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1| Mikulášská dílna pro rodiče s dětmi v MŠ K Lukám.

2| Na sídlišti Písnice a ve staré Písnici se rozsvítily vánoční stromy.

3| Děti z libušské školy navštívily muzeum alchymistů.

4| Adventní tvoření v MŠ Lojovická

5| Svatomikulášské a charitativní odpoledne v sokolovně.

Foto: Marta Hrubá, Kryštof Štafl, archiv ZŠ Meteorologická,  

Ivana Sýkorová a Veronika Spálenská.
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Vzájemná pospolitost a sousedská 
setkání dominovaly po oba podve-
čery atmosféře nadcházejících Vánoc. 
Na sídlišti Písnice bylo mluvené slovo 
a vánoční písně pěveckého sboru Zvo-
nek doprovázeny slavnostními fanfá-
rami na trubky, které tak rozezvučely 
celé prostranství. Ve staré Písnici se 
o  program postaraly hlavně místní 
děti a  o  společný sváteční stůl zase 
hospodyňky, které upekly a  přinesly 
na ochutnání své speciality. Průběh 
prvního adventního víkendu v  naší 
městské části ale nejlépe vykreslují fo-
tografie z obou míst…

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21,  
Úřad MČ Praha-Libuš

Foto: Kryštof Štafl

SPOLEČNĚ KOLEM VÁNOČNÍCH STROMŮ
Chladné, ale příjemné počasí, 
koledy, kouzlo Vánoc a také 
radost v očích dětí z rozsvíce-
ného stromečku − takové byly 
hlavní dojmy ze společného 
setkání u vánočních stromů na 
sídlišti Písnice i ve staré Písnici. 
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, dnes bych vám 
rád přiblížil problém, se kterým se 
potýkáme v  historické části Libu-
še. Čas od času zůstane některý ze 
starých domů opuštěný. Většinou 
to bývá z důvodu dědického řízení, 
kdy potomci zemřelého majitele ne-
mají další plány s  původní stavbou 
a  rozhodnou se dům prodat. Dříve 
než dědické řízení proběhne, sta-
ne se dům útočištěm bezdomovců, 
kteří jej nejen vybydlí, ale učiní z něj 
centrum feťáků. Jen za posledních 
pět let pamatuji tři takové domy 
v  ulici Libušská. U  prvních dvou se 
nám relativně rychle podařilo do-
hodnout se stávajícím majitelem či 
dědicem takové zabezpečení domu, 
které těmto patologickým jevům za-
bránilo. Stačilo, aby zamezili přístu- 
pu na pozemek a  zabednili okna, 
a kýžený úspěch se dostavil – domy 

již nejsou terčem invaze občanů, 
kteří nerespektují majetek jiných 
a  devastují ho. Mnohem složitější 
je ve srovnání s tím situace domu 
stojícího naproti sokolovně na 
konci zástavby před Sapou. Během 
loňského roku se do tohoto domu 
nastěhovala parta feťáků. V  tomto 
případě jsme nebyli schopni spo-
jit se s  majitelkou objektu, která 
ze zákona musí konat jako první, 
popřípadě musí udělit souhlas po-
licii ke vstupu na pozemek. Využili 
jsme všech oficiálních i neoficiálních 
možností, ale kromě zápisu v Katas-
tru nemovitostí jsme o majitelce ob-
jektu nezjistili vůbec nic. Vzhledem 
k tomu, že je to osoba vietnamského 
původu a současně bez jakéhokoliv 
záznamu v evidenci, nebylo možné 
se s ní spojit. Podařilo se nám to až 
po mnoha týdnech pátrání, kdy byl 
nalezen kontakt v archivních mate-
riálech z  roku 2007. Mezitím měst-
ská i  státní policie opakovaně na 
tomto pozemku zasahovaly, ačkoliv 
je takové konání bez souhlasu ma-
jitelky objektu vždy tak trochu na 
hraně. Nicméně se policisté snažili 
přispět k  tomu, abychom měli pře-
hled o osobách v objektu a aby se je-
jich počet nezvyšoval. Za to jim patří 
velké poděkování. Zásluhou ředitele 
městské policie z  Prahy 12 pana G. 
Úlehly se podařilo následně maji-

telku nejen kontaktovat, ale také 
ji přimět k  jednání o  budoucnosti 
objektu. Majitelce jsme vysvětlili, že 
je neudržitelné, aby byl objekt vol-
ně přístupný pro kohokoliv z  ulice, 
a na základě toho získala nejen po-
licie, ale i  obec souhlas s  možností 
vstupu na pozemek i  s  případnými 
stavebními úpravami objektu tak, 
aby do něj nikdo nemohl neopráv-
něně vniknout. Podařilo se obnovit 
plot, který byl již z  části rozebrán. 
Byl jsem dokonce připraven zaplatit 
z  našeho rozpočtu těch pár prken 
na zabednění objektu, protože ve-
řejný zájem na zklidnění situace na 
frekventovaném místě by vzniklé 
náklady dostatečně vyvážil. K tomu 
však již nedošlo, protože majitelka 
požádala stavební úřad v  Modřa-
nech o  demoliční výměr. První žá-
dost sice odbor výstavby v Praze 12 
z formálních důvodů vrátil k dopra-
cování, ale řízení je celkově na dobré 
cestě. Prosím tedy všechny občany, 
kteří v okolí bydlí či se tam pravidel-
ně pohybují, o trpělivost. Pomyslně 
taháme za kratší konec provazu, ale 
situaci se snažíme řešit i nad rámec 
našich kompetencí. Ještě jednou 
děkuji městské policii, která odvedla 
obrovský kus práce. Bez ní bychom 
si v tomto případě neporadili.

Vlády nad Prahou se ujala nová 
koalice. Sluší se jí nejen popřát 

úspěch v  zájmu Pražanů, ale také 
doufat, že vládnoucí „pětikoali-
ce“ najde alespoň základní shodu 
například v  klíčových dopravních 
stavbách, jako je metro, nebo ve fi-
nancování technické vybavenosti 
okrajových částí včetně naší Písni-
ce. Ještě minulé vedení vypsalo vý-
běrové řízení na rekonstrukci ulici 
Ke Kašně, na novém vedení je tuto 
rekonstrukci dovést do konce. Ne-
jen občané, kteří zde bydlí, ale také 
děti z mateřské školky si to po těch 
letech už konečně zaslouží.

Na úřadě máme nyní k  připo-
mínkování stavební dokumen-
taci pro stavbu metra trasy D. 
Všechny případné zájemce o  na-
hlédnutí do dokumentace prosím, 
aby se nám ozvali. Bude-li vás větší 
počet, na konci ledna bychom mohli 
uskutečnit veřejné setkání k  tomu-
to tématu. Bližší informace k  doku-
mentaci naleznete na webu www.
praha-libus.cz. 

Přeji vám všem úspěšný rok 2015, 
hodně zdraví a  dostatek času na 
chvíle strávené se svými blízkými.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Koubek@praha-libus.cz

Zájemci mají mož-
nost do této doku-
mentace nahléd-
nout na odboru ži-
votního prostředí a  dopravy ÚMČ 
Praha-Libuš, K  Lukám 664, Praha-
-Libuš po předešlé telefonické do-
mluvě na telefonu: 244  021  425 
a  244  021  427 nebo na e-mailu:  
ziv.prostredi@praha-libus.cz.

Vizualizace a  koordinační situace 
tří stanic − Libuš, Písnice a Depo Pís-
nice − jsou také k dispozici na strán-
kách www.praha-libus.cz v sekci Ak-
tuality a Doprava.

Ing. Pavel Macháček, zástupce starosty
Grafika: DP hl. m. Prahy,  
Metroprojekt Praha, a. s.

RADNICE

METRO D
Na stavbu Metra D, úsek Pankrác − Depo Písnice, bylo v roce 
2013 vydáno územní rozhodnutí. V současné době je na Úřadu 
MČ Praha-Libuš k vyjádření projektová dokumentace pro sta-
vební řízení.

 Stanice Libuš.
 Stanice Depo Písnice.

 Stanice Písnice.
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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.

Od dvou hodin odpoledne byly 
v hlavním sále připraveny tvořivé díl-
ny jak českých, tak i  ruských a  viet-
namských rukodělných tradic. Zdobily 
se perníky, vyráběly vánoční dekora-
ce, ale také se vodily loutky a  lepily 
lampiony. Na pódiu vystupovali účin-
kující a dole, v improvizovaném hledi-
šti, je se zaujetím poslouchali a aplau-
dovali dospělí i děti. Letos se povedlo 
sestavit program tak, aby se předsta-
vili malí i velcí, mladí i starší. Zazpíva-
la tu malá Anežka, zahrál a  zazpíval 
folkový kytarista Štěpán, talentovaný 
Dalibor přednesl několik skladeb na 
klávesy.  Představily se také dva sbory 
− místní pěvecký sbor Libuše ze Soko-
la Libuš a dále mezi nás zavítal kytaris-
ta a frontman české kapely Please The 
Trees Václav Havelka doprovázející 
pěvecký sbor Elpida z centra pro vzdě-
lávání a kulturu pro seniory z Prahy 4. 

Na pódiu se ale také zpívaly vánoč-
ní písně v cizích jazycích, představoval 
se mezinárodní charitativní projekt 
Shalom for Uganda a projekt Laskavý 
domov, děkovalo se úspěšným malým 
judistům. Na závěr odpoledne přišel 
Mikuláš se  dvěma čerty a  doplnili je 
tři andělé. Ti ostatně po celé odpole-
dne procházeli sálem a  nabízeli viet-
namské ovoce na ochutnání a  lístky 
do losování. Peníze vybrané za lístky 
byly předány zástupcům Sokola Libuš. 
Prodalo se jich opravdu hodně − výhry 
byly lákavé a v osudí jich čekaly skoro 
dvě stovky. Všichni přítomní také moh-
li ochutnat pochoutky české i  zahra-
niční kuchyně a vietnamskou kávu.

Ústředním motivem mikulášské 
akce však byla charitativní sbírka pod-
porující dobrovolnické centrum Lé-
kořice, které působí v  Thomayerově 
nemocnici. Lékořice zprostředkovává 
návštěvy dobrovolníků, kteří pravidel-
ně docházejí za pacienty jednotlivých 
oddělení a  připravují pro ně aktivity 
zpříjemňující a  naplňující volný čas 
smysluplnou aktivitou. Posilují tak je-
jich pohodu. Lékořice realizuje od roku 
2005 dobrovolnické programy zamě-
řené na psychickou podporu pacientů. 
Jak jistě víte, vyhlásili jsme sbírku kon-
krétních věcí a potřeb, kterých se v ne-
mocnici nedostává nebo které mohou 
potěšit malé i velké. Sbírku podpořilo 

mnoho lidí, ať už na akci samotné, 
nebo jindy. Zástupci Lékořice přijí-
mali na Svatomikuláši tašky plné po-
třebných věcí a dárcům věnovali jako 
poděkování kuličkové pero a  připojili 
k němu informace o využití daru. 

A  jak sbírku a  celou akci hodnotí 
zástupkyně Lékořice Dagmar Hrubco-
vá? „Především bych ráda poděkovala 
organizátorům Svatomikulášské za 
pozvání a za možnost prezentovat čin-
nost dobrovolnického centra, které je 
zaměřeno na psychosociální podporu 
pacientů Thomayerovy nemocnice. 
Velké díky patří všem, kteří do sbírky 
přispěli hračkami, látkami, hlavolamy 
a  světelnou dekorací. Z  látek bude 
dobrovolnice šít kapsáře, které si hos-
pitalizované děti na klinice dětské chi-
rurgie a  traumatologie pověsí na po-
stele a budou si do nich odkládat své 
osobní věci. Omyvatelné hračky jsou 
určeny dětem na pediatrii a provlékací 
hračky a hlavolamy budou sloužit jako 
pomůcky na trénink kognitivních funk-
cí u  seniorských pacientů. Nejvíc mě 
ale těší, že většině lidí nejsou lhostej-
né životy ostatních, přestože se kaž- 
dý den setkáváme s různými negativ-
ními zprávami v novinách. Děkujeme 
vám za vaši solidaritu a za to, že jste!“

Jsme velice rádi, že se letošní Sva-
tomikulášské oslavy podle hodnoce-
ní účastníků i  vystupujících vydařily, 
a to i díky všem partnerům a jednot-
livcům, kteří akci připravovali. Hlavní 
poděkování směřuje do Sokola Li-
buš, který poskytl zdarma prostory 
pro pořádání akce. Dále členům Ob-
čanského komunitního fóra a  viet-
namským dobrovolníkům, místním 
organizacím – Mateřskému centru 
Kuřátko, občanskému sdružení Lačhe 
Čhave, Mateřské škole Ke Kašně, Ma-
teřské škole Mezi Domy, zaměstnan-
cům Úřadu městské části Praha-Libuš 
a mladým členům Žákovského zastu-
pitelstva Praha-Libuš.

Těšíme se na setkání na dalších ko-
munitních akcích.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a MA21,  

Úřad MČ Praha-Libuš
Foto Veronika Radová  
a Veronika Spálenská

SVATOMIKULÁŠSKÉ A CHARITATIVNÍ ODPOLEDNE V SOKOLOVNĚ
Zatímco tradičně chodí děti navštívit Mikuláš s andělem a čer-
tem pátého prosince v podvečer, do libušské sokolovny přišel 
v sobotu šestého, kdy se konaly druhé Svatomikulášské oslavy.
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A že to bylo setkání opravdu milé, 
naplněné krásnými lidovými písněmi 
i filmovými melodiemi 30. let z doby 
R. A. Dvorského, to zpočátku nikdo 
netušil. Nechyběla ani krásná klavírní 
hudba či vánoční cukroví, ani voňavý 
punč. Skutečným překvapením se 
staly dárečky − nadílka od Mikuláše, 
který po obdarování dětí v sousední 

třídě Mateřské školky Mezi Domy při-
šel rozdat dárky i nám, seniorům.

Děkujeme, těšíme se opět za rok 
na shledání.

Jan Klimánek
Foto: Irena Procházková

AKADEMIE SENIORŮ
MIKULÁŠSKÁ PRO DŘÍVE NAROZENÉ
Společné posezení dříve naroze-
ných, kteří se rádi a pravidelně 
účastní Akademie seniorů, vy-
vrcholilo v závěru uplynulého 
roku svátečním posezením v pá-
tečním mikulášském dopoledni.

Ceny prodávaných knih byly 
opravdu symbolické a  některé si 
zájemci odnesli i  zdarma. Prodáva-
jící ponechali v  sokolovně kolem 
200 knižních titulů, pro které už jim 
v jejich knihovnách nezbývá místo, 
a  chtějí, aby udělali radost dalším 
čtenářům. Tyto knihy byly nabídnu-
ty do školní knihovny v ZŠ Meteoro-
logická a do knihovny MČ Praha-Li-
buš. Potěší tak určitě mnoho jiných 
čtenářů.

Děkuji všem, kteří se burzy zú-
častnili, dále Elišce Leblové za její pr-

votní nápad zkusit burzu uspořádat 
a za pomoc při akci samotné a také 
výboru Sokola Libuš, že konání akce 
v sokolovně podpořil.

Těším se na jarní, v  pořadí již 3. 
burzu knih, která se bude konat 
v  úterý 19. května 2015 opět v  Li-
bušské sokolovně. Potřebné in-
formace zveřejníme v  květnovém 
vydání měsíčníku U  nás, na 
webových stránkách Sokola Libuš 
a na nástěnkách v sokolovně.

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ

DRUHÁ BURZA KNIH  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
Deset velkých stolů se v úterý 11. listopadu zaplnilo knihami 
různých žánrů – nabízely se pohádky, básně, dobrodružné příbě-
hy, encyklopedie, romány, naučná literatura, kuchařky, učebni-
ce, detektivky, cestopisy od autorů klasických až po současné.

KNIHY ZA PUSINKU, LOV BUDE POKRAČOVAT NA JAŘE

Potěšilo nás, že na druhou burzu knih v  Libušské sokolovně přišlo 
více prodávajících než na jaře. Někteří kupující však dorazili s  tako-
vým předstihem, že ještě nebylo co kupovat. Od 18.00 hodin se ale už 
prodávaly krásné knihy „za pusinku“. Byly tu k mání dětské knihy, kni-
hy pro náctileté, encyklopedie, příručky, povinná literatura pro školá-
ky, cestopisy, krásná literatura, učebnice, detektivky, historická litera-
tura i časopisy o vaření a domácích pracích. Některé nečtené knihy 
se daly koupit i  jako dárek. Některé dětské knihy si prodávaly samy 
děti a za utržené peníze si koupily jiné knihy či s nimi naložily podle 
svého uvážení. Na konec se prodávalo i za 50 % už tak symbolické 
ceny. Já osobně mám mnohem větší radost z těch knih, které jsem si 
na burze pořídila, ale mám radost i z těch prodaných, které udělaly 
v knihovničce místo jiným. A už se těším na jaro, co zase nového na 
burze ulovím. Moc děkuji Vlaďce Tomáškové za podporu a spolupráci 
při této bohulibé, ekologické a zároveň společenské události.

Eliška Leblová, T. J. Sokol Libuš

Odbíjí pravé poledne. Spolu s  lek-
torkou Janou se vydáváme z  centra 
směrem Praha-Libuš. Jana má na 
starosti vietnamské občerstvení. Jed-
na ze studentek, podnikatelka v  po-
hostinství, paní Kim Anh [kym aň], 
nám ochotně poskytla své prostory 
k přípravě pokrmů a sama se s chutí 
zapojila. U vchodu na Úřad MČ Praha-
-Libuš se míjím s koordinátorkou celé 
akce (mj. i  dalších prointegračních 
aktivit), paní inženýrkou Fruncovou 
Vlčkovou, předáváme si klíče, ona 
jede do Klubu Junior připravit sál, já 
do kanceláře vyhotovit čestná uznání.

V nedalekém obchodu mají v akci 
kaki! Beru, na co mi krabice stačí, ještě 
mandarinky, platím a vracím se zpět 
do Sapy, kde finišuje příprava občer-
stvení. Rozličné pochoutky přivážím 
k Junioru, kde je naši pomocníci tak-
řka profesionálně aranžují na tácy.

Je půl šesté. Sálem se pro navo-
zení příjemné atmosféry rozeznívá 
hudba z  reproduktorů. Jídlo je na 
místě, uznání podepsána, slavnostní 
oblek na sobě, vlasy učesány. Všich-
ni nervózně čekáme na studenty 
s jejich rodinnými příslušníky, avšak 
kvůli pracovní vytíženosti (a možná 
také kvůli typické vietnamské ne-
dochvilnosti) bereme v potaz, že to 
nejdůležitější z  celé dnešní akce se 
může odehrát až na jejím konci.

Kolem šesté přicházejí první stu-
denti, jak z kurzu Lačhe Čhave, tak 
ti naši. Naše obavy opadávají ve 
chvíli, kdy se sál i  přes avizovanou 
absenci řady studentů (mj. všech 
účastníků kurzů Info-dráček), na-
plnil známými tvářemi. Lidé se 
spontánně baví. Studenti i  lektoři 
se pomocí svých chytrých telefonů 
zvěčňují, ochutnávají tradiční i ne-
tradiční pokrmy.

Akce je zahájena simultánně tlu-
močenou zdravicí paní Fruncové 
Vlčkové, na kterou plynule navazuje 
předávání certifikátů pro studenty 
Lačhe Čhave a čestných uznání pro 
studenty pod záštitou MČ Praha-
-Libuš. Účastníci jsou srdečně zváni 
na akce pořádané městskou částí 
a také na navazující program − kurz 
pátečních tanečních přímo v sále.

Po oficiálním zakončení akce se 
část studentů přemisťuje do jazyko-
vé učebny, kde pokračuje pohoště-
ní, spolu s paní Fruncovou Vlčkovou 
obecně diskutujeme o  problemati-
ce integrace cizinců, konkrétně pak 
o  činnosti městské části v  této ob-
lasti. Vyjádření vzájemných sympatií 
vyústí přinejmenším v naději, že rea- 
lizovaný projekt přináší ovoce.

Opouštíme se studenty prostory 
Klubu Junior, odcházíme do karao-
ke podniku, kam si mladí i zralí jdou 
zazpívat a  zasoutěžit o  titul Slavíka 
dne. Zde se bavíme až do pozdních 
večerních hodin.

Celou akci hodnotím jako nad 
očekávání zdařilou. Z  iniciativy sa-
motných studentů můžeme říci, že 
je tento integrační proces pozitivní, 
jak pro integrující majoritu, tak inte-
grovanou minoritu.

Chtěl bych tímto vyjádřit díky ko-
ordinátorkám aktivit v rámci projektu, 
milým dámám, paní Šárce Fruncové 
Vlčkové a paní Janě Martínkové, za je-
jich skvělou a smysluplnou práci. V ne-
poslední řadě pak vedení městské čás-
ti za realizaci projektu a  Ministerstvu 
vnitra, které jeho realizaci umožnilo. 
Pevně doufám, že nám všem bude 
umožněno i  v  dalších letech usilovat 
o lepší občanskou společnost!

Cuong Pham Duy, lektor ČJ
Foto: Cuong Pham Duy

MEZI VIETNAMSKÝMI  
STUDENTY ČEŠTINY
Reportáž ze slavnostního předávání certifikátů absolventům 
kurzů českého jazyka očima lektora.
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PŘEDŠKOLÁCI  
NAVŠTÍVILI PRVNÍ TŘÍDU

Začátkem listopadu jsme s našimi 
předškoláky navštívili Základní ško-
lu Meteorologická, do které bude 
většina z  nich příští rok chodit do 
první třídy. Děti byly zvědavé, jak to 
ve škole vypadá a co tu na ně čeká.

Ve škole nás srdečně přivítala paní 
učitelka z páté třídy, která dětem po-
dala základní informace o škole a bu-
dovou nás provedla. Nejprve jsme se 
šli podívat do první třídy s  výukou 
Amos, kde nám prvňáčci ukázali, jak 
se učí číst, psát, počítat a  také jak 
si umějí ve škole hrát. Setkali jsme 
se zde s  některými kamarády, kte-
ří v  minulém roce chodili k  nám do 
Mateřské školy K  Lukám. Také jsme 
si prohlédli pracovní sešity prvňáčků 
a práce, které měli vystavené na ná-
stěnkách. Paní učitelka nás také vza-
la do přípravné třídy, kde děti právě 
pracovaly z metodických sešitů Kuli-
ferda. Po této návštěvě jsme ještě tiše 
nahlédli do třídy s netradiční výukou 
Montessori, kde nás překvapila pří-
tomnost malého pejska při hodině. 
Na závěr nás paní učitelka pozvala do 
5. třídy, mezi své žáky. Ti připravili pro 
naše předškoláky různé skládačky 
z papíru, ukázali jim pracovní postup 
a pomohli s výrobou.

Dětem se ve škole moc líbilo a kaž- 
dý si s sebou odnášel několik vlast-
noručně zhotovených skládanek. 
Všichni předškoláci se už těší na zá-
pis do 1. třídy.

Eva Janouchová

BYLI JSME  
I V PÍSNICKÉ ŠKOLE

První prosincový týden jsme 
s předškoláky popojeli pár stanic au-
tobusem do Písnice a pak už jsme se 
vydali klidnými ulicemi k  Základní 
škole L. Coňka. Ve dveřích nás přiví-
tala usměvavá paní ředitelka, která 
nás celou školou prováděla a odpo-
vídala dětem na zvídavé otázky.

V nové půdní vestavbě jsme si pro-
hlédli oddělení školní družiny. Ta se 
dětem velmi líbila. V  rohu místnosti 
si mohou děti vybudovat domečky 
na hraní, hrát si na koberci, odpočívat 
na sedačce nebo si hrát či psát úkoly 
u stolků. Pak jsme vstoupili do jazy-
kové i počítačové učebny, které jsou 
pro výuku náležitě vybaveny. Postup-
ně jsme scházeli dolů po schodišti 
a prohlídli si nástěnky dětských prací. 
Na chodbě jsme si v terariu prohlédli 
želvičky, o které se tu děti starají.

Na závěr jsme navštívili prvňáčky, 
kteří pro nás připravili šest stanovišť, 
ve kterých si předškoláci ve dvoji-
cích vyzkoušeli své schopnosti. Vy-

učovací hodina plná společné práce 
uplynula jako voda. Společné setká-
ní v  tomto klidném a  takřka rodin-
ném prostředí školy bylo velmi milé.

Eva Janouchová

PODZIMNÍ HRÁTKY
V listopadu se očekává opad listů 

ze stromů, od toho je odvozen název 
měsíce. Všichni se obvykle připra-
vují na úklid zahrad, přemýšlí, kam 
se spadaným listím. Opatřujeme si 
hrábě, které dobře hrabou − nejlépe 
samy… Tak tomu bylo i letos, jenom 
s  tím rozdílem, že se listí ze stromu 
nechtělo kvůli teplému počasí a  my 
čekali a  čekali, až všechno konečně 
spadne a  začneme zahradu ve škol-
ce, kde máme spoustu listnatých 
stromů, připravovat na zimu.

Naplánovaná akce Podzimní 
hrátky naší zahrádky, podpořená 
finančně z  projektu městské části 
Praha-Libuš, mohla být konečně vy-
hlášená na sobotu 22. listopadu. Na 
pomoc při úklidu listí z  naší školní 
zahrady jsme pozvali rodiče s  dět-
mi. Přestože bylo ve školce hodně 
dětí, a dokonce i rodičů nemocných, 
sešlo se asi 20 pomocníků. Sobotní 
dopoledne jsme nejen pracovali, ale 
také jsme si užili trochu zábavy. Děti 
měly najít po zahradě poschováva-
né kartičky, předháněli jsme se, kdo 
naplní dříve pytel listím, jezdili jsme 
na koloběžkách. Pochutnali jsme si 
na výborné pomazánce s  chlebem, 
kávě a čaji. Nejvíc se ale všichni těšili 
na opečené buřtíky. Dokonce byla 
i sladká tečka v podobě rolády.

Listí bylo shrabáno, napytlová-
no a  my mohli zvolat: „Hotovo!“ Za 
přípravu občerstvení patří dík naší 
paní kuchařce Miladě. Děkujeme 
všem, kteří přišli a pomohli, děkuje-
me počasí, že nám nepršelo. Bylo to 
příjemné podzimní dopoledne strá-
vené společně s dětmi a jejich rodiči. 
Těšili jsme se na další setkání během 
prosince − Mikulášskou dílnu a  vá-
noční koncert s triem Nocturno.

Marta Hrubá
Foto: Marta Hrubá

VEČERNÍ STEZKA  
ŠKOLNÍ ZAHRADOU

Na konci listopadu mohli rodi-
če přivést děti do školky nejenom 
ráno, ale i večer, na tradiční přespá-
ní s programem na posílení odvahy 
a vzájemnosti.

Poté, co jsme si s  dětmi připravili 
karimatky, lehátka a  spacáky v  her-
ně, vydali jsme se společně na malou 
zkoušku odvahy setmělou budovou 
školky − jen za svitu několika málo 
baterek. Nikdo nezaváhal, a  tak děti 
čekalo větší putování, tentokrát už 
jednotlivě, školní zahradou. Ona ale 
za tmy vypadá o dost jinak než za dne! 

A těch tajemných zákoutí a stínů! Stro-
my ve větru podivně ožívají, šumí…

Na děti čekalo několik stanovišť 
slabě osvětlených svíčkou, u  nichž 
si odebíraly důkazy správného pu-
tování vyznačenou trasou. Někdo 
stezku doslova proběhl bez jediné-
ho zaváhání, někdo si raději přišel 
zpět na start pro pomoc kamaráda. 
Však hučení větru a houkání „sýčků“ 
k pospolitosti vybízelo. Pracně získa-
né symboly jsme si potom ve školce 
zakomponovali do obrázků, z radosti 
nad překonáním všech nástrah jsme 
si v kruhu vesele zazpívali a zatančili 
a pak už na odvážné děti čekala za-
sloužená odměna v  podobě diplo-
mů, malých dárečků a  také nevšed-
ního občerstvení, kterým je vybavily 
štědré maminky. Pohádku před spa-
ním pak v tichosti vyslechli i ti, kteří 
na lehátku po obědě raději poskaku-
jí, než odpočívají, a za pár minut ply-
šoví mazlíčci v  náruči dětí slyšeli už 
jenom klidné oddychování…

Strávit se skupinou dětí společný 
večer a noc nám, dospělým, dopřálo 

poznat je zase z jiné stránky než přes 
den. Nejsou to žádná „párátka“, do-
vedou být dobrými kamarády a moc 
rády posilují svou odvahu, samo-
statnost a pospolitost. A to nás těší, 
o to nám šlo.

Jarmila Kadeřábková

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA
Přiblížilo se jedno z  nejkrásnějších 

období v roce, pro děti čas očekávání 
Mikuláše s andělem a čertem, čekání 
na dárky pod stromečkem. My jsme 
si jedno prosincové úterní odpoledne 
zpříjemnili mikulášskou dílničkou pro 
rodiče s  dětmi. Děti si vybíraly z  na-
bídky Mikuláše, čerta a  jiných miku-
lášských výrobků, jejichž předlohu jim 
paní učitelky ve třídách připravily. Pak 
již všichni usedli ke stolkům a  pustili 
se do společné práce. Stříhalo se, lepi-
lo, skládalo i zdobilo. Při práci dětem 
vyhládlo, a tak se občerstvily ovocem 
a sladkými dobrůtkami. Domů odchá-
zely s pěknými výrobky a těšily se na 
příchod Mikuláše a čerta.

Eva Janouchová
Foto: Marta Hrubá

MŠ K LUKÁM

ZVEME
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Lampiónový průvod, pořádaný 

v  předvánočním čase Mateřskou 
školou Mezi Domy, přitahuje kaž-
doročně více a více návštěvníků.

Děti se ve všech třídách s paními 
učitelkami včas a pečlivě připravo-
valy − lampiónky si barevně zdo-
bily nebo vyráběly z  papíru. A  tak 
v podvečer 25. 11. jste mohli pozo-
rovat na sídlišti Písnice plno „svět-
lušek“.

V  letošním roce se této akce zú-
častnilo i  mnoho rodičů a  dětí ci-
zinců, kteří naši mateřskou školu 
navštěvují. Děkujeme vám všem, 
kteří jste věnovali pyrotechniku! 

O  nejen krásnou, ale především 
bezpečnou podívanou na večerní 
obloze se nám na závěr této akce 
postaral Sbor dobrovolných hasičů 
z Písnice. 

Ohňostroj byl přímo úžasný a zá-
věrečný potlesk patřil vám všem!

Irena Procházková,  
ředitelka mateřské školy Mezi Domy

Lễ Rước đèn lồng, được tổ chức 
vào dịp Giáng sinh ở TMG Mezi 
Domy, hàng năm thu hút ngày 
càng nhiều bạn tham gia. Trẻ em 
cùng các cô giáo đã chuẩn bị  kỹ 
càng đèn lồng bàng giấy của mình 
để có thể thắp chúng vào buổi tối 
25/11.

Năm nay, nhiều phụ huynh cùng 
con cháu đã thạm dự sự kiện này. 
Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã có 
lòng hảo tâm và ủng hộ pháo hoa 
cho sự kiện này! Tràng pháo tay ở 
cuối buổi nổ pháo hoa thuộc chính 
về các bạn!

Chúng tôi cũng muốn cảm ơn 
đội Cứu hỏa của phường Písnice, 
đã đảm bảo an sự toàn vào buổi tối 
ngày hôm đó. 

Irena Procházková,  
hiệu trưởng TMG Mezi Domy

FÍHA DÝHA
Naše mateřská školka se v  letoš-

ním roce zapojila do projektu Fíha 
Dýha. Na doporučení paní Venduly 

Audolenské z  Mateřského centra 
Kuřátko jsme na začátku října zaslali 
objednávku a  netrpělivě čekali na 
zásilku. Po doručení a  otevření ba-
líčku s  dýhou se děti tvářily mírně 
nedůvěřivě, ale vůně dřeva je za-
ujala a  začalo velké seznamování 
s  materiálem. O  tom, jak dopadlo, 

se můžete přesvědčit na fotogra-
fiích našich výrobků. Pouze ještě 
dodám, že tvoření nás velmi bavilo, 
a  také věřím, že je to na výrobcích 
dětí dobře vidět.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

MŠ MEZI DOMY

Tyto výtvarné výstavy jsou velmi 
oblíbené nejen u dětí, ale i u rodičů. 
Paní učitelky ve svých třídách s dět-
mi tvořily krásné zvonečky, dokon-
ce i rodiče si v předvánočním shonu 
našli čas a v hojném počtu se zapo-
jili do tvoření, velmi nás překvapili 
svými nápady a  krásnými výrobky. 
Děti si užily výtvarné tvoření nejen 
ve školce, ale i doma s rodiči. Výsta-
vu zahájily děti společným zpěvem, 
a  když se ozval zvoneček, otevřely 
se dveře naší výstavní síně pro malé 
a velké návštěvníky.

Po návratu do tříd děti netrpělivě 
čekaly na další zazvonění, tentokrát 

mikulášské. Uplynula jen krátká chvil-
ka a přišel Mikuláš, Čert i Anděl. Miku-
láš nezapomněl kouzelnou knihu, ve 
které bylo psáno, že v naší školce jsou 
jen samé hodné a šikovné děti, které 
umí spoustu básniček a písniček. Děti 
se nebály a  s  nadšením Mikulášovi 
přednesly básničky a  zazpívaly čer-
tovské písničky. Čertíkovi se tak líbily, 
že si s dětmi i zatančil. Mikuláš na zá-
věr šikovné a hodné děti obdaroval.

A  pak už jsme všichni netrpělivě 
čekali na třetí zazvonění, na to je-
žíškovské.

Dagmar Bumbalová, MŠ Lojovická
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ

TROJÍ VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Jako v předchozích letech se i letos v Mateřské škole Lojovická 
uskutečnila Vánoční výstava výrobků rodičů a dětí. Společným 
tématem již šesté vánoční výstavy byl vánoční zvoneček.

O KRÁSNÉM HLEDÁNÍ KOMPROMISŮ
Vzpomínka na společné adventní tvoření.

Koncem listopadu,  ještě před první adventní nedělí,  jsme se spo-
lečně  setkali  u  výroby  adventních  věnců.  Pravidelná  akce  naší 
školky přiláká každoročně spoustu maminek. I tatínkové a babič-
ky se objeví! Díky dobré vůli a nadšení našich obětavých učitelek 
a paní ředitelky vznikají  jedinečné dekorace, které  jen tak někde 
nekoupíte.
Malí by si přáli věnec co nejpestřejší. Taková spousta roztomilých 
maličkostí!  Co dřív? Běhají  ke  stolečkům a  nosí  ozdůbky,  korál-
ky, perličky… Oříšky, kolečka pomerančů,  jablíček, voňavou skořici, 
hvězdičky badyánu… Velcí vybírají z drobných dlaní a rozpačitě vy-
světlují, že vše se na věnec nejspíš nevejde. Hledáme kompromisy.
Nezáleží na tom,  jak  je kdo šikovný – radost ze společného díla 
hřeje všechny nejvíc. Komu se nedaří uvázat pěknou mašli, tomu 
milé paní učitelky rády pomohou. Nakonec přijdou ke slovu tavné 
pistole. Pozor na prstíky, pálí! Lumpíci posilnění mlsáním běží do 
herny a užívají si část odpoledne po svém. Ještě společná foto-
grafie a hurá domů. A pak už se chlubíme tatínkům, babičkám, 
sousedům, přátelům – všem, kdo k nám v adventním čase zavítají.

Eva Loukotová, maminka Jiříka Loukoty z „Kytičky“, MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová
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BUDOUCÍ PRVŇÁČCI
Nastupuje vaše dítě v  září na zá-

kladní školu a vy nevíte, jakou zvolit?
Máte zájem o rozšířenou výuku ci-

zího jazyka, individuální přístup k po-
třebám žáků ve škole rodinného typu?

Přijďte do ZŠ Ladislava Coňka 
v  Praze-Písnici k  zápisu 2. února 
mezi 10.00–18.00 h. Ve škole před-
ložíte rodný list dítěte a  občanský 
průkaz zákonného zástupce.

Nabízíme nadstandardní počet 
hodin povinné výuky cizích jazyků 
již od 1. ročníku. Od 4. ročníku za-
čleňujeme do povinné výuky druhý 
cizí jazyk. Klademe důraz na reali-
zaci celoškolních projektů s  cílem 
poskytnout dětem základ všeobec-
ného vzdělání pro praktický život. 
Vyučujeme efektními metodami 
a formami práce, v každé třídě reali-
zujeme pravidelné třídnické hodiny 
zaměřené na podporu dobrého kli-
matu školy a  na rozvoj osobnostně 
sociálních dovedností žáků.

Dále nabízíme samostatnou škol-
ní družinu od 6.30 do 17.30, wi-fi při-
pojení, školní knihovnu, kurz irských 
tanců, jazykové, šachové, keramic-
ké, výtvarné, sportovní a počítačové 
kroužky. Pochlubit se také můžeme 
dětským pěveckým sborem, krouž-
kem Věda nás baví a Zábavná logika, 
interaktivními tabulemi, osvětlením 
hřiště s umělým povrchem, venkov-
ní učebnou, každoročním Summer 
campem, výukou plavání, školami 
v přírodě a skvělou domácí kuchyní.

Vše o  nás najdete na webových 
stránkách školy: www.zspisnice.info.

Přijďte se k nám do školy podívat 
27. 1. 2015, kdy se bude konat čtvr-
tý den otevřených dveří. Prohlídku 
školy si lze též domluvit individuálně 
e-mailem na: zs.pisnice@seznam.cz.

Těšíme se na Vás.
Mgr. Jana Daňhelková

ŠKOLKA VE ŠKOLE
Na naše prvňáčky se 18. listopa-

du a  4. prosince přišly podívat děti 
z mateřské školy. Rozhodně ale nešlo 
o pouhou pasivní návštěvu. Prvňáci 
se totiž rozhodli, že prověří připrave-
nost dětí na vstup do školy. Předško-
láci museli splnit celou řadu úkolů. 
Počítali jen pomocí hmatu, porovná-
vali zvířátka, stavěli kostky podle ná-
vodu, určovalI počty slabik, pracovali 
s kartami a písmenkovými kostkami. 
Na interaktivní tabuli dobře zvládli 
přiřadit do školní aktovky všechny 
potřebné věci, včetně svačiny. Men-
ší problém byl jen s  rozpoznáním 
učebnice, většina dětí ji pokládala 
za tablet nebo mobil. Na konci ná-
vštěvy mohli naši prvňáci s  čistým 

svědomím konstatovat, že školkáčci 
jsou na vstup do školy připraveni. 
A děti z mateřské školy zase odchá-
zely nadšené a natěšené na školu.

Kamila Adamová

EDISON NA PLNÉ OBRÁTKY
Děti písnické školy 24. listopadu 

s velkým očekáváním slavnostně při-
vítaly studenty multikulturního pro-
jektu Edison. Moc nás potěšilo, že na 
zahajovací ceremonii projektu přija-
li pozvání pan starosta Jiří Koubek, 
paní Martínková a paní Klemešová za 
městskou část Praha Libuš a  za AIE-
SEC slečna Pavlína Lášticová, která 
organizačně zaštiťuje projekt Edison. 
Letos naši školu navštívili čtyři stu-
denti: Pedro z Brazílie, Branka ze Srb-
ska, Craig z Indie a Min Lee z Nového 
Zélandu. Na celé škole zavládlo buja-
ré veselí, bylo vidět radost a  hlavně 
byl slyšet anglický jazyk. Studenti po-
stupně seznamovali žáky s přírodními 
krásami a  zajímavostmi svých zemí, 
se zvyky a tradicemi. Žáci se dozvědě-
li, co studenti ve své zemi jedí a jaké 
mají místní speciality. Nechyběly 
také informace o sportech, známých 
osobnostech, historii a  vzdělávání. 
I  prvňáčky a  druháčky čekalo každý 
den krátké setkání se studenty. V pá-
tek se učebny 3. až 5. ročníků změnily 
v prezentační sály, kde probíhaly mul-
timediální prezentace dětí, a celá ško-
la sdílela vše, čemu se děti od našich 
studentů naučily. Na závěrečné cere-
monii při setkání celé školy každá tří-
da předvedla krátké vystoupení. Žáci 
studentům poděkovali a krásnou teč-
kou bylo předání dortů věnovaných 
rodiči a  společné fotografování. Stu-
denti ještě předali dětem certifikáty 
a  všichni se pomalu a  neradi loučili. 
Žáci si celý týden moc užili a již se těší 
na příští rok.

Ladislava Ondrouchová

HLÁSKY SEDMIKRÁSKY 
OZVUČILY ADVENT

Dětský pěvecký sbor Sedmikráska, 
zpívající již druhým rokem při ZŠ La-
dislava Coňka, předvedl tradičně svůj 
vánoční koncert v nedalekém koste-
le. Sbor Sedmikráska společně s dět-
ským pěveckým sborem Zvonek při 
ZŠ Meteorologická zazpíval v kostele 
Panny Marie Královny míru v pondělí 
15. prosince 2014 od 17 hodin.

V kostele nastalo slavnostní ticho 
a jen libé dětské hlásky se nesly kou-
zelným prostorem spolu se zvuky 
doprovázejících nástrojů. Alespoň 
na malou chvíli se podařilo vytvořit 
klidné zastavení v povznesené nála-
dě uprostřed adventního času. V zá-
věru koncertu se dětské sbory spoji-
ly ve zpěvu společné koledy prove-

dené v  dvojhlase přímo před oltá-
řem hlavní lodi kostela s pohledem 
na velkou bílou sochu ukřižovaného 
Krista, kterému jsme tímto vánoč-
ním zpěvem vzdali hold, a  všem 
jsme popřáli vše dobré do nového 
roku. Nechyběla ani závěrečná kole-
da, kterou si přítomní mohli společ-
ně zazpívat. Návštěvníci odcházeli 
příjemně vánočně naladěni.

Olga Kretíková, sbormistryně pěveckého 
sboru Sedmikráska

Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

ADVENT
Adventní dílna se uskutečnila ve školní družině ZŠ L. Coňka posled-

ní týden v listopadu pod vedením paní vychovatelky Romany Dubo-
vé. O adventu a výrobě věnců napsala Kristýnka Svědíková ze 4.B.

Plamínek první svíčky na adventním věnci oznamuje začátek no-
vého liturgického roku a také jeho prvního období: čekání na Váno-
ce. Každou ze čtyř adventních nedělí se na věnci zapaluje o jednu 
svíčku více. Až se rozhoří všechny čtyři svíčky, bude blízko Štědrý 
večer!

Latinské slovo „advent“ znamená příchod.
Velký adventní věnec určitě uvidíme v každém kostele. Jak se ta-

kový věnec dělá?
Jehličnaté větvičky se svážou do kruhu, přidají se barevné stužky, 

a třeba ještě další ozdoby a pak to nejdůležitější − čtyři svíce. Když 
jsme dělali věnec s mými kamarády, tak nás to moc bavilo. Hlavně 
věnec nesmí být přetláskaný všemi ozdobami, měly by k sobě ladit 
svíčky a ozdoby. Každý měl svůj věnec a hlavně žádný nebyl stejný.
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Nová soukromá
školka a jesle

Bubáček

NOVÉ ZAVÁDĚCÍ CENY!

Rozvodova 26
Praha 4 - Modřany

tel.: 777 322 120
info@skolkabubacek.cz

www.skolkabubacek.cz

Předškoláci z MŠ K Lukám v písnické základní škole – s učením jim pomáhali 
písničtí prvňáci. Foto: Blanka Chýlová

Studenti s paní učitelkou Ladislavou 
Ondrouchovou. Foto: Marie Štaflová
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 19. 11. proběhl na ZŠ 
Meteorologická Den otevřených 
dveří. V  dopoledních hodinách nás 
potěšil velký zájem z  řad rodičů, 
kteří přišli nahlédnout do tříd Amos 
a Montessori. Všichni se snažili cho-
vat tak, aby nerušili děti při výuce − 
za to vám velice děkujeme.

Naši vyučující byli návštěvníkům 
k  dispozici do 17 hodin, připraveni 
odpovídat na veškeré dotazy. Těší 
nás, že jste této možnosti využili.

Pavlína Povondrová,  
učitelka ZŠ Meteorologická

ČETLI JSME PRO KUŘE
V  Paláci knih na Václavském ná-

městí, jsme my, druháci, 9. listopadu 
četli Kuřeti k  patnáctým narozeni-
nám z  knížky Adélka a  Zlobidýlko. 
Při této charitativní akci jsme si také 
povídali s  autorkou knížky Ivonou 
Březinovou. Kuřeti přišla popřát 
i  Jolana Voldánová, vyprávěla nám, 
která byla její oblíbená knížka v dět-
ství, a  přečetla nám jednu kapitolu 
z  knížky Ivony Březinové. My jsme 
dohromady Kuřeti přečetli tři kapi-
toly. Četli jsme na mikrofon a všich-
ni to zvládli. Na závěr akce se s námi 
Kuře vyfotilo. Strávili jsme příjemné 
odpoledne v knihkupectví a podpo-
řili sbírku Pomozte dětem.

Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

VÁNOČNÍ NOTA
Školní kolo pěvecké soutěže Vánoč-

ní nota se v ZŠ Meteorologická konalo 
28. listopadu. Soutěžící si připravili pís-
ničku a zazpívali za doprovodu klavíru 
nebo reprodukované hudby. Všechny 
čekal potlesk a  nejlepší zpěváci po-
stoupili do obvodního kola.

Bára Spálenská, 5.B

Obvodní kolo již 16. ročníku Vá-
noční noty se v  ZŠ Meteorologická 
uskutečnilo 9. prosince. V  příjemné 
předvánoční atmosféře se zde sešli 
zpěváci a  zpěvačky ze ZŠ Ohradní, 
ZŠ U Krčského lesa, ZŠ L. Coňka a ZŠ 
Meteo. Nejsilněji byla zastoupena 
druhá a  třetí kategorie zpěváků − 
žáci a žačky od 2. do 5. třídy. V poro-
tě usedly paní učitelky z hostujících 
škol. Soutěžící zazpívali jednu píseň 
za doprovodu klavíru, houslí, flétny 

nebo za doprovodu reprodukované 
hudby. Všechny předvedené výkony 
byly odměněny potleskem. Porota 
ocenila nejlepší zpěváky a zpěvačky, 
kteří si kromě diplomů odnesli i per-
níkové zvonky:
I. kategorie (1. třída)
1. N. Růžičková (ZŠ Meteo)
2. T. Svědíková (ZŠ L. Coňka)
3. A. Pekařová (ZŠ Meteo)
II. kategorie (2. a 3. třída)
1. E. Baldriánová (ZŠ L. Coňka),  
J. Kretík (ZŠ L. Coňka)
2. L. Kubíková (ZŠ U Krčského lesa)
3. J. Strnadová (ZŠ L. Coňka)
III. kategorie (4. a 5. třída)
1. J. Střelec (ZŠ L. Coňka)
2. D. Kvasničková (ZŠ L. Coňka),  
L. Balejová (ZŠ U Krčského lesa)
3. B. Spálenská (ZŠ Meteo)
IV. kategorie (6. a 7. třída)
1. V. Drobná (ZŠ Ohradní)
2. L. Fílová (ZŠ Meteo)
3. H. Chimed Ochirová (ZŠ Meteo)
V. kategorie (8. a 9. třída)
1. J. Kokš (ZŠ Meteo)
2. K. Vránová (ZŠ Ohradní)
3. D. Bilanych (ZŠ Ohradní)

Zvláštní cena za hudební dopro-
vod (housle) byla udělena Báře Ta-
checí ze ZŠ Meteo.

Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

DOPOLEDNE V SUNNY 
SCHOOL

Nejnadanější žáci 8.A a 9.A se 14. 
listopadu vydali do Sunny Canadian 
International School. Řeknem vám, 
to vstávání bylo velmi otravné – sraz 
jsme měli v 7 hodin před naší školou. 
Ještě při cestě jsme usínali. Ale i  tak 

to stálo za to. Jakmile jsme vystoupi-
li z  autobusu, spatřili jsme moderní 
a velmi pěknou školu. Na recepci nás 
mile uvítala zástupkyně ředitele pro 
Gymnázium. Provedla nás, ukázala 
nám i Mateřskou a Základní školu. Za-
žili jsme pak hodinu občanské výcho-
vy třídy 9.A, kde učitel z Texasu celou 
dobu mluvil anglicky. Na další hodině 
nám ředitel školy povídal o své rodné 
zemi − Kanadě. Po přednášce, která 
se líbila, jsme vyplňovali kvízy, aby 
se poznalo, jestli jsme dobře rozu-
měli této anglické hodině. Jako zvo-
nění mají v této škole písničky, které 
si třídy vybírají po 14 dnech. V jídel-
ně na nás čekaly delikatesní lívance 
s  javorovým sirupem. Navštívit nás 
přišla ještě manažerka marketingu 
a  aktivit, která studovala v  Kanadě, 
a my jsme se mohli zeptat na jakéko-
liv otázky ohledně této země a studia 
tam. Všichni jsme to chtěli schválně 
zdržet, ale po pár minutách jsme se 
slušně rozloučili a vydali se zpátky do 
té naší normální školy. Děkujeme za 
pozvání a příští rok zase na viděnou.

Za třídu 8.A Izabela Neubauerová a Mi-
chaela Nováková

Foto: archív ZŠ Meteorologická

BEZPEČNÝ PES
První třídy a přípravná třída se 3. 

prosince zúčastnily zábavně nauč-
ného programu Bezpečný pes. Děti 
se naučily znát řeč psího těla, mimi-
ku a rozpoznat varovné signály. Dále 
si osvojily techniku, která jim pomů-
že chránit si důležité orgány v přípa-
dě útoku psa, a  zároveň se naučily, 
jak takovému útoku předcházet. 
Děti byly do lekce aktivně zapojeny 
a program se jim moc líbil.

Jindra Němečková, 1. B

WHO IS IT?  
ANEB POZNÁVÁME 
ZAHRANIČNÍ HOSTY

Již třetím rokem vítáme v  hodi-
nách anglického jazyka hosty, kteří 
nám v  anglickém jazyce vyprávějí 
o  sobě a  zajímavých místech v  za-

hraničí. Naši hosté pocházejí z  růz-
ných zemí, např. z Británie, Německa, 
Makedonie, Brazílie...., ale poslechli 
jsme si i vyprávění Čechů, kteří žijí či 
studují ve Velké Británii. I zájmy na-
šich hostů jsou různé (cestování, kul-
tura, sport...). Spojuje je, že k  usku-
tečnění jejich snů jim dopomohl 
anglický jazyk. V  našich besedách 
s hosty však málokdy řešíme anglič-
tinu. Ta nám jen slouží jako pomoc-
ník, abychom se dozvěděli, kdo nás 
navštívil, porozuměli, o čem tak nad-
šeně vypráví, a nakonec se zeptali na 
to, co nás zajímá. Z takové hodiny si 
žáci odnášejí příběhy, inspiraci a ra-
dost, že dokázali porozumět a komu-
nikovat v cizím jazyce. V září letošní-
ho školního roku jsme přivítali hosta 
z Walesu, který je nadšený lingvista 
a zabývá se studiem keltských jazy-
ků a kultury, a dva známé hiphopové 
tanečníky z Brazílie a Německa. Žáci 
napsali o zážitcích z návštěvy.

Veronika Loeffelholz

Jednou se k nám šel podívat bra-
zilský tanečník Nobru (Bruno) z  hi-
phopové skupiny X-style. Povídal 
nám o  sobě a  o  Brazílii. Dozvěděla 
jsem se, že tam lidé žijí trošku jinak 
než my. My tu prý jíme více kuře a oni 
v Brazílii steaky. Povídal, že na škole 
měli angličtinu a vůbec ho nebavila, 
ale teď poznal, že je důležitá hlavně 
kvůli tomu, že při tanci rozumí textu 
a může tak tu písničku prožít.

Kristýna Smrčková, 8.A

One day Mr. Jones came to our 
school. He is from Wales in the UK. 
I  think he is a  really interesting man. 
He talked about Wales and that he 
likes languages. He asked us what we 
would like to do in future. I said: “I want 
to be a programmer or historian.” Mr. 
Jones was really funny and clever.

Martin Cem Bayraktar, 8.A

HRÁTKY NEJEN 
S CELULÓZOU

Někteří žáci naší školy navštívili za 
odměnu Gymnázium Písnická, kde 
si vybrali aktivity z  různých oborů. 
Jako první jsme navštívili chemii, 
kde jsme zjišťovali přítomnost ce-
lulózy v  potravinách. V  sekci fyziky 
jsme si mohli vyrobit papír a pohrát 
si s  nenewtonskou kapalinou. Do-
zvěděli jsme se i něco z historie pa-
píru. V matematice jsme skládali ob-
razce z papíru a v přírodopisu jsme 
se mohli mikroskopem kouknout na 
bakterie ve vodě. Celkem jsme na 
gymnáziu strávili čtyři hodiny a my-
slím, že jsme si to všichni užili.

Adéla Nováková, 8.A
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MUZEUM KARLOVA 
MOSTU

Na začátku prosince jsme navští-
vili muzeum Karlova mostu. Pro-
hlédli jsme si klášter řádu Křižovníků 
s červenou hvězdou, dozvěděli jsme 
se o průběhu stavby Karlova mostu, 
stejně tak jako o  jeho zakladateli 
Karlu IV. a jeho čtyřech ženách. Zku-
sili jsme zdvihnout základní kámen 
mostu. Prohlédli jsme si různé druhy 
betlémů − největší slaměný betlém 
na světě, keramický betlém, dřevě-
ný, papírový… Výlet jsme zakončili 
čertovskou plavbou po Vltavě. Kapi-
tánka lodi nám moc hezky povídala 
o  historii Karlova mostu a  ukázala 
nám několik významných staveb, 
například dům, kde žil skladatel 
Bedřich Smetana. 

Děti z 5. B a třídní učitelka Alena Jiřičková

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V  pátek 5. prosince navštívili žáci 

3.A  a  3.C představení Sněhová krá-
lovna v  pražském divadle Hybernia. 
Muzikálu předchází vynikající pověst, 
ať už jde hudbou, kostýmy, herecké 
výkony, či celkové divadelní zpra-
cování. Představení přináší mravní 
poselství o boji dobra se zlem, srozu-
mitelné i malým návštěvníkům. „Nej-
víc se nám líbily kostýmy a víla Jaro,“ 
znělo nejčastěji od dětí. Naše třeťáky 
zajual děj i  hudba. Ve škole jsme si 
pak o  představení povídali. Z  reakcí 
malých diváků bylo zjevné, že příběh 
i jeho poslání výborně pochopili.

Alena Babáková

KELTSKÉ INSPIRACE
Děti ze školní družiny navštívily 

14. listopadu Toulcův dvůr s progra-
mem Keltské inspirace. Keltové a je-

jich „druidi“ byli znalci přírody. Uctí-
vali nejen přírodní cykly, ale i stromy 
a kameny. Děti se nechaly inspirovat 
příběhy a  keltskou moudrostí, spo-
lečně vytvořily mandalu z přírodních 
materiálů s názvem Přátelství. Na zá-
věr programu si podle tzv. Stromo-
kruhu každý vyrobil šablonu svého 
stromu, kterou si poté natiskl. Po-
znali jsme přírodu z jiného úhlu, než 
jsme zvyklí. Byla to příjemná změna.

Vychovatelka ŠD Blanka Zirnsáková

MUZEUM ALCHYMISTŮ 
A MÁGŮ

Ve čtvrtek 27. listopadu se děti ze 
školní družiny vydaly na zajímavý 
výlet do samotného Faustova domu. 
Základní motto tamního muzea zní: 
„K magii vede mnoho cest, od ní jen 
jedna jediná.“ Kam ona jediná ces-
ta vede, vám naznačí nohy Doktora 
Fausta odnášeného čertem dírou ve 
stropě do pekel. Poté, co jsme zdo-
lali 60 schodů jednoho z nejstarších 
dřevěných schodišť v Praze, vstoupi-
li jsme do laboratoře tohoto slavné-
ho alchymisty. Ten zde žil poslední 
tři roky života a nejen zde, ale v celé 
Praze nechal nezapomenutelné sto-
py. První místnost laboratoře slouží 
jednak jako skladiště, knihovna, ale 
především jako čekárna pro ty, kdo 
chtějí vstoupit do laboratoře. Takto 
zde čeká Rudolf II., John Dee, ale 
i  William Shakespeare. V  samotné 
laboratoři jsme pak uviděli výrobu 
homunkula, pece, křivule. Můžete si 
zadmýchat měchem a  prohlédnout 
kostru pod lupou, spoustu zvířat 
na pokusy a  především zastavený 
výbuch, kterému osobně přihlíží Ed-
ward Kelley.

Vychovatelky ŠD ZŠ Meteorologická

Společně s námi se předvánoční-
ho setkání zúčastnilo ještě student-
ské zastupitelstvo z  Prahy 7 a  žá-
kovské zastupitelstvo z Prahy 21. Po 
srdečném přijetí jsme se rozdělili na 
dvě skupinky a vydali se do zdejšího 
dolu na prohlídku s názvem Důl Ri-
chard v proměnách času. Informace 
byly velmi zajímavé. Po prohlídce 
jsme byli pozváni na jídlo do Cent-
rální školní jídelny Litoměřice. Poté 
jsme si mohli volně prohlédnout 
město za doprovodu ochotných čle-
nů DZ Litoměřice nebo sami. Násled-
ně jsme byli vtaženi do hry, která se 
nazývá Guerrilla (taktika zaútoč/splň 

úkol a  zmiz), při které jsme museli 
plnit úkoly, výsledky zapisovat, pre-
zentovat ostatním a  poté přemýš-
let, zda by výsledky šly nějak použít 
v  praxi. Při hře jsme se rozdělili na 
skupinky, ve kterých byli členové 
jednotlivých zastupitelstev promí-
cháni, a  tak jsme se mohli lépe po-
znat. Po skončení hry jsme se roz-
loučili, poděkovali za krásný zážitek 
a vydali na zpáteční cestu do Prahy. 

Linda Sixtová, místostarostka  
Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš
Foto: archiv Žákovského zastupitelstva 

Praha-Libuš

RICHARD A GUERILLA  
V LITOMĚŘICÍCH
Jako členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš jsme se 8. 
prosince 2014 zúčastnili již tradiční návštěvy Litoměřic, kde spo-
lupracujeme s tamním dětským zastupitelstvem.

Večer byl zahájen videem o  rea-
lizovaných akcích spolku Info-drá-
ček v  roce 2014. Moderátoři večera 
Marta Kratochvílová a Ozzy Nguyen 
informovali o projektu městské části 
„Podpora přátelského a  kulturního 
soužití celé občanské společnos-
ti na území MČ Praha-Libuš v  roce 
2014“ zaměřeného na integraci ci-
zinců a  spolufinancovaného Minis-
terstvem vnitra ČR, v rámci kterého 
se uskutečnil i 3. ročník Česko-viet-
namského studentského večírku.

V  programu odpovídaly na otáz-
ky moderátorů vítězky Miss Vietnam 
České republiky 2014. Po taneční 
skupině O.M.G. následovala pěvec-
ká vystoupení mladých vietnam-
ských talentů.

Během večera soutěžilo mod-
ré, žluté, oranžové, zelené a  růžové 
družstvo. Kromě herních disciplín 
se soutěžící velice dobře zhostili vě-
domostního kvízu o České republice 

a o Vietnamu. Vítězné žluté družstvo 
obdrželo zajímavé ceny.

V závěru večera si všichni pochut-
nali na tradičním vietnamském ob-
čerstvení. Před ukončením akce byli 
účastníci večírku pozvaní na akce, 
které v měsíci prosinci pořádala MČ 
Praha-Libuš.

Zdenka Dubová, Info-dráček
Foto: archiv sdružení Info-dráček

TŘETÍ STUDENTSKÝ VEČÍREK
Velký sál restaurace Hoang Thanh v Sapě se naplnil českými a viet- 
namskými studenty.
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
V MAĎARSKÉM HÉVÍZU

Když jsme před čtyřmi roky byli 
poprvé na týdenním pobytu v Héví-
zu, netušili jsme, že nás tak nadchne 
− léčebnými procedurami v lázních, 
historickou atmosférou městečka, 
ubytováním… Vyhlášená léčeb-
ná procedura přímo v  jezeru nebo 
voda přiváděná přímo do teplých 
nebo chladnějších bazénů v  hotelu 
umožňuje koupel za každého poča-
sí a přejít v županu přímo na pokoj. 
Termální jezero se nachází ve vyhas-
lé sopce a  jeho léčivá voda vyvěrá 
přímo ze země, nad níž leží ještě asi 
deset metrů rašeliny s  různými mi-
nerály, léčebným radonem. Teplo-
ta dosahuje příjemných 37 °C. Celé 
území je na světě ojedinělé a v sou-
časné době ho chrání UNESCO.

Blahodárné účinky hévízských 
lázní jsme si v roce 2014 opět mohli 
ověřit při týdenním pobytu. Dobrá 
parta, krásné prostředí, možností jak 
snídaní, tak večeří a v poledne výbě-
rem teplé polévky, to vše uspokoji-
lo náročného rekreanta. Hotelovým 
hostům slouží denně bar u recepce 
i  s  živou hudbou pro poslech nebo 
zatančení, což jsme na závěr také 
učinili. Využívali jsme i  nabízený 
program − hudební koncert nebo 
módní přehlídku. Tradicí je vláček na 
vinařský kopeček, kde jsme si pěkné 
prostředí užívali při vínečku, popo-
vídání a s procházkou. Mnozí již po-
chopili, co je potřeba k zpříjemnění 
podzimu života. Když nás pomalu 
začíná tělo trápit, proč se nepokusit 
odstranit nepříjemnosti společně 
s ozdravěním duše v příjemné spo-
lečnosti vrstevníků. 

Na závěr pobytu jsme se zamýš-
leli, kam v  příštím roce, a  všichni 
účastníci souhlasili, že by chtěli opět 
do Hévízu.

ZÁMKY KAČINA A CHOLTICE
Návštěva zámků Kačina a  Cholti-

ce, kterou jsme absolvovali v  říjnu, 
se setkala s velkým ohlasem. Při pro-
hlídkách jsme poslouchali vyprávění 
o životech obyvatel zámků v dobách 
minulých a obdivovali jejich díla vy-
tvářená bez současné mechanizace.

Zámek Kačina patří mezi nejvý-
znamnější stavby empírové archi-
tektury v  Čechách. Expozice sezna-
muje s  historií rodu Chotků, umož-
ňuje dovědět se o historii stravování 
a  o  proměnách českého a  morav-
ského venkova. Chotkové přišli na 
Kutnohorsko v r. 1764, kdy Jan Karel 
Chotek koupil Novohradské pan-
ství. Autorem návrhu zámku Kačina 
byl pražský stavitel J. F. Joldel. Rod 
Chotků zde žil až do r. 1911. Panství 

zdědil synovec Quido Thun Hohen-
stein, který svým nákladným živo-
tem zámek zadlužil. Po 2. světové 
válce sloužil zámek Zemědělskému 
muzeu. V r. 2001 se Kačina na zákla-
dě nařízení vlády stává národní kul-
turní památkou. 

Zámek Choltice je postaven v raně 
barokním stylu podle návrhu italské-
ho architekta Luca di Rossi z  Pisy. 
Uprostřed rozsáhlého areálu byla 
vybudována zámecká kaple svatého 
Romedia, o níž se soudí, že je jednou 
z nejhezčích barokních staveb u nás. 
Během stavby ale došly prostředky, 
a  tak byla dokončena jen polovina 
zámku. Kaple bez oprav slouží již 
plných 400 let. Od r. 1623 na zámku 
působil rod Thunů až do 2. světové 
války. Dnes je ve vlastnictví městysu 
Choltice a postupně je opravován za 
přispění Evropské unie.

Naše skupina poobědvala v  zá-
mecké restauraci a  vyslechla před-
nášku o  zdejších bioproduktech – 
výpěstcích a chovech. Dost jsme se 
poučili a také si pochutnali. A tak se 
i  tento výlet zařadil k velmi zajíma-
vým, úspěšným a  vydařeným. Do-
poručujeme.

Foto: Vladimír Kudrna

JÍVKA A POLSKO
Zájezd do známých míst, Jívky 

a Stárkova u Náchoda, a s ním spo-
jený výlet do polského lázeňského 
města Kudowa-Zdrój jsme za po-
sledních 14 let absolvovali mnoho-
krát a  vždy se vydařil. Cenově do-
stupný třídenní výlet v  přátelském 
duchu účastníci využívají k odpočin-
ku, turistice, porozprávění a k náku-
pu, zejména před vánočními svátky.

Tentokrát jsme se navíc zastavili 
na prohlídku Poděbrad. Do historie 
známého lázeňského města nám 
dala nahlédnout paní průvodkyně 
obšírným výkladem při návštěvě 
muzea v  zámku. Dověděli jsme se, 
že již samotný Jiří z Poděbrad usilo-
val o sjednocení evropských národů 
a  vyhotovil smlouvu o  vzájemné 
pomoci proti válečnému ohrožení, 
o  pomoci finanční při záplavách, 
nemocem, požárech a jiných pohro-
mách. Tato smlouva byla formulová-
na před 500 lety a hodně předběhla 
svou dobu. Dnešní Evropská unie je 
vlastně její dědičkou. Muzeum nám 
přiblížilo, jak zde začínaly lázně, pi-
vovar, výroba skla, zhlédli jsme i mi-
mořádnou výstavu podobizen a  ji-
ných výjevů od místního řezbáře, se-

stavených z kousků různobarevných 
dřevin. Ještě jednou se zastavíme na 
jaře při další cestě do Jívky.

To nejlepší přišlo nakonec: oběd 
v  duchu posvícenského pohoště-
ní, jak jinak než s  pečenou husou. 
Myslím, že ještě dlouho budeme 
na takovou pochoutku vzpomínat. 
Další výjezd do stejných míst plánu-
jeme na 24. dubna 2015. Děkujeme 
za hojnou účast a všem za přispění 
k pěknému zájezdu.

Foto: Zdena Prchlíková

ŠUMAVA VŽDY LÁKAVÁ
Při pětidenním pobytu na Šuma-

vě v  městečku Zdíkov jsme využili 
vše, co se nabízelo. Vyrazili jsme na 
výlet směr Jezerní slať u Kvildy, s roz-
hlednou, prohlídkou kostela v Kvil-
dě s  muzeem a  zastávkou na oběd 
v Srní. Následovala prohlídka hradu 
Kašperk a  někteří obešli i  městeč-
ko Kašperské Hory. Navštívili jsme 
také večerní kostel, kde zpívaly dvě 
členky sboru. Členka farnosti nám  
vyprávěla, jak se kostel čtyřikrát za-
čal znovu stavět, ale vybrané peníze 
vždy skončily jinde, a přece nakonec 
se zadařilo.

Místní kronikář nám přišel vy-
právět o  Šumavě, zdejších zvycích, 
bolestech a strastech šumných lesů 
a  o  svém městečku, které nade 
všechno miluje. Následující den 
jsme vyhradili pro turistiku. Mohli 
jsme si vybrat ze známých míst ve 
vzdálenosti kolem deseti kilomet-
rů. Někteří senioři využili nabídku 
výjezdu na stezku v  korunách stro-
mů poblíž Lipna, která se moc líbila. 
Navštívili jsme také místní brusírnu 
skla s exkurzí a prodejem.

Na závěr jsme dojednali společné 
slavnostní posezení od 14 hodin na 
zámku, který nyní slouží jako restau-
race s kavárnou. Počasí bylo krásné, 
a  tak jsme využili venkovního po-
sezení na sluníčku s  ochutnávkou 
borůvkového koláře a  vídeňskou 
kávou. To byla příjemná tečka před 
odjezdem směr Praha. Pobyt se nám 
moc líbil a nezávazně jsme objedna-
li opět zájezd na začátek října 2015. 
Sledujte časopis U nás v měsíci břez-
nu s informacemi o zájezdech.

POSEZENÍ NA ZÁMKU 
BŘEZNICE

Již třetí předvánoční výlet klubu 
s  posezením a  s  hudbou v  zámec-
kém prostředí směřoval tentokráte 
do zámku Březnice, který patří na Pří-
bramsku k nejkrásnějším. Vznikl jako 
gotická tvrz ve 13. století za vlády krá-
le Václava I. Od roku 1945 patří státu. 
V sousedství zámku sídlí malý Pivovar 
Herold, jehož velká část produkce 

KLUB SENIOR
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je určena na vývoz. První dochova-
ná zmínka o  něm pochází z  r. 1506. 
V jeho produkci najdeme piva v čes-
kých krajích méně obvyklá, například 
pšeničný ležák. Pivovar patřil dlouhou 
dobu pod Výzkumný ústav pivovar-
ský a  sladařský. Jednu dobu se zde 
vyráběl polotovar umožňující výrobu 
piva doma. My jsme do pivovaru za-
vítali a ochutnali jsme i v restauraci − 
opravdu dle pivařů − vynikající pivo.

Posezení s  hudbou při vínečku, 
pivečku a dobrém jídle (za dojedna-
nou sníženou cenu), to už je tradice. 
Co víc si přát? Poděkování tentokrá-
te patřilo vedoucí klubu, která již 
tradičně plánuje v  předstihu něco 
podobného i  s  prohlídkou např. 
vánočního zámku na Karlštejně, 
na zámku v  Dobříši. Posezení vždy 
zpříjemňuje objednaná živá hudba. 
Chválu rádi přijímáme.

Foto: Vladimír Kudrna

PŘEDVÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
O  předvánočně vyzdobených 

Drážďanech se hodně mluví. A  tak 
jsme si řekli − proč se také nepodívat.

Na doporučení pana řidiče jsme 
zastavili v  Heidenau u  obchodn-
ho centra s  nevšední nabídkou za 
ceny nižší než v  Drážďanech. Paní 
Maruška, členka Klubu Senior, ráda 
poskytla pomocnou ruku a věnova-

la se druhým i v Drážďanech. Proto 
i pro starší členky výlet nebyl tak do 
neznáma a  byly rády, že se na něj 
vydaly. Někteří senioři ovšem chtěli 
v  Drážďanech spíše vidět památ-
ky a  také skoro vše viděli. Sluníčko 
svítilo a  skýtalo příjemné pocity 
při prohlídkách trhů a  posezení při 
klobáse a grogu. Děkujeme pí Sam-
cové, která ochotně šla hledat dvě 
opožděné účastnice zájezdu. Ne-
můžeme opomenout, že při cestě 
na první zastávce byl uvařen grog 
a rozdávaly se košíčky pí Prchlíkové 
a před odjezdem pak chutné vánoč-
ní cukroví od pí Mayerové.

A co dalšího plánujeme? Předveli-
konoční zájezd do Drážďan, opět ve 
všední den, s návštěvou zámku Mo-
ritzburg, návštěvou galerie přímo 
v Drážďanech a s průvodkyní, která 
by ukázala z autobusu nejdůležitěj-
ší historická místa Drážďan. Byli by-
chom rádi, kdyby se zájezd uskuteč-
nil, ovšem za podmínky naplněného 
autobusu.

KONOPIŠTĚ A PIVOVAR
Výlet na Benešovsko s prohlídkou 

zámku Konopiště byl návrh, kte-
rý připadl k  100. výročí začátku 1. 
světové války. Před výletem jsme si 
při přednášce pí prof. Randové tuto 
dobu připomenuli. A právě na závěr 
přednášky zazněla prosba: jeďme se 
podívat do zámku Konopiště. Ujed-
nání bylo snadné, oběd za minimál-
ní cenu a nakonec zdarma návštěva 
pivovaru. 

Paní prof. Randová hovořila již 
v autobuse o době před 100 lety, za-
tímco průvodkyně v  zámku o  míst-
ních faktech a  exponátech, které 
jsou v zámku ke zhlédnutí. Objedna-

ný vláček nás dovezl přímo k zámku, 
autobusem jsme pak dojeli zpět do 
Benešova a po obědě přímo k Pivo-
varu Ferdinand. Naše seniorka sama 
nabídla možnost využít exkurze do 
pivovaru, neboť pan Ing. Řeřicha, její 
manžel, s pivovarem spolupracoval. 
Exkurze vedená panem Marešem 
byla na vysoké úrovni, navíc s ochut-
návkou. Poděkování patří panu Ing. 
Řeřichovi a vzpomínat budeme také 
na pana Mareše, kdykoliv budeme 
píti Ferdinandovo pivo.

Jsme rádi, že se nám výlety daří, 
ale již nyní víme, že všechny, které 
bychom kdy chtěli stihnout, nesta-
číme.

JIZERKY
Na konci října jsme v  menší sku-

pince opět vycestovali do Jizerských 
hor, do míst, která máme moc rádi, 
do Penzionu Kitty. Lákavá cenová 
nabídka se nedala odmítnout. Pobyt 
byl zpříjemněn výlety, hudbou při 
závěrečném společenském večírku. 
Zacházelo se s  námi jako v  bavln-
ce. Na jeden večer pro nás připravil 
přednášku s besedou starousedlík p. 
Honza. Skoro dvě hodiny vypravoval 
o  Jizerských horách s  neuvěřitelný-
mi zážitky z Lučan, Jablonce nad Ni-
sou a  z  okolních 
vesnic. Popisoval 
způsoby výro-
by bižuterie, boj 
o  zaměstnání dří-
ve a nyní, problé-
my s  ukončením 
některých fabrik 
jako dlouholeté 
obživy zdejších 
obyvatel, dojíž-
dění za prací i  do 

vzdálených měst, mimo jiné do Pra-
hy. Zdejším lidem nezbývá než uživit 
za každou cenu rodinu a zachovat si 
hlavně čest, neboť okrást souseda 
nebo udělat někomu škodu, to se 
brzy roznese a lidi to neodpouštějí.

Kolem dokola zbarvené stromy, 
vše lákalo k  procházkám na čerst- 
vém vzduchu. Ani jeden den jsme 
nezaháleli. Byli jsme odvezeni na 
Černou studnici a zpět jsme pokra-
čovali pěšky k  penzionu. Další den 
do Nové Vsi, do prodejny bižuterie, 
pak do muzea panenek ve Smržov-
ce, kde jsme byli z krásy a množství 
nashromážděných panenek až z 18. 
století uneseni. Na závěr jsme odjeli 
do Jablonce, kde v muzeu bižuterie 
byl připraven program s prohlídkou, 
prodejem a  občerstvením. Týden 
utekl jako voda. Navíc každý den ve-
černí posezení a  povídání s  přáteli. 
Odpočinuli jsme si a také zapřemýš-
leli. A na jaře opět plánujeme odpo-
činkový výjezd pro malou skupinku, 
rádi se k nám přidávají i senioři z ji-
ných částí Prahy. Tak nezapomeňte, 
na jaře Jizerské hory čekají!

Foto: Zdena Prchlíková

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Koncem roku 2014 v Klubu Senior zazněla 
závěrečná přednáška o zdravotní první 
pomoci, z níž vybíráme:

Pásový opar (herpes zoster) je velmi boles-
tivé infekční onemocnění. Příznaky: chřipkové 
symptomy + únava. Svědění, bolest, brnění pod-
koží, výsev vodnatých puchýřků a velmi intenziv-
ní pálení se formuje do pásu na jedné polovině 
těla. Pozor, infekční virus je obsažen v  tekutině 
puchýřků a  je snadno přenosný! Nejčastěji po-
stiženým místem je trup kolem hrudní nebo be-
derní páteře, ale také šíje, rameno. Vždy je nutná 
návštěva lékaře.

Popáleniny jsou poranění vzniklá působením 
vysokých teplot na povrch těla, např.: horkou te-
kutinou, párou, plamenem, elektrickým popále-
ním, též chemickým poškozením (poleptáním). 
První pomoc: uhašení ohně, svlečení horkého 
oděvu, odstranění vodičů tepla (prsteny, náušni-
ce, náramky), aby se zabránilo dalšímu působení 
tepla. U I. a II. stupně popálenin dostatečně dlou-
ho chladíme, alespoň 20 minut, nejlépe pod te-

koucí vodou. Puchýře nepropichujeme. U malých 
dětí chlazení provádíme jednorázově, aby nedo-
šlo k podchlazení (popáleniny se pak hůře hojí). 
U malých dětí vždy volat zdravotnickou záchran-
nou službu. III. a  IV. stupeň popálenin nechladí-
me, protože došlo k  celkovému zničení tkáně 
a hrozí infekce. Ránu sterilně překryjeme a volá-
me záchranku. Kontrolujeme stav postiženého, 
hrozí šokový stav, bezvědomí.

Vzteklina je akutní virové onemocnění cent-
rálního nervového systému, které napadá jak člo-
věka, tak zvířata. Virus se přenáší slinami, tedy vět-
šinou pokousáním infikovaným zvířetem. Projevy 
onemocnění: U  člověka se vzteklina projevuje 
atypickým chováním, záchvaty zuřivosti, bolestmi 
svalstva, nadměrnou produkcí slin, křečemi, nad-
měrnou vzrušivostí a dalšími poruchami osobnos-
ti. Hlavním příznakem je hydrofobie, což je křeč 
postihující svalstvo především při pokusu o napití, 
je následkem ochrnutí polykacích svalů. Smrt na-
stává v kómatu za současné paralýzy všech svalů. 
První pomoc: Pokud nás zraní jakékoliv zvíře a ne-
jsme schopni dohledat majitele, který by potvrdil, 

že zvíře je očkováno proti vzteklině, vždy je nutná 
návštěva lékaře!

Melanom je nádor vyskytující se převážně na 
kůži, na jehož vzniku se podílí hlavně ultrafialové 
záření, především jeho složka UVB. Vyvíjí se z pig-
mentotvorných buněk. Melanom se většinou pro-
jevuje jako tmavá pigmentová skvrna na kůži. Exis-
tují i  jiné formy, které mají nestejnorodou barvu, 
nepravidelné okraje a kůže může svědět či krvácet. 
Postupně se zvětšuje do šířky, později i do výšky 
a hloubky a mají hrbolatý nepravidelný povrch. Je-
-li melanom zachycen včas, může být chirurgickým 
zákrokem zcela vyléčen. Osobou nejpovolanější 
k prohlédnutí znamének je kožní lékař. Asi největší 
význam má nevystavovat se slunečním paprskům 
(UV záření) bez ochranných krémů. Často pořádně 
prohlédneme svou kůži a  všechny viditelné pig-
mentové skvrny. U  každé pigmentové skvrny by-
chom měli zpozornět, pokud vykazuje tyto znám-
ky: změna barvy, tvaru, velikosti.

V  Klubu Senior máme domluveny ještě další 
zajímavé přednášky z  jiných oblastí. Budeme in-
formovat v programu.

PRVNÍ POMOC
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Na začátku ulice Na Okruhu se 
nachází pozemek městské části Pra-
ha-Libuš, který je dlouhodobě vyu-
žíván jako parkoviště. Od roku 2000 
toto hlídané parkoviště provozo-
vala firma Radix Aliter, s. r. o., která 
v  polovině letošního roku nájemní 
smlouvu vypověděla s  odůvodně-
ním, že provoz je při aktuální výši 
nájmu ztrátový a musí být dotován. 
Nájemní smlouva měla být ukonče-
na k datu 30. 11. 2014.

Přestože by bylo možné tento po-
zemek využít jiným způsobem, rada 
městské části rozhodla, že zde parko-
viště bude zachováno. Na sídlišti Pís-
nice je průběžně výrazný nedostatek 
parkovacích míst. Stavba bytového 
domu v  ulici Ke Kurtům investora 
společnosti Tadainvest pravděpo-
dobně ještě zhorší možnosti parko-
vaní jak během výstavby, tak i  po 
jejím ukončení (podrobnou informa-
ci najdete v listopadovém čísle časo-
pisu U  nás). V  neposlední řadě byla 
zohledněna i  bezpečnost pro maji-
tele vozidel, protože vandalismus, 
vykrádání aut, nebo dokonce jejich 
krádeže nejsou v  současnosti ničím 
neobvyklým. To vše byly pádné dů-
vody, které vedly radu městské části 
k rozhodnutí stávající parkovací plo-
chu v ulici Na Okruhu zachovat a na-
dále provozovat v  režimu hlídaného 
parkoviště, aby byla svěřená vozidla 

ochráněna proti odcizení a poškoze-
ní. V  okolí jsou sice další parkoviště, 
ta však nabízejí pouze dozorované 
parkovací služby. Znamená to, že za 
vozidlo zde zaparkované provozova-
tel nikterak neručí, pokud dojde k ně-
jaké škodě, majitel vozidla nemá ná-
rok na náhradu. V případě, že uvažu-
jete o využití služeb parkoviště, měli 
byste si s provozovatelem v nájemní 
smlouvě jasně definovat, do jaké 
míry bude odpovídat za vaše vozidlo, 
zda se jedná o parkoviště hlídané, či 
pouze dozorované. Je s podivem, že 
za služby na dozorovaném parkovišti 
si provozovatel účtuje jenom nepa-
trně nižší cenu než na parkovišti hlí-
daném, kde nese za svěřené vozidlo 
vyšší zodpovědnost.

O podmínkách dalšího pronájmu 
jednala Rada městské části Praha-
-Libuš s  firmou Radix Aliter bez-
prostředně po obdržení výpovědi. 
Jednatel firmy nabídl radě městské 
části, že nadále bude provozovat 
parkoviště pro městskou část již 
ne jako nájemce, ale jako smluvní 
provozovatel. To by znamenalo, že 
městská část by přišla o roční finanč-
ní částku za pronájem plochy parko-
viště, a  ještě by měsíčně vyplácela 
částku cca 80 000 korun za poskyt-
nuté služby firmy Radix Aliter. Pouze 
nájem od smluvních uživatelů jed-
notlivých parkovacích míst by byl 

příjmem městské části. Dále navrhla 
firma Radix Aliter zásadní změnu re-
žimu provozování parkoviště z  hlí-
daného na dozorované.

Navržené nevýhodné podmínky 
rada městské části Praha-Libuš ne-
akceptovala a v září tohoto roku byl 
zveřejněn záměr pronájmu parko-
vací plochy na části pozemků parc. 
č. 910/69 a 910/81 o výměře 2 775 
m2 v k. ú.Písnice, obec Praha. Proto-
že nebyla ve lhůtě doručena žádná 
nabídka, byl o měsíc později, v říjnu 
zveřejněn nový záměr. Ani za těchto 
stanovených podmínek nebyla do-
ručena žádná nabídka.

Nutnost zachovat pro místní oby-
vatele hlídané parkoviště vedla radu 
městské části ke  zveřejnění třetího 
záměru. K datu 14. 11. 2014 zaslalo 
své nabídky celkem sedm zájemců 
o pronájem parkoviště. Nejvyšší na-
bídková cena byla 81 000,- Kč ročně 
od paní Ing. Mirzade Moulaviové, IČ 
48567078, se  kterou byla následně 
uzavřena smlouva o nájmu.

Snaha městské části, aby občané 
sídliště Písnice, kteří parkují svá vo-
zidla na parkovištích v této lokalitě, 
měli i nadále k dispozici toto parko-
viště, byla korunována úspěchem. 
Veškeré informace městské části 
o  dalším provozu byly opakovaně 
vyvěšené na oplocení tohoto parko-
viště a pokaždé záhy zmizely. 

Žádost o  předání seznamu uži-
vatelů parkoviště firma Radix Aliter 
striktně odmítla a  nepochopitelně 

trvala na fyzickém předání před-
mětu nájmu o  půlnoci ze dne 30. 
listopadu na 1. prosince 2014. Kro-
mě původního a  nového nájemce 
při něm byl za městskou část pří-
tomen i  starosta městské části Jiří 
Koubek a pověřená vedoucí odboru 
správy majetku a  investic Šárka Pi-
chová. Stávající mobilní buňka byla 
předána v takovém stavu, že již ne-
bylo možné ji nadále používat. Aby 
nedošlo k přerušení provozu parko-
viště, zajistila paní Pichová v  krát-
ké době novou buňku, včetně její 
instalace a  likvidace staré. Dopravu 
zajistil bez nároku na honorář pan 
Jan Zach, a tím ušetřil městské části 
finanční prostředky. Za to mu patří 
naše poděkování, stejně jako paní 
Pichové a panu Budílkovi.

Hlídané parkoviště Na Okruhu 
od 1.  12.  2014 provozuje nová ná-
jemkyně Ing. Mirzade Moulaviová. 
Měsíční částka za parkování osob-
ního vozidla je 1  009 Kč, za parko-
vání dodávkového vozidla zaplatíte 
1  411 Kč. V  případě vašeho zájmu 
vám budou veškeré požadova-
né informace poskytnuty na tel.: 
+420 774 189 210.

Věřím, že parkoviště Na Okruhu 
bude nadále přínosem pro občany, 
kteří zde bydlí a  využijí ho v  maxi-
mální možné míře ke své plné spoko-
jenosti. Jsem ráda, že se to podařilo.

PaedDr. Jaroslava Adámková,  
zástupkyně starosty MČ Praha Libuš

PARKOVIŠTĚ NA OKRUHU
I nadále bude parkoviště Na Okruhu sloužit k parkování osob-
ních a dodávkových vozidel.

Novela vyhlášky, která nabyla 
účinnosti dne 1. listopadu 2014, 
změnila některá její ustanovení 
o  ochraně dřevin. Například bylo 
zrušeno ustanovení, které defino-
valo pro účely této vyhlášky plochu 
zahrady a dřeviny v ní rostoucí, pro 
něž nebylo třeba povolení ke kácení. 

Podle novelizované vyhlášky lze 
od 1. listopadu 2014 bez povolení 
kácet ovocné dřeviny rostoucí na po-
zemcích v zastavěném území evido-

vaných v  katastru nemovitostí jako 
druh pozemku zahrada, zastavěná 
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň. 

Nadále platí ustanovení, že povo-
lení ke kácení se rovněž nevyžaduje 
pro ostatní dřeviny s obvodem kme-
ne do 80 cm měřeného ve výšce 130 
cm nad zemí.

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

KÁCENÍ DŘEVIN
Co mění nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich ká-
cení č. 222/2014 Sb.?

Přijďte se dozvědět a  postupně 
si osvojit příjemnou a  laskavou for-
mou interaktivní besedy s odbornicí 
z České alzheimerovské společnosti 
zajímavé rady a  podstatné zásady 
toho, jak si vštípit do paměti důležité 
informace, jak se dokázat co nejlépe 
soustředit, jak udržovat své pozná-
vací funkce stále na  plnohodnotné 
úrovni – toto a ještě mnoho dalšího 

se dozvíte na prvním setkání, které 
se uskuteční v úterý 27. ledna od 10 
hodin v  učebně Akademie seniorů 
v  Klubu Junior, ul. Na okruhu 1 na 
sídlišti Písnice.

Vstup volný.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast sociální, 

vzdělávání, školství a kultury

PRO UDRŽENÍ  
STÁLÉ DUŠEVNÍ SVĚŽESTI
Přijměte pozvání na nový cyklus pravidelných setkávání v roce 
2015 na téma: Jak si udržet stálou duševní svěžest.
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Vznik obtěžujícího kouře souvisí 
jednak se spalováním nekvalitního 
uhlí, nebo dokonce odpadů, a  dále 
se špatným technickým stavem 
kotlů nebo kamen. Občané si čas-
to oprávněně stěžují, že ze souse-
dova komínu vychází kouř, který je 
dusí a  obtěžuje zápachem. Časté 
jsou stížnosti na kouř z vytápění ve 
večerních a  nočních hodinách, což 
znemožňuje v  okolních   rodinných 
domech vyvětrat. Je známo, že do 
ovzduší se spalováním nekvalitních 
pevných paliv, nebo dokonce odpa-
dů, vnášejí znečišťující látky, které 
mají negativní vliv na lidské zdra-
ví. Zvláště nebezpečné jsou směsi 
hrubších i jemnějších prašných a ka-
palných částic, na něž jsou navázané 
polycyklické aromatické uhlovodíky, 
těžké kovy či dioxiny. Znečištěné 
ovzduší dráždí sliznice dýchacích 
cest, částice atmosférického aeroso-
lu se dostávají do plic,  ty nejjemněj-
ší pak až do plicních sklípků. Odbor-
né studie prokázaly, že znečištěné 
ovzduší se podílí na vzniku onemoc-
nění dýchacího ústrojí, kardiovasku-
lárních chorob a  jiných závažných 
onemocnění, významně ovlivňuje 
zdraví a  délku života obyvatel. Nej-
většímu riziku jsou vystaveni obyva-
telé žijící přímo v  dotčené lokalitě, 
zvláště pak nemocní, děti, starší ob-
čané a chronicky nemocní lidé.

V  kotlích na pevná paliva čas-
to shoří všechno možné, počína-
je nekvalitním uhlím a  domovním 
odpadem konče. Změnu vytápění 
ve prospěch ušlechtilých paliv ob-
čanovi nelze nařídit. Narazíme na 

ceny energií, které neustále rostou, 
zatímco finanční možnosti jednotli-
vých domácností jsou různé. Vytá-
pění pevnými palivy je, bohužel, stá-
le cenově výhodné. Prokázat obča-
novi, že v kotli nebo v kamnech spa-
luje odpad, je obtížně proveditelné, 
neboť současná právní úprava ne-
umožňuje orgánu ochrany ovzduší 
vstupovat do obydlí fyzických osob. 
Jak tedy zjednat nápravu?

Odbor životního prostředí a  do-
pravy Úřadu MČ Praha 12 se obrací 
s výzvou na občany, kteří vytápějí své 
domovy pevnými palivy, aby spalo-
vali pouze kvalitní paliva, v  žádném 
případě nevhazovali do topeniště 
odpady, neboť tím by byli i oni vysta-
veni působení zdraví škodlivých látek 
a  potenciálnímu zdravotnímu riziku. 
Odpady rozhodně do kamen a  kotlů 
nepatří. Při spalování plastů, různých 
fólií a  PET lahví, starých palet, dřeva 
z  demolic, rozbitého nábytku a  che-
micky ošetřeného dřeva se uvolňují 
do ovzduší velmi nebezpečné rako-
vinotvorné látky, jako jsou uvedené 
polyaromatické uhlovodíky a dioxiny. 
Při spalování různých celobarevných 
letáků, časopisů a  nápojových karto-
nů jsou do ovzduší zase ve zvýšené 
míře emitovány těžké kovy. V  lokali-
tách s vytápěním pevnými palivy byla 
také v  zimním období zaznamenána 
vyšší koncentrace arzenu. Domácí to-
peniště je třeba provozovat v souladu 
s platnými právními předpisy a návo-
dy od výrobce, aby nedocházelo ke 
zvyšování množství škodlivých látek 
v ovzduší víc, než je nutné a přípustné. 

K  ekologicky přijatelným způso-

bům vytápění se řadí vytápění zem-
ním plynem, elektrickou energií, 
biomasou, alternativními zdroji nebo 
centrální zásobování teplem. Zásad-
ní dopad na emise vypouštěné do 
ovzduší má vedle kvality paliv také 
technické vybavení a  technický stav 
spalovacího zařízení. Ve spalovacích 
zařízeních se mohou spalovat jen ta 
paliva, která jsou pro dané zařízení ur-
čena výrobcem! V  případě spalování 
dřeva, např. v krbech, je důležité, aby 
dřevo bylo dostatečně vyschlé, dopo-
ručuje se nechat ho vysušit alespoň 
dva roky. Suché dřevo lépe hoří, vy-
produkuje méně znečišťujících látek 
a  šetří spalovací zařízení. Provozova-
telé by měli také dbát na pravidelnou 
kontrolu a  čištění spalinových cest, 
provádění revizí spalovacích zařízení 
odborně způsobilou osobou v soula-
du s NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu ko-
mínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

Na současný neutěšený stav do-
mácích kotelen na pevná paliva 
reaguje do budoucna nový zákon 
č.  201/2012 Sb., o  ochraně ovzdu-
ší, v  platném znění. Podle tohoto 
zákona provozovatel spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná pali-

va o  jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do  300 kW, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, bude povinen 
zajistit provedení první kontroly 
technického stavu a  provozu zdroje 
odborně způsobilou osobou nejpoz-
ději do 31. prosince 2016. Od 1. září 
2022 bude pak povinen provozovat 
zdroj tepla pro teplovodní sousta-
vu ústředního vytápění v  souladu 
s  emisními požadavky uvedeného 
zákona, které odpovídají 3. emisní 
třídě podle normy ČSN EN 303-5. 

Připomínáme, že v  Praze již od 
roku 1994 probíhá každým rokem 
program podpory přeměn vytápění 
v  domácnostech, v  současné době 
pod názvem Čistá energie Praha. 
Obyvatelé hlavního města mohou 
získat na základě žádosti finanční 
příspěvek na přeměnu topných sys-
témů ve prospěch ušlechtilých pa-
liv a  obnovitelných zdrojů energie. 
V tomto roce bylo možné získat také 
finanční podporu na modernizaci vy-
tápění centrálního typu při výměně 
starého plynového kotle za nový. 

Ing. Hana Marková, odbor životního 
prostředí a dopravy ÚMČ Praha 12

PŘI VYTÁPĚNÍ DOMOVŮ BUĎME OHLEDUPLNÍ
S nástupem zimního období se pracovníci odboru životního pro-
středí a dopravy Úřadu městské části Praha 12, do jehož kompe-
tence patří ochrana ovzduší v MČ Praha 12 a v MČ Praha-Libuš, 
každoročně setkávají se stížnostmi občanů na obtěžující kouř 
z komínů domácích topenišť, kde se topí pevnými palivy.

Chtěli bychom vás požádat, abyste 
stromky odkládali jen k nádobám na 
směsný komunální odpad. Stromky 
budou průběžně odváženy při pravi-
delném svozu tohoto druhu odpadu. 

„Vánoční stromky nepatří na sta-
noviště separovaného odpadu ani 
na stanoviště nádob směsného 
komunálního odpadu umístěných 
v domech, popřípadě vnitroblocích, 

kde se provádí vynáška nádob přes 
prostory objektu. V  tomto případě 
odkládejte vánoční stromky před 
objekt, na místo přistavení nádob 
k výsypu,“ vysvětluje mluvčí společ-
nosti Pražské služby Radim Mana 
v tiskové zprávě z prosince 2014.

Anna Rusiňáková, odbor životního pro-
středí a dopravy, ÚMČ Praha-Libuš

ODVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vážení občané, podobně jako v předešlých letech se i v letošním 
roce o odvoz vánočních stromků postará společnost, která na 
území naší městské části zajišťuje odvoz směsného a tříděného 
odpadu.

Vážení obyvatelé Libuše a  Písnice, rád bych s  vámi byl v  kontaktu 
i  v  povolebním období a  dozvěděl se, co se v  obci děje i  mimo okruh 
mého působení. Zvu vás proto na posezení a diskuzi k problémům, které 
vás pálí, i k záležitostem, které vás naopak těší a je dobré je podpořit. 

Těším se na setkání s  vámi vždy první středu v  měsíci od 19 h v  sa-
lonku restaurace hotelu Cham, Libušská 37. Že je ten správný den, vám 
připomene již v poledne pravidelná zkouška sirén. V případě, že v danou 
středu bude zasedání zastupitelstva, přijďte naproti do čp. 1. Pokud bych 
se z jiného důvodu nemohl dostavit, obeznámeni budou přímo v restau-
raci. Informovat se můžete také na mém telefonním čísle: 604 266 025 
nebo e-mailem: kadlec.m@seznam.cz. Takto se také můžeme domluvit 
na individuální schůzce pro případ, že by vám první středa v měsíci od 
sedmi nevyhovovala. 

Matěj Kadlec, zastupitel MČ Praha-Libuš

POJĎME MLUVIT O ...
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Jak se změnil váš život od roku 
2010, kdy jste se stal starostou 
městské části Praha-Libuš? Mů-
žete stručně shrnout, jak vy sám 
to vnímáte?

Asi vás překvapím. Nejdůležitěj-
ší událostí od roku 2010 není pro mě 
změna zaměstnání, ale narození dru-
hého syna. Jakkoliv starostování či 
další angažmá je hezká práce, nic se 
nevyrovná tomu, když se vrátím domů 
a oba synové jsou ještě vzhůru a mů-
žeme všichni pobýt aspoň chvíli spolu.

Od roku 2013 jste i poslancem 
v Parlamentu ČR. Budete na 
základě této zkušenosti v novém 
funkčním období zastupitelstva 
městské části nějak měnit svůj 
přístup k funkci starosty?

Snažím se vliv poslance maxi-
málně zhodnotit. Je to pro Libuš 
a  Písnici příležitost ke zviditelnění 
a  prosazení maxima z  toho, co po-
třebujeme. Starostů je v  Praze 57.  
Každý, kdo tento post bere vážně, se 
musí hodně snažit, aby svou měst-
skou část dokázal pozitivně zviditel-
nit. Z pozice poslance se mi některé 
dveře otevírají mnohem snadněji.

Baví vás víc komunální, nebo 
tzv. vysoká politika? Nahlížíte 
teď na komunální politiku jinak, 
když máte zkušenost s tou tzv. 
vysokou?

Komunální politika je víc prak-
tická, a  tedy osobní. V  parlamentu 
jsem zase potkal mnoho skvělých 
lidí z celé republiky z mnoha oborů. 
Média vykreslují jen to horší, zveli-
čují hlouposti, ale že tam je převáž-
ná většina slušných, pracovitých lidí, 
to už neukážou. O  práci ve výbo-
rech, o  hledání kompromisů a  věc-
ném dohadování nad jednotlivými 
paragrafy zákonů se veřejnost ne-
dozví. A  současně tam o  absurdity 
není nouze. Třeba po čtyřech měsí-
cích fungování sněmovny si ke mně 
na obědě přisedl koaliční poslanec 
a říká: „Vás to tady baví, že? Mě vů-
bec. Jsem lékař, chci zachraňovat ži-
voty a tomu, co se děje tady, vůbec 
nerozumím.“ Tak tohle se vám v ko-
munále opravdu nestane.

V roce 2010 jste se stal staros-
tou Libuše a Písnice celkem su-
verénně jako člověk, který zde 
předtím žil jen pár let, veřejně 
neznámá osoba, která se v ko-
munální politice neangažovala. 
Musel jste tedy mít dobrý politic-
ký program… 

Programy skoro nikdo nečte. 
Úspěch ve volbách v  roce 2010 byl 
dán třemi důvody. Dobrý tým, vhod-
ně zacílená a srozumitelná kampaň 
a také popularita TOP 09. Před čtyř-
mi lety efekt lídra nehrál roli, v loň-
ských komunálních volbách to už 
bylo naopak. Lidé mě za uplynu-
lé roky poznali a  vyhráli jsme také 
u  těch, kteří se rozhodovali podle 
lídra kandidátek, nejen podle stra-
nické příslušnosti či předvolebních 
letáků. 

Jak vy osobně interpretujete 
výsledky voleb? Touží podle vás 
občané Libuše a Písnice po změ-
ně? Nebo jsou naopak spokojeni 
se současným stavem? A čím si 
to vysvětlujete?

Pokud jsme jako vítěz z minulých 
voleb posílili z  35 % hlasů v  roce 
2010 na 40 % hlasů v  roce 2014,  
troufám si tvrdit, že si občané přejí 
pokračování stávajícího vedení. Za 
tuto důvěru jsem nesmírně rád, ale 
jsem dalek toho si domýšlet, proč 
tomu tak je. Motivy budou různé.

Čím si vysvětlujete volební odliš-
nost městské části Libuš oproti 
zbytku Prahy, respektive i zbyt-
ku republiky? Myslíme tím jak 
odlišnost kandidátů, například 
zde do zastupitelstva vůbec 
nekandidovalo hnutí ANO, tak 
výsledků.

Ptáte se nesprávného. Slyšel 
jsem, že se kandidáti hnutí ANO 
mezi sebou rozhádali dříve, než stih-
li kandidátku podat. Nepřekvapilo 
by mě to. V sousední Praze 4 se hnu-
tí ANO měsíc po vítězství volbách 
rozpadlo na dva kluby. Jen se o tom 
veřejně nemluví, protože „Babišovi-
ny“ o tom nepíší. 

Neváhal jste před posledními 
volbami, zda se nevěnovat vý-
hradně poslaneckému mandátu?

Váhal. A  nechal jsem to na voli-
čích. Manželka říkala, že mi to lidé 
spočítají, že poslance nikdo nemá 
rád. Nestalo se. 

Proč jste si zvolil jako „svou“ po-
litickou stranu právě TOP 09?

Přihlášku jsem podal na konci léta 
roku 2009, v  době, kdy doznívalo 
roztrpčení z  nezodpovědného kro-
ku tehdejšího premiéra J. Paroub-
ka, který na jaře uprostřed našeho 
předsednictví Evropské unii sestřelil 
vládu a poškodil naši prestiž v Evro-
pě. Byl jsem tehdy přesvědčen, že 

ministr zahraničí Karel Schwarzen-
berg kvůli svému věku v  politice 
končí. On se ale rozhodl i nadále an-
gažovat a založil stranu a pozval do 
ní mladé lidi. To bylo pro mě největ-
ším impulsem ke vstupu do TOP 09. 
Nestačí jen nadávat, je třeba přiložit 
ruku k dílu. 

Jak daleko do budoucna s touto 
městskou částí ve svém životě 
počítáte?

Rozhodně déle, než zajisté obča-
né počítají se mnou (smích). Zakoře-
nil jsem zde, poznal jsem zde skvě-
lé lidi, hodlám tu žít s  rodinou celý 
život.

Loni v listopadu jste se stal před-
sedou pražské krajské organiza-
ce TOP 09. Kam míříte?

Několik lidí v  TOP 09, kterých si 
vážím, mě vyzvalo ke kandidatuře. 
V tajné volbě jsem ze čtyř kandidátů 
hned v prvním kole získal dvě třeti-
ny hlasů ze stovky delegátů. Neče-
kaně silný mandát. Ten je dvouletý, 
v  historii relativně mladé strany to 
budou snad první dva roky bez vo-
leb a  kampaně. Po večerech se se-
tkávám s  členy TOP 09 a  mluvíme 

o  budoucím směřování společnos-
ti, problémech na jejich městských 
částech. Cítím obrovský potenciál 
lidí, kterým není budoucnost Prahy 
a  celé země lhostejná. Nechtějí ji 
nechat na pospas kmotrům či oli-
garchům snažícím se přes politiku 
urvat pro svůj byznys ještě více na 
úkor většiny společnosti za ostenta-
tivního mlčení médií, která si mezi-
tím koupili.

Když se podíváte na uplynulé 
volební období, z čeho máte nej-
větší radost? Co berete naopak 
jako největší neúspěch?

Úspěchem jsou jednoznačně in-
vestice do školských zařízení a  ze-
jména sanace azbestu v  MŠ Ke 
Kašně. Otevřeli jsme novou třídu 
mateřské školky. Zde bych si dovolil 
vyzdvihnout koaličního partnera – 
sociální demokracii, bez které by se 
nám tyto investiční akce nepodařilo 
zafinancovat. Společně jsme zabrá-
nili několika šíleným developerským 
záměrům a  uchránili starou Písnici 
před fatálním nárůstem dopravy 
z pražského okruhu, počet míst ha-
zardu zredukovali na polovinu. Vý-
čet neúspěchů ať řekne opozice.

ROZHOVOR SE STAROSTOU MČ PRAHA-LIBUŠ JIŘÍM KOUBKEM

STAROSTA MUSÍ BÝT NEUSTÁLE V POKLUSU
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Jaké jste si teď předsevzal hlavní 
úkoly jako starosta této měst-
ské části na volební období do 
r. 2018?

Pokračovat v  investicích do škol. 
Rozhýbat zastavené investice na 
rekonstrukce ulic. Pokračovat v inte-
gračních aktivitách zejména našich 
školáků a  všemožně podporovat 
společenský život formou mnoha 
akcí. Zvažujeme rozšíření předškol-
ních míst. Usilujeme o  vypracování 
územní studie u  budoucí stanice 
metra Libuš. Výhledově je třeba za-
jistit lepší zázemí pro městskou po-
licii a tlačit na investiční akce hlavní-
ho města Prahy, ať už je to metro D, 
obchvat Písnice, či nová hasičárna.

Budete se nyní zabývat více také 
problémy Písnice, například 
opravou špatných silničních 
komunikací?

Investice do škol v  Písnici nemůže 
nechat nikoho na pochybách, že pro-
blémy Písnice bereme vážně. Když 
jsem nastoupil v  roce 2010 na radni-
ci, neměli jsme téměř žádná staveb-
ní povolení na rekonstrukce silnic. 
Na ty jsme v  uplynulých letech tlačili. 
A v těchto týdnech se vybírá v soutěži 
zhotovitel rekonstrukce ulice Ke Kašně 
a další budou následovat. Teď ještě, aby 
hlavní město vyčlenilo v  rozpočtu na 
tyto dnes již připravené stavby peníze.  

Pozorujete, že by vám funkce po-
slance pomáhala v prosazování 
některých potřeb městské části 
na pražském magistrátu? 

Pocítily to obě hasičské jednotky 
v počtu peněz na údržbu či výbavu. 

Loni v lednu jsme získali dvě mimo-
řádné dotace pro obě naše základní 
školy ve výši 2,5 milionu korun, nyní 
v  prosinci více než 800 tisíc korun. 
Navázali jsme dobré vztahy na státní 
instituce a čerpáme peníze na integ-
rační projekty v řádu milionů korun 
každoročně. Opakovaně nás navští-
vil primátor Tomáš Hudeček, svou 
osobní účastí nás na semináři po-
ctil i ministr vnitra Milan Chovanec. 
Jeho účast jsem s ním dohodl osob-
ně při zasedání sněmovny mimo ofi-
ciální protokol. 

Složení rady městské části se ne-
změnilo, ačkoli matematicky tu 
na základě výsledků posledních 
komunálních voleb možnost 
byla. Proč považujete toto slože-
ní za dobré pro Libuš a Písnici?

Čistě matematicky jsme jako TOP 
09 a  nezávislí mohli také skončit 
v  opozici, máme „jen“ osm mandá-
tů, všechny ostatní strany mají do-
hromady mandátů devět. Ale vážně 
− jsem přesvědčen, že si voliči přáli 
pokračování současné koalice. Jsem 
konzervativní a nerad měním to, co 
funguje, a  navíc dobře. Nicméně 
všem zastupitelům jsme nabídli 
po volbách možnost se podílet na 
její podobě, a  tak si troufám tvrdit, 
že hranice mezi koalicí a  opozicí je 
u nás velmi nezřetelná.

Jak se vám s radními spolupra-
cuje?

Všichni jsou velmi zkušení. Zná-
me se, víme o  svých přednostech 
i  chybách. Za důležité považuji, že 
se nepřekvapujeme, o všem důleži-

tém se informujeme bezprostředně, 
při jednání s  magistrátem se vhod-
ně doplňujeme podle kompetencí 
či kontaktů. Troufnu si říci, že jsme 
sehraný tým. 

Důvěřujete si vzájemně?
Mnohokrát se stalo, že jsme měli 

na věc jiný názor. Opakovaně i to, že 
příslušný radní z  jednání rady stáhl 
předložený materiál, ke kterému 
měli ostatní výhrady. Přesto se ni-
kdo neurazil, nikdo nikomu nic ne-
oplácel. Na jiných radnicích by se 
mohli od nás v tomto učit.

Proč nikdo z radních není uvol-
něný, tedy takříkajíc „na plný 
úvazek“? Je vůbec možná kvalit-
ní správa městské části v takové 
konstelaci?

Dlouho jsme o tom diskutovali, ve 
hře bylo více variant, i uvolněný mís-
tostarosta. Nakonec jsme zvolili fak-
ticky stávající model s tím rozdílem, 
že po dobu poslaneckého mandátu 
budu za práci starosty pobírat třeti-
nu odměny oproti minulosti. Nezna-
mená to však, že bych pracoval na 
třetinový úvazek. Když zasedá sně-
movna, je to s  mou přítomností na 
Libuši pochopitelně horší, ale i  tak 
se snažím denně na radnici dojít. 
Některé schůzky jsem ale z  radnice 
přesunul do kanceláře ve sněmovně.

A jak se vám spolupracuje 
s ostatními zastupiteli?

S mnohými je spolupráce na po-
čátku, takže se uvidí. U  mě mají 
všichni dveře otevřené, na každého 
si najdu čas.

Jste nejen starostou, poslan-
cem v parlamentu a předsedou 
krajské organizace politické 
strany, angažujete se také ve 
Společnosti pro studium sekt 
a nových náboženských směrů, 
jste členem správní rady Inte-
gračního centra Praha, ale také 
otcem a manželem. Je ve vašich 
silách to všechno plnohodnotně 
zvládnout?

Starosta musí být neustále v  po-
klusu. Sezením nic nedokážete, kon-
takty nezískáte, peníze neseženete. 
Účast ve Společnosti pro studium 
sekt je už formální − jednou za dva 
roky na členské schůzi, správní rada 
Integračního centra se schází dva-
krát do roka. Obě funkce jsou čestné 
a  neplacené. Dávají mi ale příleži-
tost se setkávat se vzdělanými lidmi 
z akademické obce či s lidmi z teré-
nu. Volného času nazbyt nemám, 
s  kamarády v  hospodě na fotbale 
jsem nebyl několik let, do postele 
neuléhám s  knihou, ale s  podklady 
na příští den. Funkci krajského stra-
nického předsedy lze vykonávat ví-
ceméně jen po večerech a  bohužel 
víkendech, s  prací na radnici se to 
časově nekříží. 

Jak vaši časovou vytíženost sná-
ší rodina?

Špatně. A  teď mě prosím omluv-
te, musím už letět domů. Děkuji za 
pochopení.

Ptali se: Jana Leichterová,  
Kateřina Chobotová, Martin Zikeš,  

Jiří Brixi a Hana Kolářová
Foto: Kryštof Štafl

Oslavy jara a  130. výročí písnické 
školy bude doprovázeno bohatým 
programem s  hudebním vystoupe-
ním žáků,  dnem otevřených dveří 
s  komentářem průvodce, výstavou 
s ukázkami dětských prací a starých 
fotografií školy i výrobou v keramické 
dílně nebo zapojením školní kavárny. 
Přípravy na tento den probíhají ve 
škole již nyní. Spolu s  předvedením 
současné podoby školy a výuky v ní 
bychom moc rádi vzpomněli také na 
příběhy jejích bývalých žáků. Prosíme 
tedy ty z vás, kteří mohou zavzpomí-

nat na svá školní léta v Písnici, aby se 
nám přihlásili přímo ve škole u paní 
ředitelky Chýlové nebo u  kronikáře 
na telefonu: 604 266 025 či e-mailu: 
kronikar@praha-libus.cz. Budeme 
velice rádi, podělíte-li se s námi o své 
zážitky, vzpomínky a fotografie, nebo 
dokonce ukážete svá vysvědčení!

Kromě bývalých žáků vyzýváme 
také místní podnikatele. Podpořte 
vznik brožury k oslavám 130. výročí 
školy a  prezentujte na jejích strán-
kách svoji podnikatelskou činnost 
jako její donátoři.

Otázka nejen pro žáky školy: 
Kdo byl Ladislav Coňk, podle 
kterého se jmenuje škola i ulice 
v  Písnici? Napište nám na výše 
uvedené kontakty. Odpověď na-
jdete v právě připravované brožuře 
o škole.

Matěj Kadlec, kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv MČ Praha-Libuš

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

13O LET ZŠ LADISLAVA COŇKA
V roce 1885 se písnická pobočka břežanské školy osamostatnila 
a začala psát vlastní dějiny, které v roce 2015 přinesou významné 
jubileum. Minulost a zejména současnost školy bude prezento-
vána 27. března v rámci Oslav jara. Pro tuto příležitost připravu-
jeme drobnou publikaci, která chce zachytit významné okamžiky 
školy v Písnici a její osobnosti. Pomozte nám je připomenout. 

 Věděli jste, že do roku 1933 
vypadala škola takto?

 Emanuel Muchka: Zásadní muž 
písnického školství.
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Základním útvarem nonsenso-
vé poezie je tzv. limerik: krátká 
báseň o 5 verších a schématu 
a-a-b-b-a, vždy o někom:

Byl jeden dědeček z Tokaje,
sedával na vejcích kvokaje.
Zní to jak pohádka –
vyseděl kuřátka,
ten starý čipera z Tokaje.

Autorem tohoto limeriku je Ed-
ward Lear (1812−1888), anglický 
ilustrátor a spisovatel, kterému v jeho 
dvaceti čtyřech letech vyšla Velká 
kniha nesmyslů (A Book of Nonsen-
se), sbírka limeriků, jež tuto krátkou 
básnickou formu proslavila. Kom-
pletního Leara do češtiny přeložil An-
tonín Přidal, který jej dříve než knižně 
uvedl na jevišti brněnského Divadla 
(v té době jen) Na provázku. To už mi 
bylo dobrých pětadvacet, když s tím 
představením Provázci hostovali 
v Praze a  já byl tak unešen, že jsem 
si jednu báseň hned zapamatoval 
(v knize Příběhy dlouhého nosu byla 
později otištěna trochu jiná verze):

Byl jeden dědeček v Singapuru,
dělal si sekerou manikúru.
Když mu začly prsty padat,
řekl: „To lze předpokládat,
děláš-li si sekerou manikúru.“

Na svá seznámení s  Carrollem 
a Learem si tedy pamatuji, jak jsem 
se seznámil s  Christianem Otto 
Josefem Wolfgangem Morgen-
sternem (1871−1914), zakladate-
lem německé nonsensové poezie, 
si už vážně nevzpomínám. Za svého 
krátkého (zemřel na tuberkulózu) 
života se nedočkal velkého uznání, 
toho se mu dostalo péčí jeho ženy 
Margarety až po smrti. A  o  tom, že 
jeho uznání záhy překročilo němec-
ké hranice, svědčí i  množství jeho 
překladů do češtiny. Téměř komplet-
ního ho přeložil i  Bondy, nejvíce se 
o jeho překlady zasloužil Josef Hiršal 
(1920–2003). Morgensternova poe-
tika není vysloveně nonsensová (je 
to přece jenom Němec), zabývá se 
často lehkým tónem vážnými téma-
ty, což bych vám rád dokázal básní 
Přání pomníku, v níž kombinuji Hir-

šalův překlad v  posledním dvojver-
ší s básnicky přesnějším překladem 
Holanovým:

Vybuduj mi pomník, ach,
z cukru v moře hlubinách.
Proměním se, proudem rván,
v sladkovodní oceán.
Zakrátko pak bez pochyby
doušek ze mne spolknou ryby.
Ty pak zachutnají všem
lidem z Hamburka či Brém.
Tak se ve vší počestnosti
vrátím k vaší společnosti.
Zatímco být kámen?
Hnus! − Pták by na mne trousil trus,
nebo člověk, jenž se zpil,
zdola by mne pomočil...

Vzhledem k tomu, že jsem článek 
pro jeho velký rozsah rozpůlil, mohu 
o Pavlu Šrutovi (1940) krátce po-
jednat už teď. Český básník a textař 
(jeden z  největších žijících), pře-
kladatel a  editor, debutoval v  roce 
1964 sbírkou Noc plná křídel. O  tři 
roky později vydal sbírku Přehlásky, 
která byla pro mne jako milovníka 
poezie – začátečníka jednou ze zá-
sadních:

Balada
Ticho a modré peří. 
To znám. 
Chycené v keři. 
Podřezávají kohoutka. 
To znám. 
Chycený do poutka. 
Výkřik a bílé peří. 
To znám. 
Chycený v keři. 
Podřezávají slepičku. 
To znám. 
Chycená na kličku. 
Hony a dychtivý psí čenich. 
To znám. 
Chycený v obklíčení. 
To znám. 
Chycený v lásce, která tě hostí 
morkem z tvé vlastní kosti.

V letech tzv. normalizace byl Šrut 
současně nezakázaný a nepovolený 
– vycházely mu překlady a básně pro 
děti, některým dobrým skladatelům 
textoval písně, „velká“ poezie mu 
vycházela výhradně v  samizdatu. 

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (102)

NONSENSOVÁ POEZIE V PRAXI
(dokončení z minulého čísla)

Děkuji hasičům Praha-Libuš za pokácení starého ořechu. 
Božena Drábová

V PÍSNICKÉM PEKLE  
BUDE LETOS ZIMA
Na ředitelství Základní školy s RVJ, Ladislava Coňka v Písnici, 
dorazila velmi netradiční stížnost.

Na první pohled zaujala 
už tím, že se z ní kouřilo, po 
stranách byla ohořelá a  za-
páchala sírou. Další zvlášt-
ností bylo, že na obálce ne-
byla uvedena zpáteční adre-
sa. Až teprve pan školník, se 
kterým byla celá záležitost 
konzultována, přišel na to, 
že adresa odesílatele se zvi-
ditelní teprve poté, co se 
přes konkrétní místo přeje-
de zapalovačem. Až po tom 
se ukázalo odkud vítr, nebo 
spíš zápach vane. Dopis při-
šel přímo z pekla a nepsal ho 
nikdo jiný než samotný Luci-
fer! Vládce pekel si stěžoval, 
že mu písnická základní ško-
la přerušila pravidelné do-
dávky zlobivých dětí! Nebude tak prý 
mít levnou pracovní sílu na zatápění 
pod kotlem. Čerti jsou přece čeládka 
líná a vykutálená a nikdo z nich Luci-
ferovi nezatopí. V pátek totiž navštívil 
naši školu Mikuláš, v  doprovodu an-
děla a čerta. Ukázalo se ale, že písničtí 
žáci byli celý rok tak hodní, že si čert 
nemohl nikoho odnést!

„Co teď ale s  tím?“ ptá se paní 
ředitelka. „Přeci nemůžu po dětech 
chtít, aby dobrovolně zlobily! Na 
druhou stranu, ale mít to rozházené 
v pekle, také není žádná výhra!“

Nakonec přišel s  řešením opět 
pan školník, který většinou všech-

no ví a  všechno zná. Se slovy: „Já 
se na to kouknu,“ zmizel ve sklepě. 
Za chvíli už byl zpět i  se starým, již 
vyřazeným přímotopem. „Moderní 
peklo musí jít s  dobou!“ prohlásil 
a řešení bylo na světě. (Lépe řečeno, 
v pekle!) A jak se říká, konec dobrý, 
všechno dobré. Písničtí žáci mohou 
být dál vzorní, hodní a  milí, tak jak 
jsou na to už zvyklí, škola se ekolo-
gickým způsobem zbaví vyřazeného 
materiálu a Luciferovi bude v pekle 
pěkné teploučko.

Veronika Frydlová, ZŠ Písnice
Foto: Veronika Frydlová

V roce 1988 vydal s Josefem Brukne-
rem antologii anglosaské nonsenso-
vé poezie Ostrov, kde rostou hous-
le. Katalog Národní knihovny obsa-
huje autoritu „Pavel Šrut“ k  dneš-
nímu dni (14.  12.  2014) 144 krát. 
A troufnu si tvrdit, že aspoň polovi-
na těch záznamů má takový či ona-
ký vztah právě k  nonsensové poe- 
zii. Nonsensovou inspiraci Šrut pro-
zatím završil prozaickou „lichožrou-
tí“ trilogií (Lichožrouti, Lichožrou-
ti se vracejí, Lichožrouti navždy). 
Nechci zde rozebírat, zda rozšířením 
původního nápadu (za Lichožrouty 
obdržel autor v roce 2008 Magnesii 
literu) nedošlo podobně jako kdysi 
u  Dumase st. a  jeho tří mušketýrů 
k  jakémusi rozmělnění, v  každém 
případě v době, kdy jsou nedospělí 

čtenáři krmeni buď tisícerým fanta-
sy na jedno mystické brdo, nebo po-
hádkami mamin, které ponoukány 
slastmi rodičovství sepisují přeslaze-
né příhody skřítků, ňufíčků & spol., 
projevil Šrut nadhled i  nad těmito 
inspiracemi, přidržel se inspirace 
morgensternovské a představil nám 
bytůstky číhající u prádelníků na pří-
sun poctivé příze z  ponožek, pun-
čocháčů a dupaček, jimiž se pak lá-
dují nehledě na názor majitele. A já 
jsem rád, že na to básník přišel. Když 
se někdy u  nás doma marně hledá 
ponožka do páru, vím, čím to je a ni-
kdo si se mnou neodváží polemizo-
vat. A neříkejte mi, vážení čtenáři, že 
u vás lichožrouti nebydlí...

Jiří Brixi
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KONDIČNÍ CVIČENÍ  
PRO ZDRAVÍ
Chcete upevnit své zdraví v  no-
vém roce? Cítíte potřebu pro sebe 
něco udělat? Přijďte si zacvičit!

Čeká vás kondiční cvičení při hud-
bě formou zajímavých sestav slože-
ných ze cviků výrazně žádoucích pro 
tělo. Po úvodním rozehřátí násle-
duje bodystylingová část tréninku 
formou posilování hlavních problé-
mových svalových skupin a na závěr 
protažení posilovaných svalů a  cel-
ková relaxace tak, aby celé cvičení 
bylo bezpečné a váš pocit příznivý.

Přijďte, s  sebou vezměte pevnou 
obuv do tělocvičny, pohodlný oděv, 
láhev s  pitím a  odhodlání udělat 
první krok ke svému zdraví.

Každé úterý v  18:45−19:45 
hodin v malé tělocvičně Klubu 
Junior.

Hana Zedníková, lektorka

NOVOROČNÍ MISOGI 
(OČISTNÉ CVIČENÍ)

Skupina aikidó při Klubu Ju- 
nior přeje všem příznivcům šťast-

ný nový rok. Zároveň si vás dovo-
luje pozvat na novoroční misogi, 
tj. první očistné cvičení v  novém 
roce. Zahajte s námi rok 2015 s čis-
tým štítem! Toto cvičení proběhne 
3. ledna 2015 od 8 hodin ráno 
v Klubu Junior.

Co je očistné cvičení? Umývání 
je jednou z  nejdůležitějších tradic 
v  japonské kultuře. V  duchovní 
tradici japonské kultury je umý-
vání uvnitř sebe sama nazýváno 
MISOGI a  je to jeden z  hlavních 
účelů meditace. Odpovídá to ev-
ropské psychoterapii, ale s  jinou 
teorií a  metodami. Je mnoho dru-
hů MISOGI, jedním z  nich je ruční 
mytí domácnosti nebo dojo. Miso-
gi, které provádíme v Klubu Junior, 
se skládá z cca 30 min. dechového 
cvičení a  cca 20 min. cvičení se 
zvonky.

Misogi pořádáme pravidelně kaž-
dou první sobotu v měsíci.

Aktuální termín a  další informace 
najdete na: http://ki-aikido-praha.cz/.

Michal Hájek Ph.D.

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

PROGRAM V LEDNU 2015
Na naše úterky s  vámi se těšíme 

a předkládáme program připravený 
pro náročné seniory.
6. 1. | Zahájení nového roku, snad 
s  písničkou pro potěšení… A  že si 
budeme mít hodně a hodně co říci!
13. 1. | Další přednáška paní Ran-
dové, která nám bude vyprávět 
o  manželkách našich politiků. Zve-
me všechny zvídavé!
20. 1. | Na toto odpoledne jsme 
připravili velmi zajímavé informace 
z internetu: jak se mladí lidé dívají na 
seniory, co je větší hrozba než ebola aj.
27. 1. | Máme přislíbenou ná-
vštěvu paní MUDr. B. Mastné, která 
by nám znovu objasnila věčně živé 
téma: Zima, nachlazení a vitamín C.
3. 2. | Přijde pí prof. H. Samcová 
s přednáškou: Nad mapou České re-
publiky. Poslední tři přednášky byly 
velmi zajímavé, nenechte si proto 
ujít! Přednáška začíná v 15.00 hod.
10. 2. | Další přednáška paní prof. 
Randové o  vydané knize Václava 

Havla z  pohledu historičky, hodno-
cení a  i zajímavé doplnění. Předesí-
láme, že kniha je velmi zajímavá.

Vážení senioři!
Přejeme, abyste vstoupili do no-

vého roku s vědomím, že zvládnete 
úplně vše a  nenecháte se zaskočit 
jakoukoli nemocí, a  slibujeme, že 
vám budeme co nejvíce nápomocni. 
Budeme vás hýčkat a  pro potěšení 
dělat, co máme již v plánu, aby váš 
i náš podzim života byl co nejdůstoj-
nější a hlavně spokojený.

Knihovna nás těší, senioři pravidel-
ně docházejí i díky tomu, že ji máme 
vedle klubu k  dispozici každé úterý 
od 14 hodin do 18 hodin. Budeme 
se těšit na nové zájemce z řad našich 
spoluobčanů − věřte, že z 10 000 vý-
tisků, navíc každým rokem nově do-
plňovaných, si vyberete.

Tak vstupte pravou nohou do 
toho správného roku 2015!

Za 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.

LEDEN 2015
(výběr z programu)

7. 1. | ST | Sportování pro nej-
menší s Kájou – přijďte si zacvičit 
a zaskákat si
13. 1. | ÚT | Medaile pro malé 
vítěze – s  Vendulou budete tvořit 
medaili, kterou zvládnou i ti nejmenší
14. 1. | ST | Do školy s  úsmě-
vem – seminář o  přípravě dětí na 
školu, zápisech a výběru školy, začá-
tek akce v 19:30
19. 1. | PO | Tanec a  zpěv pro 
nejmenší – s Martinou si zazpíváte, 
zatančíte a procvičíte angličtinu
20. 1. | ÚT | Zimní ovečka – přijď-
te si s Vendulou vytvořit zimní deko-
raci nejen do dětského pokojíčku

27. 1. | ÚT | Bambulkové zví-
řátko – s Vendulou si vytvoříte ne-
tradiční zvířátko z bambulky
28. 1. | ST | Sportujeme s  Ká-
jou – přijďte si zasportovat

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.

Mateřské centrum Kuřátko 
přeje všem lidem krásný rok 
2015 plný lásky a porozumění.

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 dílnič-
ka, 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.

Nízkoprahové zařízení pro děti 
a  mládež Rozhledna je dostupné 
všem dětem a dospívajícím od 6 do 15 
let. Otevírací doba je pondělí a středa 
od 13 do 18 hodin.

PROGRAM KLUBU 
ROZHLEDNA NA LEDEN
5. 1. | Vítání nového roku s  Roz-
hlednou a  vyhlášení nové soutěže 
„Doba lednová“

7. 1. | Vyrábění lampionů štěstí
12. 1. | Nauč se správně hrát stolní 
fotbálek
14. 1. | S Rozhlednou o šikaně!
19. 1. | Jak si vyplnit předsevzetí?
26. 1. | Multikulturní odpoledne
28. 1. | Promítání filmu na přání

Těší se na vás tým Rozhledny:
Klára a Anička

VALNÁ HROMADA
Výkonný výbor Sboru dobrovol-

ných hasičů Libuš zve všechny své 
členy na výroční valnou hromadu, 
konanou v sobotu 10. ledna 2015 
od 10 hodin v restauraci U Hertlů, Li-
bušská393/225, Praha 4 – Libuš.

Za VV SDH Libuš Pavel Mráz

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů v Libu-

ši vás srdečně zve na hasičský ples, 
který se koná v  sobotu 7. února 
2015 od 20 hodin v  libušské soko-
lovně. K tanci a poslechu bude hrát 
hudební skupina Bueno. Občerstve-

ní a bohatá tombola zajištěno. Před-
prodej vstupenek bude zahájen13. 
ledna 2015, po předchozí domluvě 
na tel.: 777 867 000 a  v  den plesu 
od 16 hodin v sokolovně. Cena vstu-
penky je 150 Kč. Těšíme se na vaši 
účast.

Za SDH Libuš Pavel Mráz

SDH LIBUŠ

LAČHE ČHAVE
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Soutěžilo se ve dvou kategoriích a sešly se zajímavé záběry amatérských 
i  profesionálních fotografů. Hodnoticí komise měla za úkol vybrat tři nej-
lepší z každé kategorie a z porovnání výsledků pěti hodnotitelů vzešly dvě 
vítězné trojice. Shodou okolností jsou na prvním i na druhém místě v každé 
kategorii stejní vítězové, vlastně vítězky. 

TAK TO VIDÍM JÁ Fotosoutěž Tak to vidím já, kterou jsme v roce 2014 vyhlásili 
podruhé, oslovila celkem 22 fotografů.

1

1. kategorie – Život městské části aneb Co se děje v Libuši a Písnici

2. kategorie – Zajímavý záběr z objektivu umělce

Všechny informace k soutěži a vítězné fotografie naleznete také na webových stránkách: www.praha-libus.cz. 
Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za příspěvky. Neváhejte pořizovat fotky i nadále, v roce 2015 vyhlásíme soutěž znovu.

Jana Martínková, koordinátorka projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21, ÚMČ Praha-Libuš

AUTOŘI OCENĚNI 
VÝPRAVNOU 
KUCHAŘSKOU KNIHOU

Pomalu, ale přece se recepty v re-
dakční poště začaly objevovat. Ma-
rie Smetanová nabídla v  letním 
dvojčísle Babiččiny květákové 
placičky a Jana Černá tradiční ro-
dinné Masové koule na 
rajčatech a v prosincovém 
čísle pak spontánní prázdni-
nový recept Buřty na pivu, 
Martin Zikeš v tomtéž čís-
le prozradil své tajemství, 
jak dělá Houbové škvarky, 
a ještě něco navíc.

Všem třem přispěvatelům děku-
jeme, a protože těžko rozlišit, čí re-
cept je lepší, je všechny odměňuje-
me výpravnou kuchařskou knihou 
Vše kolem vaření.

Těšíme se, že rubrika Recepty 
s  příběhem se bude díky čtenář-
ským příspěvkům Libušáků a  Pís-

ničáků nadále v  časopisu 
U  nás objevovat. Několik 
dalších už dorazilo. Na 
konci tohoto roku opět 
počítáme s  oceněním au-
torů. Máme pouze jediné 
pravidlo: Prosíme, posí-
lejte pouze vaše osobní či 

rodinné jedinečné recepty, ne kopí-
rované z internetu − na redakční e-
-mail: hana.kolarova@tiscali.cz.

RYCHLÝ OVOCNÝ KOLÁČ
K  vyzkoušení vám tentokrát na-

bízíme recept paní Věry Křenkové, 
která uspěla v soutěži O nejlepší jab-
lečný koláč na loňském Jablkobraní.
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek moučkového cukru

1 hrnek mléka
½ hrnku oleje
2 celé vejce
1 prášek do pečiva

Zamíchat, vylít na vymazaný 
a  moukou vysypaný plech. Poklást 
ovocem a posypat žmolenkou. Péct 
ve vyhřáté troubě při teplotě 220–
230 °C. Doba pečení 15–20 min.

(red)

RECEPTY S PŘÍBĚHEM (4)
Loni jsme vyhlásili pro čtenáře časopisu U nás soutěž Recep-
ty s příběhem. Jde o to nabídnout ostatním z Libuše a Písnice 
osvědčené osobní či rodinné recepty, a navíc je doplnit aspoň 
krátkým popisem či vyprávěním, jak vznikly – může to být rodin-
né dědictví zrovna jako návod vyvinutý osobní zkušeností nebo 
třeba objev vzešlý z náhodné situace.

Ilustrační foto z Jablkobraní 2014: Veronika Spálenská

1. místo: Magdalena Skalníková, Irma 
Kaňová − Na cestě z Cholupic
2. místo: Magdalena Skalníková, Irma 
Kaňová − Rozálka v obilí
3. místo: Jiří Ondruška − Slunce v domě

2

2
3

3

1. místo: Iva Urbanová − Jak pavouček v pavučině
2. místo: Iva Urbanová − Sportovně naladěná 
vnučka na hřišti
3. místo: Martina Franzová − Škola končí i pro nás!

1
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URBAN PNEU HLEDÁ

mechanikana hlavní pracovní poměr

Požadavek: výborný zdravotní stav

Bližší informace na tel. 777 601 491

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

Milan Chroustovský,  
tel.: 603 442 075

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
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