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INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ:
PŘES 20 MILIONŮ
JAK HLÍDAT HAZARD
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1| Veřejná diskuse nad projektem metra D.
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2| Masopustní veselí a příchod nového lunárního roku.
3| U zápisu budoucích prvňáků – ZŠ Meteorologická.
4| Notičky v Mateřské škole Lojovická.
5| Starou Písnicí prošel tradiční masopustní průvod.
Foto: Kryštof Štafl, Veronika Radová, L. Hrubý, p. Zelenková
a Marie Štaflová.

ZVEME

POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST
MOZKOVÝ JOGGING

Znáte to správné „know-how“,
jak si rychle a spolehlivě zapamatovat vše, co potřebujete?
Vězte, že velmi často to s naší
pamětí není vůbec tak zlé, jak jsme
se domnívali, a že správně zvolený
postup osvojení informací přináší
překvapivé výsledky! Chce to jen vědět, jak na to, a pak zvolené postupy
používat.
V rámci Národního týdne trénování paměti vás srdečně zveme na
otevřenou první prezentaci certifikovaného trenéra paměti Mgr. Marka Steina v úterý 17. března od 14.30
hodin do učebny v Klubu Junior, Na
Okruhu 1 na sídlišti Písnice.
Vstup volný pro všechny účastníky bez rozdílu věku.
Přijďte se podívat na zajímavou
nabídku, jak urychlit cestu ke zvýšení vlastního sebevědomí!

PRO UDRŽENÍ STÁLÉ
DUŠEVNÍ SVĚŽESTI

Pokračující cyklus setkávání
v roce 2015 s odbornou lékařkou z České alzheimerovské
společnosti na téma Jak si udržet stálou duševní svěžest.
Na našem dalším společném setkání s MUDr. Helenou Novákovou se budeme tentokrát věnovat tématu, které volně navazuje na téma předchozí
a o němž jste se chtěli dozvědět více:

péče o lidi s demencí či jinými chronickými onemocněními s podtitulem:
Jak dlouhodobě zvládat péči o blízkého člověka a „nevyhořet“.
Přijměte pozvání na úterý 24.
března od 10 hodin do Klubu Junior,
učebna Akademie seniorů v přízemí, ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice.
Akce je otevřena široké veřejnosti.
Vstup volný.

OTEVŘENÁ SETKÁNÍ
S HUDBOU

Připravili jsme pro vás cyklus
malých hudebních 45minutových setkání s koncertními
nástroji naživo přímo v naší
městské části.
Přijďte se zaposlouchat do tónů
klavírních děl W. A. Mozarta či G. F.
Händela – uslyšíte je v podání mladého nadějného klavíristy p. Dalibora Havlíčka v zrcadlovém sále Klubu
Junior. A ochutnávka to bude opravdu pestrá – vedle klasických skladeb
zazní také krásné filmové melodie,
které nestárnou.
Poprvé se naše malé hudební
setkání otevře ve středu 18. března
v 19 hodin na adrese Na Okruhu 1
na sídlišti Písnice.
Vstupné dobrovolné.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

POZVÁNÍ PRO SENIORY
JARNÍ KURZY PC PRO SENIORY V LIBUŠI A PÍSNICI =
= AKTIVNÍ VSTUP DO ROKU 2015!
Nebojte se nových výzev
a přijďte potrénovat své
schopnosti! Pro všechny seniory, kteří se nedostali do podzimních kurzů PC, nyní připravila radnice aktuální jarní
kurzy PC.
Smyslem práce s PC bude již tradičně vedle seznámení také schopnost osvojit si a zajistit bezproblémový přístup k aktuálním informacím, které člověk přirozeně využívá
ve svém každodenním životě.

Všichni zájemci si mohou po přihlášení vybrat zařazení do skupin
podle svých znalostí a pokročilosti
a v ní za asistence lektora postupovat ve výuce dále.
Zápis do jarních kurzů PC pro seniory se koná v úterý 17. března
od 11 hodin v počítačové učebně Klubu Junior v 1. patře, ul. Na
Okruhu 1, sídliště Písnice.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

MC Kuřátko zve 17. 3. 2015 od 10:00
na seminář

VÝŽIVA MALÝCH DĚTÍ S MUDR. CABRNOCHOVOU
Info: kuratkomc@seznam.cz, 777 001 719
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MČ Praha-Libuš
předběžně nabízí obyvatelům rodinných domů
ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
v rámci připravovaného projektu

Neplaťte za bioodpad.
Kompostujte sami!
Zájemci, hlaste se, prosím na e-mail:
ziv.prostredi@praha-libus.cz,
nebo vyplněním dotazníku
na webových stránkách
městské části:
www.praha-libus.cz.
Další informace
v příštím čísle.

& Oslava 130. výročí
písnické školy

pátek 27.

března 2015

od 1500 do 1900

Na prostranství před základní školou
v ulici Ladislava Coňka
a hasičskou zbrojnicí v Písnici,
u rybníka Obecňák
a na hřišti základní školy.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora
integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ zaměřeného na
integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

KRONIKA

SLOVO STAROSTY

Vážení občané, v únoru proběhlo
v Libuši jedno z našich vůbec nejdelších zastupitelstev, ačkoliv na
programu byly pouhé čtyři body.
Připomínkovali jsme totiž stavební dokumentace pro metro D.
Jednání předcházelo i veřejné projednání v Klubu Junior. V uplynulých letech jsem při různých setkáních s vámi, občany, dostával často
otázky na metro D. Také proto jsme
uspořádali veřejné projednání, které
bylo co do počtu účastníků nejúspěšnější akcí tohoto typu za uplynulých pět let. Na vaše otázky trpělivě odpovídali zástupci projektantů
z firmy Metroprojekt, a. s., a společnosti IDS, a. s, kteří projekt metra D
připravili. Z první fáze připravované
trasy metra D mezi Pankrácem a Pís-

nicí budou tři stanice na území Libuše a Písnice, pět na území Prahy
4. Zastupitelé naší městské části se
důkladně seznámili jak s jednotlivými stanicemi a trasou na našem území, tak i s připomínkami a podněty
vás, občanů, a sami přispěli mnoha
nápady. Oceňuji zde zejména nové
členy zastupitelstva, kteří těch podnětů měli nejvíce, byť některé se
v následné diskuzi ukázaly být jako
nerealizovatelné či zbytné. Výsledkem našeho snažení je usnesení,
které jsme zaslali jak projektantům,
tak i přímo budoucímu investorovi –
Dopravnímu podniku hlavního města Prahy. Kdybychom neměli vlastní
zastupitelstvo, byli bychom nuceni
se spolehnout na některou z větších městských častí, že tuto práci
za nás odvede. K mému překvapení
se v sousední Praze 4 neuskutečnilo
žádné setkání s občany ani zastupitelstvo v termínu do konce února
nepodalo žádné připomínky. Že by
projekt byl tak bezchybný, že není
na co poukázat? Pochybuji. Či snad,
že by občany stavba dotčených budoucích stanic jako Nové Dvory či
Olbrachtova nezajímala? To určitě
ne, mnozí občané Prahy 4 se byli
s projektovou dokumentací seznámit na našem úřadu, neboť se o této

možnosti dočetli v novinách. Zmíněný nezájem ze strany představitelů
Prahy 4 není možná až tak náhodný.
Jak jsem už opakovaně slyšel, někteří představitelé této městské části by
před metrem dali přednost spíše variantě prodloužení několika tramvajových tras. To mě trochu děsí. Podpora, či nepodpora Prahy 4 může
být pro stavbu metra velmi důležitá
i proto, že nový starosta Prahy 4 je
také členem Zastupitelstva hlavního města Prahy. Důvěru ve mně
nevzbuzuje ani Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy,
která se v téměř dvacetistránkovém
textu o této investici zmínila jen touto jedinou větou: „Rada bude pokračovat v přípravě výstavby metra D
jako samostatné trasy metra z Náměstí Míru do Písnice.“ Nic víc. Budou pokračovat – správně, ale jak?
Není jasné. Harmonogram stavby?
Žádný. Jaké možnosti financování?
O tom ani slovo. Vzhledem k tomu,
že se může jednat o nejvýznamnější
stavbu, kterou tato koalice v hlavním městě v příštích letech zahájí, očekával bych, že se této prioritě budou v tomto jinak dlouhém
programovém prohlášení věnovat
obšírněji. Jediným viditelným krokem je vyčlenění částky 600 milionů

korun v letošním rozpočtu na výkupy pozemků. O financování metra ale žádné konkrétní představy
nejsou. Stavba bude stát určitě 25
miliard, možná o deset více. Podpora z fondů Evropské unie může být
ohrožena, pokud se Praze nepodaří
Evropskou komisi přesvědčit, že tato
stavba převede dostatek cestujících
z povrchové dopravy na tento ekologický provoz. I tak by podpora
z Evropských fondů byla někde kolem pěti, maximálně sedmi miliard
korun, tedy zhruba jedné pětiny
stavby. Pokud by měl být dodržen
kdysi vyřčený harmonogram zahájení stavby v roce 2017, o jejím financování musí být jasno už letos.
Přejme si, aby dlouhodobý zájem
zvítězil nad krátkodobými řešeními
a aby se jihovýchodní oblast Prahy,
extrémně zatížená povrchovou dopravou, metra dočkala. Rozvoj Prahy
nesmí ustrnout a metro D je z tohoto pohledu jasně smysluplnou investicí pro další generace.
Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: Veronika Rejmanová

RADNICE

NÁPRAVA POVODŇOVÝCH ŠKOD Z LÉTA 2O13
Městská část Praha-Libuš koncem loňského roku obdržela z Fondu solidarity Evropské unie částku ve výši 106 477 Kč na krytí
finančních výdajů, které byly použity při červnových povodních
v roce 2013 na odstranění povodňových škod z rozpočtu městské části.
Jednalo se o uvedení komunikací
do sjízdného stavu, odstranění odpadů a odvodnění ploch v blízkosti rodinných domů. Hlavní podíl na
odstranění povodňových škod mají
Sbory dobrovolných hasičů z Písni-

ce a Libuše. Poskytnutí dotace pro
městské části koordinoval kraj Praha.
Anna Rusiňáková, odbor životního
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Povodeň v polích poblíž rodinných domů v ulici Ke Kašně.

Fond solidarity EU, s maximálním ročním rozpočtem 500 milionů eur pro období
2014−2020, byl založen v roce 2002 v návaznosti na rozsáhlé povodně ve střední Evropě v létě stejného roku. Jeho cílem je přispívat státům postiženým přírodní katastrofou
velkých rozměrů na nápravu vzniklých škod. Od doby jeho vzniku byl fond využit při 56
katastrofách, ke kterým patřily záplavy, bouře, lesní požáry, zemětřesení a sucha. Doposud fond podpořil 23 zemí celkovou částkou téměř 3,6 miliard eur.

Povodeň v centru staré Písnice v ulici Zátoňská.
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Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace
na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ zaměřeného na integraci cizinců
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
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MASOPUSTNÍ VESELÍ
A PŘÍCHOD NOVÉHO LUNÁRNÍHO ROKU
Dračí tanec, kaligrafie a vietnamské závitky na straně jedné, na druhé veselá masopustní taškařice, zabijačkové speciality a Mnichovické perníky, to je jen malá část toho, co bylo k vidění a ochutnání během Festivalu asijského lunárního roku a staročeského masopustu v sále restaurace Dong Do v neděli 15. února.
Probíhal tu již druhý ročník spojených oslav českých a vietnamských
tradic, které se váží k tomuto únorovému období. Na začátku se sál restaurace zaplnil do posledního místa a přítomní mohli sledovat bohatý
program na pódiu, ochutnat vynikající pokrmy a vyrobit si zajímavé
předměty u workshopů.
Úvodním slovem pozdravil přítomné starosta městské části Praha-Libuš Jiří Koubek a předseda Svazu
Vietnamců v ČR Hoang Dinh Thang.
Oba pánové přivítali přítomného
velvyslance Vietnamské socialistické
republiky v ČR pana Truong Manh
Son a další čestné hosty. Mezi nimi
byl i starosta MČ Praha 4 Petr Štěpánek, radní z MČ Praha 6 Jaromír Vaculík, zástupci vedení městské části
Praha-Libuš, městské části Praha 12
a městské části Praha 11. Poté se
rozpoutalo impozantní představení
dračího tance, veselé a rozverné vystoupení dětí z folklórního souboru
Lučinka, lidový tanec a zpěv inspirovaný vietnamskými tradicemi. Bouřlivé ovace vyvolalo vystoupení mladého vietnamského zpěváka s písní
Karla Gotta Lady Carneval, který by
se se svým přesvědčivým hlasovým
projevem nemusel stydět ani před
mistrem Gottem. Pěkně od podlahy
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pak zahrála česká muzika Špalíček
a vystřídána byla tanečním vystoupením vietnamských žen z Kladna.
Tuto část programu doplňovaly stánky s vietnamským a českým
jídlem, masové zabijačkové pokrmy
i masopustní koláčky připravené
podle původních receptur. Spousta
zájemců se sešla u stánků s levandulovými panenkami, Mnichovickými
perníky, výtvarnými dílnami inspirovanými vietnamskou i českou tematikou, ale také u specifického umění
asijské kaligrafie a asijského horoskopu. Navazovaly stánky s vietnamskou kávou, čajem a ingrediencemi
pro přípravu asijských pokrmů.
Po krátké přestávce začal pravý
český masopust plný veselí, překvapení, kouzlení a rozvernosti.
Čarovalo se, objevovaly se masopustní masky, v sále se prodával
kůň a probíhaly další tradiční zvyky
z masopustního průvodu. Zapojil se
celý sál, včetně přítomných hostů.
Vyvrcholením byl společný tanec
v jednom velkém kole. Došlo tak na
symbolické propojení kultur obou
národů. Program tím však nekončil.
Na pódiu se následně představily
finalistky Miss Vietnam ČR, včetně
vítězky, a ukázaly krásu a ozdobnost
vietnamského tradičního kroje ao

ZVEME

dai, zatančila skupina vietnamských
tanečnic a zahrála hudební skupina.
Během posledního tanečního vystoupení českého folklóru vstali přítomní ze židlí a v párech si zatančili
mazurku.
Věříme, že festival naplnil očekávání, přispěl k poznání zvyků a tradic a byl pro všechny přítomné příjemným zážitkem a inspirací.
Festival se uskutečnil díky podpoře městské části Praha-Libuš,
Svazu Vietnamců v ČR, společnosti
Saparia, a. s., a Ministerstvu vnitra
ČR v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ
Praha-Libuš v roce 2015“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
Děkujeme také spoustě dobrovolníků a členům různých spolků, kteří
se do organizace akce zapojili, týmu
kuchařek ze školní kuchyně ze zá-

kladní školy v Písnici, řeznictví pana
Melichara z Libuše a dalším ochotným místním lidem.
Těšíme se na setkání na dalších
komunitních akcích.
Jana Martínková
Foto: Veronika Radová
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SOKOLSKÝ PLES
V sobotu 31. ledna pořádal
výbor T. J. Sokol Libuš
v libušské sokolovně
tradiční Sokolský ples.
K tanci a poslechu opět hrála hudební skupina Bueno. Podle ohlasů
účastníků a pořadatelů se ples vyda-

řil. Těšíme se na setkání při příštím
Sokolském plese, který se bude konat v sobotu 30. ledna 2016.
Výbor jednoty děkuje všem dárcům, kteří věnovali dary do tomboly.
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš
Foto: Irina Horáčková, T. J. Sokol Libuš

MŠ K LUKÁM
Těšili jsme se na skutečnou zimu se zasněženými domy, zahradami, zamrzlými rybníky, chtěli jsme stavět sněhuláky, koulovat
se, sáňkovat, klouzat se nebo bruslit. Ovšem taková zima je jen
na horách.
Ve školce jsme sněhuláky malovali,
sněhové koule jsme vyráběli z papíru
a koulovačky jsme si užívali, ale jen
ty papírové. V tělocvičně jsme hráli
na bruslení a sáňkování, kopce jsme
nahradili lavičkami a povrch tělocvičny jsme proměnili v ledovou plochu.
Zkrátka za pravou zimou jsme nemuseli do hor, stačila trocha fantazie.
Do skutečných hor se chystáme.
Na poslední víkend v březnu plánujeme s dětmi, rodiči i některými paními učitelkami návštěvu Harrachova. O zábavu bude postaráno, i kdyby nebyl sníh. Kdo víkend v Harrachově zažil, už se jistě těší na další.
Těšíme se také na karneval, zdobíme třídy, vymýšlíme masky a paní
kuchařka vymýšlí veselé a chutné
dobroty pro tento den.
Nemůžeme se také dočkat návštěvy knihovny na Jižním Městě,
na další divadelní představení, na
Velikonoční soutěžení a dílnu. Děti,
které chodí plavat, se těší na každý
pátek, kdy si užívají vodních hrátek
v bazénu v Jesenici. Kurz plavání
končí začátkem března a možnost
se vystřídat mělo 30 dětí. Plavání se
líbilo jak dětem, tak i rodičům, další
kurz bude probíhat příští školní rok
od září.
Ve spolupráci s rodiči a městskou
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částí se podařilo obnovit prostředí
mateřské školy. Děti mají ve třídách
nové koberce, jsou vyměněné staré
kryty na topení a herničky jsou vybaveny novým nábytkem. Během
jarních prázdnin bude vybudován
průchod mezi třídami, což ulehčí
přecházení dětí i rodičů z třídy do
třídy, hlavně odpadne stěhování
a přenášení oblečení a obuvi.
Připravujeme se také na zápis nových dětí, letos budeme moci přijmout kolem 20 nováčků. Nastoupí
na místa dětí, které se těší do 1. třídy. Však se na vstup do školy celý rok
poctivě připravovaly!
Máme radost z toho, že i další rok
u nás budou pracovat paní asistentky Lucka a Jana, a doufáme, že bude
pokračovat i práce logopedky, paní
Majerové. Jejich pomoc při práci
s dětmi s odlišným mateřským jazykem je nesmírně přínosná a u těchto dětí jsou vidět velké pokroky.
Těšíme se, až se vrátí paní učitelka Hanka po operaci kyčle. Přejeme
jí rychlou rekonvalescenci. Velký dík
patří paní učitelce Vlastě Konopáskové, která za ni zastupovala.
Příjemné prožití zbytku zimy přeje:
Marta Hrubá a kolektiv MŠ K Lukám
Foto: archiv MŠ K Lukám

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL LIBUŠ,
která se koná v pátek 27. března 2015 v 18.00 hodin v sokolovně.
Prezence přítomných v 17.30 hodin.
Program:
1. Zahájení VH | 2. Vystoupení komorního sboru Libuše
3. Návrh a schválení programu | 4. Návrh a schválení komisí
5. Úvodní zpráva o činnosti jednoty za rok 2014
6. Zprávy náčelníka a náčelnice o činnosti odboru všestrannosti
7. Zpráva o činnosti odboru sportu – volejbal
8. Zpráva o hospodaření v r. 2014 a návrh rozpočtu na r. 2015
9. Zpráva kontrolní komise | 10. Zpráva o členské základně
11. Zpráva vzdělavatele | 12. Vystoupení hostů
13. Rozprava ke zprávám a jejich schválení | 14. Návrh usnesení
15. Schválení usnesení a závěr
Srdečně zve: Výbor T. J. Sokol Libuš

MŠ LOJOVICKÁ
Do Mateřské školy Lojovická
přijede za dětmi každý měsíc
divadélko, někdy i dvakrát.
Například v únoru to bylo představení O lakomé Barce od Jana
Wericha. I když se jednalo obsahově
o těžší žánr, děti zaujalo, děj pochopily a odnesly si ponaučení.
Nejen, že k nám divadélka jezdí, ale i paní učitelky připravují pro
děti vlastní dramatizace a divadla
s maňásky a také osobně ztvárňují
různé postavy. Naposledy hrály výpravné představení ve třídě Kytička
O notičkách a klavíru. Do hry se zapojila většina zaměstnanců i mimo učitelský sbor. U dětí představení sklidilo velký úspěch, o kterém několik dní
hovořily na svých třídách i doma.
V období masopustu děti vyráběly různé masky, v kterých si samy
hrály divadélka. Ve třídě Čtyřlístek
proběhl masopustní průvod za doprovodu hudebních nástrojů. Mateřská škola ve spolupráci s Inkou
Rybářovou uspořádala karneval, na

Jak se mají děti
v Mateřské škole
Lojovická?
NAŠE DOPORUČENÍ:
Otevřete si stránky
www.mslojovická.cz − fotogalerie, akce, zápis dětí do MŠ.
A přijďte se podívat!
Zápis do MŠ Lojovická
9. 3. – 13. 3. 2015
Den otevřených dveří
5. 3. 2015
Hrací dopoledne
6. 3., 11. 3., 13. 3. 2015
který děti přišly v maskách, na jejichž zhotovení nebo zapůjčení se
podíleli i rodiče.
Petra Dufková, Ludmila Likavčanová
Foto: Václav Kuthan

KRONIKA

MŠ MEZI DOMY
HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

Na základě loňských zkušeností
s výcvikem lyžování předškolních
dětí jsme se opět přihlásili do projektu Hravého lyžování mateřských
škol. S obavami jsme očekávali,
zda se tato oblíbená sportovní aktivita nebude muset v letošní zimě
skoupé na sníh nakonec zrušit. Ale
provozovatelům areálu v Chotouni
u Jílového stačilo pár mrazivých dní
a díky zasněžovacímu systému dokázali vyrobit dostatek sněhu. A tak
třetí týden v lednu mohli zájemci
absolvovat lyžařský výcvik.
Výjezdový lyžařský kurz probíhal
opět v odpoledních hodinách od
pondělí do pátku. Pro ty, kdo neměli vlastní lyže, byla v rámci Hravého
lyžování možnost zapůjčit si výbavu
za výhodnou cenu.
Děti se i s pedagogickým dopro-

vodem přepravily do střediska přistaveným autobusem. Tam už na ně
čekali školení instruktoři, kteří si je
rozdělili do skupinek podle dovedností. Pod jejich vedením se některé
čtyřleté děti pokoušely o první krůčky v nezvyklém obutí, učily se otáčet
na lyžích nebo vstávat při pádu, zastavit v pluhu… Ty zdatnější již využívaly sjezdovku s vlekem a používáním různých pomůcek a doplňků
se zdokonalovaly v lyžařských dovednostech. Jedna přestávka s občerstvením ve vyhřívaném prostoru
a dvě hodiny odpoledne na sněhu
vždy utekly jako voda. Za týden dokázaly děti neuvěřitelné pokroky.
A už tady byl závěrečný den ve
znamení závodů v jednotlivých výkonnostních kategoriích, s ohledem
na individuální dovednosti. Slavnostní vyhlášení výsledků, předává-

Blíží se zápisy do MŠ!
MŠ Mezi Domy ve spolupráci se Společností Montessori
Vás srdečně zve na:

přednášku o Montessori pedagogice.
Kdy: 10. 3. 2015 v 16:30
Kde: MŠ Mezi Domy, třída Montessori
Přednášející: Mgr. Kamila Randáková
Vstup zdarma
Nejste si jisti, zda tradiční výchovný systém je pro Vaše dítě to pravé?
Přijďte si poslechnout lektorku a členku Společnosti Montessori, která
je mnoho let i konzultantkou v otázkách teorie a praxe Montessori
pedagogiky. Těšíme se na Vás!
Irena Procházková, ředitelka MŠ Mezi Domy
www.msmezidomy.cz
www.montessori.cz

ní diplomů a medailí. Byly jsme překvapené vysokým počtem rodičů,
ale i prarodičů, kteří se přijeli podívat na první úspěchy svých malých
sportovců – radostné povzbuzování, výkřiky, natáčení a blesky fotoaparátů nebraly konce!
Zábavnou formou a ještě ve skupině vrstevníků jde vše snáz a s nadšením. Za skvěle odvedenou práci
patří dík vedoucí projektu Mgr. Pavle
Novotné a jejím spolupracovníkům
a především p. učitelce Vidové, asistentkám p. Staré a Jindráčkové za
obětavou pomoc všem malým lyžařům. Týden lyžování proběhl díky
úžasnému a sehranému týmu v absolutní pohodě, a byl tak velmi atraktivním zpestřením a obohacením
Školního vzdělávacího programu
Mateřské školy Mezi Domy.
Irena Procházková,
ředitelka mateřské školy
Foto: Irena Procházková

OBJEVUJEME SVĚT

K velmi oblíbeným projektům
v naší mateřské škole patří téma
s názvem Vesmír – sluneční soustava. Proto jsme také každoročně navštěvovali Planetárium v Královské
oboře. Letos nás ale zaujala nabídka
mobilního planetária, tedy planetária, které za námi přijede až do školky.
Hned na počátku zaujal děti velký
nafukovací stan, který zaplnil celou
třídu. Do jeho prostor jsme vstupovali bosí se zatajeným dechem.
Přenosná planetární kupole slouží
jako promítací plátno pro projekci
nejen „umělé oblohy“. Audiovizuální představení sledovaly děti vleže

nad sebou, což jim přineslo jedinečný zážitek. Seznámily se s příběhem
krtka Platóna, který žije se svou krtčí
mámou a tátou hluboko v zemi,
kam svítí Slunce jen skrz malý otvor
ve skále. Malý krtek je velmi zvědavý a bystrý. Trápí ho otázka, proč
Slunce přes otvor do jejich krtčí díry
někdy svítí, a někdy ne. Vrtá mu hlavou, jak asi vypadá svět venku. Chtěl
by přijít na to, jak všechno na světě
funguje. Jednou mu rodiče konečně
dovolí, aby vyrazil sám ven, a tak se
se svým učitelem Sokratem a třemi
kamarádkami žížalami vydá objevovat nepoznané z podzemí ven na
povrch. Tam se učí, proč je na Zemi
den a noc, proč Měsíc mění na nebi
svůj tvar, a taky sám díky pokusu
objeví, proč ve městě nemůžeme
pozorovat hvězdy.
Výukový program pro diváky
předškolního věku Krtci − Co je
tam nahoře? se nám všem moc líbil.
Legrační show s 3D efektem plná
veselých písniček pomohla rozvíjet
u dětí představivost a vzbudit u nich
zájem o astronomické jevy.
Irena Procházková

MŠ KE KAŠNĚ
ZIMNÍ SETKÁNÍ S PTÁČKY

V lednu se v Mateřské škole Ke Kašně uskutečnila dvě zajímavá setkání.
Prvním z nich byla návštěva zástupců
střediska ekologické výchovy Lesů hl.
m. Prahy, se kterým úspěšně spolupracujeme již několik let. Při programu nazvaném Ptáčci v zimě se děti
seznámily s různými ptačími druhy,
zjišťovaly, kteří zástupci odlétají do
teplých krajin, a kteří naopak přečkávají zimu v našich podmínkách. Dozvěděly se, jak bychom měli ptáčkům
v zimě pomáhat, aby čekání na jaro
pro ně bylo co nejpříjemnější. Na závěr děti vyrobily malá šišková krmítka s lojem a semínky, která společně
rozmístily po školní zahradě. Každý
následující den jsme mohli sledovat,

jak se ptáčci ke krmítkům slétávají
a zrníčka vyzobávají.
Mgr. Ivana Koutná

O SKŘIVÁNKU OSKÁRKOVI

Druhým setkáním byl hudebně
vzdělávací program Zpívánky se
skřivánkem Oskárkem. S dětmi jsme
si povídali o ptáčcích v zimě, jak se
o ně musíme starat, aby přežili. Jeden z nich, skřivánek, umí nádherně
zpívat. A právě o skřivánku Oskárkovi nám do školky přijely povídat, zpívat a seznámit nás se spoustou hudebních nástrojů dvě šikovné slečny
Gábinka a Katka. Skřivánku Oskárkovi, který neumí zpívat a moc by si
to přál umět jako ostatní, pomáhají
hlavně zvířátka. Gábinka s Katkou

výbornou hravou formou prováděly
s dětmi dechová cvičení, logopedická cvičení na různá písmenka, rytmizaci slov, seznámily je s řadou hudebních nástrojů, které si přivezly –
např. s basou, violoncellem, kytarou,
houslemi, bubínkem, ale i třeba se
zajímavým vozembouchem. Děti si

zazpívaly, zatančily, osvojily si názvy
hudebních nástrojů. Provázel nás
skřivánek Oskárek. Všichni si z velice
podařeného hudebního pořadu odnášeli krásné hudební poznatky.
Pavlína Jindrová
Foto: Katka Grecmanová
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ZŠ PÍSNICE
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V PÍSNICI

Děkujeme redakci časopisu U nás,
že nám pozvánkou na Masopustní
průvod pomohla obeznámit milé
spoluobčany s naší akcí. Pevně věříme, že přijdou dny, kdy obyvatelé
Písnice nebudou moci dospat, jen

aby mohli vidět masopustní průvod! A na ty dny se těšíme, protože
k životu radost patří, a doufáme, že
veselé skotačení dětí v Masopustním průvodu a hezká lidová písnička tuto radost přináší. Moc jsme
ocenili účast rodinných příslušníků, dokonce děti po cestě dostaly

Vážení spoluobčané, přátelé školy!
Rádi bychom Vás informovali, že v Základní škole Ladislava Coňka se

27. 3. 2015

v odpoledních hodinách uskuteční

OSLAVA
130. VÝROČÍ PÍSNICKÉ ŠKOLY
SPOJENÁ S VÍTÁNÍM JARA.

i bonbóny! Děkujeme. A hlavně ty
koblihy nakonec, ty byly báječné.
Máme šikovné paní kuchařky, i jim
patří veliký dík. Dětem masky velice
slušely, medvěd a smrt ke každému
masopustu patří a do kroku nám
hrál Ruda na harmoniku, to dodalo
dni ten pravý říz. Tak zase za rok na
shledanou!
Děti a vychovatelky ZŠ Písnice
Foto: Marie Štaflová

PÁŤÁCI POMÁHALI
PŘI ZÁPISU

S žáky školy připravujeme vystoupení.
Ve třídách bude vystavena dokumentace k historii vzdělávání v Písnici
a nebude chybět komentovaná prohlídka školy.
Ve školní kavárně se možná setkáte s někým, koho už jste dlouho
neviděli a s kým máte společné vzpomínky.
V blízkém okolí školy budou stánky s ukázkami řemesel, pletením
pomlázky, malováním kraslic a občerstvením. Utopíme Moranu za
účasti místního hasičského sboru.
Připravujeme brožuru k historii i současnosti školy.
Máte-li informace, dokumenty, fotografie a jiný materiál,
který bychom mohli zařadit do brožury nebo mohli vystavit
v den oslav ve škole, prosím, kontaktujte nás:
Kronikář – Matěj Kadlec (kadlec.m@seznam.cz, 604 266 025)
Ředitelka základní školy – Blanka Chýlová
(reditelka@zspisnice.info, 603 532 049)
Žádáme Vás, abyste naše sdělení předali nejen těm, o kterých víte, že
mají vztah k písnické škole v jakékoliv roli ze současného i minulého
století.
Budeme vděčni za případné rozšíření našeho seznamu bývalých
zaměstnanců a žáků.
Srdečně zveme všechny na jarní vzpomínkové setkání s bohatým
programem.
Za organizátory oslav:
Blanka Chýlová, ředitelka školy
Obrázek: Adam Heisel, Štěpán Kaplánek a Anička Petráková
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V pondělí 2. února jsme šli my,
čtyři žáci z páté třídy, pomáhat při
zápisu dětí do 1. třídy. V přízemí, ve
4. A si budoucí prvňáčkové chvíli
kreslili nebo hráli různé i naučné
hry, než jejich maminkám paní učitelky zkontrolovaly potřebné dokumenty. Potom jsme rodiče spolu
s prvňáčky provázeli po celé škole.
Následoval zápis. Někteří byli stydliví a nervózní, jiní odvážní a stateční. Myslíme, že se jim ale dařilo,
protože odcházeli s úsměvem na
tváři. Zápis končil v 18 hodin. Docela dost jsme se po budově naběhali,
protože dětí s rodiči přišlo opravdu
hodně. Pro nás to byla zábava, líbilo se nám to. My už příští školní rok
inzerce

na ZŠ L. Coňka nebudeme, přesto budoucím prvňáčkům přejeme
hodně úspěchů a také, aby chodili
do školy rádi!
Čtyři páťáci, ZŠ L. Coňka.
Foto: Romana Dubová

PLETENÍ V DRUŽINĚ

Šály se pomalu stávají v naší školní družině tradicí. Pletení šál na hrábích je od loňského roku oblíbenou
činností našich dětí. Začátkem února si vybraly barvu vlny a už začalo
veliké pletení. Další možnost udělat
si šálu bylo pletení na rukou. Chvílemi to vypadalo, že se všichni zamotáme do klubíček, ale dobře to dopadlo. Děti odcházely ze školní družiny spokojené se šálou v ruce. Další
činnost, která naše děti baví! Mám
radost a budu se těšit na příští rok.
Romana Dubová, vychovatelka
Foto: Romana Dubová
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
ZÁPIS A SETKÁNÍ
BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Ve dnech 21. ledna a 4. února
2015 proběhl na Základní škole Meteorologická zápis do budoucích
prvních tříd. Děkujeme za opravdu
velký zájem o naši školu.
Jako každý rok nabízíme našim
budoucím prvňáčkům možnost zúčastnit se několika setkání své budoucí první třídy. Mohou se těšit na
plnění nejrůznějších úkolů, zpívání,
kreslení i cvičení. Děti se zde seznámí s novými kamarády, poznají svou
paní učitelku a postupně i celou
školu. Srdečně zveme budoucí prvňáčky tříd Amos i Montessori na dny
zvané Hra na školu, které proběhnou v prostorách naší školy vždy od
14:00 do 15:00 v termínech 25. 3.,
29. 4., 27. 5. a 24. 6. 2015.
Přihláška ke stažení je na webu
školy, možnost přihlašování dítěte
na HRU NA ŠKOLU je do 20. 3. Vyplněnou přihlášku nechte v recepci
školy, nebo pošlete poštou na adresu školy (ZŠ Meteorologická 181,
142 00 Praha 4 – Libuš), nebo e-mailem vyplněnou jako přílohu na
adresu zástupkyně ředitele: alena.
stehlikova@zsmeteo.cz.
Dne 24. 6. od 17:00 proběhne
třídní schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků, kde se dozví, co je a není
třeba připravit pro budoucí prvňáčky přes prázdniny.
Těšíme se na další setkávání.
Za pedagogický sbor ZŠ Meteorologická:
Mgr. Alena Dušková
Foto: L. Hrubý

SBÍRÁME HLINÍK

Letos jsme se poprvé zapojili do
sběru hliníku. V posledním lednovém týdnu proběhl svoz a nasbírali
jsme 16,90 kg. Myslím, že na počátek
naší „hliníkové“ tradice to není špatný výsledek. Všem dětem a rodičům,
kteří se do sběru zapojili, moc děkujeme. A vzkaz na závěr − sbírejte dál.
Další svoz bude v květnu, sledujte
webové stránky naší školy.
J. Malíková

FLORBAL

Páté třídy naší školy se 26. ledna zúčastnily turnaje ve florbalu.
Naše družstvo posílila i dvě děvčata. Všichni hráli s velkým nasazením. Odměnou za to bylo nádherné
3. místo. Největší podíl na našem
úspěchu měl Martin Srb, který stihl
být nejen v útoku, ale i v obraně. Za
to, Martine, velký dík. Nesmím zapomenout ani na brankáře Ondřeje Sýkoru, který vychytal, co se dalo.
J. Němečková
Foto: J. Němečková

CIMBÁLOVÁ RÉVA

Naši školu navštívila 3. února
hudební skupina Réva ze Zlína.
Hráli známé písničky, například
od Beatles nebo Kabátů − ale na

BIOGRAF
NA KONCI POLOLETÍ

Co překvapilo?
Jak ten zpěvák bouchal na basu,
jako kdyby to byl buben. Matěj
Hráli hudbu z Vinnetoua. Zuzka L.
Poznal jsem nové písničky. David L.
Co jsme se dozvěděli nového?
Vltavu napsal Bedřich Smetana.
Kačka D.
Basa je kontrabas. Kristýnka L.
Smyčec se vyrábí z koňského ocasu.
Klárka P.
Paličky na cimbál jsou obalené vatou. Terka Č.

První pololetí školního roku zakončily děti z 1.C spolu s dalšími
třídami ZŠ Meteorologická dopolední návštěvou Modřanského biografu. Z promítání filmu Paddington byly děti naprosto nadšené.
Pro svá první vysvědčení si přišly
až poslední vyučovací hodinu.
Počáteční nervozitu z předávání
vystřídala velká radost ze samých
jedniček. Blahopřeji!

Foto: Soňa Štefanová

Lara Vogeltanzová

inzerce

cimbál, basu, housle a klarinet. My
jsme kromě zpěvu také soutěžili
o drobné dárky. Měli jsme například uhodnout, kdo složil skladbu
Vltava. Tu jsme si hned v zápětí
poslechli. Do rytmu písniček jsme
hodně tleskali, dupali a nakonec
jsme si mohli i zatančit. Myslím, že
si to naše třída moc užila. Těšíme se
na další takové akce.
Žáci z 5. B

Co nás zaujalo?
Jak hráli Vltavu. Kačka D.
Existuje nástroj, který se jmenuje
cimbál. Matěj
Zpívali Kabáty a mohli jsme tančit.
Verunka P.
Mohli jsme si s muzikou zazpívat.
Terka Č.

PÍSNICE
VÍTÁME VÁS V NOVÉ SEZONĚ
PŘIJEĎTE S KOLEM NA SERVIS NYNÍ
A BUDETE PŘIPRAVENI NA VYJÍŽĎKU
PRODEJ A SERVIS jízdních kol a doplňků
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na:
www.praha-libus.cz.
Usnesení Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 4.
12. 2014:
č. 8/2014 ZMČ stanovuje počet členů finančního výboru v počtu 5. Volí členem finančního výboru: pana Miroslava
Štajnera, pana Martina Kuličku, MUDr.
Danielu Horčíkovou, MVDr. Aleše Bílka;
tajemnicí finančního výboru: Ing. Martu
Vachouškovou.
č. 9/2014 ZMČ Praha-Libuš stanovuje počet členů kontrolního výboru
v počtu 7. Volí členem kontrolního výboru: pana Petra Čermáka, paní Evu Fortinovou, pana Jiřího Humhala, pana Josefa Součka, pana Bohumila Starobu, pana
Miroslava Štancla; tajemnicí kontrolního
výboru: paní Blanku Popelíkovou.
č. 10/2014 ZMČ stanovuje:
a) ustanovení § 89, odst. 1, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
v platném znění a podle nařízení vlády č.
37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Libuš za výkon funkce člena zastupitelstva
s účinností od nabytí práv a povinností
člena zastupitelstva takto: v maximální
výši stanovené aktuálním nařízením vlády;
b) ustanovení § 89, odst. 1, písm. c)
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
v platném znění a podle nařízení vlády č.
37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva MČ Praha-Libuš za výkon funkce předsedy výboru
a komise, s účinností ode dne jeho zvolení
do funkce takto: v maximální výši stanovené aktuálním nařízením vlády;
c) v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c)
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve
znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve
znění pozdějších předpisů měsíční odměnu neuvolněným zástupcům starosty MČ Praha-Libuš s účinností ode dne
jejich zvolení do funkce takto: ve výši 50
% z maximální výše stanovené aktuálním
nařízením vlády;
d) v souladu s § 89 odst. 1. písmeno c)
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve
znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů měsíční odměnu neuvolněnému starostovi MČ Praha-Libuš

s účinností ode dne jeho zvolení do funkce takto: ve výši 50 % z maximální výše
stanovené aktuálním nařízením vlády;
č. 11/2014 ZMČ schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015, které bude
platit do schválení definitivního rozpočtu.
Ukládá panu starostovi zabezpečit čerpání nákladů do maximální výše tohoto rozpočtového provizoria.
č. 12/2014 ZMČ schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2014 ve všech bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
č. 13/2014 ZMČ jmenuje za zřizovatele do Školské rady při ZŠ Meteorologická
tyto členy: PaedDr. Jaroslavu Adámkovou,
Mgr. Radka Řezanku a paní Vladimíru Tomáškovou s účinností od 4. 12. 2014. Jmenuje za zřizovatele do Školské rady při ZŠ
L. Coňka tyto členy: Mgr. Hanu Kendíkovou
a Ing. Františka Herce s účinností od 4. 12.
2014.
č. 14/2014 ZMČ schvaluje převod
členství v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana Ivana Pažouta na paní Hanu Pažoutovou.
č. 15/2014 ZMČ nesouhlasí s podaným odvoláním proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění stavby „Bytový
dům Novodvorská“ (dále BD Novodvorská), vydaném OV ÚMČ Praha 12 dne 24.
9. 2014, zn. OVY/15697/2014/Bk, č. j. P12
22601/2014 OVY. MČ, jako představitel
veřejného zájmu, žádá odvolací orgán,
aby napadené rozhodnutí o zamítnutí
žádosti potvrdil v celém rozsahu. Zdůvodnění, obsažená v odvolání, neřeší
faktické problémy způsobené návrhem
stavby. Trváme na stanovisku MČ, vydaném formou usnesení Zastupitelstva MČ
č. 1/2013 z 27. 2. 2013 (které je nedílnou
součástí tohoto usnesení), kde MČ požaduje zamítnutí žádosti o umístění stavby
a svůj požadavek i zdůvodňuje. Důvodem
je, že argumentace použitá v odvolání je
zcela účelová a zavádějící.
K jednotlivým bodům odvolání uvádíme:
A.1. Posouzení záměru podle par. 90 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, písmeno c) – souhlas s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
A.1.1. Soulad s vyhl. 26/1999 Sb. HMP
(dále OTPP) – čl. 4, odst. 1 – umístění
staveb a míra zastavění musí odpovídat
urbanistickému a architektonickému
charakteru prostředí a požadavkům na
zachování pohody bydlení a zdravého
životního prostředí. Stavební úřad odvo-

lateli vytýká zejména nesoulad s „urbanistickým a architektonickým charakterem
prostředí“.
a) Trváme na tom, že nesoulad s urbanistickým a architektonickým charakterem
prostředí je naprosto zřejmý. Předimenzovaná a hmotná stavba tří sekcí je zcela
mimo měřítko území.
b) Osazení stavby do bezprostřední blízkosti chodníku Novodvorské je reálem
a charakteru prostředí rozhodně neodpovídá.
c) Prostorové řešení a umístění rozhodně
nerehabilituje uliční prostor kolem Novodvorské, naopak vnáší tam naprosto cizorodý element.
d) Budoucí charakter prostředí je v tuto
chvíli neznámý. Dostavbu podél Novodvorské je třeba posoudit projednanou
studií.
e) Odsazení obytné zástavby od vozovky
navržený záměr skutečně nerespektuje.
f) K narušení přímých pěších tras k zastávkám hromadné dopravy by skutečně
došlo.
g) Neumíme posoudit uváděné stavby na
území jiné MČ. Ale obecně platí, že každý
záměr je jedinečný a požadavek odvolatele na „unifikaci“ v posuzování různých
záměrů v různých místech je zcela proti
logice věci.
A.1.2. Soulad s OTPP – čl. 10, odst. 3.
a) Řešení dopravy v klidu pro nový záměr
b) Řešení dopravy v klidu pro stávající zástavbu
Nedostatek parkovacích stání by byl objektivním problémem – blíže viz rozbor
v usnesení Zastupitelstva MČ č. 1/2013 ze
dne 27. 2. 2013.
A.2.4. Soulad s OTPP – čl. 13, odst. 1 –
vliv staveb na životní prostředí. U staveb
umisťovaných do prostředí již existující
zástavby musí urbanistické a architektonické řešení vhodným způsobem reagovat na charakter a strukturu této zástavby.
Stavební úřad konstatuje, že podle
územně plánovacích podkladů (dále
ÚAP) představuje navržená stavba rozsáhlou činnost, kterou stabilizované
území neumožňuje. Stávající kompaktní
bloková struktura K1/25 (v. = 21−25 m)
a hromadné garáže K1/18 (v. = 15−18
m). Tvrzení navrhovatele, že by mělo jít
o K1/30 je zcela účelové a z našeho pohledu nepřijatelné. ÚAP jsou sice územně plánovací podklady, ale konstatují
stav a zde uvedené označení by mělo
představovat maximální limit. Dále je
v OTPP čl. 4, odst. 1) uvedeno, že „Při
umisťování staveb a jejich začleňování
do území musí být respektováno omezení vyplývající z právních předpisů
chránících veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území, vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, případně
v územně plánovacích podkladech„ (do
územně plánovacích podkladů patří

PLÁNOVANÉ TERMÍNY
ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MČ PRAHA-LIBUŠ
V ROCE 2015
25. března
24. června
16. září
11. listopadu
Jednání probíhá v zasedací
místnosti Úřadu MČ PrahaLibuš, Libušská 1 (vedle pošty)
od 18.00 hodin.
Změna termínu vyhrazena –
sledujte úřední desku na
www.praha-libus.cz.
i ÚAP). Pokládat návrh BD Novodvorská
za náhradu za dožilé a nefunkční hromadné garáže a za dokomponování území je tvrzení mimo realitu tohoto místa
a tohoto návrhu. Vymezení uličních čar
nemůže být dáno jedním záměrem, ale
je nutno ho odborně posoudit a prodiskutovat v rozsahu celého území podél
Novodvorské.
A.4. Nesoulad záměru žadatele s požadavky par. 90, písm. c) stavebního zákona
– posuzování záměru žadatele s požadavky Stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území.
Zde jde o zřejmý nesoulad s veřejným zájmem, tedy stanoviskem obyvatel v místě, reprezentovaným samosprávou (MČ
Praha-Libuš). Stavba se do území opravdu nehodí a tento názor neprezentují jen
„někteří zastupitelé“, ale celé Zastupitelstvo MČ formou usnesení.
B.2. K procesním pochybením a průtahům v územním řízení.
Z pohledu MČ nepokládáme postup stavebního úřadu za nestandardní a obavy
z porušení zásady rovného přístupu nesdílíme. Každý záměr je individuální a tak
se i posuzuje.
MČ Praha-Libuš žádá odvolací orgán o zamítnutí odvolání a potvrzení napadeného
rozhodnutí o zamítnutí žádosti o umístění
stavby.
ZMČ Praha-Libuš pověřilo starostu Mgr.
Jiřího Koubka odesláním tohoto usnesení
na odvolací orgán cestou stavebního úřadu nejpozději do 8. 12. 2014.
č. 16/2014 ZMČ bere na vědomí
zprávu o činnosti rady městské části za
období od 1. 9. 2014 do 3. 11. 2014.
K tisku připravily Michaela Kratochvílová,
Petra Janáčková a Hana Kolářová

U NÁS | LIBUŠ A PÍSNICE | březen 2O15 Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš − periodický tisk územního samosprávného celku | www.praha-libus.cz
Vydává: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš, tel. 261 711 380, 244 471 876, e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Registrováno na MK ČR reg. č. MK ČR E 12406.
Redakční rada: Hana Kolářová – šéfredaktorka (hana.kolarova@tiscali.cz), tel. 731 179 913) | Jiří Brixi (jiribrixi@seznam.cz) | Kateřina Chobotová (katerina.chobotova@gmail.com) | Matěj Kadlec (kadlec.m@seznam.cz)
Jana Leichterová (leichterova.jana@seznam.cz) | Kryštof Štafl (krystof.stafl@gmail.com) | Martin Zikeš (MartinZikes@seznam.cz) Korektury: Kateřina Chobotová Grafická úprava: Petr Kutáček | Tisk: Unipress, spol. s r. o., Turnov
Distribuce: zdarma do domácností – Česká pošta Náklad: 4 200 kusů Redakční uzávěrka: vždy 10. v měsíci. Číslo vychází na začátku měsíce následujícího
Příspěvky: Prosíme, posílejte, včetně digitálních fotografií a inzerce, nejlépe e-mailem na adresu: hana.kolarova@tiscali.cz nebo předejte do kanceláře starosty Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakce: 731 179 913. Nepodepsané příspěvky
se neotiskují. Za obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce prosí o pochopení, pokud budou některé příspěvky v případě nedostatku volného místa v čísle zkráceny, upraveny nebo vynechány; zejména příspěvky o rozsahu více než 3 500 znaků dodané bez předchozí
domluvy. Ceník a podmínky inzerce: na www.praha-libus.cz nebo na vyžádání na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz nebo tel.: 731 179 913.
Prosíme občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) do kanceláře starosty ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380,
nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality distribuce.

10 | U nás | 3/2O15

RADNICE

INVESTICE DO ZŠ METEOROLOGICKÁ ZA VÍCE NEŽ 2O MILIONŮ
V květnu loňského roku jsme oslavili 80 let Základní školy Meteorologická. Dovolte mi, abych vás seznámila s tím, jaké investiční akce zde byly provedeny od roku 2006. Proč právě za toto
časové období? Důvody jsou hned dva. Od tohoto roku je škola
pod vedením pana Mgr. Zdeňka Běleckého, se kterým také od
roku 2006 spolupracuji jako zástupkyně starosty zodpovědná za
správu majetku a investic.

Zabezpečení objektu
(2006–2007)
Z důvodu zajištění bezpečnosti byl
areál školy nově oplocen v délce 350
m, byla osazena nová vjezdová vrata
a vchodová branka. Částka 317 000
Kč byla financována z dotace MHMP.
V dalším roce byly osazeny mříže
a bylo provedeno pancéřování dveří.
Na tato zabezpečovací opatření byla
vynaložena částka 105 000 Kč z rozpočtu městské části. Stejně tak městská část financovala instalaci elektronického zabezpečovacího systému
v ceně 23 000 Kč a vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení před školou za 18 000 Kč. Z bezpečnostních důvodů bylo rovněž zadáno
vypracování statického posudku nástavby na budově školy. Ta byla rozestavěna po Sametové revoluci, avšak
nebyla doposud dokončena, v roce
2009 musela být zajištěna ocelovými
výztuhami. Náklady na statické zajištění nástavby vyšly na 1 733 000 Kč
a byly hrazeny z velké části z dotace
MHMP.

Výměna oken a podlahové
krytiny (2007−2008)
V roce 2007 nás čekala první etapa
výměny oken ve střední části budovy
a vlevo od vchodu, tedy ve východním
křídle. Z celkové částky 2 248 000 Kč
byly 2 mil. financovány z dotace MHMP
a 248 000 Kč z rozpočtu MČ Praha-Libuš. Za cenu 149 000 Kč byla provedena výměna oken v bytě školníka.
O rok později se uskutečnila druhá etapa výměny oken ve spojovacím krčku
(šatny), ve staré budově, v pravé části
budovy (vedení školy a kuchyně s jí-

delnou) a v přízemní přístavbě na konci
areálu. Na akci byla přidělena dotace
MHMP ve výši 3 mil. Kč, ta byla překročena o 5 000 Kč − z rozpočtu městské
části.
Dále to byla výměna podlahové
krytiny ve třídách, její rozsah byl určen ve spolupráci s vedením školy. Po
stržení původního PVC na nás čekalo
nemilé zjištění: betonový podklad byl
nevyhovující a bylo nezbytné jej opravit. Vysoutěžená cena zakázky se tím
navýšila a byla dofinancována z prostředků městské části. Výsledná cena
činila 692 000 Kč.
V roce 2008 se podařilo získat od
MHMP dotaci na sport a tělovýchovu
ve výši 1 mil. Kč. Ta byla použita na rekonstrukci povrchu venkovního hřiště
školy.

Rekonstrukce školní kuchyně
(2009–2010)
V roce 2009 se podařilo MČ Praha-Libuš získat dotaci od MHMP ve výši
3 mil. Kč. Během hlavních prázdnin
byla vybourána původní podlaha školní kuchyně a instalována nová, včetně
hydroizolace. Byla vyměněna veškerá
elektroinstalace pro nová technologická zařízení kuchyně (demontáž a likvidace plynové ohřívací stoličky, jednoho plynového sporáku a jednoho
velkého varného kotle). Druhý plynový
sporák byl přesunut do místa původního velkého varného kotle. Byly připraveny nové rozvody na osazení konvektomatu Retigo Digital 2011 (20 x GN
1/1) s kapacitou 500 jídel. Dodávka
dále obsahovala zavážecí vozík, nové
sady nádobí a změkčovače vody. Drtič
odpadu byl repasován. Celkový náklad
na tyto práce a zařízení byl 2 193 000

Vstupní prostranství ZŠ Meteorologická před celkovou rekonstrukcí a po ní.

Kč. V roce 2010 byl do školní kuchyně pořízen elektrický kotel v hodnotě
92 000 Kč z financí městské části.

rámec této částky jsme získali grant
ve výši 100 000 Kč, který byl použit na
opravu podlahy tělocvičny.

Havarijní opravy − venkovní
schodiště, kotelna, střechy
a dokončení výměny oken
(2011−2012)

Osvětlovací tělesa a oprava
podlahy zásobovací chodby
kuchyně (2013)

V roce 2011 došlo na již neodkladné
havarijní opravy. Za cenu 120 000 Kč se
musela provést nezbytná oprava venkovního schodiště. Prostranství před
budovami základní školy (betonový
vstupní prostor a venkovní vstupní
schodiště) bylo v natolik nevyhovujícím stavu, že v následujícím roce
byla provedena celková rekonstrukce
v hodnotě 2 258 000 Kč, a to včetně
opravy rozvodů požárních hydrantů za cenu cca 150 000 Kč. Dále byla
nevyhnutelná rekonstrukce plynové
kotelny, spočívající ve výměně potrubí
v kotelně, rekonstrukci přípravy ohřevu teplé vody (odstraněny původní
dva zásobníky na TUV, nahrazeny novým zásobníkem s rychloohřevem)
a opravě komína v celkovém nákladu
268 000 Kč. Byl pořízen nový plynový
kotel v hodnotě 348 000 Kč. Veškeré
uvedené opravy financovala městská
část z vlastních zdrojů.
V roce 2011 byla rovněž nevyhnutelná oprava střech. Náklady na tuto
akci 1 654 000 Kč byly financovány ze
zdrojů, které se podařilo městské části
získat jako náhradu škody v trestním řízení. V dalším roce byla za cenu 438 000
Kč opravena plochá střecha pavilonu C.
Stav již neumožnil dílčí opravy. Financovalo se z účelové investiční dotace
MHMP ve výši 5 mil. Kč, kterou v roce
2012 MČ Praha Libuš získala.
Z této dotace byla hrazena také výměna veškerých oken v tělocvičnách.
Původní kovová okna byla nahrazena
plastovými za cenu 549 000 Kč. O rok
později bylo vyměněno posledních 37
kusů původních oken, včetně parapetů a žaluzií.
V roce 2012 jsme z přidělených 5
mil. čerpali celkem 3 346 500 Kč. Nad

V roce 2013 bylo vypsáno výběrové
řízení na dodávku osvětlení. Původní osvětlovací tělesa již nevyhovovala z hlediska požadavku na intenzitu osvětlení. Zakázku získal uchazeč
s nabídkovou cenou o 300 000 Kč nižší
než další uchazeči. Za cenu 496 642 Kč
bylo vyměněno 344 ks osvětlovacích
těles. Bohužel, v tomto případě se potvrdilo, že to nejlevnější není vždy to
nejvhodnější, a na díle jsou reklamace.
Na základě požadavku hygienické
stanice byla provedena rekonstrukce zázemí školní kuchyně (chladicí
a mrazicí boxy), včetně rekonstrukce
podlahy zásobovací chodby kuchyně
a vstupních dveří i s prosklenou stěnou, v celkovém nákladu 1 040 069 Kč.
Z dotace MHMP 5 mil. z roku 2012
bylo v roce 2013 celkem čerpáno
1 537 000 Kč.

Zvýšení kapacity školní
kuchyně (2014)
Na rok 2014 byla převedena dotace ve výši 113 784 Kč. Na servis elektro byla čerpána částka 31 085 Kč.
U nevyčerpané částky ve výši 85 699
Kč jsme požádali o její ponechání do
roku 2015 na zpracování projektové
dokumentace na novou elektroinstalaci. V roce 2014 se podařilo získat
z MHMP další účelovou investiční dotaci ve výši 1 mil. Kč na dovybavení
školní kuchyně. Nákladem 818 000
Kč byl zakoupen nový konvektomat,
myčka nádobí, varný kotel a pečicí pánev, tím se zvýšila kapacita školní kuchyně na 800 strávníků. Celkem bylo
v roce 2014 proinvestováno 849 000
Kč. U zůstatku ve výši 182 000 Kč jsme
požádali o ponechání do roku 2015 na
zpracování projektové dokumentace
na novou elektroinstalaci.
Finanční prostředky vynaložené
celkově pro potřeby ZŠ Meteorologická v letech 2006–2014 představují
úctyhodnou částku cca 20,5 mil. Kč.
Naší snahou bude v investicích do
budov školských zařízení pokračovat
v maximální možné míře i v budoucích letech.
PaedDr. Jaroslava Adámková, zástupkyně
starosty pro oblast majetku a investic
Foto: archiv ZŠ Meteorologická a archiv kronikáře MČ Praha-Libuš M. Kadlece
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ANKETA

NAŠI ZASTUPITELÉ
Redakce časopisu U nás požádala všechny nově zvolené zastupitele městské části Praha-Libuš o odpovědi na čtyři otázky. Odpovědi otiskujeme v pořadí, jak došly do redakční pošty.

VLADIMÍRA TOMÁŠKOVÁ
Proč jste se rozhodla jít do voleb
a přijmout funkci zastupitele?
V MČ žiji se svou rodinou od roku
1986 a přiznávám, že jsem nikdy nepřemýšlela o možnosti podílet se na
správě zdejší MČ. To se změnilo na
jaře loňského roku. Na základě mého
pracovního působení ve zdejším Sokole Libuš mě oslovila místostarostka paní Lenka Koudelková s nabídkou, zda bych mohla zvážit možnost
kandidovat v komunálních volbách
do Zastupitelstva MČ. Nabídka mě
překvapila, po prvotním váhání jsem
si však řekla, že nabídku přijmu, protože MČ je místo, kde žiji, pohybuji
se a komunikuji s lidmi a záleží mi
na tom, co se zde děje a budu moci
dělat něco nejen pro sebe, ale i pro
druhé, budu mít možnost spolurozhodovat o současné a budoucí tváři
MČ, kde by se mělo příjemně a pokud možno bezproblémově žít.
Čeho chcete během tohoto volebního období v obci dosáhnout?
Zajímá mě oblast školství, sociální a volnočasových aktivit a chtěla
bych se jimi zabývat. Budu podporovat vše, co bude přínosem pro
tyto oblasti.
Co se vám líbí, a co naopak nelíbí v Libuši a Písnici?
Mám moc ráda přírodu, a ta je v Libuši a Písnici na dosah a překrásná,
přímo vybízí k procházkám a cyklisté
mohou využít pěkně upravené cyklostezky. Příznivá je i dostupnost do
centra, bohatý kulturní program po
celý rok, nabídka sportovního vyžití.
V neposlední řadě tím, že jsem v Libuši i zaměstnána, mám možnost se
téměř denně potkávat se známými
lidmi, s kterými si mám vždy co říci.
Znepokojující je naopak dopravní
zatížení Libušské ulice a v neposlední řadě je zde také problém s bezdomovci a narkomany.

Jak budete spolupracovat s občany a čím podle vás oni sami
mohou přispět k tomu, aby se
nám zde dobře žilo?
S občany se můžeme potkat na
různých akcích pořádaných MČ
a Sokolem Libuš. Sami občané by
měli mít zájem o rozvoj MČ – mohou dávat návrhy na projednání
problémů, týkajících se MČ, připomínky, podněty, přispět odbornými
radami, účastnit se zasedání zastupitelstva. Všem spoluobčanům jsem
k dispozici v kanceláři libušské sokolovny – kontakt: 723 502 191.

Mgr. JIŘÍ KOUBEK:
Vzhledem ke každoměsíčnímu
úvodníku a nedávnému rozhovoru,
kde jsem měl možnost prezentovat
se, záměrně se nezapojím do této
ankety. Děkuji za pochopení.

Mgr. MATĚJ KADLEC:
Proč jste se rozhodl jít do voleb
a přijmout funkci zastupitele?
Tak jako naše přítomnost je důsledkem minulých rozhodnutí (jež
byla často zapomenuta), rozhoduje
se naše budoucnost v současnosti
(na což se často zapomíná). Minulost si můžeme připomínat a jako
kronikář se o to snažím. Budoucnost
však můžeme spoluutvářet, a to je
zejména v tomto volebním období
velice důležité. Metro trasy D bude
nejspíše stavbou století, pokud ji
nepředčí následné budování developerských projektů. Výstavba je
vedle bezpečnosti a dopravy jeden
z hlavních důvodů mé kandidatury.
Čeho chcete během tohoto volebního období v obci dosáhnout?
Mým cílem je předkládat a diskutovat veškeré nápady a podněty
své i občanů s ostatními zastupiteli a hledat příznivá východiska pro

Rada MČ Praha-Libuš vyhlašuje

konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele/ky MŠ Mezi Domy 373, Praha 4.
Přihlášky lze podávat do 15. 4. 2015.
Více informací na adrese: www.praha-libus.cz
v sekci Aktuality.
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Libuš a Písnici. Jsem však za hnutí
Pro Prahu jediný zastupitel, musím proto vždy nejdříve přesvědčit
ostatní zvolené zástupce, zejména
z koalice. Pokud ovšem převažuje
věcná diskuze nad politikařením,
jsem toho názoru, že není důležité,
kdo návrh přednese a zda je vůbec
v zastupitelstvu.
Co se vám líbí, a co naopak nelíbí v Libuši a Písnici?
Blízkost přírody v Modřanské rokli, výjimečná historie místa a známost lidí, se kterými se pravidelně
potkávám na rozličných kulturních
a sportovních akcích MČ. Líbí se mi
v tomto ohledu vesnické rysy tzv.
Staré Písnice, ačkoli zde vnímám
jako problém dopravu (včetně MHD)
a nezpevněné povrchy komunikací.
Libuš je mi blízká přirozeně, vyrostla
na husích farmách, ze kterých dnes
mnoho nezbylo. S novým rozvojem
se nesmí stát anonymní městskou
čtvrtí charakteristickou pouze vy-

sokým počtem nových domů, lidí,
cizinců a pochybných osob.
Jak budete spolupracovat s občany a čím podle vás oni sami
mohou přispět k tomu, aby se
nám zde dobře žilo?
S občany již spolupracuji jako
kronikář. Rozšířila se pouze témata, o kterých mluvíme, stručně řečeno na všechno. Sbírám podněty,
a pokud je nápad a možnost je nějak řešit, věnuji tomu čas. Aktuálně
spolupracuji např. na přípravách
oslav 130. výročí ZŠ v Písnici, tvorbě
infostezky MČ nebo připomínkách
ke stavbě metra. Občané mohou
přispět svou starostí o své bydliště.
Podněty i chválu lze posílat na adresy úřadu, zastupitele, ale i na Facebook městské části.
Budu rád, pokud se s čímkoli, co
vás trápí, nebo naopak těší, obrátíte
také na mě. Děkuji za prostor v časopise.
(red)

KONTEJNERY NA ODPAD
Velkoobjemové kontejnery na odpad z rozpočtu městské části
Praha-Libuš na první pololetí roku 2015 budou přistaveny první
stanovený den nejpozději do 16:00.
Od 17. do 19. dubna:
Ke Kašně, Na Domovině, Na Močále, Na Okruhu, Zahrádecká
Od 24. do 26. dubna:
K Vrtilce, Ke Kurtům, Ke Lhoteckému lesu, Zbudovská, V Rohu
Od 22. do 24. května:
Hoštická, K Jezírku, K Lukám, K Novému sídlišti, U Bazénu
Od 29. do 31. května:
Drůbežářská, K Vrtilce, Mirotická, Na Konečné, Ohrobecká
Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery.
Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může nastat situace,
že v neděli na uvedeném místě již žádný kontejner nebude, nebo v něm již
nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu vám nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu
hl. m. Prahy na první pololetí roku 2015 budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně 3 hodin, a to od 9:00 do 12:00.
Po naplnění kontejneru na stanovišti již nový přistaven nebude. Po celou
dobu bude přítomna obsluha.
19. dubna K Novému sídlišti, K Vrtilce, Ohrobecká
26. dubna K Jezírku, Ke Kašně, Na Močále
Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů
a typu převládající zástavby.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

TÉMA

METRO D
Městská část Praha-Libuš na konci loňského roku obdržela projektovou dokumentaci na stavbu Metra trasy I.D k vyjádření ke
stavebnímu řízení. Na stavbu bylo stavebním odborem Prahy 4
v říjnu 2013 vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní
moci v červenci 2014.
Dokumentaci stavby projednávala
na svém lednovém zasedání 2015 komise stavební a dopravní, zřízená při
MČ Praha-Libuš. Zástupce společnosti
Metroprojekt seznámil přítomné členy
komise s projektem tří stanic na území
městské části – stanice Libuš, Písnice
a Depo Písnice. Informaci o projektové
dokumentaci a možnosti seznámit se
s ní jsme zveřejnili na webových stránkách městské části a v časopisu U nás.
Městská část taktéž na svých stránkách
uveřejnila předběžné připomínky k projektové dokumentaci metra. Možnosti
nahlédnout do dokumentace a seznámit se s ní občané využívali, a tak díky
jejich připomínkám získala městská
část další nenahraditelné podněty, které mohla následně uplatňovat ve svém
vyjádření k předložené dokumentaci.
V současné době je již připomínkování k dokumentaci stavby ukončeno,
termín k vyjádření totiž investor stavby
naší městské části stanovil do konce
února. Konečné připomínky městské
části k projektové dokumentaci byly
projednány na zasedání Zastupitelstva
MČ Praha-Libuš 18. února 2015. Seznámit se s nimi můžete na webových
stránkách www.praha-libuš.cz v usnesení zastupitelstva č. 3/2015.
Anna Rusiňáková,
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

POZNÁMKY Z VEŘEJNÉ
DISKUSE NAD PROJEKTEM
METRA TRASY D

S projektem stavby metra trasy D
měli občané z Libuše a Písnice možnost seznámit se na setkání 12. února
2015 v Klubu Junior. O stavbě diskutovali s vedením MČ Praha-Libuš, která setkání organizovala, a především
s projektanty a dalšími odbornými
pracovníky společnosti Metroprojekt
a zástupce investora, firmy Inženýring
dopravních staveb (IDS).
Zaznamenali jsme pro čtenáře některé informace, které na setkání zazněly:
Stavba bude znamenat dočasné
nebo trvalé zábory některých soukromých pozemků, vlastníkům byly zaslány informace, jednání s nimi vede JUDr.
Machalová. V polovině roku 2016 by
stavba mohla mít stavební povolení.
Poté se budou vybírat zhotovitelé. Mj.
musí před stavbou proběhnout archeologický průzkum. Stavět by se mohlo

začít v roce 2017, záleží však na možnostech financování – pražský magistrát zvažuje kombinaci vlastních zdrojů
s evropskými a s půjčkami. Za předpokladu, že by vše šlo hladce, metro by
mohlo začít jezdit v roce 2022. Jezdit
bude nový typ bezobslužných vlaků,
počítá se s třívozovými soupravami.
Před zahájením stavby se provede
zhodnocení (pasportizace) domů
a dalších objektů v dosahu vlivu stavby
(popis, fotodokumentace, vše s vědomím a podpisem vlastníků). Po ukončení stavby metra se postup zopakuje
a v případě škod (včetně ztráty vody
ze studní) se počítá s vyrovnáním vůči
vlastníkům. Během výstavby se budou
průběžně monitorovat poklesy terénu
a další vlivy a podle toho se bude upravovat režim práce razicího štítu. Odvoz
materiálu ze stavby bude probíhat podle popisu v projektu, včetně uvedení
tras i kapacity odvozu např. během dne.
Povinností stavebníka během stavby je
zajistit přístup ke každému objektu.
Tunely budou v hloubce cca 13−14
metrů u stanic, trasa mezi stanicemi
povede až 30 metrů hluboko. Razit se
bude nejmodernějším štítem, který
zvládne prorazit až 30 metrů denně.
Tunely se rovnou staví vodotěsné. Pokud tedy během stavby zmizí voda ze
studní, po utěsnění trasy by se měla
vrátit na původní úroveň, stejně tak
okolo jam stanic hloubených z povrchu, až hydroizolace dosáhne do výšky hladiny spodní vody; z jam se do té
doby bude voda čerpat. Tunely budou
na trase vždy dva jednokolejné.
Stavba začne v oblasti stanice
Depo Písnice, kde se má smontovat
razicí štít a pokračovat směrem ke stanici Písnice; jakmile se k ní přiblíží, jáma
pro stanici již musí být hotová. Součástí
podmínek ve stavebním povolení bude
hluková studie a z ní případně vyplývající kompenzační opatření. Hluková
studie je k dispozici u projektantů. Odhlučnění a tlumení vibrací v tunelech
za provozu metra řeší projekt vhodnou
technologickou volbou uložení kolejí.
Původně plánované nadzemní vedení tratě metra mezi stanicemi Písnice
a Depo Písnice se v současnosti v projektu změnilo na plně podzemní, a to
včetně stanice Depo Písnice. Odpadá
tedy riziko hluku za provozu.
Stanice metra Písnice u Sapy bude
vznikat jako hloubená jáma, dlouhá asi
200 metrů, podél je plánována provizor-

ní komunikace v obou směrech zhruba
na 3 až 4 roky. Provizorní zastávky jsou
plánovány zhruba ve stejných místech,
kde leží dnes. Stanice bude mít podzemní vestibul, z něhož přímo ve stejné
úrovni povede podchod pod silnicí. Nad
zemí bude pouze lehký přístřešek nad
výstupem. Údajně podle předběžné
úvahy v Ropidu má mít stanice Písnice
po dokončení trasy D zajištěné autobusové spojení až po Nemocnici Krč, nikoli
už na Kačerov. Třístovkové autobusy do
Břežan pravděpodobně budou jezdit ze
stanice Depo Písnice.
U stanice Libuš se plánuje možnost vybudování otočky tramvají. MČ
Praha-Libuš žádá koordinaci se stavbou tramvajové trasy z Modřan; ta patří v celé Praze mezi reálně zvažované
v blízké budoucnosti. Pro stanici je
v územním rozhodnutí podmínka, že
vestibul může být v budoucnu začleněn do plánované nadzemní výstavby
v této oblasti. Proto je architektonicky
vestibul řešen jako lehká konstrukce,
kterou lze snadno demontovat. Jakékoli další stavební a rozvojové projekty, např. kolem stanice Libuš, mohou
začít vznikat až po dokončení metra.
Stanice Nové Dvory, která leží už
mimo MČ Praha-Libuš, ale bude sloužit
lidem z oblasti kolem Mirotické, Zbudovské a okolí, bude ležet mezi ulicí
Libušská a Durychova. Bude to ražená
stanice v tunelech. Trasa mezi stanicemi
Nové Dvory a Libuš povede zhruba při
východním okraji ulice Novodvorská.
Na Pankráci bude přestup z metra D
na metro C a zároveň dva výstupy ven.

Před zahájením stavby metra se počítá s rekonstrukcí ulice Libušská
v Písnici. Pokud bude obchvat staré
Písnice, což MČ Praha-Libuš požaduje,
od Dolních Břežan povede silnice dopravu na něj. Z opačného směru bude
záležet na volbě řidičů na budoucím
kruhovém objezdu na křižovatce Libušské a Kunratické spojky. Ve staré
Písnici budou na zrekonstruované vozovce zpomalovací prvky, takže by neměla lákat k rychlému průjezdu.
Jedná se o tom, aby stavbě metra D
předcházela stavba silničního obchvatu staré Písnice na východě,
nic však není jisté. Je naděje, že současnou dopravu z Libušské částečně
odvede nově připravovaný nájezd
na silniční okruh v Komořanech
u Vltavy. Hlavní město je údajně připraveno jeho stavbu financovat.
Zastupitelstvo a Úřad MČ Praha-Libuš shromažďovaly připomínky k projektu metra trasy D. Mj. zaznamenaly,
že bude třeba hledat vhodné náhradní plochy pro parkování za místa zabraná dočasně pro stavbu. Dále je
např. třeba zajistit příjezd k sídlišti
Ekospol ve staré Písnici. Stanice Depo
Písnice by měla být pěšky dostupná
ze staré Písnice.
Dokumentace k trase a stanicím
metra D na území MČ Praha-Libuš je
nadále dostupná na www.praha-libus.cz
odbor životního prostředí
a dopravy
doprava.
Zaznamenala Hana Kolářová
Foto: Kryštof Štafl
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM (6)
Zveřejňujeme další z osvědčených receptů doplněných příběhem či jiným osobním komentářem.
Tentokrát rozšiřujeme paletu receptů o exotiku. Na zdejších letošních oslavách asijského lunárního
roku a staročeského masopustu byl opět velký zájem o vietnamské závitky a na místě si také někteří přáli získat recept. Tady je díky iniciativě pana Ondřeje Slówika.

VIETNAMSKÉ ZÁVITKY
„NEM RÁN“

Vietnamské závitky nem rán jsou
spolu s nudlovou polévkou phở nejproslavenějším vietnamským jídlem. Závitky se ve Vietnamu podávají při slavnostních příležitostech,
jako jsou svatby, rodinné oslavy,
novoroční tabule. Je to pokrm, který
si svým charakterem říká o přípravu ve velkém množství k nasycení
mnoha strávníků. Schopnost úhledně zabalit závitek je výsadou každé
vietnamské ženy. V minulosti tato
schopnost platila i za kritérium pro
výběr nevěsty.
Suroviny:
Mleté maso
(ideálně mix vepřové-hovězí) 250 g
Mungo klíčky 150 g
Skleněné nudle „miến“ 100 g
Cibule 1 ks
Mrkev (velká) 1 ks
Vejce 2 ks

Jidášovo ucho „mộc nhĩ“ 3 plodnice
Voňavé houby „nấm hương“ 5−10
kloboučků
Koření: jarní cibulka, koriandr, pepř,
rybí omáčka
Rýžový papír „bánh đa nem“
Olej na smažení
Nálev: rybí omáčka, voda, citronová
šťáva, cukr, česnek, čili paprička
Postup:
Skleněné nudle a všechny houby
namočíme na 10 minut do vlažné
vody. Veškeré ingredience nakrájíme nadrobno (mrkev můžeme nastrouhat). Ve velké míse smícháme
maso s nakrájenými nudlemi, houbami, klíčky, mrkví a cibulí. Přidáme
dvě vejce, pepř, nakrouhaný koriandr a jarní cibulku, trochu rybí omáčky (pozor, je velmi slaná). Dobře prohněteme, aby vznikla homogenní
hmota. Rýžový papír navlhčíme,
aby změkl, poklademe přiměřeným

inzerce

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

množstvím náplně a vytvoříme závitek. Závitky je třeba dobře utáhnout, aby se při smažení nerozpadaly. Smažíme ponořené aspoň do
poloviny v oleji na pánvi.
Poměry složení náplňové směsi si
může každý přizpůsobit, přidat více
masa, nebo naopak maso zcela vypustit. Místo masa lze použít kupříkladu krevety. Místo rybí omáčky lze
použít sůl, ovšem ochudíme se tak
o autentickou asijskou chuť.
K vytvoření nálevu, do kterého
budeme závitky namáčet, smícháme 1 díl vody a 1 díl rybí omáčky.
Směs dochutíme citronovou šťávou
a cukrem, přidáme nadrobno nakrá-

(red)

inzerce

ÚKLID
Hledám paní na úklid rodinného domu
1x týdně dopoledne 4 hodiny.
Tel.: 241 409 525
inzerce

URBAN PNEU HLEDÁ

Správa a tvorba webových stránek dle Vašich požadavků za příznivé
ceny / Likvidace staré výpočetní techniky / Bezpečnostní mazání dat
Stavba repasovaných PC / Opravy tiskáren a LCD.
Doprava v rámci Prahy 12 zdarma.

mechanika na hlavní pracovní poměr
Požadavek: výborný zdravotní stav
Bližší informace na tel. 777 601 491

Tel. 774 519 935, e-mail: servis-12@email.cz − ozveme se Vám.

Pronajmeme prostory zařízené
jako kadeřnictví:

5 x křeslo, 3 mycí soupravy atd., plocha 50 m2
+ zázemí (kuchyňka, sprchový kout, WC,
pračka, sklad), buď celé komplet, nebo pro
kadeřnice jednotlivá křesla.
Prostory se nacházejí v patře, v přízemí prodejna
vlasové kosmetiky MATUSCHKA.
Tel. 734 314 798
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Ondřej Slówik
Foto: archiv autora

Podělíte se také o svůj recept s příběhem? Napište na redakční e-mail: hana.kolarova@tiscali.cz. Na konci roku úspěšné
recepty opět odměníme.

SERVIS A OPRAVA POČÍTAČŮ U VÁS DOMA

inzerce

jený stroužek česneku, čili papričku
a proužky syrové mrkve jako dekoraci.
A kde nejlépe koupit suroviny,
jako je rýžový papír? Informace poskytne portál www.sapamapa.cz.
Nejlépe se suroviny nakoupí v menších krámcích vpravo od jižní brány.
Veškeré suroviny lze pořídit i v supermarketu Tamdafoods, v jehož
bohatém sortimentu je však obtížnější orientace.

inzerce

TÉMA

PRO KONEC HAZARDU V LIBUŠI A PÍSNICI
JE TŘEBA TAKÉ DŮSLEDNÁ KONTROLA
Budu vyprávět příběh mé osobní konfrontace s hazardem
v naší městské části. Jen mou nešikovností nedošlo k usvědčení z provozování nelegálního hazardu, protože hranice mezi
provozováním a neprovozováním černé herny je tenká. Týká
se, jak jsem se během této kovbojky dozvěděla, pouze vytažení
pár šňůr ze zásuvek.
Na jednom našem nejmenovaném sídlišti je restaurace, typově
lokál nižší cenové kategorie, kam
bych popravdě dobrovolně nešla.
Nicméně začátkem prosince mě
tam přivedly povinnosti zastupitelky zúčastnit se jinak milého předvánočního setkání s našimi seniory. Už
během setkání jsme si s kolegyní zastupitelkou všimly, že na nás z vedlejší místnosti blikají hrací automaty,
a zavedly hovor na stávající nulovou
toleranci hazardu, kdy už konečně
najde naplnění.
Protože jsem tuto otázku chtěla
položit i na nejbližším zastupitelstvu, chtěla jsem si nyní ověřit, zda
na místě nedošlo s přelomem roku
k nějaké změně (původně se o kon-

ci hazardu od 1. 1. 2015 mluvilo,
viz U nás 12/2011). Vypravila jsem
se tedy odpoledne před zastupitelstvem opět do oné restaurace.
Uvnitř lehce přístupné „herny“ jsem
napočítala čtyři zapnuté přístroje, byly ostatně vidět, jak blikají, již
zvenku. Myslela jsem si, že se jedná
o videoloterijní terminály (VLT), které mohly být na místě zatím legálně;
jsou v procesu odebírání licence ministerstvem financí. Jaké bylo překvapení, když na můj dotaz, zda to
jsou VLT – laik různé typy přístrojů
nepozná − mi číšník sdělil, že to jsou
obyčejné hrací automaty (VHP, tedy
přístroje díky nulové toleranci na Libuši zakázané již několik let!). Číšník
se samozřejmě mohl mýlit a mohlo

ZDRAVÍ

VITAMÍN C A NAŠE ZDRAVÍ

být i v tuto chvíli všechno v pořádku,
proto jsem ihned kontaktovala odbor státního dohledu nad loteriemi
na ministerstvu financí, kde mi sdělili, že pro tuto restauraci nejsou registrovány žádné přístroje VLT, které
by tam mohly legálně být. Oznámila
jsem tedy obratem městské policii
podezření na černou hernu, které se
ještě znásobilo, když jsme večer na
zastupitelstvu dohledali, že pro tuto
restauraci v minulosti byly původně registrovány 4 VHP, které by tam
ovšem již od roku 2012 neměly být.
A protože provozování nelegálního
hazardu je závažný trestný čin, podobně rychle, ba mnohem rychleji
než já reagovala obsluha restaurace.
Hlídka strážníků našla již vypnuté
přístroje ve zhasnuté místnosti, které má údajně provozovatel v plánu
zrovna další den odvézt. Jaká náhoda. Když jsem se na místo dostala
další den v poledne, byly tam již jen
židličky pro hráče a instrukce na stěnách o tom, že se hráči navzájem ne-

mají rušit hlasitými výkřiky. Uvedený
provozovatel – občanské sdružení
Gyozelem (maďarsky „vítězství“),
které se deklaruje jako nezisková
organizace sloužící domácnostem.
Děkujeme, ale doufáme, že na Libuši
a Písnici jste již dosloužili! Občanské
sdružení, nyní spolek, navíc ze zákona tuto činnost provozovat nesmí.
Bohužel hranice mezi provozováním a neprovozováním černé
herny se týká vytažení přístrojů ze
zásuvky. Pokud je vytáhnou včas,
jako v našem případě, herna se stává pouhým skladem přístrojů, které
jsou připraveny k odvozu (možná již
od roku 2012?). Zasadím se ve spolupráci s panem starostou, městskou policií a ministerstvem financí,
aby byly prováděny cílené kontroly,
které by odradily další případné provozovatele nelegálního hazardu. Je
dobře, že máme nulovou toleranci
k hazardu a budeme ji hájit.
Pavla Tůmová, zastupitelka

MUDr. Brigita Mastná
v Klubu Senior.

Lednová přednáška MUDr. Brigity Mastné v Klubu Senior se setkala s nevšedním ohlasem. Odpověděla na mnohé otázky a v důkladné diskusi zaznělo i mnoho dobrých rad. Proto bude Klub
Senior plánovat podobné povídání i o dalších vitamínech. Těm,
kdo se nemohli zúčastnit, nabízíme téma v písemném souhrnu.
Cesta za poznáním vitamínů byla
velmi klikatá a po staletí, ne-li tisíciletí, zanechávala mnoho obětí pro
nemoci z jejich nedostatku. Průkopníkem byl Kazimír Funk, badatel
polského původu, který na základě svých studií správně předvídal
jejich důležitost. V r. 1911 izoloval
první vitamíny, tehdy z řady B. Vitamín C objevil badatel maďarského původu Szent-Győrgyi v r. 1927
a byl za tento objev a ještě další
oceněn v r. 1937 Nobelovou cenou
za chemii. Vitamín C se označuje
také jako kyselina askorbová. Nedostatek C vitamínu způsobuje velmi těžké až smrtelné onemocnění
zvané kurděje, ovšem i pouhé snížení hladiny tohoto vitamínu v těle
ohrožuje naše zdraví. Vitamín C má
mnoho funkcí − účastní se tvorby
mezibuněčné hmoty, tzv. kolagenu, což je důležité pro pohybový
aparát, chrání imunitní systém proti

infekčním chorobám, posiluje organismus při stresu, příznivě ovlivňuje
hladiny tukových látek v krvi, působí dobře na mozkovou činnost,
působí proti škodlivým cizorodým
látkám ze životního prostředí.
Zdroje tohoto vitamínu jsou především v čerstvém ovoci a zelenině.
Zvláště bohaté jsou: červený a černý
rybíz, jahody, citrusové plody, kiwi,
ze zeleniny květák, kapusta a rajčata. Výsadní postavení má kysané
zelí, které si uchovává dlouhodobě vitamín C, protože obsahuje při
procesu kvašení kyselinu mléčnou
a octovou, které vitamín stabilizují
a ochraňují, ani vaření mu neuškodí. Brambory nemají mnoho vitamínu C, zvláště ty staré, po Vánocích,
ale přesto něco získáme, protože je
konzumujeme ve větším množství.
Ovocné pyré, džemy, alkoholické
nápoje z ovoce, ale ani maso, ryby,
vejce, tuky vitamín C neobsahují.

Denní doporučená dávka C vitamínu je 65−100 mg. Má-li někdo
virózu nebo podobné potíže, případně jiné choroby, při kterých je
dobré užívat C vitamín, přechodně
je možno dávat 2x denně 100 mg.
Organismus člověka vstřebá daleko
více vitamínu z přírodního zdroje,
z tablet jen asi 80 %. Větší lékový
nadbytek organismus nezpracuje, pak se musí podat v jiné formě
za asistence a porady lékaře. Proto
se obecně a celoročně doporučuje
jíst denně aspoň 2 až 3 porce ovoce nebo zeleniny, raději v přírodní
formě, kdy je možno i překročit do-

poručenou denní dávku, protože se
vitamín nejí nárazově a lépe se zužitkuje.
Obecně jsou vitamíny pro nás životně důležité, i když nedodávají
energii. Působí ale nesmírně příznivě v řadě biochemických reakcí
v látkové přeměně neboli metabolismu, jsou důležité pro udržení řady
tělesných funkcí i pro výstavbu a náhradu tkání. Nelze je ničím jiným
nahradit.
Přednášku MUDr. Brigity Mastné
zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior
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NOVÝ AUTOR ČESKÉ PRÓZY

REAKCE ČTENÁŘE

O tomhle autorovi jsem chtěl vlastně psát už posledně. A ještě o jednom. Ale jak jsem se nějak „zakecal“ s tím Kunderou, nechal jsem si je na příště a na přespříště. Protože mě zaujali
a nechci ani je, ani vás, vážení čtenáři, šidit... A ještě, je až pozoruhodné, kolik současných
českých divadelníků zanechalo a zanechává své stopy i na poli beletrie a poezie. Vynechám-li vcelku triviální a čítankový příklad za celoživotní divadelní činnost Thálií vyznamenaného notorického nedivadelníka Ivana Vyskočila, mohu snadno namátkou vyjmenovat třeba
Ladislava Smočka, Radima Vašinku, Jana Bornu nebo Patrika Hartla (* 1976).
Tento rodák z Olomouce a absolvent režie na pražské FAMU (2002) uplatňuje svůj
smysl pro komickou nadsázku a nadání pro
práci s herci a postavou obecně především
v divadle. Je uměleckým šéfem a režisérem
divadelní společnosti Studio Dva, sídlící v bývalém Divadle Jiřího Grossmana, které sídlilo
na Václavském náměstí v prostorách po nějakém kině, které se taky nějak jmenovalo. Pro
Studio Dva nastudoval například inscenace
Absolvent, Madame Melville, Otevřené manželství, Podzimní sonáta, Půldruhé hodiny
zpoždění nebo vlastní hru Klára a Bára. FAMU
absolvoval jako autor a režisér televizního
snímku Adam a Eva 2001. Jeho filmovým
režijním debutem je komedie Taková normální rodinka (2008).
Možná i proto, že z objektivních důvodů nelze vždycky dotáhnout filmový námět
do zdárného konce, vydal Hartl v roce 2012
svou románovou prvotinu Prvok, Šampón,
Tečka a Karel (ISBN: 978-80-905173-0-1).
V názvu jde o jména či přezdívky kamarádů,
kteří na prahu čtyřicítky rekapitulují, jestli
žijí opravdu tak, jak si vysnili, když jim bylo
osmnáct. A musí si přiznat, že by ti osmnáctiletí byli z těch čtyřicátníků nejspíš zklamaní.
Takže jim nezbývá, než se rozhodnout, jestli
se s tím dá ještě něco dělat. A jako ten Pú je
i tato próza tak trochu postavena na přátelském střetu vyhraněných charakterů. Tedy,
kdyby charakterizovali tento příběh, jehož
jsou hrdiny, dopadlo by to asi takto: Karel by
nejspíše řekl, že je to výzva. Výzva nebát se
v poločase rozpadu změnit a čelit pohodlnosti. Prvok by asi neváhal tak trochu exaltovaně
dodat, že je to příběh o svobodě a odvaze,
která je k ní potřeba. A taky o tom, jak milovat. Manželky, milenky, matky i dcery. Tečkovi by to bylo fuk, ten moc nečte. Ale kdyby
náhodou zjistil, s kolika ženami se v tomto
příběhu vyspí, asi by si zrovna tenhle román
přečíst chtěl. A Šampón by hlavně považoval

za důležité, aby se při čtení této knížky čtenáři dobře bavili. Protože podle něj v ní jde
především o to, o čem zpíval Freddie Mercury: Show must go on!
Milan Lasica, jehož divadelní činnost má ve
Studiu Dva své pevné místo, o knize napsal
(citujem po slovensky, lebo som ako pán Lasica pộvodom Čechoslovák): „Túto knížku som
prečítal na dúšok. Je napísaná ľahkým perom
o vážnych veciach.“ A to je myslím dost dobré, a dokonce mezinárodní doporučení...
Povzbuzen i čtenářským úspěchem první
knihy, vydal Hartl v loňském roce knihu druhou: Malý pražský erotikon (ISBN: 97880-905173-9-3).
Nakladatelská anotace o románu říká, že
román je určený i těm, kteří bývají ke knížkám
o lásce zpravidla nedůvěřiví. Na Babě stojí na
stráni s výhledem na Prahu dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž členové
prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní
osudové milostné příběhy: Honza cítí pokušení, ale protože si nechce komplikovat život,
snaží se mu odolat. Marta, přestože je vdaná,
občas neodolá, a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany,
Tomáš je až příliš velký romantik, Cyril trochu
zvrhlík a Adéla se miluje častěji než všichni
předchozí dohromady, aby se necítila sama.
Příběh je především obrazem intimního života hrdinů a líčí vcelku věrohodně jejich touhy,
radosti i problémy vlastně celoživotní...
Těmito dvěma prózami se Hartl etabloval
jako dobrý prozaik, dobrý pozorovatel života
s talentem přesné charakterizace postav, které učinil svými hrdiny. První z nich se zalíbila
i přísnému Jiřímu Menzelovi: „Patrikova knížka je lehké čtení o těžkém životě dnešních
třicátníků. Upřímně jsem se bavil autorovou
ironií, se kterou popisuje jejich hmyzí snažení.“ Já jsem se bavil také a bavit se nakonec
můžete, vážení čtenáři, i vy...
Jiří Brixi

POKLONA JEDNÉ VELKÉ OSOBNOSTI

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil pan Ing. Jaroslav Lehovec, odborník zahrádkářského světa, který dlouhá léta
poskytoval své vědomosti a spolupráci v různých oblastech převážně v Libuši. Kdo jej poznal, jenom získal. Mnoho let přednášel
v Klubu Senior, účastnil se klubových a zahrádkářských zájezdů
a výletů za svými kolegy na Moravu, nabídl pro nás vždy to nejlepší. Byl milovník života a dobrý kamarád. Rádi jsme ho navštěvovali pro jeho krásné
vypravování. Milý Jardo, nezapomeneme!
Za celou libušskou obec Zdena Prchlíková
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K SITUACI
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Vážení čtenáři, úvodník našeho pana starosty v únorovém čísle zpravodaje U nás, mě inspiroval k tomu,
abych napsal svůj názor k situaci v naší městské části.
Ve staré Písnici v podstatě „žiji“ od dětství – měl
jsem zde babičku a dědu, tzn. že moje první životní
cesta byla právě do Písníce. Posledních cca 15 let zde
žiji na stálo a v Písnici se mi již narodily děti.
Dokonce si ještě matně pamatuji dobu, kdy Písnice
nepatřila pod Prahu, kdy bývalý masokombinát fungoval a s babičkou jsem chodil plavat do bazénu, který
je v současné době bohužel nefunkční.
Dost ale minulosti.
Velmi otevřeně musím říci, že jsem rád, že naše
městská část je, na rozdíl od jiných lokalit, zvláštní tím,
že zde žije zmiňovaná početná vietnamská komunita. Díky svému zaměstnání jsem měl možnost poznat
asijské země osobně, v Asii mám obchodní partnery
a moje zkušenosti s touto částí světa jsou veskrze pozitivní. Jejich pracovitost, touha po poznání, smysl pro
rodinu atd. by mohla být pro některé naše remcající
a nespokojené spoluobčany příkladem.
Při pobytu v Asii nikdy nemám pocit ohrožení, nebojím se chodit v noci po ulicích, dokonce když jsem
jednou ve voze taxi ztratil mobilní telefon, tak mi ho
taxikář nezištně přivezl zpět do hotelu.
Díky mým osobním zkušenostem jsem rád, že moje
děti mají jak v mateřské školce, tak i ve škole, kromě
jiných národností, spolužáky Vietnamce. Synovi kamarádi často chodí k nám domů a on chodí k nim do
rodiny.
Věřím, že moje děti, které vyrostou v této různorodé společnosti, nebudou v dospělosti trpět různými
předsudky, xenofobií a bude pro ně snazší se orientovat ve světě, člověk „jiného vzhledu a mentality“ jim
nebude působit problémy při komunikaci a navazování jakýchkoliv vztahů.
Navíc z mého pohledu mě tržnice Sapa velmi baví,
chodím tam nakupovat a samozřejmě s rodinou často
využíváme možnosti asijských restaurací, které mimo
jiné pochválili i moji partneři s Asie, kteří mají trochu
problém s naší českou kuchyní.
Mnoho našich občanů, si myslí, že Sapa je takový
slam, ale podle mých zkušeností je to velmi autentické prostředí – v podstatě v Asii to na trzích v menších
městech vypadá velmi podobně.
Kdo měl možnost Asii navštívit, tak to potvrdí. Dokážu si ale představit, že za několik let, možná tomu
pomůže i výstavba metra, se situace změní a z tržnice Sapa vznikne moderní obchodní zóna se vším, co
k tomu patří, kde kromě obchodů budou i služby,
možnosti kulturního vyžití atd. Podobný vývoj je možné pozorovat i v Asii.
Možná na někoho může můj názor působit přehnaně optimisticky, ale uvědomuji si i problémy, které
naše městská část má. Pan starosta se zmínil o drogách a jiné kriminalitě. Samozřejmě toto není možné
přehlížet, je nutné tvrdě zakročit, a proto přeji panu
starostovi a jeho týmu mnoho sil při řízení naší multikulturní městské části.
Tomáš Kubín, 16. 2. 2015

ZVEME

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 otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není v programu uvedeno jinak.
Vážení senioři, začíná jaro a my začínáme v rámci Klubu Senior cestovat,
hlavně za historií a do přírody. Předkládáme také program našich úterků
v klubu a celkový přehled našich vícedenních zájezdů, z toho některých pravidelných, na horský vzduch, za krásou
přírody a pohodově strávenými dny.

PROGRAM V BŘEZNU
A ZAČÁTKEM DUBNA 2015

3. 3.
S předstihem budeme oslavovat MDŽ přednáškou, jak jinak než
s paní Randovou. Tentokrát nazvala
své vyprávění „Ženy v současnosti“.
Možná i něco navíc, přijďte, uvidíte.
Pro zpestření svátečního odpoledne
nám přijde zazpívat sbor pod vedením
p. prof. Kaněrové.
10. 3.
Část seniorů prožije v klubu
tradiční setkání seniorů při čaji a kávě.
Druhá část seniorů odjede do Jizerek,
do penzionu Kitty s fantastickou nabídkou. Tento zájezd je již naplněn. Přejeme oběma skupinám hezky prožité dny.
17. 3.
Naplánovali jsme výlet do
Rožmitálu pod Třemšínem, s obědem,
návštěvou zámku Lnáře atd. Zájezd
pro 50 osob je již naplněn. Odjezd
v 9:00 od Eimů.
24. 3.
Velmi zajímavé povídání zajištěné Městskou policií Praha na téma
„Šmejdi“ se zdůrazněním některých
důležitých momentů. Nenechte si ujít.
31. 3.
Na tento den jsme se domluvili, že bychom vycestovali opět do
Drážďan − podle zájmu členů Klubu
Senior i dalších zájemců z celé Libuše
a Písnice. Plánovaný program: odjezd
v 6:00 od Eimů, zastávka v nákupním
středisku Heidenau, zastávka na zámku
Moritzburg (2 hod.), projížďka po Drážďanech s průvodkyní. Přihlášky nejpozději do 15. března, pokud se přihlásí
alespoň 20 osob, zájezd se uskuteční.
7. 4.
Na povelikonočním posezení srdečně zveme všechny, kdo mají
rádi zábavu. Snad se nám podaří to, na
čem usilovně pracujeme, uskutečnit.
14. 4.
Čeká nás opět zajímavá
přednáška, tentokráte doporučovaná
organizací „Život 90“, a to o seniorech
a mobilech, kterých chyb se nejčastěji
dopouštíme při sjednávání smlouvy,
dále chceme-li smlouvu rušit, na co vůbec nesmíme přistoupit aj. Přednáška
se setkává s velkým ohlasem, doufejme, že i u nás to bude setkání přínosné.
Vážení senioři, přejeme vám klidný
začátek jara, hodně sil pro práci na zahrádkách, samý úsměv, jen bezbolestné

běhání do klubu, radost z přátel kolem
sebe a všeho hodně a hodně dobrého.
Knihovna je stále otevřená ve stejnou dobu na stejném místě a pan Nosek, vedoucí knihovny, se těší na stálice klubové, stálice z Libuše a Písnice
a na pěkné popovídání nad knihou,
která potěší. Otevřeno každé úterý od
14.00 do 18.00 hodin.

VÝLETY V ROCE 2015
nejen pro členy Klubu Senior

Uvedené ceny jsou jen orientační.
7.−14. 3. (7 dnů) Penzion Kitty
– plná penze, programy, s jedním výletem, doprava zdarma. Cena: 2 590 Kč.
Zájezd již obsazen!
24.−26. 4. (3 dny) Jívka – Polsko
– historie (zámek Opočno, Poděbrady), polopenze, 2x snídaně, 2x večeře,
ubytování, bus. Při zpáteční cestě oběd
v Poděbradech. Cena: 1 000 Kč.
4.−9. 5. (6 dnů) Krkonoše – Harrachov (hotel Inn), polopenze. Plánujeme se podívat do Szklárské Poreby
lanovkou – úžasné, s prohlídkou městečka atd. V Harrachově ind. s možností
procházek, lanovkou na Čertovu horu,
prohlídka sklárny s nákupem, prohlídka
pivovaru, zajímavé lesnické muzeum aj.
Cena: 2 850 Kč.
23.−24. 5. (2 dny) Zahrádkářský zájezd − České Švýcarsko (podle
návrhu p. Brauna), plánujeme ukázat
přírodu z blízka. Změna programu vyhrazena. V ceně zájezdu ubytování s polopenzí, bus. Cena: 1 200 Kč.
8.−13. 6. (6 dnů) pobyt ve Františkových Lázních v hotelu Bohemia
s luxusem. Ubytování poblíž krásného
parku u hlavní kolonády. Jednodenní
výlet na hrad Kynžvart, dále do Mariánských lázní s průvodkyní v autobusu
(2 hod.). Bohatá hotelová nabídka – 4
procedury, ovoce na pokoji, solná jeskyně, plavání v Aguaforu. Grilování na
terase s hudbou aj. Cena: 4 600 Kč.
31. 7. − 8. 8. (8 dnů) Nádherný
pobytový zájezd na Slovensko –
Západní Tatry. Plná penze v hotelu
Spojar, Lázně Bešeňová s odpočinkem
po cestě. Jednodenní výlet, po dohodě uskutečníme podle přání další (při
pěkném počasí na vykoupání apod.).
Při zpáteční cestě historické městečko Bytča, trochu lépe a více než loni
a na přání účasníků s doprovodem
bývalé rodačky paní Máslowské. Cena:
165 eur + 1 300 Kč.
16.−19. 8. (4 dny) Zájezd Údolí
Mosely – oblast spojující Lucembursko

a Německo, údolím řek Mosely a Rýna,
obklopenými strmými vinicemi. Nádherné! V ceně doprava luxusním autobusem s klimatizací, 3x ubytování v hotelu, na jednom místě ve dvoj. pokojích
se soc. zař., 3x polopenze formou bufetu, denně se zajímavým programem,
stále s autobusem na všech trasách.
Plánované cestování jen ve dne. Pro
zájemce připraven podrobný program.
Doporučujeme tuto nabídku využít! Při
přihlášení nutná záloha 2000 Kč. Pro zájemce od p. Prchlíkové snížená cena na
6 290 Kč. Volejte na tel.: 608 511 980.
6.−12. 9. (6 dnů) Maďarsko –
Hévíz, světový unikát, s blahodárnými účinky, bezkonkurenčním stravováním, poledními polévkami, 4x tříhodinovými bazény, nebo pobyty v jezírku.
Vláčkem na vínový kopeček s prohlídkou městečka. V hotelu hudební koncert, módní přehlídka, taneční večer.
Vždy s pohodovým kolektivem. Cena:
200 eur + 1 200 Kč.
19.−20. 9. (2 dny) Za historií
a do sklípku s večeří a při vínečku.
Plánujeme, nechte se překvapit! Bude
to Morava! Podle počtu bude stanovena konečná cena. Záloha při přihlášení 500 Kč. Přihlášky budeme evidovat
ihned a podle počtu potvrdíme naši
objednávku.

5.−10. 10. (6 dnů) Šumava –
Zdíkov, hotel Bohemia s polopenzí,
ubytování jen ve dvoulůžkových pokojích s přísluš. Jednodenní výlet, do
blízkých měst, na rozhlednu na Lipně
aj. Vše bude upřesněno na místě a dle
přání rekreantů. Využití krásných turistických vycházek kolem městečka
Zdíkov, návštěva brusírny skla s nákupem, návštěva místního kostela
s koncertem, přednáška o Šumavě atd.
Pobyt prodloužen o jeden den oproti
loňsku. V ceně doprava tam a zpět,
ubytování s polopenzí. Cena: 2 600 Kč.
V měsíci listopadu dále plánujeme
Jívku jako již tradičně před Vánoci
s nákupem v Polsku, dále odpočinkový rekreační pobyt v Jizerských
horách. Termín bude sdělen v časopise U nás.
Předběžný plán vypracovala p.
Prchlíková, člen organizačního výboru, tel.: č. 608 511 980.
Děkuji všem stálým zájemcům
o naše výlety a na nové z řad našich
spoluobčanů z Libuše a Písnice se již
nyní těšíme. Zájezd má svá pravidla
a může se uskutečnit za předpokladu
20 přihlášených účastníků, k zaplacení
nejnižší sjednané částky za autobus.
Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

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

FITNESS MODERN DANCE

Jednoduché, zábavné a účinné
formování postavy, správného držení těla i ladné chůze!
Lekce jsou určeny dívkám, které
milují pohyb i tanec, navíc ale očekávají výrazné zlepšení své kondice
před nastupujícím jarem. Tréninky
jsou zaměřeny na propojení pohybu
a hudby s prvky moderního tance,
baletu a jazzu. Jedná se o variace

lekcí tak, aby byl efekt ještě účinnější. V žádné hodině nechybí ani část
zaměřená na kvalitu držení těla, celkové zpevnění a posílení problémových partií. Zlepšete si kondici, zdraví i svůj vzhled zábavnou formou
pohybu. Tančete a bavte se!
Každé pondělí 17−18 hodin
v zrcadlovém sále KJ s trenérkou
FTVS.
Mgr. Petra Šulcová

LAČHE ČHAVE
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 BŘEZEN

2. 3. | Nauč se správně hrát stolní
fotbálek!
4. 3. | Otázky a odpovědi na téma:
„Kriminalita“
9. 3. | Vernisáž Lačhe Čhave
v Domě národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2 – přihláška nutná
11. 3. | Natáčení soutěžního videa

na téma: „Prevence rizikového chování“
16. 3. | Promítání filmu na přání
18. 3. – 23. 3. | ZAVŘENO
25. 3. | Ideální JÁ aneb jak o sebe
nejlépe pečovat
30. 3. | Multikulturní odpoledne
Těší se na vás tým Rozhledny:
Klára a Anička
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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 dílnička, ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup –
110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

našem Facebooku. Případné změny
a detaily k vybraným programům
naleznete taktéž na webu MC či na
nástěnce v centru Kuřátko.
POZOR! Hledáme další dobrovolnice, které by chtěly pomáhat s provozem mateřského centra a podílet se

BŘEZEN 2015 (výběr z programu)

V libušské sokolovně v sobotu 21. 3. 2015 od 9:00 do 13:00.

2. 3. PO Tanečky a rytmika
s angličtinou pro nejmenší a jejich
rodiče.
3. 3. ÚT Divadlo Perníková
chaloupka − začátek představení v 16:00, herna bude otevřena již
v 15:30, vstupné 60,- (permanentka
50,-), pro děti bude připraveno občerstvení ve formě perníčků.
11. 3. ST Burza jarního oblečení 9:30–13:00 – bližší informace
a podmínky prodeje najdete na našem webu a Facebooku. Registrace
zájemců o prodej na e-mailové adrese: kuratkomc@seznam.cz. Počet
prodávajících omezen.
17. 3. ÚT Výživa malých dětí
s MUDr. Cabrnochovou – před-

náška na téma výživy malých dětí,
začátek v 10:00, cena v rámci běžného vstupného.
18. 3. ST Cvičení s Kájou –
přijďte si zacvičit a zaskákat.
23. 3. PO Tanec a zpěv pro
nejmenší – zazpíváte si, zatančíte
a procvičíte se.
24. 3. ÚT Velikonoční zdobení perníčků – začátek akce v 10:00
a v 16:00, vstupné 50,- dospělí, 20,dítě, děti do 1 roka mají vstup zdarma, omezený počet míst, prosíme
o registraci na kuratkomc@seznam.
cz nebo přímo v herně.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů,
služeb a aktivit naleznete na adrese: www.kuratko.mistecko.cz a na

na našich akcích. Informace na telefonu: 777 001 719 nebo na e-mailu: kuratkomc@seznam.cz. Zájemkyně nás
mohou i navštívit každou první středu
v měsíci na členské schůzi od 19:00.
Za MC Kuřátko Ing. Vendula Audolenská

JARNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE S JÓGOU
Nabízíme Vám to, co v 60 minutách
středeční jógy nestihneme. Můžete
ji pojmout jako ochutnávku toho, co
cvičíme v pravidelných středečních
hodinách, nebo si jen tak udělat sobotní dopoledne pro sebe a nechat na
sebe působit blahodárné účinky jógy.
Program:
– Očistné dechové techniky
– Cvičení se zaměřením na páteř, SI
klouby, ramena
– Orgánová sestava – podpora
funkce vnitřních orgánů
– Relaxační techniky
– Léčivé účinky posvátných manter
S sebou: vnitřní odhodlání, čistou
vodu, teplou deku, pohodlné oblečení

Cena: členové Sokola − 150 Kč,
ostatní zájemci – 200 Kč
Denně nás zatěžují rodinné, pracovní a společenské problémy, složité situace způsobené naším vlastním chováním. Vzápětí hledáme
léky na vyrovnání vlivu stresů moderního života. Jóga nabízí změnu
pohledu na životní styl, prostředek
na zlepšení tělesné kondice a vyrovnání stresujícího vlivu moderního života bez velkých finančních nároků.
Je to moudrost ověřená tisíciletími.
Těší se na Vás cvičitelka jógy:
Eliška Leblová, tel.: 605 916 148

inzerce

FOOD STORY KUNRATICE:
JÍDLO S PŘÍBĚHEM
Přijďte ochutnat regionální delikatesy z celého světa do nově otevřené
provozovny Food Story v srdci Kunratic, přímo naproti kostelu sv. Jakuba!
Součástí prodejny je Wine & Coffee bar, místo pro Vaše setkávání či rodinné snídaně.
Food Story nabízí regionální delikatesy a poctivé potraviny s příběhem z celého světa:
◆ Fair trade i organickou kávu
◆ Prémiové pečivo pečené vždy čerstvě v duchu francouzské pekařské tradice
◆ Exkluzivní vína, piva z malých pivovarů z celého světa
◆ Delikátní sýry, prosciutta, bavorské uzeniny
◆ Špičkový olivový olej, který si můžete stočit do lahve
…a mnoho dalšího
Food Story je zárukou perfektního servisu a osobního přístupu ke každému klientovi

Food Story Kunratice, K Libuši 129/2, Praha 4 - Kunratice, tel.: 241 440 978, po-ne: 8.00 - 22.00
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Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš
e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382
– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –
– Dodání a montáž plastových, euro oken a
dveří –
– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www. f a b l e s k . cz
inzerce
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha firmy vzhledem
k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů
v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech
a svátcích
HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4
INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

DĚTSKÝ
BAZÁREK
LIBUŠSKÁ 77/165, PRAHA 4
zastávka MHD Libuš
PO–PÁ 9.00–18.00
SO–NE 9.00–14.00
Tel. 776 685 245
DĚTSKÉ A DÁMSKÉ ZNAČKOVÉ
OBLEČENÍ NOVÉ I POUŽITÉ ZA SUPER
CENY.
sedačky / kočárky /
hračky / botičky
tepláčky / mikiny /
svetry / šatičky
a obleky pro děti,
na svatby
nebo slavnosti

KAŽDÉ PONDĚLÍ
SLEVA 50 %.

inzerce

HONZA PIZZA

!!NOVĚ VE VAŠÍ ČTVRTI!!

Ochutnejte skvělou pizzu, lasagne, bagety, čerstvé saláty a dezerty

OTEVÍRACÍ DOBA:

10.30 - 22.00 HODIN
Poslední objednávka ve 21.30 hodin

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

Při mimimální objednávce 90,- Kč, každý další kilometr 15,- Kč.
Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky (Platbu kartou je nutné hlásit předem)

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

také na www.honzapizza.cz - nebo osobně na provozovně: Dobronická 50/9 - Praha 4 Libuš

