
přirozených procesů ve svůj prospěch, 
místo aby s nimi bojovala. Klasický stří-
haný trávník je z tohoto pohledu mrtvý. 
Nekvete. Nevoní. Nežije. Nedává užitek. 
Jen je nutné ho draze sekat.

Přírodní zahrada využívá souvislou 
výsadbu tvořenou stromy, keři a kvetou-
cími rostlinami tak, aby mezi nimi nebyl 
prostor pro prorůstání plevelů. Při zalo-
žení zahrady bohužel takové hustoty ne-
docílíme, a proto se používá mulčování 
kartonem a  slámou. Jsou to materiály, 
které se v  přírodě beze zbytku rozloží, 
jakmile splní svou funkci.

Jelikož zahrada hostí i  spoustu uži-
tečného hmyzu, nechávají se odkvetlé 
stvoly stát, protože v  nich tento hmyz 
přezimuje. Naše zahrada, ač ve městě, 
letos hostila rodinku kobylek, slunéč-
ka sedmitečná, včely, čmeláky, spous-
tu žížal... Děti mají stále co pozorovat. 
Na exkurze k nám jezdily dětské kluby 
s  maminkami, děti z  domu i  okolí po-
máhaly s  výsadbou i  mulčováním. Po-
skytli jsme rozhovory pro Český roz-
hlas, příspěvky pro diplomové práce, 
zahradu ocenila i  organizace certifiku-
jící přírodní zahrady. Díky zahradě ožily 
sousedské vztahy nejen v našem domě, 
ale na celém sídlišti.

Je mi jasné, že každý má jinou před-
stavu o kráse. Svou činností se ale snaží-
me vytvořit více než jen kus udržované 
zeleně, snažíme se rozvíjet mezilidské 
vztahy, vztah k životnímu prostředí, zá-
jem o veřejné dění.

Jsem si vědoma, že spoluvytváříme 
veřejný prostor, tedy prostor nás všech, 
a  proto bychom s  paní Masalovou její 
výhrady rádi probrali osobně a vzájem-
ně si vysvětlili své představy.

Na celé této události mě mrzí hlavně 
jediné: potřeba „žalovat nahoře“. Dlou-
hodobě udržitelným řešením sporu 
může být vždy jen kompromis, ke které-
mu lze dospět pouze osobním jednáním, 
ne dopisováním si přes „vyšší instanci“. 
Osobně se též snažím řídit tím, že pokud 
jsem s  něčím nespokojená, musím jít 
a  ukázat, že to umím lépe. Vážená paní 
Masalová, budeme velmi rádi, když nám 
na zahradě pomůžete. Těšíme se na se-
tkání.

Za sousedy z Přírodní zahrady  
Monika Köhlerová

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

PŘÍRODNÍ ZAHRADA NA DOMOVINĚ

ZVEME

PROGRAM V PROSINCI
Co přát závěrem sváteční-

ho měsíce a  posledního měsíce 
2014? Přijďte ho s  námi oslavit 
a rozloučit se s koncem roku.
2. 12. | Výlet na zámek Březni-
ce, procházka městečkem, občer-
stvení v zámecké restauraci, pose-
zení s hudbou. Odjezd v 10:00 od 
Eimů, návrat cca v 19:30. Přihlášky 
v klubu nebo u pí Vladykové, tel.: 
604 731 127.
9. 12. | I. část: Odjezd účastní-
ků zájezdu do Drážďan v 6:00 od 
Eimů. Volejte tel.: 604 731 127. II. 
část: Pro ostatní klub otevřen, tě-
šíme se na vás!
16. 12. | Závěrečný den v klubu. 
Meze ohledně dárků se nekladou. 

Pohoštění sami sobě. Ať je nám 
společně dobře!

Vážení a milí senioři!
Jen zdraví, zdraví si přát!
Potom jen lásku z lásky dát!
Nechtít se mračit, jen se smát!
A váš humor ať vám nikdo ne-
chce brát!
A my vám z výboru děkujeme, 
že jste tady, nastokrát!

KNIHOVNA
Upozorňujeme, že knihovna 

je stále k  dispozici každé úterý 
i v době vánočních prázdnin, a to 
vždy od 14.00 do 18.00 hodin.

Za organizační výbor 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.

Tělocvičná jednota Sokol Libuš pořádá

v pondělí 15. prosince 2014  
od  17:00 v sokolovně

PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNOU
CVIČEBNÍ HODINU
Program: 
– vystoupení pěveckého sboru LIBUŠE
– ukázky cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, mladšího 

žactva z oddílu sportovní gymnastiky, mladších a starších žáků a 
žákyň

– jako hosté vystoupí gymnastky z T. J. Sokol Kunratice

Srdečně Vás zve 
výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš

 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

Státní čtyřleté a osmileté
GYMNÁZIUM PÍSNICKÁ

Vás zve na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 11. 12. 2014
středa 7. 1. 2015
úterý 27. 1. 2015

vždy 15:30–17:30 hodin
Přípravné kurzy k přijímacím 

zkouškám
BUS 189, 197 stanice Cílkova

106, 121, 139, 196 stanice 
Novodvorská

Gymnázium Písnická 760,  
142 00 Praha 4

e-mail: info@gpisnicka.cz,  
tel. 241 712 754

www.gpisnicka.cz
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PROSINEC 2014
(výběr z programu)
5. 12. PÁ | Mikulášská besídka 
– tradiční setkání s Mikulášem a an-
dělem. Začátek v  10, 15.30 a  17 
hodin. Počet míst omezen!
9. 12. ÚT | Zdobení perníčků 
s  Danou a Vendulou. Začátek v  10 
a 16 hodin. K dispozici budou malé 
perníčky a  cukrová poleva na zdo-
bení. Pokud byste měli zájem o zdo-
bení malé chaloupky, dejte nám vě-
dět do 6. 12. – připravíme je pro vás. 
Cena chaloupky: 20 Kč.
10. 12. ST | Sportování pro 
děti i rodiče s Kájou.
15. 12. PO | Předvánoční tan-
čení a zpívání.
16. 12. ÚT | Vánoční strome-
ček – s Vendulou si vyrobíte krásný 
sváteční zápich.
17. 12. ST | Staročeské Vánoce 
v Kuřátku s dárkem s překvape-
ním. Vstupenka na oslavu např. rodič 
+ dítě = dárek 1 ks pro dítě a 1 ks pro 
dospělého. Všechny přinesené balíč-
ky poskládáme pod stromeček a kaž-
dý si bude moci vylosovat „od Ježíška“ 
opět jiný balíček od jiného návštěvní-
ka. Hodnota dárku v balíčku nerozho-

duje, jde o nápad, vtip a překvapení 
pro všechny. Házení pantoflem, roz-
krojení jablíčka, plovoucí lodičky aj.
18. 12. – 4. 1. 2015 | ZAVÍRÁ-
ME aneb na viděnou v roce 2015!
Kompletní nabídku programů, slu-
žeb a  aktivit naleznete na adrese: 
www.kuratko.mistecko.cz. Případné 
změny a  detaily k  vybraným   pro-
gramům naleznete taktéž na webu 
MC či na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Hana Kendíková

FÍHA DÝHA
V  letošním školním roce se Ma-

teřské centrum Kuřátko zapojilo 
do celorepublikové akce s  názvem 
Fíha dýha. Cílem tohoto projektu je, 
aby děti více pracovaly s přírodními 
materiály a  aby právě tyto přírodní 
materiály nahrazovaly všude vysky-
tující se materiály plastové. Navíc při 
tvorbě s  tímto materiálem zapojíte 
nejen hmat, ale také čich, protože 
krásně voní dřevem. Už se moc tě-
šíme, až tento materiál představíme 
dětem a  rodičům, kteří navštěvují 
naši výtvarnou dílničku.

Za MC Kuřátko Ing. Vendula Audolenská

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.kuratko.mistecko.cz
Kontakt: kuratkomc@seznam.cz, tel.: 777 001 719
Otevírací doba: pondělí až středa 9:30–12:00.  
Montessori herna: čtvrtek a pátek 10–12 hod.
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.

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERTY 
V  předvánočním čase přijměte 

pozvání na tradiční koncerty hudeb-
ních kroužků Klubu Junior, které pro 
rodiče i  další blízké, ale též pro pří-
znivce a  přátele připravili se svými 
žáky hudební lektoři a  lektorky. Na 
první koncert zveme v úterý 2. pro-

since od 18:30 do sálu ZUŠ Adol-
fa Voborského v  Praze-Modřanech, 
na druhý v  pondělí 8. prosince 
od 18:30 do divadelního sálu Eng-
lish International School of Prague 
v sousedství ZŠ Meteorologická.

Srdečně zveme! 
Lektoři a vedení Klubu Junior

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz | Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

PROGRAM KLUBU 
ROZHLEDNA NA PROSINEC
1. 12. | Posezení u vánočního čaje 
a příprava na Vánoce
2. 12. | Mikulášská párty Nízko-
prahových zařízení pro děti a  mlá-
dež v MeetFactory – přihláška nutná
5. 12. | Mikulášská párty s  Roz-
hlednou v  Domě národnostních 

menšin od 15 do 19 hodin (Vocelo-
va 602/3, Praha 2) – přihláška nutná
8. 12. | Víš jak pomoci člověku 
v nouzi? – zásady první pomoci
12. 12. | Vánoční večírek aneb 
přijďte s námi oslavit Vánoce.

Těší se na vás tým Rozhledny:

Klára, Anička a Markéta

LAČHE ČHAVE
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Rozhledna je dostupné 
všem dětem a dospívajícím od 6 do 15 let. Otevírací doba: pon-
dělí a středa od 13 do 18 hodin.

Program je následující:
17:00–19:00 – poznávaní Sapy bě-
hem hry Kvést
19:00–20:30 – gratulace týmům 
a  ochutnávka tradičních vietnam-
ských pokrmů
Místo srazu: Sapa, Libušská 
319/126, u hlavního vstupu do areá- 
lu – administrativní budova s nápi-
sem „SAPA“ (poblíž autobusové za-
stávky Sídliště Písnice)

Z důvodu omezeného počtu míst 
se registrujte na e-mailu: liudmila.
kopecka@clovekvtisni.cz.

Více informací: https://www.face-
book.com/forum.migrantu

Akce probíhá v  rámci projektu na 
integraci cizinců Face2Face II – pod-
pora dialogu mezi migranty z třetích 
zemí a občany České republiky finan-
covaného Ministerstvem vnitra ČR.

Cílem projektu Face2Face II je pod-
pora dialogu mezi migranty z třetích 
zemí a  občany České republiky na 
lokální úrovni pomocí posilování me-
diálních dovedností migrantů a  po-
mocí jejich aktivního zapojení se do 
medializace témat souvisejících s mi-
grací a  dotýkajících se společného 
soužití na místní úrovni.

Liudmila Kopecká, Člověk v tísni, o. p. s.

KVÉST
Program migrace organizace Člověk v tísni, o. p. s., vás srdečně 
zve na hru Kvést v prostorách kulturně-obchodního centra Sapa. 
Akce se uskuteční 2. prosince v 17:00.
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Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

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

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

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

– Dodání a montáž plastových, euro oken a 
dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

 i n z e r c e

 i n z e r c e i n z e r c e

 i n z e r c e
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Maximální prožitek
ze zvuku!

Navštivte nás v Dolních Břežanech!

info@hifi partner.cz
www.hifi partner.cz
www.poslechovestudio.cz

ZDARMA
1 hodina
v poslechovém studiu

po předložení 
tohoto kuponu!

ADRESA  
POSLECHOVÉHO 
STUDIA:  
Náměstí na Sádkách 704,  
Dolní Břežany - 252 41

TELEFON:  
+420 731 663 566

E-MAIL:  
info@hifipartner.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:

Ne, Po, Út  zavřeno          
St, Čt, Pá    13 - 19
So             10 - 16
(Otevřeno také po dohodě)

Potěšíme 
Vaše smysly...

PRAHA
Modřany

Kunratice

Komořany
Písnice

TočnáZbraslav

DOLNÍ
BŘEŽANY

Jesenice

Vestec

Prověřená audio-vizuální technika
Osobní přístup
Řešení na míru

Poslechové studio
Potěšíme vaše smysly!

HIFIpartner_Unas_LibusP6_90X130.indd   1 16.10.14   14:58
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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


