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LIBUŠ  

A PÍSNICE

1| Park na Kamýku se využívá ve všech ročních obdobích.

2| V Klubu Junior začala jarní sezóna Pátečních tanečních.

3| Masopustní karneval v MŠ K Lukám doprovodila stylová 

kuchyně.

4| Děti z libušské školy byly v čokoládovně.

5| Ulice Mílová se díky místním začíná zelenat.

Foto: Dagmar Bumbalová, Kryštof Štafl, archiv MŠ K Lukám, Ilona 

Kiliánková, archiv Přírodní zahrady Na Domovině 651/1
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Neplaťte za bioodpad. 
Kompostujte sami!
Ministerstvo životního prostředí umožnilo obcím požádat o dotace na 
třídění bioodpadu, a to z prostředků končícího programového období 
2007−2013 Operačního programu Životní prostředí.
Podpořit snížení biologicky rozložitelné části komunálního odpadu a podat 
žádost o dotaci se na svém letošním únorovém zasedání rozhodla Rada 
městské části Praha-Libuš. V rámci tohoto projektu by bylo možné pro oby-
vatele městské části z rodinných domů zakoupit zahradní kompostéry. Pokud 
městská část se svou žádostí uspěje, budou kompostéry o objemu zhruba 
700 litrů poskytovány majitelům nemovitosti zdarma, a to pravděpodobně na 
základě Smlouvy o výpůjčce. Zájemci o kompostéry budou muset přitom splnit 
tyto podmínky – musí být majitelem nemovitosti (rodinného domu, zahrady) 
na území městské části Praha-Libuš, nesmí být dlužníkem městské části a 
pozemek, na kterém bude kompostér umístěn, musí být oplocen. Předpoklá-
dáme, že fyzické předávání kompostérů zájemcům by se uskutečnilo v letních 
měsících roku 2015.
Proto se již nyní obracíme na majitele nemovitostí (rodinného domu, zahrady), 
aby v případě zájmu vyplnili Přihlašovací formulář, který je umístěn na webo-
vých stránkách městské části www.praha-libus.cz (ve sloupci vpravo). Nyní 
se jedná o zjištění předběžného zájmu, 
jelikož zatím není známo, zda bude 
projekt podpořen.
V případě, že městská část 
dotaci získá, uveřejníme po-
drobnější informace o projektu 
v časopisu U nás a na  webo-
vých stránkách městské části 
v sekci Aktuality.

Anna Rusiňáková, odbor 
životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš
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Vážení občané, minulý úvod-
ník jsem věnoval přípravě met-
ra D. Sešlo se mi několik ohlasů, 
které byly kritické k  mé nedůvěře 
v  současné vedení hlavního měs-
ta Prahy. Káral jsem vedení Prahy 
jednak za malou pozornost, kterou 
metru D věnuje ve svém progra-
movém prohlášení (jedna obecná 
věta o  pokračování přípravy me-
tra), a  dále za vyčleněnou částku 
650 milionů korun určenou jen 
na výkupy pozemků (ale už žád-
nou částku do rezervy na stavbu 

metra). Budu se rád mýlit, pokud 
se prokáže, že současné vedení 
hlavního města Prahy bere stavbu 
metra D jako svou prioritu a ví, jak 
bude stavbu financovat, když se 
se začátkem realizace počítá od 
roku 2017. Má skepse pochopitel-
ně nevyjadřovala názor ostatních 
členů Rady ani Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš, z  nichž někteří mají 
názor opačný než mnou prezento-
vaný. Má nedůvěra vychází z mých 
setkání s představiteli Dopravního 
podniku, Ropidu a  bohužel i  ně-
kterých členů rady hlavního měs-
ta, kteří jsou znepokojeni z částky, 
jakou bude rozpočet Prahy zatížen 
nikoliv stavbou, ale každoročním 
provozem. Provoz metra D se od-
haduje na půl až miliardu korun 
ročně a výše tohoto výdaje je dnes 
možná největší překážkou v  mys-
lích některých zodpovědných po-
litiků a úředníků, aby se ke stavbě 
metra D jednoznačně přihlásili. Ale 
znovu opakuji – rád se budu mýlit 
a  s  radostí se nechám přesvědčit, 

že „předvolební nadšení“ z metra D 
neopustilo pražské konšely ani po 
volbách.

Městská policie Prahy 12 v  břez-
nu provedla rozsáhlou kontrolní 
akci zaměřenou na pátrání po 
odcizených vozidlech. Akce pro-
bíhala na území Modřan, Komořan, 
Libuše a Písnice a byla uskutečněna 
v  součinnosti s  Dopravní skupinou 
Hlídkového útvaru Městské policie 
hl. m. Prahy, která disponuje zaříze-
ním UnicamCAR 2. Toto zařízení je 
nainstalováno ve služebním vozidle 
a automaticky snímá zvolené okolí. 
Pokud detekuje registrační znač-
ku vozidla, dojde k  jejímu načtení 
a  okamžitému porovnání se zázna-
my v  aktivních databázích, tedy 
i v databázi odcizených vozidel. Po-
kud se v ní načtená registrační znač-
ka nalézá, je na to obsluha vizuálně 
i  zvukově upozorněna. Databáze je 
propojena s databází Policie ČR a je 
pravidelně aktualizována. Část kont-
roly probíhala i v nočních hodinách. 
Celkem bylo takto zkontrolováno 9 

655 vozidel na celém území Prahy 
12, Libuše a Písnice, přičemž žádné 
z vozidel nebylo vedeno v databázi 
odcizených vozidel jako hledané. 
Dovolte mi poděkovat vedení Měst-
ské policii Prahy 12 nejen za tuto 
akci, ale i  další aktivity uplynulých 
týdnů. Strážníci asistovali například 
při úklidu smetiště po bezdomov-
cích při ulici V  Lužích a  ve zvýšené 
míře pravidelně kontrolovali opuš-
těné objekty na území naší městské 
části. S  přibývajícím pěkným po-
časím se na jaře každoročně zvýší 
počet dealerů drog. Spolu s  ředite-
lem městské policie Gejzou Úlehlou 
jsme vytipovali místa častějšího vý-
skytu těchto osob, na která se stráž-
níci v  příštích týdnech a  měsících 
více zaměří. Za vaše poznatky a  in-
formování předem děkujeme.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice
Foto: Veronika Rejmanová

SLOVO STAROSTY

ZVEME

Svátek planety Země, tak bývá 
označován Den Země − mezi-
národní kampaň, probíhající 
v průběhu měsíce dubna a vr-
cholící po celém světě vždy 22. 
dubna.

V současné době slaví Den Země 
více než miliarda lidí ve 175 státech 
světa. Den Země se tak stal největ-
ším environmentálním svátkem, 
který si připomínají lidé společně 
bez ohledu na původ, víru či národ-
nost. V České republice se uskuteční 
nespočet akcí a městská část Praha-
-Libuš nezůstává pozadu. Připravili 
jsme pro vás výběr z  aktivit, které 
proběhnou většinou během dubna 
letošního roku.

Hodina Země je každoroční ce-
losvětový happening, který pořádá 
Světový fond na ochranu přírody. Le-
tos proběhne v sobotu 28. března 
od 20:30 do 21:30 místního času. 
Domácnosti, podniky i veřejné insti-
tuce i  významné kulturní památky 
vypnou své osvětlení a  elektrické 
spotřebiče na dobu jedné hodiny, 
a  to na podporu zvýšení informo-
vanosti o  změnách klimatu. Pozitiv-
ní vlna tmy postupně oběhne celou 
planetu – začne na Fidži a  skončí 

o den později na ostrově Samoa. Více 
na www.veronica.cz/hodinazeme.

Perníková chaloupka aneb 
cesta pohádkovým lesem se 
koná ve čtvrtek 23. dubna 2015 
od 15 do 17 hodin. Start je před 
prodejnou Albert na  Sídlišti Písni-
ce a  cíl na hrázi nádrže v  Modřan-
ské rokli, kde na děti čeká ježibaba 
v  Perníkové chaloupce a  sladká od-
měna. Během trasy plní děti rozličné 
úkoly na téma ochrany přírody. Akci 
pořádá Sokol Libuš ve spolupráci se 
spolky a  sdruženími, které působí 
v  městské části. (Podrobnější infor-
mace v samostatné pozvánce v tom-
to čísle a na www-praha-libus.cz.)

Půda jako zdroj života je 
ústředním tématem akce pořádané 
již v předchozích letech na prostran-
ství před prodejnou Albert na Síd-
lišti Písnice. Tentokrát se uskuteční 
v pondělí 27. dubna 2015 od 9 
do 16 hodin. Je určena pro veřej-
nost, kolektivity dětí i  jednotlivce. 
Pořádáme ji na podporu ochrany ži-
votního prostředí, poznávání zvířat, 
rostlin a  jiných přírodnin a  rovněž 
dalších ekologických témat a  sou-
vislostí. (Podrobnější informace 
v samostatné pozvánce a na www-
-praha-libus.cz.)

Zájmový kroužek Zálesák ze Zá-
kladní školy Meteorologická orga-
nizuje v  neděli 26. dubna 2015 
od 10 do 12 hodin úklid Mod-
řanské rokle a vyzývá všechny zá-
jemce, aby též přiložili ruku k  dílu. 
(Podrobnější pozvánku najdete 
v  tomto čísle v  bloku příspěvků ZŠ 
Meteorologická.)

Stromy našich malých ob-
čánků se budou sázet ve středu 
22. dubna v  parku U  Zahrádkář-
ské kolonie. Rodiče nedávno naro-
zených libušských a písnických dětí 
budou mít možnost zasadit za své 
děťátko strom, a  upevnit tak vztah 
k místu, kde žijí, a k zeleni, která je 
obklopuje. Jedná se o  symbolické 
zapuštění kořenů a  oslovení mladé 
generace rodičů a jejich dětí.

Soutěž ve sběru hliníku probí-
há už podzimu loňského roku a za-
pojily se do ní všechny mateřské 
a základní školy v městské části.

V  mateřských a  základních ško-
lách připravují pro děti samostatné 
akce nebo se připojují k  aktivitám 
veřejným. Vybíráme z nich některé:

Mateřská škola Mezi Domy po-
zvala divadelní soubor s  ekologic-
kým představením Plecha a  Neple-
cha a  další den na zahradě školky 

vykouzlí stezku národního bohatství 
a  kulturního dědictví. Děti s  rodiči 
budou u osmi stanovišť plnit různé 
úkoly.

Děti z MŠ Lojovická budou spolu 
s  rodiči probouzet školku ze zimní-
ho spánku, uklízet ji a sázet vrbové 
iglú, dále děti čeká ekologický pro-
gram na téma život stromu a  jeho 
význam, výroba obrázků z přírodnin 
a návštěva ekocentra Radonice.

Žáci ze základní školy v  Písnici 
mají od začátku letošního roku sta-
novené ekohlídky a  sledují, zda se 
někde nesvítí zbytečně, neprotéká 
voda a zároveň měří teplotu v pro-
storách školy. Velkou příležitostí pro 
sledování úspor a ochrany životního 
prostředí se pro ně stane beseda 
a  praktická ukázka úspor spotřeby 
plynu při zateplování budovy školy.

Mateřské centrum Kuřátko chystá 
kromě výtvarných a zájmových akti-
vit i den věnovaný pobytu a hrám na 
čerstvém vzduchu.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

PŘIPOJTE SE K AKTIVITÁM KE DNI ZEMĚ
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MASOPUST + NOVÝ LUNÁRNÍ ROK = PROPOJOVÁNÍ KULTUR
K letošním oslavám nového lunárního roku a českého masopustu v tržnici Sapa se vracíme ještě reportáží česky píšící vietnamské 
blogerky. Gastronomické a kulturní propojování Česka a Vietnamu přišlo v neděli 15. února do Sapy zažít na 800 návštěvníků. 

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 5

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.

V  restauraci Đông Đô, nacházející 
se uvnitř tržnice, probíhaly worksho-
py a ochutnávky jídel z české maso-
pustní tradice a  vietnamského lu-
nárního jídelníčku. Návštěvníci měli 
možnost ochutnat boží milosti, ko-
blihy, tvarohové myšičky, ale i prejt, 
tlačenku nebo jitrnice. Na druhé 
straně sálu se soustřeďovaly stánky 
s  vietnamskými tradičními pokrmy, 
jako jsou smažené jarní závitky nem, 
slaný rýžový koláč bánh chưng, 
grilované vepřové maso, vietnam- 
ský zelený čaj nebo kafe. 

V  českých stáncích si lidé nechá-
vali poradit, jak upéct pravé maso-
pustní sladkosti, o  což se zajímali 
nejen Vietnamci, ale i Češi. „V našem 

kraji se masopust moc neslaví, takže 
mě potěšilo, že jsem mohla poznat 
i české masopustní dobroty. Kombi-
nace božích milostí, vietnamských 
závitků a  vietnamského kafe bylo 
vskutku perfektní,“ pochvaluje si 
Míša, která z  oslav odcházela s  re-
ceptem na nadýchané boží milosti.

Nechyběla tombola ani výklad 
z lunárního kalendáře, kde se fronty 
tvořily téměř po celou dobu oslav. 
U  stánku s  vietnamskou kaligrafií 
se zase dalo nechat si napsat různá 
slova jako šťastný nový rok, radost 
nebo láska. Hned vedle seděly děti 
a  zdobily si mnichovické perníčky. 
„Nejvíc mi chutnal prejt, jarní závitky 
a  tvarohové myšičky. A  teď jsem si 

ozdobila perníkového koně,“ líčí se-
dmnáctiletá Tiên, která se v Čechách 
narodila a  je takřka odkojená na 
české kuchyni. U stánku, kde si Tiên 
zdobila koně, seděly další dvě dívky 
− jedna z Indie, druhá z Liberce.

Doprovodná představení byla též 
směsicí obou kultur. Moderátorský 
pár představoval mladý Vietnamec 
hovořící perfektní češtinou a  mla-
dá Češka. Vietnamský dračí tanec 
vystřídaly české lidové písně a tance. 
Korunu celé multikulturní náladě 
dodala dvojice vietnamských mla-
díků, kteří ve vietnamských krojích 
zazpívali Lady Carneval od několika-
násobného českého slavíka. 

Lidí bylo ze začátku opravdu hod-
ně, tudíž někteří neváhali a  odešli 
mezitím do tržnice, aby nasáli lu-

nární atmosféru přímo mezi ob-
chodníky. „Zašel jsem si nejdřív kou-
pit nudle, krevety a bylinky a nějaké 
ovoce, protože tady bylo ze začátku 
strašná spoustu lidí,“ vysvětluje Lu-
káš, proč přišel na oslavu až hodinu 
po začátku.

Nový lunární rok, který začal 18. 
února, je ve znamení kozy. Jde o zví-
ře veselé, hravé a rádo skáče. Jak je 
vidět, propojování kultur opravdu 
může být veselé, hravé a  nejeden 
účastník oslav musel skákat z  čes-
kého stánku do vietnamského a na-
opak, aby stihl vyzkoušet všechny 
dobroty.  Kráčíme-li spolu k úspěšné 
integraci vietnamské komunity do 
české společnosti, takových akcí by 
mělo přibývat.

Duong Nguyen

 Tradiční vietnamský tanec k příchodu nového jara. Foto: Jana Černá

 Návštěvníci mohli vidět, jak se vyrábí tradiční lunární slaný koláč bánh chưng. 
Foto: Jana Černá

 Stánek s kaligrafií, kterou kreslil vietnamský odborník. Vedle seděla malá vietnamská holčička, kte-
rá mu překládala. Foto: Jana Černá
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Společně strávený čas přinesl 
nápad setkávat se pravidelně při 
tanci. Páteční taneční otevřely své 
dveře poprvé loni v říjnu a pokra-

čovaly až do prosince díky projek-
tu na podporu integrace financo-
vanému Ministerstvem vnitra ČR. 
Jedná se o integrační projekt, pro-

tože se při něm setkávají tanečníci 
z  řad Čechů, Vietnamců a  dalších 
národností. 

Nyní zvou Páteční taneční na par-
ket díky grantu Nadace Via, a  to až 
do doby, než jak doufáme, získáme 
dotaci MV ČR. Snažím se tak spolu 
s několika nadšenými lektory nabíd-
nout společenskou a sportovní čin-
nost vhodnou pro každou věkovou 
skupinu. Těšíme se na vás!

Tuto veřejnou tančírnu navště-
vovali pokročilí tanečníci, ale i  za-
čátečníci, páry i  skupinky, celé 
rodiny i  jednotlivci, jak se komu 
chtělo. Na hodinách byl vždy jeden 
pár tanečních instruktorů, kteří za-
čátečníky vyzývali a pomáhali s fi-
gurami a technikou. Pokročilí moh-
li trénovat sami. Mnohdy také oni 
začátečníkům pomáhali. Celkem se 
o  nás staraly tři taneční páry. Dva 
z nich na předposlední hodině vy-
stoupily s plesovým předtančením.

Velkým překvapením byly sku-
pinky tančících středoškolských 

studentů, studenti vysokých škol 
a  obratní a  společenští senioři. Re-
kord překonal asi v  polovině kurzu 
nejmladší z  účastníků, vietnamský 
chlapec, kterému nebylo více než 3 
roky a na lavičce se jej snažili zabavit 
a  udržet mimo taneční parket jeho 
babička a  děda, zatímco tatínek 
s maminkou tančili.

Páteční taneční se těšily vysoké-
mu zájmu vietnamských i  českých 
milovníků tance. Nejvíce se nás se-
šlo 60. I když v době vánočních pří-
prav se náš počet tenčil, kolem 30 
účastníků navštěvovalo tančírnu až 
do jejího uzavření, v pátek 19. pro-
since. Věřím, že letošní zájem a účast 
bude minimálně tak velká.

Závěrem bych vás rád, vážení čte-
náři, pozval, abyste se k nám přida-
li a  rozproudili krev tancem, jelikož 
s  jarem přichází život a pohyb a při 
tanci si užíváte obojí!

Lubor Pham (Quoc Loc Pham)
Foto: Kryštof Štafl

PÁTEČNÍ TANEČNÍ  OPĚT ZVOU NA PARKET
Dva roky spolupracuji s městkou částí Praha-Libuš na pořádání veřejných akcí, setkávám se s veřejností na vzdělávacích workshopech 
Jak si rozumět nejen slovy a provádím Čechy po Sapě. 
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VELIKONOCE V KNIHOVNĚ
S  prvními slunečními paprsky, 

s  prvním petrklíčem každé jaro sla-
víme významný křesťanský svátek 
– Velikonoce. Zima pomalu odložila 
svůj ledový šat a  začala odhalovat 
barevné krásy jara. Protože jsme se 
chtěli o  těchto svátcích dozvědět 
co nejvíce, navštívili jsme městskou 
knihovnu v Krči. Paní knihovnice Ka-
rásková pro nás připravila zajímavou 
přednášku, která měla prohloubit 
naše znalosti a  odhalit nám i  nové 
skutečnosti. Seznámili jsme se s  ži-
votem našich předků na venkově 
v době předvelikonoční a velikonoč-
ní. Povídali jsme si o  jejich způsobu 
života, tradicích a  obřadech spoje-
ných s oslavou Velikonoc. Velikonoce 
patří mezi důležité svátky jara a ne-
méně důležitých je i 40 dní před Veli-
konoční nedělí. Dozvěděli jsme se, že 
každý den v  posledním týdnu před 
Velikonocemi má své jméno. Snad 
nejvíce nás zaujaly pověry, které se 
vážou na Velký pátek. Podle legendy 
se v tento den země otevírá a vydává 
poklady. Takové místo se pozná po-
dle modravého světýlka nebo kve-
toucího kapradí. Lidové zvyky a oby-
čeje byly spojeny se spoustou krás-
ných říkanek a  koled. Koleda měla 
lidem přinést štěstí, zdraví a úspěchy 
v  hospodaření. Některé symboly 
Velikonoc, jako jsou pomlázka, zají-
ček, beránek a malovaná vajíčka, se 
uchovaly dodnes. Také už víme, že 

se pomlázce v  různých krajích říká 
třeba šlahačka, žíla, tatar nebo kor-
báč. Bohužel většina zvyků pomalu 
upadá v zapomnění. Beseda se nám 
velice líbila, protože jsme na ní aktiv-
ně spolupracovali. Plnili jsme různé 
úkoly, luštili lidové pranostiky a také 
jsme si zazpívali koledy. Za každou 
správnou odpověď jsme dostali slad-
kou odměnu. Na závěr jsme si zahráli 
na „zatoulaná vajíčka“, a to nás moc 
bavilo. Hra k nám přišla z Německa, 
kde se traduje, že dětem nosí vajíč-
ka velikonoční zajíček. Věříme, že si 
s tímto pěkným zvykem o Velikono-
cích užijeme spoustu zábavy.
Gabriela Kadidlová, třídní učitelka 2. třídy

CASTING
Se školní družinou jsme byli na 

ukázce castingu. Zkoušeli jsme, jak 
to na takovém castingu chodí. Zkou-
šeli nás na role z Červené Karkulky: 
maminku si zahrála Eliška Kulhánko-
vá ze 4.A, Karkulku Karolína Brychto-
vá ze 4.B, vlka hrál Adam Olmer ze 
4.B, myslivce Ivan Rada ze 2. třídy 
a  babičku hrála Diana Kricnerová 
ze 4.B. Divadlo, které zahrály děti, 
se nám moc líbilo. Chtěli bychom to 
ještě zopakovat.

Kristýna Svědíková a Diana Kricnerová
Foto: Marie Štaflová

HRA NA ŠKOLU
Jako každým rokem i letos do naší 

školy zavítali budoucí prvňáčkové, 

ZŠ PÍSNICE

Milé děti a paní 
vychovatelky 
z družiny ZŠ 
Meteorologická, 
byli jsme u vás 
na návštěvě. 
A proč? Protože jste 
přichystali karneval. 
Ne obyčejný karneval, 

ale karneval plný masek! Každý měl svou masku. 
Například: klaun, pirátka, nevěsta, irská tanečnice 
a ledová královna Elsa. A také spousta dalších 
masek. My jsme si pro vás připravili dárek, byly 
to písničky: Kozel a Bedna od whisky. A vy jste si 
připravili soutěže. Třeba jsme měli za úkol hádat 
píseň nebo roztočit parket. Udělali jste nám velkou 
radost. Těšíme se zase příště a moc vám děkujeme za 
pozvání.

Za všechny děti  
Ellinka Profousová a Natálka Svobodová (2. třída)

Kresba: Evička Baldrianová, Ellinka Profousová, 
Julinka Strnadová a Natálka Svobodová

Foto: Romana Dubová

aby se zúčastnili Her na školu. První 
společné odpoledne jsme strávili 4. 
března, další hraní na školu se usku-
teční v dubnu a květnu. Tato setkání 
jsou dobrá pro seznámení se s  ko-
lektivem, pro samostatnost dítěte 
i  jeho sebevědomí. Cílem přípravy 
také je, aby se děti naučily něčemu 
novému.

Předškoláci tak poprvé used-
li do školních lavic a stali se z nich, 
alespoň na chvíli, opravdoví žáci. 
Vymýšlíme pro ně úkoly zaměřené 
na tvořivost, samostatné myšlení, 

rozvíjení logického myšlení a  také 
zábavná tělesná cvičení a pohybové 
aktivity. Odpoledne bylo příjemné. 
Děti hravě vykonávaly zadané úkoly 
− z mateřských škol přicházejí dobře 
připravené. Zvládaly práci s tužkou, 
zrakové rozlišování, prostorovou ori-
entaci i sluchové vnímání.

V  září se budeme na naše nové 
žáčky těšit. Přejeme jim všem bys-
trou mysl, nadšení a  vždy dobrou 
náladu!

Věra Brigantová
Foto: Gabriela Kadidlová
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KROUŽKY V LIBUŠSKÉ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE

I  ve druhém pololetí pokračuje 
v  odpoledních hodinách v  budově 
školy zájmová činnost.

Sportovní kroužky probíhají v tělo-
cvičnách naší školy. Celkem jich máme 
14. Zapojeny jsou převážně žáci 
1.  stupně. Největší zájem je o  judo, 
florbal, pohybové a míčové hry.

Kroužky jazykové, vědomostní 
nebo uměleckého zaměření, kte-
rých je 26, se odehrávají ve třídách. 
Od druhého pololetí máme nový 
kroužek, který využívá kostiček lega 
a rozvíjí základy technického myšle-
ní a představivost.

Celkem tedy na naší škole pro-
bíhá 40 kroužků, z  nich celkem 24 
organizuje přímo škola, jiné zajišťují 
smluvní partneři.

Kromě žáků naší školy mohou 
kroužky navštěvovat i  děti z  jiných 
škol. Tuto možnost jich několik vy-
užívá.

Tělocvičny jsou plně využívány 
v  pracovní dny po celý den. Kromě 
povinné výuky tělocviku (naše zá-
kladní škola, ZŠ L. Coňka a  G.A.P. 
education) a zájmových kroužků se 
zde trénuje i  aerobik Ivy Farářové. 
Večery využívají dospěláci.

Monika Exnerová
Foto: Monika Exnerová

ENGLISH LIBRARY
Naše školní knihovna se pyšní 

rozšířeným oddělením anglické lite-
ratury pro děti a mládež. Mladší žáci 
si zde mohou půjčit obrázkové slov-
níky a  pohádkové knížky. Na starší 
žáky čeká velký výběr soudobé li-
teratury pro teenagery. Nové knihy 
věnovala literární agentura Kristin 
Olson, která zastupuje hlavně ame-
rické nakladatele, ale najdete tu 
také knížky z dalších anglicky mluví-
cích zemí. Že neradi čtete příběhy? 
Nevadí, naleznete tu i  velké množ-
ství obrázkových knížek o  sportu, 
přírodě a vynálezech. Přijďte se po-
dívat, o čem se čte a mluví ve světě. 

Žáci sedmých, osmých a  devátých 
tříd pro vás připravují recenze kní-
žek, které budete postupně nachá-
zet v  komentářích u  článku Book 
Review na http://meteolingua.
weebly.com/school-library.

Veronika Loeffelholz

PEDOFILOVÉ ZA 
POČÍTAČEM

Dvouhodinová beseda nám uká-
zala, v  jaké společnosti žijeme a  že 
bychom si měli dávat pozor při 
zveřejňování obsahu na sociálních 
sítích. Dorazil k  nám pan Martin 
Kožíšek z agentury Seznam se bez-
pečně. Řekl nám krátký úvod ke čty-
řicetiminutovému filmu o  pedofilii, 
zneužívání a prodávání se na inter-
netu. Viděli jsme několik případů, 
kdy byly oběti zneužity. Při jednom 
případu se pan Martin Kožíšek vydá-
val za muže či ženu, aby vyzkoušel, 
kdo mu odpoví. A pak se se zájemci 
sešel, jednalo se o slušné mladé lidi. 
Setkání byla monitorována.

Po skončení filmu k  nám přišel 
zpěvák Ben Cristovao, aby s  námi 
o  tomto tématu podebatoval. Za 
každou otázku či názor nám dal své 
album. Na konci se s  námi vyfotil 
a podepsal se nám.

Nejvíce nás zarazil příběh dvou 
skautů, kteří znásilnili 39 dětí ze 

2500 oslovených. Ke konci nám ří-
kali o  jejich deníku z vězení, kde se 
Martinovi svěřovali. Uvědomili jsme 
si, že počítač pomáhá, ale také může 
velmi škodit.

Matěj Voženílek,  
David Zirnsák, Robin Löbl, 9.A

Foto: Bronislava Skopalová

ŠPLHÁM, ŠPLHÁŠ, 
ŠPLHÁME

19. února jsme se zúčastnili závo-
du ve šplhu, který pořádala ZŠ Ange-
lovova. Každý šplhal dvakrát a  časy 
se pak sčítaly. Družstvo s  nejnižším 
součtem časů vyhrálo. My jsme ve 
složení Lenka Sixtová, Daniela Zirn-
sáková, Martin Svoboda a  Michal 

Ngo vybojovali krásné 3. místo.
Lenka Sixtová, 5. A

TRILOPARK
V  pátek 20. února jsme se byli se 

školou podívat do Triloparku. Rozdě-
lili jsme se do tří skupinek, jedna šla 
odkrývat dinosaura, druhá poslou-
chat povídání o zkamenělinách a tře-
tí odlévat sádrové odlitky zkamenělin 
trilobitů. Všechny skupinky se vystří-
daly. Také jsme si mohli něco koupit 
a sádrové odlitky odnést domů. Nej-
více se mi líbilo odlévání ze sádry. 

T. Váňová
Lektoři nám povídali o  dinosau-

rech a  trilobitech. Ukazovali nám 
zkameněliny různých trilobitů, sto-
ličku mamuta, a  dokonce i  zkame-
nělinu dinosauřího trusu. Já si tam 
koupila model lebky dinosaura. 

T. Chlapcová
Foto: Šárka Šedinová

DRUŽINA V MUZEU 
ČOKOLÁDY

Děti ze školní družiny navštívily 5. 
března Muzeum čokolády. Na úvod 
se seznámily s historií čokolády a její 
výrobou. Také se dozvěděly např., 
jak je čokoláda zdravá, co všechno 
obsahuje a  další zajímavosti. Poté 
si mohly vyrobit svou vlastní čoko-
ládu, ozdobit ji a také sníst. Většina 
dětí však hrdě svůj výrobek odnesla 
domů rodičům.

Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD
Foto: Ilona Kiliánková

VESELÉ BUBNOVÁNÍ
Jedno čtvrteční odpoledne bylo 

v naší škole slyšet něco velmi hlasi-
tého. Přijel totiž bubeník a  zasvětil 
děti do tajů bubnování. Krátce po 
příchodu rozdal mezi děti nepřeber-
né množství nástrojů vydávajících 
všemožné zvuky, kromě bubnů na-
příklad rumba koule nebo tamburí-
ny. Jakmile děti dostaly nástroje do 
rukou, celá místnost se rozduněla. 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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Všichni si užívali zvuk bubnů a  ně-
které to pohltilo natolik, že pak na 
chvíli nevnímali okolí. Bylo to odpo-
ledne plné rozvoje fantazie a spon-
tánních prožitků.

Vychovatelky ŠD

HRY A HLAVOLAMY
Ve čtvrtek 12. března se všechna 

oddělení školní družiny zúčastnila 
interaktivní výstavy Hry a hlavola-
my. Děti měly možnost vyzkoušet 
si logické hry, inteligentní plas-

telínu i  hlavolamy z  kovu, dřeva, 
plastu a  jiných materiálů. Vedle 
různých novějších hlavolamů tu 
byl i klasický ježek v kleci, kterého 
jsme si mohli půjčit i  v  nadměrné 
velikosti. Nechyběla ani soutěž, 

kdo ježka vyndá nejrychleji. Při 
rozluštění některých hlavolamů 
bylo zapotřebí namáhat hlavičku. 
Akce u dětí sklidila veliký úspěch.

Vychovatelky ŠD

U  zhruba stovky nových stromů 
provedli v předešlých dnech zahrad-
níci důležité výchovné řezy. U  sta-
rých ovocných stromů se nyní od-
straňují suché a nebezpečné větve.

Lavičky i odpadkové koše zaměst-
nanci městské části natřeli. Jsou teď 
opět jako nové.

Těší nás, že využíváte park 
k procházkám a dětské hřiště, které 
se nachází ve spodní části parku, 
k zábavě se svými dětmi. Ať vám čas 
strávený v  parku přispěje k  radosti 
a  odpočinku, a  to nejen v  jarních 
měsících roku, kdy bývá atmosféra 
v  parku díky rozkvetlým ovocným 
stromům velmi působivá.

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

Foto: Anna Rusiňáková

S JAREM OŽIL PARK NA KAMÝKU
Nově doplněné herní prvky pro děti přitáhly do parku U Zahrádkářské kolonie další malé i velké návštěvníky.



KRONIKA

U nás | 4/2O15 | 9

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
A HRACÍ DOPOLEDNE 

V  Mateřské škole Lojovická pro- 
běhl 5. března Den otevřených dveří. 
Rodiče a jejich malé ratolesti si moh-
li společně prohlédnout celou naši 
školku, potěšit se z krásně barevných 
tříd i prostorné zahrady, osobně po-
znat naše paní učitelky a  vyzved-
nout si přihlášky do mateřské školy.

Současně ti, kteří měli zájem, se 
mohli přihlásit na Hrací dopoledne, 
které je nadstandardní akcí školky, 
a  tak poznat více prostředí a  kolek-
tiv, v  klidu si popovídat, poradit se 
a  usnadnit si přípravu k  nástupu do 
školky, kde dítě bude od září trávit 
denně několik hodin. Malé děti zase 
měly možnost seznámit se blíže s no-

vým prostorem i s novými kamarády, 
užily si pěkný dopolední program 
plný písniček, her, divadýlek, pohy-
bových aktivit a  tvořivých činností 
a  1. září nepřijdou do úplně cizího 
prostředí mezi neznámé tváře. Cílem 
bylo, aby děti i rodiče odcházeli spo-
kojeni, plni hezkých dojmů a zážitků. 
Proto nás velmi potěšily reakce ma-
minek, které nešetřily slovy chvály, 
a  milých reakcí zúčastněných dětí, 
kterým se nechtělo ze školky. Pro celý 
náš kolektiv takové ocenění velmi 
mnoho znamená, motivuje nás k dal-
ší práci. Děkujeme vám a přejeme, ať 
vám všem zápisový duben vyjde.

Iva Sýkorová a kolektiv MŠ Lojovická
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ

V PARKU NA KAMÝKU
Dagmar Bumbalová zachytila ve fotoreportáži, jak se děti z Mateřské školy Lojo-
vická dobře baví v parku U Zahrádkářské kolonie, který vybavila a o nějž pečuje 
MČ Praha-Libuš.

ÚNOROVÁ KULTURNÍ 
SMRŠŤ

V únoru proběhla v Mateřské ško-
le Mezi Domy opravdová kulturní 
smršť. Mohli jsme si užít hned něko-
lik báječných akcí.

Na začátku měsíce k  nám zavítal 
Cirkus Adonis se skvělým progra-
mem. Kouzlilo se, tančilo a také zpí-
valo. Jako každý rok měl cirkus skvě-
le zvládnutou choreografii. Násle-
doval program s názvem Triky k po-

užití elektriky. I  v  tomto případě se 
zpívalo, tančilo a také učilo, že není 
vůbec na místě zahrávat si s elektric-
kým proudem. V dalším týdnu jsme 
se dozvěděli důležité informace tý-
kající se dentální hygieny. Program 
Zoubky jako perličky se nám v  mi-
nulosti již osvědčil a počítáme s ním 
i do dalšího školního roku. Lektorky 
programu jsou zdatné profesionálky 
a děti dokážou nadchnout i pro ne-
příliš atraktivní činnost, jakou právě 
je správné čištění zubů. Hned násle-
dující den jsme si oblékli karnevalo-
vé převleky a v rámci Masopustního 
týdne se pustili nejen do tanečního 
reje, ale i  do pečení masopustních 
dobrot a vyrábění tradičních masek.

A to nejlepší nakonec? Asi ano, při-
jeli k  nám totiž lední medvědi. Sice 
pouze plyšoví, ale i  tak s  nimi byla 
velká zábava. Představení divadla 
Ančí a Fančí s názvem Lední medvíd-
ku, vrať se domů bylo napínavé od 
samého začátku. Zápletka se vyvíjela 

postupně a děti téměř bez dechu dr-
žely palce a pevně doufaly, že med-
vědí mládě se dokáže šťastně vrátit 
zpátky ke svým rodičům. Jak lze již 
tušit, únor byl skvělý a těšíme se, co 
nového nám přinese březen.

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka MŠ Mezi Domy

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tatínkovi Elišky Zachové, 

který nám v  rámci sponzorského 
daru zhotovil a vyměnil dvířka ke ku-
chyni ve školní výdejně třídy Včeliček. 

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

PŘÍPRAVA NA VSTUP 
DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY

Článek s  tímto tématem najdete 
v  loňském únorovém čísle časopisu 
U  nás. V  elektronické podobně je 
dostupný na: www.praha-libus.cz/
unas/U-nas-02-2014.pdf, str. 5.

MŠ MEZI DOMY
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY  
ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2015 

24. června
16. září
11. listopadu

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) 
od 18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena – 
sledujte úřední desku na  
www.praha-libus.cz.
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Usnesení Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 18. 2. 2015:

 č. 1/2015 ZMČ Praha-Libuš bere na 
vědomí text Petice za rozvoj lokality mezi 
ulicemi Mílová, Na Domovině, K  Lukám 
a Dobronická, doručené dne 28. ledna 2015. 
Bere na vědomí informaci starosty, že Rada 
MČ Praha-Libuš od prvního okamžiku zjiš-
tění plánované výstavby komunikuje s  ob-
čany dané lokality, poskytla jim všechny 
dostupné informace a uspořádala dne 17. 2. 
2015 veřejné projednání za účelem předsta-
vení záměru investora občanům. Konstatu-
je, že předložený záměr výstavby společnos-
ti Central Group, a. s, byl předložen pouze ve 
stupni studie, a tudíž Rada či zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš nemůže uplatnit konkrétní 
připomínky. Ty budou uplatněny ve všech 
stupních stavebního řízení stejně jako i v ji-
ných obdobných případech plánované vý-
stavby na území MČ s tím, že Zastupitelstvo 
MČ Praha-Libuš s  předloženým záměrem 
zásadně nesouhlasí, a  to zejména z  násle-
dujících důvodů: a) projevené vůle občanů 
vyjádřené v  petici, b) umístění projektu ve 
stabilizovaném území neumožňující roz-
sáhlou stavební činnost, c) snížení kvality ži-
votního prostředí, bydlení a stavu okolních 
budov, d) ochrany školských zařízení v blíz-
kosti stavby. Konstatuje, že v lokalitě vyme-
zené petenty není žádný jiný větší pozemek 
umožňující rozsáhlejší výstavbu, vyjma po-
zemku  parc. č. 557/42 v k. ú. Libuš, který je 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená péče MČ 
Praha-Libuš, na kterém není plánovaná žád-
ná výstavba.

 č. 2/2015 ZMČ Praha-Libuš schva-
luje  rozpočtovou změnu č. 5 rozpočtu MČ 
Praha-Libuš pro rok 2014 ve všech bodech 
nebo položkách, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 č. 3/2015 ZMČ Praha-Libuš souhlasí 
s  projektovou dokumentací ke stavební-
mu řízení na stavbu Metra trasy I.D (zpra-
covanou společností Metroprojekt Praha, 
a. s., nám. I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2, 
z  10/2013, pro investora Dopravní podnik 
hl. m. Prahy, a. s., Sokolovská 217/42, Praha 

9) za splnění následujících podmínek:
Stanice LIBUŠ:
1. Vyřešit propojení pro pěší mezi ul. Li-

bušská a vestibuly stanice LIBUŠ zpev-
něním dosavadní cesty na pozemku 
parc. č. 1140/1, v k. ú. Libuš, ve vlastnic-
tví HMP do ulice K Jezírku. Úpravu ko-
munikace navrhujeme užitím materiálu 
– zámková dlažba nebo živice.

2. Stavebně vyřešit propojení pro pěší již-
ního vestibulu stanice LIBUŠ do ulice 
Na Šejdru přes pozemek parc. č. 215 k. 
ú. Libuš ve vlastnictví MČ.

3. Stavebně vyřešit propojení pro pěší již-
ního vestibulu stanice LIBUŠ do ulice 
K Jezírku.

4. Na ploše mezi jižním vestibulem a uli-
cí Novodvorská požadujeme doplnit 
městský mobiliář (lavičky, odpadkové 
koše a dětské hřiště s herními prvky).

5. Podél severní a východní strany jižního 
vestibulu požadujeme doplnit výsadbu 
stromů.

6. U severního vestibulu požadujeme vy-
budování eskalátorů a dostupnost eva-
kuačního schodiště i pro běžný provoz. 
Jejich zpřístupnění požadujeme spo-
lečně se zahájením provozu metra.

7. Při výstavbě: V  dokumentaci ZOV po-
žadujeme řešit umístění a  dostupnost 
autobusové zastávky MHD Pavlíkova 
pro obyvatele z  lokality RD a zachovat 
přístup pro pěší ze severního konce ulic 
Mašovická, Jirčanská a Na Šejdru na uli-
ci Novodvorská.

Stanice PÍSNICE:
1. Požadujeme zastřešit oba vedlejší vý-

stupy (na severní straně a  na západní 
straně u sídliště Písnice).

2. Požadujeme uzavřít zastřešení hlavní-
ho výstupu u  SAPA bočními stěnami 
(navržené zastřešení změnit na uzavře-
nou stavbu).

3. Žádáme o  předložení alternativního 
architektonického návrhu řešení hlav-
ního výstupu ze stanice metra Písnice, 
který by působil méně masivně a splnil 
nároky na úkryt cestujících před pově-

trnostními vlivy silného deště či mrazu.
4. Požadujeme prověřit možnost umístění 

eskalátorů z vestibulu na povrch u hlav-
ního výstupu u SAPA.

5. Na obou stranách ulice Libušská požadu-
jeme v dostatečném počtu doplnit měst-
ský mobiliář (lavičky a odpadkové koše).

6. Nesouhlasíme se zřízením odbočova-
cího pruhu vlevo ve směru jízdy z cen-
tra do ulice V Lužích. Požadujeme, aby 
v souvislosti se změnou dopravní situa-
ce byl do této ulice směrem z centra zá-
kaz odbočení vlevo. Současná dopravní 
situace v místě je neúnosná a nezlepší ji 
ani odbočovací pruh.

7. Z navrhovaných komerčních prostor ve 
vestibulu metra požadujeme vyčlenit 
prostory pro účely zřízení služebny po-
licie.

Při výstavbě:
8. Areál SAPA bude v době stavby doprav-

ně napojen na plánovanou provizorní 
komunikaci na Kunratickou spojku, dva 
výjezdy do ulice V  Lužích požadujeme 
po dobu výstavby uzavřít.

9. Nesouhlasíme s  navrhovaným napoje-
ním ulice V Lužích na ulici Libušská přes 
ulici V Bambouskách. Požadujeme pro-
věřit napojení ul. V Lužích na ulici Mílo-
vá.

10. Požadujeme zajistit dostatečnou ná-
hradu parkovacích míst za dvě zruše-
ná parkoviště při ulici Libušská (jedno 
u  ulice Výletní, druhé u  obchodu Al-
bert).

11. Vjezd a výjezd ze staveniště požaduje-
me směřovat výhradně na Kunratickou 
spojku, ne na Libušskou ulici.

12. V   dokumentaci ZOV požadujeme řešit 
umístění a dostupnost autobusové za-
stávky MHD Sídliště Písnice.

Stanice DEPO PÍSNICE:
1. Požadujeme přepracovat Zásady orga-

nizace výstavby, výkres Situace ZS-PI-
-DPI, číslo přílohy 017, který nerespek-
tuje současný stav, tj. komunikaci k by-
tovým domům Ekospol, ani plánovaný 
stav, tj. východní obchvat Písnice.

2. Východní obchvat Písnice požadujeme 
zakreslit také do Situace ZOV, výkres Si-
tuace ZS-DPI, číslo přílohy 018.

3. Žádáme o  vyřešení pěšího propojení 
ze staré Písnice na stanici Depo Písnice 
z ulic Klenovická, Švihovská a Ke Kašně 
tak, aby občané ze staré Písnice měli 
příchod k této stanici.

4. Žádáme, aby stanice Depo Písnice byla 
projektována nikoliv jako pouze pře-
stupní místo, ale aby nabídla možnost 
přiměřené občanské vybavenosti pro 
cestující i obyvatele staré Písnice v po-
době nabídky malých obchodů či pro-
vozoven občerstvení.

Podněty od občanů:
1. Žádáme o  vypracování a  zaslání (na 

adresu MČ Praha-Libuš) stanoviska 
k  písemným dotazům a  připomínkám 
občanů uvedených v  příloze tohoto 
usnesení.
 č. 4/2015 ZMČ Praha-Libuš bere na 

vědomí zprávu o činnosti rady městské čás-
ti za období od 14. 11. 2014 do 12. 1. 2015.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová, 
Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

Pokud poplatek dosud nebyl 
uhrazen, je nutné urychleně platbu 
provést a vyhnout se tak vymáhání 
a případným sankcím.

Možnost úhrady:
– přímou platbou v pokladně ÚMČ 
Praha-Libuš,

– úhradou složenky na poště, 
bankovním převodem na účet 
ÚMČ Praha-Libuš, č. ú: 19-
2000691349/800, variabilní symbol 
ze složenky.

Informace:
Ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš, tel: 

244 090 101, e-mail: ekonom@-libus.cz

PRO MAJITELE PSŮ

POPLATKY ZA PSY 2O15
Zaplatili jste za svého psího miláčka? Závazný termín splatnosti 
poplatku za psy 1. pololetí 2015 uplynul 31. března.

Odbor správy majetku a investic  
Úřadu městské části Praha-Libuš

hledá
na sezonu jaro – podzim 2015

SPRÁVCE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ-MÍLOVÁ
(PRÁCE PŘEVÁŽNĚ V ODPOLEDNÍCH A VEČERNÍCH HODINÁCH)

Bližší informace na adrese: ÚMČ, K Lukám 664 (1. patro),  
Praha-Libuš, tel.: 736 420 948

e-mail: sprava.majetku@praha-libus.cz



RADNICE

 U nás | 4/2O15 | 11

Ing. LENKA KOUDELKOVÁ:
Proč jste se rozhodla jít do voleb 
a přijmout funkci zastupitele?

V zastupitelstvu jsem byla i v minu-
lém období a  tehdy jsem také odpo-
vídala na podobné otázky − předpo-
kládám, že se odpovědi nebudou příliš 
lišit. Do voleb jsem šla s přesvědčením, 
že stále má smysl pokračovat v načaté 
práci. Kromě pravidelně se opakujících 
procesů přicházejí nové situace vy-
žadující aktuální řešení. Má motivace 
nedoznala zásadních změn − stále se 
snažím vystupovat nestranně v jakém-
koliv rozhodování.
Čeho chcete během tohoto volební-
ho období v obci dosáhnout?

Vzhledem k  tomu, že hlavní oblas-
tí, kterou se zabývám, je vzdělávání, 
školství, tělovýchova a  sociální oblast, 
chtěla bych být úspěšná při řešení roz-
sáhlých problémů, které nyní v  těch-
to oblastech vznikají. Jde především 
o zabezpečení dostatečné kapacity pro 
naše děti ve školkách a  školách, zkva-
litnění předávání informací o  sociál- 
ních službách, řešení otázky bezpeč-
nosti seniorů či podpora přechodného 
ubytování pro obyvatele v nouzi. Velmi 
důležité zůstává i nadále zajištění pes-
trosti i  kvality programů seniorských 
aktivit − doslova od cvičení těla až po 
cvičení ducha. Vždyť podporou sociál-
ně aktivizačních programů předchází-

me problémům pasivního stáří. Ráda 
bych také přispěla k  dobré atmosféře 
v zastupitelstvu tak, aby záležitosti byly 
řešeny věcně a konstruktivně.
Co se vám líbí, a co naopak nelíbí 
v Libuši a Písnici?

V  obci bydlím skoro 30 let, mám 
tady rodinu, líbí se mi tady. Máme blíz-
ko do přírody a ani do centra není dale-
ko. Nelíbí se mi dopravní situace, Libuš-
ská ulice po celý den plná aut omezuje 
všechny občany a  nejvíce ty, kteří by-
dlí blízko ní. Řešení známe – východní 
obchvat celé naší obce, jehož výstav-
bu mělo a  má realizovat hl. m. Praha. 
Stále se mi nelíbí zanedbané objekty 
jako např. bývalý bazén na písnickém 
sídlišti, jehož majitel nedbá na zoufalý 
stav budovy a naše městská část nemá 
potřebné páky nařídit nápravu.
Jak budete spolupracovat s obča-
ny a čím podle vás oni sami mohou 
přispět k tomu, aby se nám zde 
dobře žilo?

Spolupráci s občany jsem vždy víta-
la. Seznámení jsou pro mne inspirativ-
ní, vzájemné sdělování velmi přínosné 
a  obohacující. Vždy mne potěší nové 
nápady, aktivní zájem, vlastní iniciativa 
– dávno všichni dobře víme, že společ-
né zážitky přináší do běhu života elán 
a optimismus, pocit smysluplného na-
plnění i přirozené sounáležitosti s mís-
tem, kde žijeme.

PaedDr. JAROSLAVA 
ADÁMKOVÁ
Proč jste se rozhodla jít do voleb 
a přijmout funkci zastupitele?

Od rozdělané práce se těžko odchází 
a není možné, aby veškeré opravy a re-
konstrukce byly dokončeny na konci 
volebního období. V  roce 2006 jsem 
jako „Černého Petra“ dostala na starost 
odbor správy majetku a investic, jedno-
značně nejvytíženější odbor s největším 
záběrem. Jsem velmi vděčná, že mi spo-
luobčané ve volbách umožnili pokra-
čovat v započaté práci. O tom, že bych 
v ní ráda pokračovala, mne přesvědčila 
i  vždy férová spolupráce s  koaličním 
partnerem. Těší mne, že mohu pokračo-
vat v týmu, jehož fungování bylo prově-
řeno v minulých čtyřech letech.
Čeho chcete během tohoto voleb-
ního období dosáhnout?

V  první řadě pokračovat ve zvele-
bování našich školských zařízení, ale 
i  dalších budov v  majetku městské 
části. Zajistit dostatečné množství 
míst v  mateřských školách pro děti 
z Libuše a Písnice. K tomu je zapotřebí 
získat dostatek peněz a ty v obecním 
rozpočtu nemáme. Musíme využít 
dotační programy z  Evropské unie. 
U většiny je nutná finanční spoluúčast 
městské části, tu řešit za pomoci pe-
něz z  Magistrátu hl. m. Prahy. Abych 

byla konkrétní, považovala bych za 
úspěch, kdyby se podařilo postavit tě-
locvičnu pro děti ze ZŠ Písnice.
Co se vám líbí, a co naopak nelíbí 
v Libuši a Písnici?

Je milé, že se tady vzájemně známe, 
ač v Praze a do centra kousek, nevládne 
tady anonymita velkoměsta. To je znát 
i na množství a pestrosti akcí, které po-
řádají různé spolky a občanská sdružení. 
Velmi si cením zájmu o integraci. Společ-
ně pořádané akce a poznávání vietnam-
ské kultury pomáhají ke vzájemnému 
pochopení a klidnějšímu spolužití.

Velký dluh cítím vůči Písnici, kde se 
musí nedobrovolně brodit v blátě. Na 
komunikace na území Prahy evropské 
peníze neseženeme, nezbývá než tlačit 
na magistrát, protože tyto velké inves-
tiční akce financuje kraj – tedy hlavní 
město Praha. Již brzy se dočkáme ulice 
Ke Kašně a musí následovat další.
Jak budete spolupracovat s obča-
ny a čím podle vás oni sami mohou 
přispět k tomu, aby se nám zde 
dobře žilo.

S občany spolupracuji a vážím si tak-
to projevené důvěry. Bez jejich podnětů 
by tato práce neměla smysl. A příspěvek 
každého z nás k tomu, aby se nám zde 
dobře žilo? Optimismus, dobrá nálada, 
vzájemná ohleduplnost a tolerance.

Přeji příjemné jaro.

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

PÍSNICE

NEZAPOMEŇTE SE OBJEDNAT  
NA SERVIS!

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 
A DOPLŇKŮ

K NOVÉMU KOLU NAD 10 000 KČ  
DOPLŇKY V HODNOTĚ 500 KČ ZDARMA 

(PLATÍ DO 30. 4. 2015)

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,  
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 | e-mail: obchod@emap-praha.cz

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

i n z e r c e
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V  Praze žije necelých 160 tisíc 
migrantů, kteří pocházejí z  různých 
koutů světa a naši metropoli by rádi 
označovali za svůj nový domov. In-
tegrace, neboli začlenění migrantů 
do většinové společnosti, je úkolem, 
který leží jak na straně samotných 
migrantů, tak i na české společnosti.

PO VZORU MODERNÍCH 
EVROPSKÝCH METROPOLÍ

Pro efektivní průběh integrační-
ho procesu je zapotřebí vytvořit do-
statečně vhodné podmínky. V ČR se 
integrace migrantů řídí již od roku 
2000 národní „Koncepcí integrace 
cizinců“ – dokumentem, který defi-
nuje základní priority úspěšné inte-
grační politiky. V  národní koncepci 
je kladen důraz na rozvoj lokál-
ních integračních aktivit, které ve-
dou k podpoře migrantů v procesu 
ovládnutí českého jazyka, podpory 
ekonomické soběstačnosti, zvýšení 
orientace v  českém prostředí (kul-
tura, zvyky, historie) a zákonech, ale 
také k rozvoji přátelských vztahů se 
zástupci majoritní společnosti. 

Migranti znamenají pro svá měs-
ta nejen velký ekonomický přínos, 
ale i  kulturní obohacení. Praha si 
výhody migrace uvědomuje a  chce 
být pro migranty atraktivním mís-
tem jejich pobytu. Na druhou stranu 
si i  uvědomuje práci, která stojí za 
efektivní integrací těchto obyvatel 
do společnosti. Po vzoru západo-
evropských metropolí zadala Pra-
ha požadavek na tvorbu své vlastní 
koncepce integrace cizinců, která by 
reflektovala specifika hl. m. Prahy. 
Koordinace vzniku pražské koncep-
ce byla v  roce 2012 dána do vínku 
Magistrátem hl. m. Prahy nově za-
loženému Integračnímu centru Pra-
ha, o. p. s. (dále ICP). Od roku 2012 
ICP koordinovalo činnost více jak 80 
neziskových organizací, státních in-
stitucí a orgánů místní samosprávy, 
kteří se na tvorbě pražské koncepce 
podílely. Finální podoba „Koncep-
ce hl. m. Prahy pro oblast integrace 
cizinců“ byla Zastupitelstvem HMP 
schválena v  červnu 2014. Pražská 
koncepce je shrnutím historie, po-
psáním současného stavu, ale pře-

devším souborem návrhů aktivit do 
budoucích let. Text celé koncepce 
naleznete na stránkách ICP: http://
www.icpraha.com/theme/Icp/
files/koncepce-final.pdf. Praha si 
na začátku své cesty k integraci mi-
grantů zvolila heslo „Praha – metro-
pole všech“, které odkazuje na ideu 
Prahy jako dobře fungující metropo-
le, která si váží všech svých obyvatel.

AKČNÍ PLÁN PRO 
AKTUÁLNÍ POTŘEBY

Do června 2014, kdy byla schvá-
lena Koncepce hl. m. Prahy pro ob-
last integrace cizinců, neexistovala 
v Praze žádná koncepční (spolu)prá-
ce v dané oblasti. Pražská koncepce 
se snaží navrhovanými aktivitami 
propojit jednotlivé subjekty a  pod-
pořit jejich spolupráci. Kromě toho 
ale přináší několik nových nástrojů, 
které proces začleňování migrantů 
do české společnosti mají zjedno-
dušit, nebo alespoň efektivně zhod-
notit. Takovéto integrační aktivity 
působí mimo jiné i  jako prevence 
sociálně-patologických jevů, které 
mohou být s  tímto tématem spo-
jeny, ale i  předsudků a  stereotypů 
o migrantech ze strany majority. 

Pražská koncepce je platná až 
do konce roku 2017 (od roku 2018 
bude platit její aktualizovaná ver-
ze), ale vzhledem k rychle se mění-
cím migračním trendům, na které 
musí umět včas reagovat, vznikl in-
stitut tzv. akčních plánů. Akční plán 
je nástrojem zachování aktuálnos-
ti pražské koncepce. Radou hl. m. 
Prahy je schvalován vždy nejpozději 
k  poslednímu lednu daného roku, 
na který je platný. Akční plán na rok 
2015 byl schválen 27. 1. 2015 a ob-
sahuje seznam kroků, které musí 
být jednotlivými subjekty realizová-
ny nejpozději do konce roku 2015. 
Rok 2015 je tedy prvním rokem 
implementace pražské koncepce 
do praxe, a  tedy i  pomyslnou star-
tovní čárou pražské integrační poli-
tiky. Celý text Akčního plánu na rok 
2015 je dostupný na stránkách ICP: 
http://www.icpraha.com/theme/
Icp/files/Priloha_c1_k_usneseni_
Rady_HMP.pdf. 

Akční plán na rok 2015, stejně 
jako celá pražská koncepce, vzni-
kal ve spolupráci mnoha organizací 
a  institucí. Mezi aktivní členky pra-
covních skupin patřila i  zástupkyně 
Úřadu MČ Praha-Libuš, která sdílela 
zkušenosti se začleňováním migran-
tů a jejich soužití s českými spoluob-

čany na Libuši. Právě příklady dobré 
praxe byly tím nejlepším zdrojem 
inspirace pro tvorbu Akčního plánu 
na rok 2015.

Bc. Pavla Jenková, DiS.,  
metodická ředitelka,  

Integrační centrum Praha o.p.s.
Foto: Integrační centrum Praha o.p.s.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 5

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.

PRAHA – METROPOLE VŠECH!
Zkušenosti z Libuše a Písnice přispěly k utváření historicky první 
koncepce hlavního města pro oblast integrace cizinců.
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Cílem bylo, aby vznikl souvisle 
osázený okrasně-užitkový pás, který 
by nabídl atraktivní prostředí nejen 
pro místní obyvatele, ale i  pro uži-
tečný hmyz nutný k  opylování, byl 
by druhově pestrý, přitom estetic-
ký a nenáročný na údržbu. Rádi by-
chom v  praxi ukázali jiné možnosti 
úpravy zelených ploch ve městě 
a  zároveň prostřednictvím společ-
ných akcí, které se k vytvoření a péči 
budou vázat, umožnili zdejším li-
dem přispět svým dílem k tomu, jak 
se nám tu žije.

Během loňského podzimu zá-
jemci z  blízkého i  vzdáleného okolí 
adoptovali 15 tradičních i  starých 
odrůd ovocných stromů a téměř 90 
užitkových keřů a  během jednoho 
týdne vysadili. S  podporou pracov-
níků úřadu městské části proběhlo 
i zamulčování a důkladné zalití vel-
mi rychle. Během zimy jsme budo-
vali symbolický plůtek, aby rostliny 
měly šanci přečkat zimu, než povy-
rostou a budou lépe vidět. Zahradu 
ještě v zimě zpestřila zvířata z proutí 
vyráběná na vánočním workshopu. 
Keramický kroužek na ZŠ Meteo-
rologická pro nás připravuje štítky 
se jmény dárců a  názvy rostlin. Na 
jaře budou též nainstalovány cedu-
le seznamující s principy přírodních 
zahrad.

Před námi je ještě druhá etapa, 
a to výsadba trvalek a letniček, aby 
vznikl souvislý kvetoucí porost. Po-
kud máte svou zahrádku a bu-

dete se nějakých rostlin zbavo-
vat, můžete jim nabídnout dru-
hou šanci právě u nás. Rostliny si 
rádi odvezeme. Ještě raději však bu-
deme, pokud je do ulice Mílová při-
jdete vysadit přímo vy sami. Schází-
me se pravidelně v úterý od 10 a od 
18 hodin přímo na místě. I  na vás 
záleží, kde a jak budeme žít!

A pokud máte volný parapet, 
budeme velmi rádi, jestliže 
nám pomůžete s předpěstová-
ním rostlin ze semínek, která jsme 
sklidili vloni. Ozvěte se prosím, se-
mínka vám rádi doručíme.

Kontakt: Monika Köhlerová
kuzelka@seznam.cz

www.khnuti.cz
www.facebook.com/zahrada.libus

Foto: archiv Přírodní zahrady  
Na Domovině 651/1

PARTICIPACE JAKO 
NÁSTROJ UTVÁŘENÍ 
VEŘEJNÉHO PROSTORU 
A TMELENÍ KOMUNIT

Když se podíváte z  okna svého 
bytu či domu, co byste chtěli vi-
dět? Děti honící se za míčem, sku-
pinu vzrostlých stromů nebo třeba 
udržovaný parčík s  lavičkami, na 
kterých sedí vaši starší sousedé kr-
mící holuby? Proč ne třeba naopak 
– z hezké a dobře umístěné lavičky 
pod košatým stromem se díváte na 
svůj dům a při přátelské rozmluvě se 
sousedem si říkáte, jak je dnes ven-

PŘÍRODNÍ ZÁHON MÍLOVÁ
Náš projekt začal v červnu loňského roku. Na odboru životního 
prostředí Úřadu MČ Praha-Libuš jsme představili návrh na pře-
měnu travnatého předělu mezi chodníkem a málo frekventova-
nou silnicí Mílová v záhon s ovocnými stromy, užitkovými keři 
a kvetoucími trvalkami.

ku hezky, vaše děti se honí po dobře 
rostlém trávníku mezi záhony a  vy 
při tom hlídáte, aby se maso na grilu 
opeklo tak, jak to máte rádi. Dám-
ská část obyvatel vaší lokality se za-
tím věnuje úpravě záhonků kolem 
domu a na komunitní zahradě sklízí 
zeleninu, abyste k  tomu masu měli 
co přikusovat.

Myslíte, že je to utopie, kterou 
si při nynějším pohledu z  okna ne-
dovedete představit? Utopie to 
rozhodně být nemusí. Stačí, když 
obyvatelé lokality jakožto uživatelé 
tamního veřejného prostoru budou 
zapojeni do diskuze o jeho budoucí 
tváři. Veřejný prostor by totiž měla 
utvářet právě veřejnost, tak aby jej 
mohla co nejlépe využívat. A právě 
k tomu slouží nástroj zvaný partici-
pace v  územním plánování. Tento 
nástroj se dá využít při plánování 
velkých územních celků, ale i při roz-
hodování o  využití a  podobě men-
ších ploch či zákoutí.

Aby se participační soukolí mohlo 
dát do běhu, je potřeba splnit naráz 
několik podmínek. První je nápad 
a  chuť nějakou lokalitu „změnit“. 
Dále je potřeba mít podchycenou 
vlastnickou strukturu – pokud chce-
te cokoli jakkoli měnit, je potřeba 
mít souhlas vlastníka – soukromé 
osoby, instituce, nebo úřadu. Pokud 
jsou pozemky ve správě městské 
části, je nutná součinnost politic-
ké reprezentace i  úředníků. Smysl 
participace pak podtrhuje zájem 
samotných obyvatel lokality – a  to 
jak v  případě plánování, tak v  pří-
padě samotné realizace. A nakonec 
to nejdůležitější – jako vždy hrají vý-
znamnou roli finance.

Pokud se vše podaří a participace 
se rozjede, mají obyvatelé lokality 
možnosti vyjádřit svá přání, jak by 
území chtěli využívat. Tato přání se 
předají architektům, kteří následně 
zpracují možné projekty. Nad nimi 

se pak sejdou s obyvateli, kteří mají 
možnost říct svá pro a  proti k  jed-
notlivým navrhovaným řešením 
a variantám. Na základě nově naby-
tých informací pak architekt projek-
ty předělá a  opět předá veřejnosti, 
která již – pokud bude spokojena 
– bude moci vybrat vítězný návrh, 
jenž se bude realizovat.

Realizace v ideálním případě pro-
bíhá za přispění místních obyva-
tel – v mnoha činnostech se tak dá 
výrazně ušetřit, a navíc si lidé svého 
díla daleko více váží. Zároveň při 
podobných příležitostech vznikají 
velmi pevné vazby mezi místními 
obyvateli.

Výsledek celé participativní akce 
by pak měl daleko lépe vyhovovat 
všem obyvatelům jak po estetické, 
tak po uživatelské stránce. Bonusem 
pak jsou nově navázané vztahy a vy-
tvoření funkční sousedské komuni-
ty, která se v dobře zorganizovaném 
veřejném prostoru cítí mnohem 
lépe a  také jej cíleně využívá pro 
sousedská setkávání.

Komunity a  dobré sousedské 
vztahy však není nutné podmiňovat 
participačními aktivitami. Veřejný 
prostor lze upravovat i méně složitý-
mi postupy. V současné době se o to 
snaží nově vzniklý spolek K  hnutí, 
který působí na panelovém minisíd-
lišti při ulicích Na Domovině a K Lu-
kám. Spolek v  tuto chvíli zaštiťuje 
novou komunitní zahradu u  hřiště 
Klokotská, přírodní záhon u ulice Mí-
lová i přírodní zahradu kolem domu 
Na Domovině 1, v plánu je i pořádá-
ní sportovních a kulturních akcí. Kaž- 
dý obyvatel nejen této lokality má 
možnost se k  aktivitám spolku jak-
koli přidat – více informací lze nalézt 
na stránkách www.khnuti.cz a  na 
FB www.facebook.com/zahrada.
libus.

Vojtěch Reitmajer, K hnutí, z. s.

i n z e r c e

i n z e r c e

PŘIVÝDĚLEK
Hledám spolehlivou osobu, která pravidelně jednou 

měsíčně vyluxuje cca deset místností za cenu dohodou.
Prosím, pošlete SMS na 602 209 973 − ozvu se zpět na 

domluvení.

RUČNÍ ŽEHLENÍ PRÁDLA
bližší informace na:

www.rucni-zehleni-pradla.cz
Masopustová / tel. : 603143002
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Michael Žantovský je vzděláním 
klinický psycholog, pracoval jako 
překladatel a  novinář. V  současné 
době je velvyslancem ve Velké Bri-
tánii. Po listopadu 1989 byl prvním 
mluvčím prezidenta Havla. O Václa-
vu Havlovi byla napsána řada knih 
různé úrovně. Kniha Michaela Žan-
tovského je specifická v  tom, že ji 
psal člověk, který byl jeho přítelem 
a snaží se v knize rovnoměrně pro-
pojit jak veřejnou a politickou čin-
nost, tak i běžný život a jeho sou-
kromé problémy. V tomto ohledu je 
kniha zcela mimořádná.

KDO BYL VÁCLAV HAVEL?
Pro čtenáře vzniká otázka, kdo byl 

vlastně Václav Havel? Dobře vycho-
vaný chlapec, dramatik, disident, 
prezident a  exprezident? Na všech-
ny tyto otázky dává kniha odpověď. 
Je možno ji chápat jako životní kro-
niku. Provází čtenáře rodinným zá-
zemím, vlivem prostředí a výchovy.

Václav Havel (dále VH) se narodil 
v roce 1936 do rodiny pražského sta-
vebního podnikatele. Rozhodně byl 
„dobře vychovaný chlapec“. Rodina 
vlastnila palác Lucerna a Barrandov-
ské terasy; strýc Miloš vybudoval Ba-
rrandovské filmové ateliéry. Prostě 
chlapec z buržoazní rodiny. Když se 
v  té době ptali malého Václava na 
zaměstnání otce, prohlásil, že má 
dvě hospody. Ale společenské změ-
ny po druhé světové válce, zejména 
po roce 1948, znamenaly obtíže při 
studiu i  zaměstnání. VH vystudoval 
střední večerní školu a  po absolvo-
vání se učil chemikem. Po návratu 
z vojny pracoval jako kulisák v něko-
lika divadlech, zejména Na Zábradlí. 
Postupně se zapojoval do činnosti 
divadla i  jako autor a  jedna z  jeho 
prvních úspěšných her byla Zahrad-
ní slavnost. Jeho divadelní tvorba, 
tzv. absurdní dramata, odpovídala 
atmosféře šedesátých let ve světě 
i u nás. Představovala specifický po-
hled na život jednotlivce ve společ-
nosti. Na Zábradlí se setkal s Olgou 
Šplíchalovou, která tam pracovala 
jako uvaděčka. Imponovala mu svo-
jí rozhodností i tím, že pocházela ze 
zcela jiného sociálního prostředí. 
Byla o tři roky starší. Po několikaleté 
známosti tajně uzavřeli sňatek. Vý-
hrady k tomuto vztahu měla zejmé-
na Havlova matka. Na její námitky 
VH řekl: „Já si s ní rozumím a žije se 

mi s ní dobře.“ Měl hlubokou vnitř-
ní touhu po ženské společnosti, po 
něze a útěše. A po celý život vyhle-
dával silné a dominantní ženy připo-
mínající jeho matku.

Jeho divadelní hry se postupně 
hrály nejen na domácí scéně, ale 
i v zahraničí. Přinášely úspěch i pe-
níze. VH se choval jako mnoho uměl-
ců této doby; vytvořil si životní styl 
obsahující alkohol, různé léky, opu-
lentní večeře, jízdy automobilem 
zn. Mercedes. Poněkud rozpustilý 
životní styl a  neuvážená milostná 
dobrodružství působila v jeho okolí 
problémy.

NORMALIZACE  
A CHARTA 77

Po roce 1968, v době normalizace, 
prožívá VH tvůrčí i osobní krizi, pro-
chází depresemi, stahuje se do sou-
kromí na Hrádeček. Je sledován STB.

V  roce 1974 přijal VH místo děl-
níka v  trutnovském pivovaru a  píše 
známou hru Audience. Jde o absurd-
ní příběh života intelektuála v podni-
ku vyrábějícím tekutý chléb − pivo.

Později píše dopisy prezidentovi 
G. Husákovi, kde upozorňuje na po-
rušování lidských práv ve společnos-
ti. V roce 1977 zakládá s řadou přátel 
Chartu 77. Za činnost Charty je poz-
ději odsouzen do vězení. Tam vede 
korespondenci především se svým 
bratrem Ivanem, který ho informoval 
o problémech ve společnosti a řekl: 
„V  této době jsme si byli s  bratrem 
nejbližší.“ Korespondence vyšla pod 
názvem Dopisy Olze. Nešlo o milost-
nou korespondenci s  manželkou, 
ale o  řešení filozofických problémů, 
o  vnitřní duševní stav. Manželce 
dával praktické úkoly, co udělat na 
Hrádečku, co posílat v balíčcích atd. 
Ve vězení vážně onemocněl a v roce 
1983 byl předčasně propuštěn.

V  pozdějších letech píše další 
divadelní hry a  udržuje kontakty 
s  dalšími kritiky režimu, s  mluvčími 
Charty 77.

DILEMATA O MOCI
V průběhu listopadových událos-

tí v  roce 1989 prožíval VH dilema; 
vzdát se autorských ambicí, rozlou-
čit se s divadlem, nebo vstoupit do 
politiky. Tušil rizika. Ale nakonec 
bylo zcela pochopitelné, že vězeň 
a dramatik byl zvolený českosloven-
ským prezidentem. Úspěšnou volbu 

zajistil místopředseda vlády a  člen 
KSČ Marian Čalfa. VH přísahal ještě 
na ústavu Československé sociali-
stické republiky. Zvolení preziden-
tem znamenalo zásadně novou eta-
pu jeho života.

V prvním období byl VH „králem“. 
Sám o  tom říká: „Kdybych řekl, že 
tento pes tady nemá co dělat, snad 
ho nechají utratit.“ A přiznává, že je 
třeba vysokého stupně sebekontro-
ly, aby člověk u moci, byť to myslí se-
belépe, uměl rozeznat, kdy se stává 
člověkem výhod a  ztrácí soudnost. 
Klade si otázku, kdy člověk u moci je 
schopen poznat okamžik, kdy končí 
zájem vlast a začíná radost z výhod. 
„Jsa u  moci, jsem si permanentně 
podezřelý.“

V prvních dvou letech prezident-
ské funkce vynakládá VH velké úsilí 
zejména na to, aby zabránil rozpadu 
Československa. Považoval za kata-
strofu, že republika byla rozdělena. 
„Cítil jsem se jako vypuštěný balón.“ 
V  roce 1993, po rozpadu republiky, 
byl zvolen českým prezidentem.

Od počátku se snažil o  aktivní 
zahraniční politiku. Jedna z prvních 
cest vedla do USA. Nadšení nad 
jeho osobou bylo všeobecné. Chla-
pec z  buržoazní rodiny, skromný, 
slušný, úspěšný dramatik a disident 
se z  vězně stává prezidentem. Byl 
přijat jako rocková hvězda. Havel 
sám o  tom říká: „Pro USA jsem byl 
pohádkový zjev.“ Pro mezinárodní 
postavení republiky přináší výrazný 
osobní vklad. Jeho jméno je jakousi 
„značkou kvality“.

První prezidentské období bylo 
výrazně tvořivé a relativně úspěšné 
a dávalo naději, že země se bude ne-
ustále rozvíjet.

ŽENY
O VH bylo známo, že měl slabost 

pro ženy a naopak byl zajímavý a při-
tažlivý pro ně. Jeho přitažlivost spo-
čívala v  jeho sebejistotě výjimečné-
ho a nadaného muže, který zároveň 

o  sobě neustále pochyboval. Prožil 
několik milostných vztahů, z  nichž 
nejzásadnější a  dlouhodobý byl 
vztah s Annou Kohoutovou. Později 
se setkává s  psychoterapeutkou Jit-
kou Vodňanskou. Pro manželku jistě 
nebyla tato situace jednoduchá, ale 
pochopila jedinečnost svého po-
stavení a  pragmaticky řešila složité 
propletence těchto vztahů. Byla si 
vědoma specifičnosti jejich man-
želství a  neriskovala jeho zhrouce-
ní. Sám Havel říkal: „Olga je pro mě 
opora a  jistota.“ Hrála v  jeho životě 
nejenom roli manželky, ale i  matky, 
sestry a přítelkyně. Na Hrádečku při 
nejhrůznějších setkání byla respek-
tována jako paní domu, jejímž pravi-
dlům se okolí přizpůsobovalo.

S Dagmar Veškrnovou se VH setká-
vá ještě před revolucí, za života Olgy. 
Jeho staří přátelé byli oddaní Olze, 
a dokud žila, považovali tento vztah 
za dočasný. Smrt Olgy v  lednu 1996 
vyřešila složité dilema. Veřejné míně-
ní bylo k tomuto vztahu velmi kritické 
a popularita VH výrazně utrpěla. Olga 
ho svým osobitým způsobem uzem-
ňovala a mírnila jeho sebestřednost. 
Léta 1996 až 1997 byla poznamená-
na jak smrtí Olgy, tak jeho vážným 
onemocněním a  později i  nepřízní 
veřejnosti. VH se musel v  té době 
znovu orientovat nejen v  osobním 
životě, ale také v problémech společ-
nosti. Globální kapitalismus začínal 
převládat nad demokratickým a  si-
tuace v zemi se stále zhoršovala. VH 
o  tomto období mluví jako „o  blbé 
náladě ve společnosti“.

PODRUHÉ PREZIDENTEM
Druhé prezidentské období bylo 

provázeno dlouhodobými nemo-
cemi, únavou a  rozčarováním z  ve-
řejného mínění. Přesto v  této době 
dochází ke vstupu do NATO a do EU, 
což bylo právem spojováno s  Hav-
lovým jménem. Pokud jde o  za-
hraniční politiku, prezident válku 
v  Kosovu a  politiku USA považoval 
za vojenskou akci „v zájmu lidských 
práv“. NATO chápal jako záruku hod-
not a principů liberální demokracie. 
Souhlas s  bombardováním v  Běle-
hradu a  jeho označení za humani-
tární vyvolalo vlnu kritiky. Podobný 
byl i přístup k válce v Iráku a zahra-
niční politice USA. Je možno kon-
statovat, že v roli prezidenta opustil 
kritický přístup bývalého disidenta.

Zatímco první prezidentské obdo-
bí patřilo k  šťastnější etapě jeho ži-
vota, druhé bylo provázeno určitými 
neúspěchy a zklamáním. Charakteri-
stické je jeho vyjádření: „Má vlast ať 
vzkvétá pod Klausem.“ Po třinácti le-
tech v roli prezidenta jeho obliba kle-
sala, cítil se zklamaný a vykořeněný.

MICHAEL ŽANTOVSKÝ: HAVEL
V listopadu 2014 vydalo pražské nakladatelství Argo kniha Mi-
chaela Žantovského Havel (568 stran, ISBN: 978-80-257-1213-9). 
Tomuto jedinečnému knižnímu portrétu věnoval jedno odpole-
dne místní Klub Senior.
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ODCHÁZENÍ
Jeho postprezidentské období je 

spojováno s cestami do USA, setká-
váními s  papežem, dalajlámou atd. 
Zakládá prezidentskou knihovnu, 
kterou financuje Zdeněk Bakala.

VH se stahuje se soukromí a snaží 
se psát. Ale neměl již Lány a  praž-
ská vila byla zaplňována manželkou 
a její rodinou (matka, dcera, vnučky 
i  psi). Postupně uvolňoval prostor 
ženskému obyvatelstvu a  nakonec 
se stáhl do malé ložnice připomí-
nající klášterní celu. Mezi přáte-
li se vyjádřil o  svém bydlení jako 
o  domu hrůzy. Naráží na rostoucí 
odcizení ve svém manželství, kvů-
li kterému se stahuje stále více do 
sebe: „Utíkám před veřejností, před 
lidmi, z  politiky a  hlavně stále více 
před sebou. Čeho se vlastně bojím, 
čekám na soud, kterému nezůstane 

nic utajeno. Nejvyšší soudce je pe-
dant jako já.“

V tomto období píše VH divadelní 
hru Odcházení, kterou později sám 
režíruje jako film. Do všech svých her 
VH vkládá svoje osobní zkušenosti. 
Také Odcházení představuje odchod 
z  politické scény intelektuálně vy-
prázdněného politika, proháněného 
dominantní partnerkou, vždy chtivé-
ho nových zážitků se ctitelkami. Stá-
le vede prázdné fráze o službě vlasti, 
o člověku. Předvedl, jak ohlupující je 
účast na moci, zobrazil sarkasticky 
sám sebe, svoji partnerku a další lidi 
ve svém okolí. V závěru filmu nechal 
zaznít svoji základní životní myšlen-
ku: „Pravda a láska musí zvítězit nad 
lží a nenávistí.“ Tuto hru můžeme po-
važovat za jakousi karikaturu života. 
VH prokázal, že i přes třináctileté pre-
zidentské období si dokázal zachovat 

schopnost kritické sebeironie.
Ohlasy na divadelní hru i film byly 

kritické, negativní a VH tím byl otře-
sen. Jeho osamělost se stále více 
prohlubovala. VH byl nepochyb-
ně složitá osobnost, neustálé řešící 
mravní dilemata.

V této životní situaci se setkává se 
spisovatelkou Irenou Obermanno-
vou, která píše román s názvem Tajná 
kniha − o největším Čechovi. Je nepo-
chybné, že v knize zachycuje některé 
charakteristiky života VH. Vydání Taj-
né knihy vyvolalo všeobecnou kritiku, 
bylo označováno jako morální nevkus 
a v neposlední řadě jako reklama. Au-
torka tvrdí, že VH měl zájem o psaní 
knihy a vyslovoval souhlas s jejím ob-
sahem, v  němž se popisuje dlouho-
dobější vzájemný vztah. Korunu této 
věci nasadil sám VH svojí reakcí – zce-
la tento vztah dementoval.

JEDNA 
Z NEJPOZORUHODNĚJŠÍCH 
OSOBNOSTÍ

Poslední dny života prožívá VH 
s  pocity osamělosti na Hrádečku, 
starají se o  něho sestry boromejky. 
Svíce jeho života postupně dohoří-
vá, umírá 18. prosince 2011. Jeho po-
hřeb se podobá pohřbu monarchy

Kniha Michaela Žantovského „obo-
hacuje havlovskou literaturu o zasvě-
cený psychologický portrét“ (Lidové 
noviny 22. 11. 2014, Petr Zídek).

V  závěru je možno říci že VH byl 
jednou z nejpozoruhodnějších osob-
ností druhé poloviny dvacátého sto-
letí a  prvních let jednadvacátého 
století. Stál v čele nejdramatičtějších 
společenských proměn moderních 
českých a evropských dějin. Jeho je-
dinečná životní dráha bude vzrušo-
vat i historiky dalších generací.

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 105

ZAS UŽ O MAGNESII LITEŘE
Zatímco já se babrám na stránkách Unáse se starýni láskami a novými 
prozaiky, literární a s ním spojený knihkupecký život si jde dál svým pravi-
delným (a mně se každý rok zdá, že zase o něco rychlejším) tempem, tak-
že zase 14. dubna na Nové scéně Národního divadla proběhne vyhlašo-
vání letošních laureátů cen Magnesia litera. Tentokrát vám nepředstavím 
všechny nominované knihy, ale jen dvě. Té první přeji vítězství v kategorii 
Litera za prózu, té druhé v kategorii Dilia litera za objev roku.

Martin Reiner  (v  le-
tech  1975  až  2006  po adoptivním 
otci   Martin Pluháček, *  1.  srp-
na  1964,  Brno) je  český  básník, 
prozaik, nakladatel a  organizátor 
kulturního dění. Dlouhodobě se 
zajímá o život a dílo českého básní-
ka, rovněž brněnského rodáka, Iva-
na Blatného, o  němž v  loňském 
roce vydal knihu Básník / román 
o  Ivanu Blatném (ISBN: 978-
80-7215-472-2). Autor se poezií 
a  osudem básníka Ivana Blatného 

(1919−1990) zabývá usilovně již tři-
cet let. Je autorem scénáře prvního 
televizního dokumentu o  Blatném, 
novinových článků a  rozhlasových 
pořadů, stál za převozem Blatného 
pozůstalosti z  Londýna do Památ-
níku národního písemnictví, orga-
nizoval slavnostní ukládání ostatků 
Blatného na brněnském Slavíně 
a významně se podílel i na umístě-
ní básníkovy pamětní desky na jeho 
rodném domě na brněnském Obil-
ném trhu. Na románu o  básníkově 
nevšedním životním příběhu začal 
pracovat už v roce 2000. Blatný za-
žil v  Československu nejprve vel-
kou a  zaslouženou literární slávu, 
po své emigraci do Anglie v březnu 
1948 pak naprosté oficiální mlčení 
a  úpornou snahu o  vymazání své-
ho jména z  českých literárních dě-
jin. Reinerův román je strhující text, 
který se zabývá nejen básníkovým 
životem, ale též literárním kontex-
tem, dobou a  místy, na nichž Ivan 
Blatný žil. Dozvíme se zde mnoho 
z  literárního života první republiky, 
stejně jako zajímavé detaily z  přá-
telství mezi Blatným, Ortenem, Kai-
narem, Chalupeckým, Nezvalem 
a  celou protektorátní uměleckou 

Skupinou 42. Nahlédneme do pro-
tektorátních let a hrůz heydrichiády. 
Po Blatného emigraci dostaneme 
možnost seznámit se s  intrikami, 
jimiž dlouhé roky žil český politický 
exil, stejně jako s  činností komuni-
stických agentů v  zahraničí. A  bás-
níka neopustíme ani v  blázincích, 
v  nichž strávil většinu ze  čtyřiceti 
let svého života v  Anglii. Kniha je 
nabitá dosud neznámými informa-
cemi, zároveň je silně emotivní. Ži-
votní úděl Ivana Blatného je jedním 
z velkých českých osudů 20. století. 
Reinerova kniha o  něm vypovídá 
osobitým způsobem. Způsobem 
vpravdě uměleckým podloženým 
velmi kvalitní a komplexní literárně 
historickou přípravou.

V kategorii Objev roku mě zauja-
la prvotina mezi dvěma ženami je-
diného nominovaného muže (nej-

sem misogyn prosím, mám dámy, 
jak říkal dobrý pan Kaplan, rád) 
Matěje Hořavy (* 1980)  Pálen-
ka. Prózy z  Banátu (ISBN: 978-
80-7491-404-1). Banát je pojem 
geografický − území zahrnující jižní 
cípek Maďarska a  části severního 
Rumunska a Srbska, možná do jisté 
míry shodný s bájným (alespoň pro 
Viktora Dyka) Sedmihradskem, ná-
rodnostně smíšené, v  19. století je 
doosidlovali Němci, Češi a zejména 
Slováci. Jednotlivé prózy (kniha jich 
obsahuje třicet) jsou stylizovány do 
podoby vzpomínek jediné postavy 
– bezejmenného hlavního hrdiny 
a současně vypravěče, českého uči-
tele působícího několik let v  obci 
Waitzenried (německý název pro 
Gerník, největší z  osad založených 
českými přistěhovalci v  19. stole-
tí). Přestože se až na výjimky jedná 
o texty dvou- až třístránkové, každý 
z nich je nesen vybraným tématem 
a  ústí buď do otevřeného konce, 
nebo graduje alespoň nepatrnou 
pointou. Hořavova kniha je sice ne-
sporně určena čtenáři konkrétního 
vkusu a  specifického okamžitého 
naladění, ale zdá se, že je nás dost 
takových, kteří by rádi v dobré spo-
lečnosti popili cuiku a pochutnali si 
na čorbě či sarmách...

14. dubna bude určitě na 2. pro-
gramu České televize přímý pře-
nos z vyhlašování Magnesií, takže 
si můžete zkonfrontovat můj vkus 
s názory zajisté odborné poroty...

Jiří Brixi

Na základě přednášky členky Klubu Senior 
M. Randové zaznamenala Z. Prchlíková
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Ti nejlepší a  nejodvážnější z  nich 
se rozhodli změřit své síly v  recitač-
ní soutěži a předvést tak před celou 
školou, co v nich dřímá. V mnohých 
se probudil Jiří Žáček, v  jiných Jaro-
slav Seifert, nebo Josef Václav Sládek. 
Dokonce zazněl i  tajemný, čaroděj-
ný hlas Joanne Rowlingové. Písnic-
ké děti jsou ale přirozeně šikovné 
a  nadané, a  tak se vrhly i  do vlastní 
tvorby. Letošní ročník přišel ale ještě 
s  jednou inovací. Malé básníky hod-
notila nejen odborná porota složená 
z  místních paní učitelek, ale i  jejich 
spolužáci. Celé dětské publikum bylo 

na začátku soutěže poučeno, na kte-
ré parametry přednesu se má sou-
středit. Hodnotilo se tempo, rytmus, 
hlasitost, umělecký dojem a  pocho-
pitelně znalost básně. Celá akce tak 
dostala nový rozměr. Děti měly pří-
jemný pocit, že i ony mohou vyjádřit 
svůj názor. Paní učitelky si za své fa-
vority zvolily v  několika kategoriích 
Daniela Škroba, Ivana Radu a Adélku 
Kolouchovou. Dětskými šampiony se 
zase stali Tamara Novotná, Štěpán In-
dra a Daník Škrob.

Veronika Frydlová
Foto: Veronika Frydlová

PÍSNICKÁ POEZIE
V Písnici se 12. března rýmovalo. Ne, že by celá písnická základní 
škola naráz chytila rýmu, ale vyskytla se tu vysoká koncentrace 
básníků všech typů. 

POČASÍ
Klaudia Rohn, 5. třída

Je to zima, nebo jaro,
nebo se mi to snad zdálo?
Padá sníh a hned zas taje,
počasí si s námi hraje!

A co jarní prázdniny?
Budou letos bez zimy?
Ať se sněžná děla snaží,
když nadílka nenasněží.

Jenže když moc teplo je,
tak dělo nefunguje.
Ráda bych si o prázdninách zalyžo-
vala na horách.

A co když sníh nebude?
Potom Čechy ádié,
jedeme na lyže do Itálie.

POHÁDKOVÝ SEN
Karolína Brychtová, 4. B

Uplynul namáhavý den
a já měla krásný sen.

Viděla jsem les,
v tom běhal velký pes.
Dovedl nás do tak malé vsi,
kde byli vážně zuřiví lovci.

Zahnali nás k bílým mrakům,
kde bylo hodně pohádkových draků.
Létali kolem a zpět,
tím viděli celičký svět.

A všichni ti dole
mávali jim z pole.
Tím báseň končí
a já se s vámi loučím.

LUŠŤOVKA
Bitvu s lidskou hloupostí nelze vyhrát, ale nedá se z té bitvy také 
utéct, protože to by… Miroslav Horníček
(Dokončení v jednom ze sloupců lušťovky.)

Důlní lampa K        

Druh netopýra K        

Střešní konstrukce (mn. č.) K        

Tělocvičný nástroj K        

Středověký obchodník K        

Část kabátu K        

Části skeletu K        

Město a přístav v Černé Hoře K        

Opak začátku K        

Značka českého produktu K        

Malá hora K        

Státní cenina K        

Divočák K        

Ekonomická nesnáze K        

Pomůcka pro vypínání stanové plachty K        

Rychlostní stupeň K        

Lupič pokladen K        

Zpracovávatel železa K        

Český týdeník (již od 19. století) K        

Animovaný hrdina K        

Připravil Martin Zikeš, řešení na str. 18

Dne 17. února 2015 s námi v Klubu Senior 

oslavila své významné životní jubileum 
paní ANIČKA MOHYLOVÁ.

Gratulujeme! A také jí patří velké poděkování za její stálou účast 
na pořádání hezkých aktivit v klubu, kde pracuje jako členka 

výboru.
Přejeme do dalších let hodně zdraví a neutuchajícího zdravého 

optimismu.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Nápověda: KLASA, KOTOR
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SKRYTÉ SÍLY MOZKU
Dokážete odhadnout, co 
všechno obsáhne naše paměť?

Chcete-li se dozvědět, jak si zcela 
přirozeně a bez výjimečného talen-
tu zapamatovat 44 amerických pre-
zidentů či si zapamatovat a vybavit 
libovolné datum v  letošním roce, 
pak neváhejte a přijďte na další lekci 
z  letošního cyklu mozkového jo-
ggingu pod vedením lektora Mgr. 
Marka Steina.

Otevřená setkání jsou tu pro kaž-
dého z vás bez rozdílu věku, a ačkoli 
březnový celosvětový týden tréno-
vání paměti již skončil, naše paměť 
pravidelný trénink rozhodně uvítá!

Těšíme se na vás v  úterý 
14.  dubna opět ve 14:30 hodin 
v učebně Klubu Junior na sídlišti 
Písnice, ul. Na Okruhu 1.

CHŮZE PRO ZDRAVÉ 
SRDCE
Jarní svěží vycházka s výukou 
nenáročné chůze s hůlkami − 
NORDIC WALKING je tu.

Přivítejme jaro tradiční svěží pro-
cházkou pod vedením oblíbené lek-

torky Zdenky Hoffmanové ve stře-
du 22. dubna ve 14 hodin, sraz 
opět na náměstíčku před prodej-
nou Cykloemap ve staré Písnici, 
v  blízkosti zastávky MHD Ke Březi-
ně. Akce je určena všem zájemcům 
bez rozdílu věku, k  zapůjčení bude 
i omezený počet hůlek.

Neváhejte a přidejte se !

OTEVŘENÁ SETKÁNÍ 
S HUDBOU
V dalším z cyklu komorních 
koncertů v naší obci vám před-
stavíme kytarovou tvorbu.

Těšit se můžete na skladby kla-
sické, romantické i  dramatické 
tvorby z děl více či méně známých 
autorů uplynulých století. Dal-
ší naše malé hudební setkání se 
uskuteční v  úterý 28. dubna od 
19 hodin opět v  zrcadlovém sále 
Klubu Junior, Na Okruhu 1, na síd-
lišti Písnice.

Přijďte se zaposlouchat.
Vstupné dobrovolné.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně 
starosty pro oblast sociální, vzdělávání, 

školství a tělovýchovy

POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST

DUBEN 2015
(výběr z programu)

1. 4.  ST  Sporťáček pro 
malé i velké – s Kájou si zazpíváte, 
proběhnete se a pohrajete si.
7. 4.  ÚT  Kreativní tvoření 
pro nejmenší – zapojení fantazie 
s Vendulou.
13. 4.  PO  Zpívání a tančení 
pro nejmenší – přijďte si zazpívat 
a zatancovat.
14. 4.  ÚT  Správný vývoj no-
žiček s MUDr. Marií Součkovou 
– začátek semináře v 9:00, herna 
bude otevřena již 30 minut předem, 
cena je v rámci běžného vstupného 
(50 Kč s permanentkou, 60 Kč bez 
permanentky za rodinu).

14. 4.  ÚT  Divadlo Červená 
Karkulka − začátek představení 
v 16:00, herna bude otevřena již v 
15:30, vstupné 60,- (permanentka 
50,-), pro děti bude připraveno Kar-
kulčino občerstvení.
21. 4.  ÚT  Čarodějnice – od-
chod od MCK v 16:30, sraz na mís-
tě v 17:00; přijďte na rej čarodějnic, 
který se bude konat u SDH Písnice, 
soutěže a hry pro rodiče i děti. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné 
100 Kč/rodinu. Účastníky prosíme 
o předběžnou přihlášku na: registra-
ce.kuratkomc@seznam.cz. Koná se 
téměř za každého počasí.
22. 4.  ST  Sportování s Ká-
jou – přijďte si protáhnout tělíčka.
28. 4.  ÚT  Koláž pro zdravé 

zoubky – přijďte si vytvořit koláž, 
která naučí děti, jak pečovat o své 
zoubky.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na adre-
se www.kuratko.mistecko.cz a na 
našem Facebooku. Případné změny 
a detaily k  vybraným   programům 
naleznete taktéž na webu MC či na 
nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Ing. Vendula Audolenská

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.kuratko.mistecko.cz
Kontakt: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
Otevírací doba: pondělí až středa 9:30–12:00. 
Montessori herna: čtvrtek a pátek 10–12 hod.
Základní program vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT – výtvarná díl-
nička, ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, per-
manentka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 
110 Kč, předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

POZOR! Hledáme další dob-
rovolnice, které by chtěly po-
máhat s provozem mateřského 
centra a podílet se na našich 
akcích. Informace na telefonu: 
777  001  719 nebo na e-mailu: 
kuratkomc@seznam.cz.
Zájemkyně nás mohou i navští-
vit každou první středu v měsí-
ci na členské schůzi od 19:00.

KAM ZA KULTUROU?

Zaujal mě plakát s pozván-
kou na klavírní recitál mladého 
nadějného interpreta Dalibora 
Havlíčka, který se konal 18. břez-
na v Klubu Junior. V určený den 
a hodinu jsem se dostavila do 
upraveného sálu a zaposloucha-
la se společně s ostatními ná-
vštěvníky do tónů klasické hud-
by W. A. Mozarta a G. F. Händela. 
Ty vystřídaly vlastní úpravy zná-
mých filmových melodií, bravur-
ně a s přehledem zahrané. Kon-
cert proběhl ve velmi příjemné 
atmosféře a závěrečný rozhovor 

s Daliborem Havlíčkem ještě 
umocnil krásně prožitý večer.

Prý to byl první koncert z plá-
nované řady hudebních recitálů. 
To by mohlo být odpovědí na pů-
vodní otázku: Kam za kulturou?

Mgr. Jana Vránková
Foto: Lenka Koudelková
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Nebuďte lhostejní ke svému 
okolí a přijďte se aktivně zú-
častnit debaty o tom, co se vám 
v Libuši a Písnici líbí nebo co 
byste rádi změnili. Zajímají nás 
vaše názory, podněty a řešení.

Během fóra zazní slova starosty 
o tom, jak se podařilo vyřešit problé-
my z  loňského setkání, o přínosech 
místní Agendy 21 pro obyvatele Li-
buše a Písnice. Navíc budete mít pří-
ležitost osobně hovořit se starostou 
městské části a dalšími zástupci ve-
dení Libuše a Písnice.

Fórum se koná v  pondělí 20. 
dubna 2015 od 18 do 20 hodin 

v  tělocvičně Klubu Junior, Na 
Okruhu 395/1, Praha-Písnice.

Do diskuze se můžete zapojit v te-
matických oblastech zahrnujících 
život na Libuši a  v  Písnici. Jedná se 
o  rozvoj městské části, bezpečnost, 
podnikání, služby, zdravotnictví, so-
ciální služby, školství, volný čas, ži-
votní prostředí a dopravu. 

Po celou dobu fóra zajišťujeme 
hlídání dětí, drobné občerstvení 
a možnost zakoupení fair trade vý-
robků. Připraveno je také losování 
o ceny.

Jana Martínková, koordinátorka projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21

VEŘEJNÉ FÓRUM 2O15

PROGRAM V DUBNU 
A ZAČÁTKEM KVĚTNA 2015

Zveme všechny naše milé seniory 
na připravovaný program:
7. 4.  Povelikonoční posezení − sr-
dečně zveme všechny naše seniory, 
kteří nevynechají žádné úterý, a při-
dáváme velmi zajímavou přednášku: 
Senioři a mobily. Nenechte si ujít!
14. 4.  Volná zábava a  posezení 
při kávě a čaji.
21. 4.  Pokračování přednášky p. 
prof. Randové „Ženy v  současnosti“ 
z pohledu našich seniorů. Na rozho-
vory a diskuzi se budeme těšit.
23. 4.  Návštěva divadla U Hasi-
čů, natáčení Sejdeme se na Cibul-
ce. Vstupenky u  p. Vladykové, tel.: 
604 731 127.
28. 4.  Celodenní výlet směr Par-
dubice, zámek Kuks. Přihlášky se 

zaplacením v klubu u p. Vladykové, 
tel.: 604 731 127.
5. 5.  Část seniorů je od 4. 5. do 
9. 5. v  Harrachově. Ostatní − volná 
zábava v klubu.
12. 5.  Oslava Dne matek. S ma-
lým pásmem básniček a  písniček 
přijde rozjasnit odpoledne p. prof. 
Kaněrová.

Všem seniorům přejeme krásné 
jaro, plné zdraví a sílu. Ať je náš pro-
gram s výlety k tomu nápomocen.

KNIHOVNA
Naše knihovna je stále k dispozi-

ci nejen docházejícím seniorům, ale 
i  ostatním milovníkům knih z  celé 
naší městské části Praha-Libuš, a to 
každé úterý od 14 do 18 hodin.

Za výbor Klubu Senior Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub Senior | K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel. 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není v progra-
mu uvedeno jinak.

PROGRAM KLUBU 
ROZHLEDNA NA ÚNOR
1. 4.  Poradna v Rozhledně aneb 
Zeptej se na to, co tě zajímá
6. 4.  ZAVŘENO
8. 4.  Film na přání
13. 4.  Nauč se hrát správně stol-
ní fotbálek!

20. 4.  Nit života – tvořivý workshop
22. 4.  Otázky a  odpovědi na 
téma „kriminalita“
29. 4.  Kyberšikana a  bezpečný 
pohyb na internetu

Těší se na vás tým Rozhledny: 
Klára a Anička

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

Již jedenáctý rok je tu Libhush  
alias Libušská hudební show, soutěž 
hudebních dovedností dětí a mládeže.

Uplynulé ročníky již tradičně uká-
zaly opravdový talent mnoha účast-
níků. Zastoupeni byli flétnisté, kyta-
risté i klavíristé. Přihlásí se také letos 
ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu 
Junior? Budou jejich kvality takové 
jako předcházející ročníky? Udělali 
mladí umělci další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hu-
dební zájemci, kteří si připraví 
jednu libovolnou skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír, keyboard
C. kytara 
D. housle*)

Věkové kategorie:
do 6 let
7–10 let
11−15 let
15 a více let
začátečníci (výuka od ledna 2015)

*) V  případě sólového charakte-
ru těchto dvou disciplín je možné 
účastnit se soutěže za doprovodu 
dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v  porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol 
– vybrat ty, které ocení diplo-
mem, a vítěze hodnotnou ce-
nou! Nerozhoduje však pouze ta-
lent a výběr skladby, ale celkový 
projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v ne-
děli 17. května 2015 v prostorách 
Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace:  
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

KLUB JUNIOR

LIBHUSH 2O15

ŘEŠENÍ LUŠŤOVKY Z TOHOTO ČÍSLA:
Bitvu s lidskou hloupostí nelze vyhrát, ale nedá se z té bitvy také utéct, proto-
že to by hloupost naplnila svět! Miroslav Horníček
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Západní brána  
parkoviště před branou

Domácí potřeby – domácí potřeby, dárkové zboží,  
elektronika, kosmetika

Bankomat ČSOB (Era) Đông Đô – příjemná prostorná restaurace,  
ke které přísluší velký konferenční sál

Hoàng Thành – jedna ze čtyř velkých 
restaurací na Sapě, obsluha umí dobře česky

Phương Liên – v tomto bistru vám nabíd-
nou několik specialit s krabím masem

Hải Nam Quán – bistro, které se speciali-
zuje na pokrmy z mořských plodů

Nam Oanh Quán – bistro se specializuje 
na polévky Bún cá a Bún tôm

999 – prostorná restaurace s oddělenou 
kuřáckou částí

Hoáng Anh Quán – prostorná restaurace 
s nabídkou polévek Phở bò a Phở gà

Huế Xưa – příjemná a prostorná restaurace 
mj. se skvělou polévkou Bún bò Huế

Bánh Đa Cua Hải Phòng – bistro specializující 
se na pokrmy s krabím masem z města Hải Phòng

Dũng Liên – v Dũng Liên se specializují  
na kachnu 

Hải Hà – jeden z nejvíce navštěvovaných 
podniků v Sapě 

Lotus restaurant – do restaurace vyrazte 
např. na vyhlášené lidové chuťovky

Bánh cuốn Hung Yên – malé bistro nabízející Bánh 
cuốn, což jsou rýžové rolky plněné mletým masem

Phương Phượng – podnik do kterého 
šplháte po schodech do 1. patra

Kuty Pizza – nabízejí Bánh mì pâté, bagety plněné 
vietnamskou paštikou, masem, zeleninou a bylinkami

Bún bò Huế – malinké bistro, v němž 
nabízejí dvě speciality z města Huế

Bún Cá Hải Phòng – malé rohové bistro, 
které se specializuje na kapří polévku Bún cá

Západní brána 
parkoviště před branou

Tamda Foods – největší obchod v Sapě. Potraviny včetně 
sladkostí, kávy, alkoholu a drogerie za výhodné ceny

Školka

Jižní brána 
parkoviště před branou

Obchod s živými kapry – prodej kaprů, které vám 
na místě na žádost vykuchají

Hala s oblečením

Parkoviště 
příjezdová cesta na parkoviště od západní brány

Thực Phẩm Thắng Liên – obchod s širokou nabídkou čerstvé vietnamské zeleniny, 
bylinek, nudlí, koření, omáček, různých druhů kávy a čajů, vč. základní nabídky nádobí

Hala s oblečením

Parkoviště 
příjezdová cesta na parkoviště od jižní brány

Několik menších obchodů s potravinami a čerstvou zeleninou 
v řadě vedle sebe

Buddhistický chrám

WC

Parkoviště 
příjezdová cesta na parkoviště od západní brány

Siêu thị Hàn Quốc – obchod s korejskými a asijskými surovinami. Sortiment 
tvoří hlavně instantní suroviny jako oleje, octy, omáčky, řasy, nudle apod.

Hala s oblečením
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PŘEHLED VYBRANÝCH SLUŽEB V AREÁLU SAPA

Zdroj: www.sapamapa.cz



 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

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

HONZA PIZZA

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

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

každý další kilometr 15,- Kč
při minimální objednávce 90,- Kč

Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky
(platbu kartou je nutné hlásit předem)

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

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

Otevírací doba:
Od 10.30 do 22.00 hodin
Poslední objednávka ve 21.30 hodin

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových, euro oken a 
dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

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

i n z e r c e

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

Milan Chroustovský,  
tel.: 603 442 075

SERVIS A OPRAVA POČÍTAČŮ U VÁS DOMA,
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.
Tel. 774 519 935, e-mail: servis-12@email.cz − ozveme se Vám.

i n z e r c e


