
MAGICKÝ OHEŇ VALPURŽINY NOCI
4. 6. − PÁLÍ NÁS PALMOVÝ OLEJ
MÍSTNÍ ŽIVOT Z POHLEDU MLADÉ GENERACE
MŠ MEZI DOMY: INVESTICE VÍCE NEŽ 10 MILIONŮ
LIBUŠ A TAJNÁ CHODBA
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LIBUŠ  
A PÍSNICE

1| Den Země aneb Půda jako zdroj života.
2| Čarodějnice v Modřanské rokli si užilo na 700 lidí.
3| Na Cestě pohádkovým lesem do Perníkové chaloupky.
4| Na Studentském fóru se debatovalo o hlavních problémech Libuše Písnice.
5| Uklízeli jsme.
6| Modelářský kroužek Křížem krážem uspěl na mistrovství republiky.

Foto: Kryštof Štafl, Matěj Kadlec, Jana Martínková,  
Jan Podzimek a archiv Křížem krážem.
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Je středa 29. dubna ráno. Dobro-
volní hasiči se scházejí, aby začali 
s přípravou již 12. ročníku pálení 
čarodějnic v libušském lomu. Míst-
ní správce lesů jim označil popada-
né či nemocné stromy, a tak mo-
hou zahájit jejich výřez a stěhová-
ní na tradiční místo nedaleko pře-
hrady. Základna slavnostní pagody 
má tentokrát celé čtyři metry. Jen 
to počasí zatím nepřeje, poprchává 
a předpověď na zítřejší večer nevy-
hlíží lépe.

Přípravy ale pokračují, ohrazuje 
se druhé ohniště na opékání buř-
tů, vyráží se na nákupy občerstvení 
a přijíždí mobilní toitoiky. Pagoda 
roste a letošní ztvárnění čaroděj-
nice se může těšit, že se parádně 
ohřeje. Však se také mimořádně 
povedla − ježibaba téměř v životní 
velikosti ozdobila a ještě zvýšila 
již tak čtyři a půl metru vysokou 
vatru. Vše jde podle plánu, a tak 
v pozdním odpoledni dorazí i sudy 
s pivem a další zásoby. Někteří ha-
siči nocují na místě, aby pohlídali 
navezené věci.

Ráno začíná stavěním stanů 
pro návštěvníky, kapelu a záze-
mí akce. Počasí se umoudřilo a ze 
školky Mezi Domy přichází asi 120 
dětí, aby si opekly donesené špe-
káčky a zkontrolovaly probíhající 
přípravy. Ještě zapojit ozvučení, 
nařezat pruty na opékání a vzniká 
i improvizovaná umývárka. Odpo-
ledne začínají přicházet první ná-
vštěvníci.

Ve speciálním stánku se rozdá-
vá pro děti buřt a limonáda zdar-
ma, neboť akci podpořila ze svých 

grantů městská část. Partnerem 
je také stáj Donja Písnice, která 
před zapálením slavnostního ohně 
baví nejmenší účastníky jízdou na 
koních. Hasiči zas zapojili stříkač-
ky a terčem malých požárníků se 
stal domeček. Kromě této vody 
ale bylo celé odpoledne v suchu. 
Slunečné počasí přilákalo návštěv-
níky z blízkého i dalekého okolí 
a prostranství pod lomem 
se zaplnilo lidmi. Letos to 
vypadá na překonání loň-
ského rekordu.

Krátce po 18. hodině 
vzplane mohutný slavnost-
ní oheň, který tradičně za-
pálil jeden z dlouholetých 
členů sboru Václav Troníček. Kruh 
kolem ohniště se úctyhodně zvět-
šil a plameny se brzy dostaly až na 
vrchol dřevěné stavby, kde pohltily 
temnou, černou čarodějnici. A dole 
zase prodloužily frontu na pivo.

Děti se bavily opékáním špekáč-
ků, zkoušením přilehlého dětského 
hřiště a běháním a sklouzáváním 
po prudkých cestách někdejšího 
lomu. Po sedmé hodině přišel čas 
na první blok živé hudby v podání 
kapely Becheři. Jak se rodiče s dět-
mi pomalu vytráceli domů, na ve-
černím programu začali převládat 
zletilí. Zábava pokračovala ještě 
o půlnoci, kdy sem zavítali i někteří 
zvědavci od okolních ohňů. V 0:34 
hodin se pak jednotka hasičů roz-
ptýlila malým výjezdem na hráz 
přehrady, kde vzplanul nepovolený 
táborák a kam následně dorazila 
i hlídka policie. Modřanská rokle je 
totiž chráněná přírodní oblast.

MAGICKÝ OHEŇ VALPURŽINY NOCI
Pálení čarodějnic probíhá v naší městské části pravidelně již od roku 
2003. Každoroční akce libušských dobrovolných hasičů se za jedenáct 
let vypracovala na jednu z nejnavštěvovanějších událostí v obci. Proto 
vám z letošního ročníku přinášíme reportáž, kde se podíváme nejen na 
samotný slavnostní oheň, ale také do zákulisí jeho příprav.

Tento keltský svátek je spjatý s bohem Belenem a také s ohněm. 
Beltine v překladu znamená zářící oheň či Belenův oheň. Zapa-
lovaly se velké ohně a oheň symbolicky očistil lidi i zvířata od ne-
duhů a nečistých myšlenek, které se nashromáždily v temném 
zimním období. Ohně na návrších měly také ochranný smysl. 
Ohně v domácích krbech se uhasily a zapálily se nové.

Kdo odcházel znaven například 
v půl druhé v noci, opouštěl 16 m2 
velké ohniště s dvoumetrovým 
plamenem, asi třicet hostů, dva-
cet dobrovolníků z týmu hasičů 
a spoustu kelímků poházených ši-
roko po okolí.

Kdo si snad myslel, že přijde 
druhý den v poledne na brigádu 
uklízet, našel už jen prázdné, čis-

té prostranství, kde nebylo ani pa-
mátky po sedmi stovkách oslavu-
jících lidí a pětici velkých stanů se 
zázemím. Hasiči SDH Libuš zřejmě 
začali sklízet hned brzy ráno, po 
odchodu posledního hosta.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: Matěj Kadlec
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SLOVO STAROSTY

V rámci tohoto týdne proběh-
nou po celé České republice vý-
stavy, semináře, komunitní akce, 
promítání filmů, besedy a další 
aktivity. Aktuální seznam akcí a 
více informací na stránkách: Tý-
den udržitelnosti − www.tyde-
nudrzitelnosti.cz.

Městská část Praha-Libuš se 
připojuje k této iniciativě, a to 
seminářem s názvem „Pálí nás 
palmový olej“, který bude pořá-
dat pro veřejnost ve čtvrtek 4. 
června 2015 od 18 hodin v zase-

dací místnosti městské části. Po-
zvánku na tento zajímavý semi-
nář naleznete v časopise, který 
právě držíte v rukou. Zveme vás: 
seznamte se s tím, jak se pěstu-
je, vyrábí palmový olej a jak ho 
všichni spotřebováváme. Uvidíte 
na toto téma filmový dokument 
a další informace se dozvíte při 
následující diskusi.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

EVROPSKÝ TÝDEN  
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Ve dnech 30. května až 5. června se v České republice historicky 
poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje. Jde o ce-
loevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného 
rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující 
udržitelný rozvoj a jeho principy.

Vážení občané, dříve než se uza-
vře školní rok a nastane čas prázd-
nin a dovolených, dovolte mi infor-
movat vás o dvou nadcházejících 
veřejných projednáních a jednom 
probíhajícím záměru výstavby. Spo-
lečnost Central Group, a. s., plánu-
je postavit bytový objekt na rohu 
ulic Mílová a Kokotská. Společnost 
představila dva návrhy, o kterých se 
debatovalo jak na zastupitelstvu, 
tak i na veřejných projednáních 

s občany. Na druhém jednání se se-
šlo občanů sice méně než na prv-
ním, ale vzešly z něho podnětné vý-
stupy, se kterými jsem se obrátil na 
Institut plánování a rozvoje HMP. 
Za prvé požadujeme výpočet koe-
ficientu podlažní plochy, aby bylo 
zřejmé, jak velký objekt do tohoto 
stabilizovaného území na stavební 

parcelu lze umístit. Za druhé žádá-
me určení uliční linie tak, aby byl 
objekt více přiblížen ulici Mílová, 
a tím méně zastínil okolní objek-
ty. Teprve na základě vyjádření IPR 
HMP zastupitelstvo zváží další po-
stup, což bude buď na červnovém, 
nebo některém z podzimních zase-
dání zastupitelstva. 

Nyní mi dovolte, abych vás po-
zval na dvě chystaná veřejná pro-
jednání týkající se záměrů na Libu-

ši a Písnici. První veřejné 
projednání se bude týkat 
dalšího návrhu zástavby 
na rohu ulic Novodvor-
ská a Zbudovská. V mi-
nulosti zde byly pláno-
vané výškové budovy, se 
kterými jsme nesouhla-
sili, nový majitel pozem-
ků, a tedy nový investor, 
přichází s umírněněj-
ším projektem, který by 
místním obyvatelům rád 

osobně představil. Setkání s inves-
torem nad budoucím projektem 
se uskuteční v zasedací místnosti 
městské části Praha-Libuš, Libuš-
ská 1 (vchod z Libušské vedle opti-
ky) v pondělí 8. června od 18 hodin.

Druhé veřejné projednání se týká 
naopak druhého konce naší obce 
– staré Písnice. Od autobusové za-

Jedna ze čtyř variant úpravy příjezdu 
k písnické škole. Cílem je zvýšení bez-
pečnosti dětí. Diskutovat o úpravách se 
bude na veřejném projednávání 10. červ-
na v ZŠ L. Coňka.
Zdroj: ÚMČ Praha-Libuš

Zveme zájemce z řad veřejnosti  
na seminář k udržitelnému rozvoji

Pálí nás  
palmový olej

aneb  
Jak je jídlo propojeno s udržitelným rozvojem?

Ačkoli je palmový olej 
nejpoužívanější 
rostlinný olej na světě, 
ví se o něm jen málo.

Málokdo očekává 
jeho přítomnost 
v polovině produktů 
nabízených v místním 
supermarketu, 
a to včetně 
šampónů, mýdel 
a čisticích prostředků.

Existuje do budoucna 
možnost koexistence 
masové spotřeby 
a ochrany 
cenných ekosystémů?

čtvrtek

4. června 2015 
od 18 hodin

v zasedací místnosti městské části Praha-Libuš 
(Libušská 1, vedle pobočky České pošty)

Pořádá :Glopolis o.p.s.

SEM
INÁŘ  

JE ZDARM
A

stávky Ke Březině je ne-
vyřešený bezpečný pří-
stup ke škole. Dlouhodo-
bě naplánovaná rekon-
strukce této ulice je stále 
v nedohlednu, a tak v zá-
jmu našich dětí chceme 
vybudovat bezpečnější 
přístup od této zastávky 
ke škole. Doposud vede 
jediná možná trasa po 
silnici a zejména v ran-
ních hodinách, kdy rodi-
če přivážejí některé děti 
svými automobily, je vyš-
ší riziko kolize s dětmi, které do ško-
ly chodí po této ulici pěšky. V první 
části od ulice Libušská po ulici Pu-
timská nám zelený pruh vedle sil-
nice umožnil vybudovat provizorní 
chodník. Nyní chceme v úpravách 
pokračovat dále až ke škole, včetně 
vyřešení velmi nebezpečného místa 
křižovatky K Vrtilce a Ladislava Coň-
ka. Máme připravené čtyři varianty, 
které více či méně omezí pohyb aut 
v této lokalitě i pro místní občany. 
Z tohoto důvodu si dovoluji pozvat 
nejen všechny rodiče, ale především 
místní občany z ulic K Vrtilce, Pu-
timská, Ladislava Coňka, Vltavická, 
případně ulic Na Konečné a Těšovic-
ká na veřejné projednání tohoto zá-
měru do Základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků v Písnici ve středu 
10. června v 18 hodin.

Závěrem mi dovolte našim pe-
dagogům a školákům popřát, aby 
jim červen rychle uběhl a přiblíži-
ly se očekávané prázdniny. Peda-
gogům děkuji za jejich odvedenou 
práci v tomto školním roce. Přeji 
jim příjemné prožití prázdnin, na-
plněných odpočinkem a krásnými 
zážitky, a všem občanům Libuše 
a Písnice krásné léto plné pohody, 
aktivní rekreace a poznávání pří-
rodních i kulturních památek.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice,  

koubek@praha-libus.cz

Z veřejného projednávání chystané výstavby na rohu 
ulic Mílová a Klokotská. Foto: Kryštof Štafl
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Všichni, kteří přišli v pondělí 27. 
dubna na prostranství před prodej-
nu Albert na sídlišti Písnice, si toto 
vše a mnoho dalších činností mohli 
vyzkoušet. Ten den totiž děti a žáci 
ze školek a škol v Libuši, Písnici 
a Praze 12 mohli využít osvětovou 
kampaň ke Dni Země nazvanou 
Půda jako zdroj života.

Název nebyl náhodný. Vždyť le-
tošní rok je vyhlášen Rokem půdy 
a světla. Také soutěže u jednotli-
vých stanovišť se zaměřovaly na 
toto téma. Dětí se sešlo požehna-
ně, během dopoledne byla skoro 
tlačenice a odpolední část si v kli-
du vychutnali školáci z družiny, 
maminky s dětmi směřující na ná-
kup nebo na hřiště a také dospělí. 

Bylo radost pohledět, jak někte-
ré děti pozorně sledují a plní úkoly, 
kreslí, staví puzzle nebo stojí jako 
popeláři na stupínku v zadní části 
moderního popelářského auta. Jiné 
zase bavilo kreslit půdními barva-
mi a vytvářet obrázky z přírodnin, 
určovat, co je elektroodpad nebo 
jací živočichové žijí v půdě.

Celodenní akci pořádala měst-
ská část Praha-Libuš ve spolupráci 
s místními i mimopražskými orga-
nizacemi. Odměnou všem orga-
nizátorům byly pochvalné reakce 
dětí a pedagogického doprovodu.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravé město a místní Agenda 21
Foto: Kryštof Štafl

DEN ZEMĚ: PŮDA JAKO ZDROJ ŽIVOTA
Víte, jak důležité je světlo pro růst 
rostlin? Jak vypadá semínko salá-
tu? A seděli jste někdy za volan-
tem popelářského vozu?
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Nebyla to žádná náhoda ani oje-
dinělá akce. Takto se s mladými 
lidmi „bavíme“ již popáté. A vždy je 
setkání něčím nové a pro obě stra-
ny obohacující.

Smyslem fóra je nasměrovat 
mladé k pohledu kolem sebe, zá-
jmu o dění, aby se nebáli stát se 
jeho součástí. I proto je dopoled-
ní program pečlivě připraven, aby 
studenty bavil a podnítil zrod zají-
mavých myšlenek, na které by tře-
ba dospělí nepřišli.

Jako obvykle se na začátku re-
kapitulovaly problémy z minulé-
ho roku, starosta městské části 
v krátkosti vysvětlil, co se poda-
řilo a kde na vyřešení musíme ješ-
tě čekat. Pokračovalo se diskusí 
a stanovením letošních námětů, 
mladí hlasovali o prioritách a díky 
tomu máme stanoveno 10 problé-
mů, o kterých se v nejbližší době 
bude hlasovat ve všech školách. 
Mezi top desítku se dostal třeba 

požadavek na zavedení zábavné 
formy výuky, postavení zimního 
nízkonákladového kluziště a taky 
vybudování cyklostezky z ulice Na 
Okruhu do ulice Hoštická.

Po krátké občerstvovací pře-
stávce se mladí obrazně přenesli 
do Modřanské rokle a zamýšleli se 
nad tím, co se jim zde líbí a nelí-
bí, co by změnili, a co naopak po-
nechali, jak často rokli navštěvují 
a jestli je lákavá pro místní obyva-
tele a třeba i pro turisty. Nápadů se 
sešlo hodně, studenti do rokle cho-
dí, znají ji a je pro ně synonymem 
pro zábavu a relaxaci. O akci Pá-
lení čarodějnic se zmiňovala kaž- 
dá skupina studentů.

Posledním tématem byl prů-
zkum mezi účastníky fóra, jaký-
mi způsoby se k nim dostávají in-
formace o místních akcích, jestli 
čtou časopis U nás nebo sledují 
facebookové stránky městské 
části.

Studentského fóra 2015 se 
účastnilo 40 žáků a studentů z pěti 
základních a středních škol. O vý-
znamu fóra svědčí i to, že akce se 
po celé dopoledne účastnil a deba-
toval se studenty starosta MČ Pra-
ha-Libuš Jiří Koubek a vedoucí od-
boru životního prostředí a dopravy 
Anna Rusiňáková.

Výsledky anketního hlasování 
budou zveřejněny na webových 

stránkách městské části a v časo-
pise U nás.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Jana Martínková  

a archiv MČ Praha-Libuš

Více fotek na:  
www.mcprahalibus.rajce.idnes.cz

STUDENTSKÉ FÓRUM  
aneb MÍSTNÍ ŽIVOT Z POHLEDU MLADÉ GENERACE
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci se střediskem ekologické vý-
chovy Sever z Litoměřic uspořádala v úterý 12. května pro žáky a stu-
denty základních a středních škol Studentské fórum.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

JAK MATEŘSKÉ ŠKOLY SLAVILY DEN ZEMĚ
Naše mateřské školy oslavily letošní svátek Země tak trochu netradičně.

V mateřské škole Lojovická se místo tradičního vysazování stromu roz-
hodli pro založení vrbového iglú z čerstvého vrbového proutí, které do-
káže v letních měsících poskytnout stinné a příjemné prostředí. 

Ve školce Mezi Domy děti pomáhaly zasadit nádherně kvetoucí magno-
lii. Sázelo se i v atriu školky – jahody, fazole, a dokonce i brambory. Do 
všech tříd byly zakoupeny krásně barevné pěstitelské stolky.

Paní ředitelka mateřské školy Ke 
Kašně přišla s dobrým a užitečným 
nápadem – upravit a zkultivovat 
s pomocí zahradníků část zahrady. 
Nyní již bude tento prostor sloužit 
dětem k výuce, relaxaci a odpočinku. 
V horkých slunných dnech zde děti 
najdou příjemný a bezpečný úkryt. 

Počasí přálo i dětem ze 
školky K Lukám. Na prázd-
nou plochu před vstupem do 
areálu mateřské školy po-
máhaly vysadit javor mléč.
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Občanské sdružení Areál Zbu-
dovská – Mirotická zorganizovalo 
jarní úklidovou akci v okolí svých 
domovů. 

Již pátým rokem se díky organi-
zátorům z tohoto sdružení sešlo 
několik dobrovolníků, kteří se roz-
hodli věnovat svůj volný čas úklidu 
svého okolí. Letošní akci organizá-
toři svolali na středu 29. dubna od 17 
hodin. Sdružení tuto akci každoroč-
ně pořádá ve spolupráci s městskou 
částí Praha-Libuš, která poskytla 
dobrovolníkům ochranné pomůc-
ky a nechala přistavit kontejner na 
posbíraný odpad. Organizátorům 
a dobrovolníkům děkujeme. Zvlášt-
ní poděkování a uznání patří malým 
brigádníkům, kteří na těchto akcích 
nebývají výjimkou a spolu s rodiči 
se zapojují do úklidu.

V Modřanské rokli uklízeli skau-
ti a kroužek Zálesák.

Akce plánovaná několik týdnů 
dopředu se uskutečnila i přes ne-
příznivé počasí. Modřanská rokle 
je chráněnou přírodní památkou 
a oblíbeným místem a cílem ná-
vštěvníků ze širokého okolí. Bo-
hužel ale ne všichni se tu chovají 
s respektem. Někteří odhazují od-
padky, nebo přímo zakládají větší 
černé skládky. Přiložit velkým dí-
lem ruku k dílu se rozhodli skau-
ti z Modřan a kroužek Zálesák ze 
ZŠ Meteorologická. Na neděli 26. 
dubna 2015 zorganizovali velký 
první úklid Modřanské rokle se 
schůzkou na parkovišti u základní 
školy. Pro účastníky byly zajiště-

ny rukavice a pytle na odpad. Pan 
Podzimek, hlavní organizátor úkli-
du, před zahájením akce prohlásil: 
„Je třeba les uklidit a vyslat do oko-
lí jasný signál: Takto vypadá čistý 
les, takový jej chceme mít. Poté 
je možné říkat lidem, že odpad na 
zem nepatří. Pojďte uklízet, má to 
smysl.“ Úklidu Modřanské rokle se 
zúčastnilo přes sto dobrovolníků, 
kteří sesbírali a naplnili sto čtyři-
cet pytlů odpadu.

Většina účastníků dorazila na 
základě výzvy na portálu geoca-
ching.com. Tamější systém účast-
níky vybízí a motivuje k vyplně-
ní alespoň krátké zpětné vazby 
o akci a zprávy od účastníků je již 
nyní možné přečíst na http://www.
geocaching.com/geocache/GC5P-
KBY_uklid-modranske-rokle. Úklid 
Modřanské rokle byl součástí celo-
republikové akce Ukliďme Česko, 

jejímž letošním cílem bylo nejen 
zapojit více dobrovolníků a odstra-
nit více černých skládek, ale i vyvo-
lat celospolečenskou diskusi k pro-
blematice nepořádku kolem nás.

Partnerem úklidové akce v Mod-
řanské rokli se stala i městská část 
Praha-Libuš, která poskytla dobro-
volníkům rukavice a pytle na od-
pad, zajistila přistavení kontejneru 
a druhý den po úklidu odvoz odpa-
du posbíraného v Modřanské rokli.

O skvělé práci organizátorů 
svědčí velký zájem dobrovolníků. 
Děkujeme organizátorům za čas 
a energii, které přípravě akce věno-
vali, a samozřejmě všem dobrovol-
níkům, kteří se úklidu Modřanské 
rokle zúčastnili.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Jan Podzimek  

a Lívia Šavelková

UKLÍZELI JSME

Konala se ve čtvrtek 23. dubna, 
oficiální start měl být od 15 hodin, 
ale po předchozí domluvě se první 
účastníci akce – skupina dětí ze škol-
ní družiny při ZŠ v Písnici pod vede-
ním paní vychovatelek, objevila na 
startu již o půl hodiny dříve. Akci po-
řádala T. J. Sokol Libuš ve spolupráci 
s MC Kuřátko, SDH Libuš, humani-
tárním sdružením ProTebe, Občan-
ským komunitním fórem, SDH Pís-
nice, Obvodním mysliveckým sdru-
žením ČMMJ Praha 4, MČ Praha-Li-
buš a sdružením Naše zeleň.

Chaloupka proběhla letos již po-
páté. Aby nebylo vše při starém, 

linii akce jsme na základě zkuše-
ností z předchozích ročníků malin-
ko upravili. Věříme, že k lepšímu. 
Nejdůležitější pro pořádání akce 
v přírodě je samozřejmě počasí, 
a to nám ve čtvrtečním odpoledni 
opravdu přálo. Překrásné prostře-
dí Modřanské rokle prozářené slu-
nečními paprsky umožnilo umístě-
ní celkem osmi stanovišť v přírodě. 
Nádvoří sídliště Písnice mezi re-
staurací Modrá ryba a supermarke-
tem Albert, kde se startovalo, ožilo 
hlavně dětmi, ale i celými rodinami.

Na startu obdrželi účastníci kar-
tičku s obrázkem Perníkové cha-

T. J. SOKOL LIBUŠ
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 2015
Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem 
v Modřanské rokli byla v letošním roce opět jednou 
z mnoha akcí pořádaných ke Dni Země v MČ Praha-Libuš.

loupky, místem pro razítka s čísly 
stanovišť a byli informováni o tří-
dění a recyklaci odpadu a vyzváni 
k čištění rokle od odpadků na trase 
k nádrži, kde byla letos akce ukon-
čena. Na jednotlivých stanovištích 
si účastníci zábavnou formou pro-
věřili znalosti o přírodě (přiřazova-
li zvířata do jejich domovů, luštili 
křížovky, poznávali rostliny, zvířata, 
jejich stopy, různé druhy přírodnin, 
malovali slunéčko sedmitečné, po-
znávali dravce, o kterých se dozvě-
děli zajímavé informace). Prověřili si 

také tělesnou zdatnost (u místních 
hasičů se snažili zasáhnout cíl v po-
době zavěšené lahve na větvi pomo-
cí stříkající požární hadice, sráželi 
pomocí stočené hadice rozestavě-
né kuželky a poznávali hasičskou 
výzbroj). Neméně zajímavým a pro 
děti lákavým bylo stanoviště, kde si 
vyzkoušely malování hlínou a třídě-
ní odpadu. Na konečném stanovišti 
čekal na děti úkol vskutku netradič-
ní – let na koštěti, které jim půjčila 
ježibaba z Perníkové chaloupky. Po 
splnění posledního úkolu dostaly 
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Pečlivě jsme naplánovali, jak co 
nejvíce vidět a zároveň nepospí-
chat. Počasí jsme si nemohli objed-
nat, přesto nebylo tak zlé, cestou 
sem tam přeháňka, z mraků vyku-
kovalo i sluníčko.

Zámek Kuks nás přivítal velmi 
příjemně − nedávná oprava za 438 
milionů byla dokonalá, jak někteří 
mohli srovnávat s minulými ná-
vštěvami. Nádvoří, budovy, so-
chy, dlažba venku i uvnitř, odkryté 
fresky v chodbách, pěkně upravené 
zámecké místnosti, úprava kolem 
zámku, včetně přístupové cesty 
a výsadba nových stromů, prostě 
nádhera. A v opravách se bude dále 
pokračovat.

Počátky Kuksu jsou spjaty s pro-
slulým šlechtickým rodem Špor-
ků. V původně selské rodině se na 
vestfálském statku Sporckhof asi 
roku 1595 narodil praotec rodu Jan 
Špork. Jako pasák vepřů vstoupil 
za třicetileté války do armády, kde 
se stal bubeníkem. Velmi rychle se 
projevil jeho vojenský talent a Jan 
se z pěšáka vypracoval a byl po-
výšen do hraběcího stavu. Za věr-
né služby se mu dostalo od císaře 
Leopolda I. štědré odměny, kte-
rou postupně investoval do shro-
mažďování majetku v Čechách. 

Tak roku 1664 zakoupil také pan-
ství Hradiště, kde později vznikne 
Kuks. Neobvyklé jméno Kuks po-
chází ze sta-
roněmeckého 
slova kukus, 
které znamená 
podíl na výno-
su dolu. Podle 
pověstí se zde 
totiž v dáv-
ných dobách 
těžívalo zla-
to. Když hrabě 
Špork zdědil 
panství Hradi-
ště, nacházel 
se na místě 
dnešní obce 
Kuksu pouze pramen, o jehož léči-
vé síle se vyprávělo po širém oko-
lí. Roku 1694 hrabě svolal poradu 
pražských lékařů, kteří potvrdili 
léčivost zřídla. To přivedlo Šporka 
k záměru vybudovat zde lázeňské 
středisko, které se zároveň sta-
ne jeho letním sídlem. František 
Antonín Špork zemřel roku 1738 
a zanedlouho vzala za své po niči-
vé povodni dolní část lázní, které 
tím zanikly. Bývalý rezidenční areál 
se postupně měnil v dnešní obec 
Kuks. Za slávu dnes Kuks vděčí 

především své sochařské výzdobě, 
jejímž autorem je geniální Matyáš 
Bernard Braun 1684–1738. Špork 
svěřil třiatřicetiletému Brauno-
vi jeden z nejrozsáhlejších počinů 
našeho sochařství – řadu dvanácti 
Ctností a dvanácti Neřestí, které 
se staly hlavní atrakcí Kuksu. Ale-
gorie dobrých a zlých vlastností 
byly vytesány do místního pískov-
ce v rozmezí dvou let.

Pomalu jsme se prošli k parko-
višti a se vzpomínkami na Kuks 

ujížděli 52 km do Pardubic, nejprve 
na jídlo a potom seznámení s měs-
tem. I zámek Pardubice je svého 
druhu výjimečný. Jeho renesanční 
architektura opravňuje, abychom 
jej zvali zámkem, zároveň je ale 
jedním z nejlépe opevněných ob-
jektů doby přelomu středověku 
a novověku v ČR. Po rodu Perštej-
nů se zámek stal majetkem císař-
ského dvora a byl často vyhledáván 
Habsburky. Opevněný zámek, kte-
rý byl rovněž pohodlnou aristokra-
tickou rezidencí, projevil své kva-

lity za třicetileté války, kdy se ho 
nepodařilo dobýt. Poté začal zájem 
vídeňského dvora o zámek upadat. 
O záchranu se zasloužil Muzejní 
spolek v Pardubicích, díky kterému 
se podařilo zachovat i unikátní dis-
pozici zámku jako pevnosti s vod-
ním příkopem a valy. Po 2. světo-
vé válce zámek znovu chátral, až 
v roce 1975 začala jeho dlouhodo-
bá rekonstrukce. V roce 1994, kdy 
správu zámku převzalo Východo-
české muzeum v Pardubicích, se 

teprve opravy rozeběhly naplno. 
Pohled na zámek v historické části 
města je nezapomenutelný.

Po obědě nás zastihl slabý deští-
ček, ale nevadilo, přesunuli jsme se 
do muzea v zámku a galerie. Zbyl 
i čas na kávu a zákusek a pak již 
návrat. Výletníci se v přátelské at-
mosféře a pohodlí vyhřátého auto-
busu dovezli k domovu a rozlučka 
vyzněla pro výlet v dobrém.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR
VÝLET ZA JEDINEČNOSTÍ: KUKS 
Unikátní soubor staveb a uměleckých děl vytvořený před třemi sty léty 
v Kuksu patří mezi nejpozoruhodnější výtvory českého baroka. Proto 
není divu, že ohlášený výlet Klubu Senior na zámek Kuks a zámek Pardu-
bice byl ve chvilce zaplněn 50 zájemci. 

děti perníčky a drobnou odměnu. 
Kousek od chaloupky děti odklá-
daly pytle s nasbíraným odpadem, 
a přispěly tak k vyčištění části rok-
le. Hlavním smyslem akce pořádané 
ke Dni Země bylo přivést děti i jejich 
doprovod do přírody, vzbudit o ni 
zájem a ukázat, jak je možno zpest-
řit pobyt na čerstvém vzduchu, aniž 
by docházelo k jejímu poškozování.

Podle ohlasů to bylo určitě jedno 
z příjemně strávených odpolední 
v přírodě a jako koordinátorka akce 
se těším, že se potkáme i v příštím 
roce… Je totiž moc milé a povzbu-
zující slyšet od účastníků, že se jim 

akce líbila, byla zajímavá, zábavná 
a poučná.

Poděkování patří všem zástup-
cům spolků a organizací, kteří se 
na uspořádání, přípravě a při sa-
motném konání podíleli, a samo-
zřejmě účastníkům, bez kterých 
by Perníková chaloupka nebyla tak 
příjemnou akcí, kterou se nepo-
chybně opět stala.

Vladimíra Tomášková,  
koordinátorka akce,  

T. J. Sokol Libuš
Foto: Kryštof Štafl

LETNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE S JÓGOU  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

27. 6. 2015 od 9:00 do 13:00
Nabízíme vám to, co v 60 minutách středeční jógy nestihneme. 
Můžete ji pojmout jako ochutnávku toho, co cvičíme v pravidel-

ných středečních hodinách, nebo si jen tak udělat sobotní dopole-
dne 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 posvát-
ných 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 stresu. Jóga nabízí změnu pohledu na 
životní styl, prostředek na zlepšení tělesné kondice a vyrovnání 

stresujícího vlivu moderního života bez velkých finančních náro-
ků. Je to moudrost ověřená tisíciletími.

Těší se na vás cvičitelka jógy:
Eliška Leblová, tel. 605 916 148
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Mistrovství republiky mládeže, 
které pořádal Klub plastikových 
modelářů AVZO Karviná pod zá-
štitou Svazu modelářů České re-
publiky, proběhlo při mezinárodní 
soutěži s názvem Beskyd Model 
Kit Show ve dnech 2. až 3. května 
2015 v moravské Kopřivnici, městě 
proslaveném výrobou automobilů. 

Velká část naší výpravy přijela 
již v pátek, na prvního máje. Po-
řadatel soutěže účastníkům, tedy 
dětem a jejich doprovodu, zajistil 
bezplatné ubytování v prostorách 
místního domu dětí a mládeže 
a těm, kteří ještě nedosáhli 15 let, 
i bezplatné stravování. Ostatní se 
stravovali za mírné ceny a kvalita 
byla díky paní ubytovatelce výteč-
ná. Oficiální zahájení mistrovství 
proběhlo v sobotu v poledne. Pro-
tože nikdo z přítomných dospělých 
nebyl zaměstnán coby rozhod-

čí, mohli jsme navštívit muzeum 
Tatry Kopřivnice, kde byla kromě 
řady krásně restaurovaných auto-
mobilů, včetně jedněch aerosaní, 
k vidění i expozice o manželech 
Zátopkových, kopřivnických rodá-
cích. Organizátor KPM Opava při-
pravil pro účastníky slevové karty 
nejen do Tatrováckého muzea, ale 
také do ostatních muzeí v Kopřiv-
nici a zdarma plavání v místním ba-
zénu. Ti, kteří absolvovali všechny 
nabízené návštěvy, byli odměněni 
malým modelářským dárkem.

Mezitím probíhalo hodnocení 
soutěžních modelů podle oficiál-
ních pravidel Svazu modelářů na 
100 bodů (mimochodem, tolik ni-
kdy nezískají ani dospělí). Modely se 
hodnotí podle řady kritérií, napří-
klad vzájemné geometrie jednotli-
vých částí modelu, čistoty a přes-
nosti sestavení, provedení detai-

lů na modelu, provedení barevné 
úpravy, ale také třeba podle kvality 
nanesení obtisků nebo provedení 
provozního či bojového opotřebe-
ní předlohy. Vše se musí dokládat 
k hodnocení. Modelář pak může 
být rozhodčími vyzván, aby svoji 
práci obhájil ve slovním pohovoru. 
A to se nám, stejně jako minulý rok, 
stalo, navíc s komplikací − dotyčný 
nebyl na místě (pravidla umožňují 
soutěžit tzv. proxy, tedy v zastou-
pení). Nepříjemné bylo i to, že se 
jednalo o první místo, tedy titul 
mistra republiky. Nakonec se roz-
hodčí spokojili s promluvou s ostat-
ními vedoucími dětských kroužku 
a s pořadím se naštěstí nehýbalo.

V sobotu večer jsme vše probí-
rali v blízké pizzerii za sledování 
zápasu ČR – Kanada, který bohužel 
tak dobře nedopadl. V neděli do-
poledne byly již známé neoficiální 
výsledky a po době určené k podá-
ní případných protestů byly kon-
statovány jako oficiální. (Modeláři 
mohou, cítí-li se poškozeni verdik-
tem hodnoticí komise, vznést pro-
test, a to buď na ohodnocení svého 
modelu, nebo na jeho pořadí.) Jak 
si můžete všimnout v tabulce, roli 
hrají i setiny bodu.

Hodinu po poledni byly vyhlá-
šeny výsledky − pro nás dva tituly 
mistra republiky a čtyři tituly vice-
mistra, takže slušný úspěch. Nelze 
ovšem opomenout ještě naši účast 
na soutěži Beskyd Kit Show. I té se 
naši členové účastnili se značným 
úspěchem, protože si dohromady 
odnesli deset ocenění v jednotli-
vých kategoriích. Zde se hodnotí 
jiným, ne tak technicky propraco-
vaným systémem, ale ocenění také 

těší, obzvláště v mezinárodní kon-
kurenci pěti států. Výsledky si mů-
žete přečíst v tabulce.

Doufáme, že úspěch potěšil ne-
jen naše modeláře a jejich rodiče, 
ale také našeho největšího podpo-
rovatele městskou část Praha-Li-
buš a snad i vás, čtenáře časopisu 
U nás.

Petr Šámal
Foto: Tomáš Nedvěd

MODELÁŘI Z KROUŽKU KŘÍŽEM KRÁŽEM 
USPĚLI NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Jak se poslední dobou stalo pravidlem, také letos se členové písnického modelářského kroužku Křížem krážem 
zúčastnili vrcholné soutěže. 

Soutěžilo se ve čtyřech disciplí-
nách: na lavičce (PD, NŽ) − sesta-
va složená ze stoje, kroků, vzpo-
ru dřepmo, odrazů a seskoku, 
dále v akrobacii (PD, NŽ) − kotoul 
vpřed do dřepu, kolébka do dřepu, 
v přeskoku přes bednu (PD, NŽ) 
a v přeskoku přes švihadlo (NŽ). T. 

J. Sokol Libuš vyslala letos na zá-
vody jedno družstvo do kategorie 
předškolních dětí ve složení: Zita 
Bruthanzová, Magda Lupínková 
a Magdaléna Veselá. V kategorii 
nejmladšího žactva závodili jako 
jednotlivci: Zuzana Mašková a So-
fie Schätzová.

Cvičencům děkujeme za repre-
zentaci jednoty a cvičitelům za 
pečlivou přípravu dětí a jejich do-
provod na závody.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

SOKOL LIBUŠ NA ZÁVODECH
V Tyršově domě v Praze se 11. dubna uskutečnil Pražský společný závod ve sportovní gymnastice 
předškolních dětí (PD) a nejmladšího žactva (NŽ) pořádaný Pražským sdružením Sport pro všech-
ny a Pražskými sokolskými župami ČOS.

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLÁDEŽE 2015
Pořadí Jméno Kategorie Model

1. Štěpán Šámal Letadla 1/72 žáci F4D-1 Skyray
1. Jan Kolařík Technika 1/72 žáci Sd.Kfz.186 Jagdtiger
2. Pavlína Šámalová Letadla 1/48 kadeti F4U-1A Corsair
2. Jakub Nedvěd Technika 1/35 žáci Marder 1A2
2. Jan Tomášek Technika 1/72 kadeti Chevrolet 30cwt LRDG
2. Štěpán Ondrouch Letadla 1/72 žáci F-100D Super Sabre

BESKYD KIT SHOW 2015 – POHÁRY EU
Oceněn Jakub Nedvěd Technika 1/35 mládež Crusader Mk.I
Oceněn Vojtěch Zikeš Technika 1/72 dospělí HMVWEE 1025 SK

BESKYD KIT SHOW 2015
Oceněn Štěpán Ondrouch Letadla 1/72 mládež P-51B Mustang
Oceněn Adam Strahl Technika 1/72 mládež BTR - 80
Oceněn Jakub Nedvěd Technika 1/48 mládež Crusader Mk I
Oceněn Jakub Nedvěd Diorámy mládež The Road to the Victory
Oceněn Adam Furbacher Automobily mládež Chevrolet Camaro
Oceněn Adam Furbacher Automobily mládež Mini Morris
Oceněn Vojtěch Zikeš Technika 1/72 dospělí Merkava III

Speciální 
cena Jakub Nedvěd Pohár klubu Kielce The Road to the Victory

Marder 1A3 Jakuba Nedvěda, 2. místo 
v kategorii bojové techniky 1/35.

F-100D Super Sabre Štěpána Ondrou-
cha, 2. místo v kategorii letadel 1/72.

F-4U1A Corsair Pavlíny Šámalové,  
2. místo v kategorii letadel 1/48.

Chevrolet 30 cwt LRDG Jana Tomáška, 
2. místo v kategorii bojové techniky 1/72.
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UČENÍ NARUBY
28. březen se tradičně připo-

míná jako Den učitelů. Žáci naší 
třídy se rozhodli, že mi tento den 
zpříjemní malým překvapením. 
Někteří z nich se na jednu až dvě 
hodiny stali učitelem nebo uči-
telkou a učili své spolužáky něco 
nového. Poznali, že to není zrovna 
lehké. Děti vykřikovaly, hádaly se, 
kdo půjde k tabuli, a když se hlási-
la celá třída, bylo těžké vybrat jen 
jednoho. Ale přes všechny překáž-
ky se toho naši malí učitelé zhostili 
na výbornou. Pod jejich taktovkou 
jsme tvořili myšlenkovou mapu 
hospodářských zvířat v prvouce, 
pomocí souřadnic a tajných šifer 
řešili nejeden zapeklitý matema-
tický oříšek, v českém jazyce jsme 
hravým způsobem ztvárnili pohád-
kové příběhy. Z toho je vidět, že 
v naší třídě jsou žáci aktivní a mají 
chuť se vzdělávat. Den učitelů se 
povedl.

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 2. třídy

DUBEN A KVĚTEN VE 4. B
Po velikonočních prázdninách 

jsme měli velmi napilno. Hned prv-
ní den po svátku jara jsme ve škole 
uvítali budoucí prvňáčky v odpo-
ledním hraní na školu.

V polovině měsíce jsme navští-
vili hudební představení, dětskou 
operu Malý Mozart v podání ko-
morního orchestru a opery Národ-
ního divadla. Bylo to zdařilé před-
stavení přizpůsobené dětskému 
divákovi a přitom nepostrádalo nic 
z umělecké hodnoty. Zážitky dětí 
byly umocněny i výtvarnou sou-
těží, do které se naše třída zapoji-
la a obdržela na pódiu poděkování 
i věcné ceny.

Následující týden jsme byli na 
přednášce v Městské knihovně Krč, 
povídali jsme si o bajkách a mnohé 

děti přednáška natolik inspirovala, 
že si vypůjčily v knihovně dostup-
né bajky pro domácí četbu.

Na státní svátek oslav osvobo-
zení nad fašismem jsme se dobře 
připravili poznatky i zážitky zís-
kanými v projektovém dni drama-
tické výchovy, projektu Holocaust. 
Celý den jsme věnovali tématu 2. 
světové války. Žáci si připravili za-
jímavé prezentace, malovali ba-
revné letáčky, vyráběli si židovské 
Davidovy hvězdy a v závěru dne 
si prožili část života židovky Duni 
v tříhodinovém strukturovaném 
dramatu podle knížky Děvčátko 
s hvězdičkou. Ačkoliv nejde o líbi-
vou tematiku, většinu dětí zaujala. 
Vnesli jsme do ní více pochopení 
a vyjasnění, které v těchto dnech 
bylo třeba.

A na závěr ze sportu: Několik 
našich žáků se účastnilo fotbalové 
soutěže McDonald's Cup.

Olga Kretíková za třídu 4. B

DEN ZEMĚ OČIMA PÁŤÁKŮ
27. duben – v kalendáři všední 

den, ve kterém slaví svůj svátek 
Jaroslav. Možná právě proto byl 
tento den zvolen jako Den Země. 
V Libuši a Písnici určitě. Aby to byla 
oslava se vším všudy, na sídlišti 
před Albertem postavily své stán-
ky všechny možné organizace, kte-
ré mají s ekologií něco společného 
– od zemědělců, včelařů, lesníků 
až po popeláře. Protože akce byla 
zaměřena především na ochra-
nu životního prostředí, nemohli 
u toho chybět ani páťáci z Písnice. 
Pro ně začal Den Země už ve škole. 
Pracovali s encyklopediemi rostlin 
a živočichů, vypisovali zajímavosti 
o chráněných druzích, skládali pu-
zzle polárních zvířat, prezentovali 
své poznatky. Potom se proběh-
li na čerstvém vzduchu z Písnice 
přes pole na Libuš, kde s velkým 

zájmem plnili úkoly 
u jednotlivých sta-
novišť. Mohli využít 
své znalosti o pří-
rodě a získat zají-
mavé ceny. Oživili si 
vědomosti o půdě, 
o třídění odpadu 
i o ochraně ohrože-
ných živočichů. Akce 
se všem líbila, asi 
i sluníčku, hřálo jako 
v létě, takže zajíma-
vé dopoledne konči-
lo na dětském hřišti 
odpočinkem ve vo-
ňavé trávě.

Žáci 5. třídy
Foto: Kryštof Štafl

DRUŽINA  
V PERNÍKOVÉ CHALOUPCE

S družinou jsme vyrazili na akci 
Sokola Perníková chaloupka. Do-
stali jsme kartičky na osm stano-
višť. Na prvním jsme vypisovali ná-
zvy zvířat do křížovek. Potom jsme 
cestou do Modřanské rokle sbírali 

odpadky. Na druhém stanoviště 
u bílé paní jsme poznávali kytky 
rostoucí v rokli. U třetího stanovi-
ště byli hasiči s vysílačkou, hadicí 
jsme stříkali do terče. Na čtvrtém 
stanovišti na nás čekala paní, která 
měla v ruce kartičky s hádankami. 
U potoka, na pátém stanovišti, se 

malovalo blátem a třídil odpad. Na 
šestém byli zase hasiči a my háze-
li hadicí po kuželkách. Na sedmém 
stanovišti nám nad hlavou létal 
orel bělohlavý, jmenoval se Helen-
ka. Byli tam i jiní ptáci např. sýček, 
poštolka, výr a puštík, kterého jsme 
si mohli pohladit. Perníková cha-
loupka představovala osmé stano-

viště. Dostali jsme perníček a od-
razku, nasvačili se a vydali se roklí 
zpět. Skákali jsme přes potok po 
kamenech. Potom jsme se vrátili do 
školy a byli jsme všichni spokojení.

Natálka Dvořáková, 3. třída
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

SDĚLENÍ VŠEM PŘÁTELŮM 
NAŠÍ ŠKOLY

„Nikdo nebyl upálen, nikdo neuletěl 
a všichni jsme si Den čarodějnic  

pěkně užili!“

Děti a vychovatelky ZŠ L. Coňka 
Foto: Marie Štaflová
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DUBEN BYL SUPER
Měsíc duben byl měsícem velké-

ho těšení se na školu v přírodě. Také 
velmi rychle uběhl. Hned 1. dubna 
jsme měli Velikonoční dílny. (Moc 
mě bavily. Ušila jsem si dalšího zajíč-
ka z ponožky a předvedla jsem jeho 
výrobu ostatním dětem.) Dále jsme 
byli opět tančit a cestou z tanečních 
jsme si užili vycházku Modřanskou 
roklí. Navštívili jsme jarní koncert 
Pražského filharmonického sbo-
ru a ke Dni Země jsme se na louce 
za anglickou školou byli podívat na 
ukázku dravých ptáků. A pak přišlo 
to nejlepší − vyrazili jsme na školu 
v přírodě. Takže duben byl super.

Laura Hönigová, 3.A

V MODŘANSKÉ ROKLI  
SE UKLÍZELO

V neděli 26. dubna se u naší zá-
kladní školy uskutečnil úklid Mod-
řanské rokle, který pořádali skauti 
z Modřan a kroužek Zálesák z naší 
školy. Přišlo přes sto lidí, zúčastnili 
se také skauti a někteří žáci z naší 
školy se svými rodiči. Dostali jsme 
rukavice a pytle na odpadky, poté 
skautský vedoucí Šikula rozdělil, 
kam kdo půjde. Uklízeli jsme celý les 
a našli jsme mnoho zajímavých věcí, 
které by lidé do lesa házet neměli, 
například umyvadlo nebo keramiku. 
Prosíme lidi, aby si nepletli les s od-
padkovým košem nebo se skládkou!

Barča Spálenská, 5.B

SBĚROVÉ JARO
Máme za sebou i jarní kolo sběru 

papíru. A kolik jsme nasbírali? Celko-
vě to bylo něco málo přes 8 tun sta-
rého a nepotřebného papíru. Vyhrála 
třída 6.B, ale na krk jí zuřivě dýchá 
3.A. Na třetím místě je 8.A. Mezi nej-
lepší sběrače patří Karel Černý, Hon-
za Kerlický, Jakub Pánek, Jan Pecina 
a Filip Kopic. Děkujeme všem žákům, 
rodičům i prarodičům za aktivní 
účast a sbírejme dál.

JM

DRAVCI V METEO
Přijeli k nám sokolníci z jižní Mo-

ravy, aby nám ukázali, jak dravci vy-
padají, cvičí se, ba dokonce jak loví. 
Program 20. dubna mezi třetí a pátou 
vyučovací hodinou zpestřili zajíma-
vým povídáním o dravcích a na konci 
udělali kvíz, kde se soutěžilo o zajíma-
vé ceny − kalendář na rok 2016, volná 
vstupenka do parku, kde se cvičí drav-
ci, a nakonec si jeden šťastlivec mohl 
na ruku nechat sednout dravce. To sa-
mozřejmě vyhrála naše chytrá spolu-
žačka Linda. Když se blížil konec a Lin-
dě se nepovedlo „chytnout“ dravce na 

ruku, pomaličku jsme šli ke škole, ale 
když když jsme zjistili, že dravec, kte-
rý Lindě uletěl, se vrací, rychle jsme se 
vraceli, abychom se alespoň podívali, 
jak vypadá přílet dravce na ruku. 

Jan Kodet

Představili nám dravce od nejmen-
ších až po ty velké. Několik jich necha-
li létat nad našimi hlavami. Největší 
byl sup africký, který má rozpětí křídel 
až tři metry. Nejvíc mě zaujal orel bě-
lohlavý. Také mě zaujal karančo, který 
dobře běhá a připomíná dinosaura. 

František Kovařík

Dravci
V to dubnové pondělí
viděli jsme sokoly.
Orly, supy, rarohy
přivázané za nohy.
Povídali nám o nich,
prý létají až na jih.
Ale jenom někteří,
jiní právě večeří,
když se večer sešeří.
Ten legrační hravý pták,
karančo mu říkají,
ten neloví, ne, kdepak,
radši krade u sousedů,
hleďme na toho neposedu.
Nakonec jsme se rozloučili
se zobáky ostrými,
dravci nás vskutku překvapili,
ale to vše je již za námi.

Bára Spálenská, 5. B
Foto: Alena Stehlíková

FOTBAL: POSTUP  
DO CELOPRAŽSKÉHO KOLA

Naše škole se jako každý rok i le-
tos zúčastnila fotbalového turnaje 
McDonald‘s Cup pro 1. stupeň zá-
kladní školy. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích: A 1.−3. třída a B 4.−5. 
třída. Turnaj proběhl 29. a 30. dub-
na. Všichni chlapci se snažili, hráli 
jako o život. A konečně jsme se do-
čkali! Mladší žáci, pod vedením pana 
učitele Lukáše Hrubého, vyhráli celý 
turnaj a postoupili do celopražského 
kola! Gratulujeme hráčům za skvělý 
výkon. Zejména musím vyzdvihnout 
Michala Kroupu, který svojí perfekt-
ní hrou podržel družstvo a má nej-

větší podíl na našem vítězství. Za 
starší žáky musím jmenovat Martina 
Srba, který je už léta naší oporou. Mi-
chale a Martine, díky!

Jindra Němečková

O AFRICE
Koncem dubna jsme šli se třídou 

do kina na pořad o Africe, doprová-
zela nás paní učitelka Hájková. Na 
plátně nás Afrikou provázel cesto-
vatel Adam Lelek. Dozvěděli jsme se 
například, že životní úroveň je v Afri-
ce velmi nízká a AIDS je tak rozšíře-
ný, že lidé umírají většinou do 32 let. 

Taky nám moderátoři poskytli infor-
mace o zvláštních, občas až děsivých 
zvycích tamějších kmenů. Některé 
třeba pijí krev zvířat, protože to prý 
pomáhá dodat sílu v boji. Přes plátno 
kina jsme také poznali města v Afri-
ce. Ukázali nám, kde začínali nejlep-
ší světoví bežci – na malé běžecké 
dráze uprostřed města, kam může 
každý přijít a jen tak pro radost si za-
běhat. Viděli jsme také školy v Africe 
a děti, které se v nich učí. Mají špat-
né podmínky a málo učitelů. Nema-
jí učebnice a do jedné třídy se musí 
vejít i 70 dětí. Ani práci tam nemají 
snadnou. Lidí je hodně, práce málo. 
A když už se najde pro člověka něja-
ká práce, tak je velmi špatně place-
ná. Pořad se mi moc líbil, i když místy 
byl velmi smutný. Dozvěděla jsem se 
mnoho pro mě nových informací.

Eliška Kopicová, 9.A

SBOR ZVONEK
Stejně jako minulý školní rok se 

na naší škole i letos otevřel kroužek 
sborového zpěvu. Již na začátku říj-
na jsme začali cvičit koledy, neb nás 
před Vánoci čekalo nejedno vystou-
pení. Zazpívali jsme si v muzeu Anto-
nína Dvořáka i v kostele Panny Marie 
Královny míru na Lhotce. Nechybě-
li jsme ani na Vánoční hvězdě, kde 
nám s některými písničkami pomoh-
ly i ostatní třídy pod vedením Zuzany 
Špalové. Po vánočních svátcích jsme 
se vrhli na lidové i moderní písničky, 
zejména z pohádek. Nacvičili jsme 
některé písničky i v cizích jazycích – 

angličtině, latině i hebrejštině. Spolu 
se sborem Campanula z Gymnázia 
Elišky Krásnohorské jsme měli 27. 
dubna závěrečné vystoupení v Mu-
zeu Antonína Dvořáka. Vybrané 
vstupné pokrylo náklady na proná-
jem sálu a zbylo i na drobné odměny 
pro zpěváky. Za příspěvky vám velice 
děkujeme! Těšíme se po prázdninách 
na další společné zpívání.

Martin Šrámek, lektor

KOŠTĚ, KOŠTĚ, LEŤ,  
AŤ JSME VŠUDE HNED!
Jak jsme se chystali  
na čarodějnický večer?

Budu mít klobouk a budu u ohně.  
[Martin]; Jako první si připravím kos-
tým a pak udělám výzdobu. Potom 
půjdeme opékat buřty. Vezmu si s se-
bou i myš nebo kočku. [Ája]; Budu mít 
roztrhané šaty, hada kolem krku a pa-
vouka. [Kačka]; Obleču si kostým a za-
tančím si. Půjdu na čarodějnický rej. 
A taky spálím papírovou čarodějnici. 
[Sun]; Jedu ke své kouzelné babičce. 
[Verunka]; Půjdu s Kryštofem do Žlu-
tých lázní, kde se budou pálit čaroděj-
nice. [Kristýnka]
Na čarodějnice  
s čarodějnickými příběhy

Čarodějnické příběhy jsme tvořili 
na slova: koště, kočka, myš, mapa, 
kniha kouzel, strom a čarodějnice.

Kleona je královna všech čaroděj-
nic. Vylétává v noci a mění lidi v po-
travu žab. Na koštěti vozí kočku, myš 
a knihu kouzel. Bydlí v obrovitém 
stromu a přežívá tam den co den. 
[Kryštof]

Byla jednou jedna čarodějnice Vili. 
Vždycky si přála mít dům na stromě. 
Jeden den na její narozeniny, 30. dub-
na, jí čarodějnice takový dům udělaly. 
Byl to dům kouzelný. Byly tam kle-
ce pro kočku a myš, byl tam dokonce 
držák pro koště. Byla tam i knihovna, 
kde Vili našla knihy. Mezi nimi byla 
kniha kouzel i s mapou. [Martin]

Šuple s sebou na slet čarodějnic 
vzala koště, mapu, lexikon, svoji ko-
čičku a myšičku. Mají slet u velkého 
stromu. [Kuba H.]

Žila byla krásná čarodějnice Estera. 
Estera měla myšku Šárinku a kočičku 
Mícu. Jednoho dne se jela proletět na 
koštěti a uviděla uschlý strom. Estera, 
Míca a Šárinka mají rádi přírodu. Tak 
si řekly, že si půjčí lexikon. Šly ke stro-
mu a začaly kouzlit: ,,Abrakadabra!“ 
To to svítilo. ,,Co to je za bednu? Co ří-
káte, že je to poklad?“ zvolala Estera. 
,,Mňau, mňau, písk, písk!“ souhlasily 
Míca a Šárinka. Otevřely truhlu a uvi-
děly v ní mapu. [Kačka]

Připravila Soňa Štefanová,  
učitelka 2.A

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Na velikonoční svátky jsme se 

začali chystat s předstihem. Kromě 
tradičního barvení vajíček, sázení 
osení a výzdoby naší školky jsme se 
zapojili do soutěže, kterou pořádalo 
Obchodní centrum Průhonice o nej-
hezčí Velikonoční kuře. Děti vyrá-
běly z dovezených materiálů vel-
ké kuřátko, které se stalo součástí 
velikonoční výzdoby v obchodním 
centru. Návštěvníci mohli po celé 2 
týdny hlasovat pro svého „kuřecího“ 
favorita. Přestože naše Velikonoční 
kuře nezvítězilo co do počtu přija-
tých hlasů, pro nás se stalo krásným 
symbolem nadcházejících svátků. 
Děkujeme touto formou všem, kteří 
našemu kuřátku dali svůj hlas.

Těsně před velikonočními svát-
ky naši školku navštívil pan Roman 
Ludvík ze společnosti Dětských 
workshopů, s. r. o., s Velikonočním 
speciálem určeným pro děti z ma-
teřských škol. Celé dopoledne nás 
inspiroval k výrobě krásných veli-
konočních dekorací, které si děti 
s pýchou odnášely domů.

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
Tradiční akcí, do které se zapoju-

jeme již několik let, je soutěž Požár-
ní ochrana očima dětí. Na podzim 
nás navštívili hasiči ze SDH Písnice. 
S dětmi si povídali o náročné a vel-
mi důležité práci hasičů a záchraná-
řů, předvedli dětem část své výstro-
je. My jsme v povídání pokračovali 
nyní na jaře a nabyté znalosti jsme 
upevňovali. Děti pak své předsta-
vy o práci hasičů přenesly na papír. 
Vznikly opravdu zajímavé a nápa-
dité kresby. V soutěži děti z MŠ Ke 

Kašně uspěly na výbornou – velká 
gratulace patří Elišce Konvalinkové, 
která v kategorii M1 získala 1. místo, 
Cecilce Hančlové, která se ve stej-
né kategorii umístila na krásném 3. 
místě. V kategorii předškoláků M2 
obsadila 1. místo Kristýnka Krišto-
fová a 3. místo Lukáš Matějka. 

MODROOČKO  
V OPRAVDOVÉM DIVADLE

V polovině dubna jsme se s dět-
mi vypravily do Divadla U Hasičů 
na představení Příběhy kocourka 
Modroočka. Děti tak mohly zažít, 
jak to chodí v opravdovém divadle, 
jaká jsou pravidla slušného chová-
ní, poznaly, co je to hlediště a jevi-
ště, jakou práci má např. šatnářka, 
uvaděčka či zvukař nebo osvětlo-
vač. Pohádka plná pěkných písni-
ček se všem moc líbila a už se těší-
me na další kulturní zážitky.

DĚNÍ KOLEM DNE ZEMĚ
Den Země je již tradičním jarním 

svátkem, ke kterému směřuje celá 
řada aktivit. Ani v naší školce jsme 
nezůstali pozadu a tento svátek 
jaksepatří oslavili.

Nejprve k nám přijelo Divadlo 
Pod čepicí se svým pořadem Aby 
se nám na Zemi dobře a zdravě žilo. 
Humorné a interaktivní divadelní 
představení hrané dvěma profesio- 
nálními herečkami v kostýmu sle-
piček seznamovalo děti s tříděním 
a recyklací odpadu. Děti se dozvě-
děly, proč je důležité odpad třídit, 
jak a co je možné recyklovat, za-
soutěžily si s barevnými kontejne-
ry. Výchova ke třídění odpadu a ke 
snaze přispět k zdravému životní-

mu prostředí patří k důležitým sou-
částem společenského chování a ve 
školce na něj klademe velký důraz.

V rámci oslav Dne Země prošla 
velkou úpravou také školní zahra-
da. Firma pana Ondřeje Manna On-
dra-zahradník nám zrekultivovala 
část zahrady 
se vzrostlými 
stromy tak, 
že vzniklo 
útulné pro-
středí, které 
potěší zvláš-
tě za velmi 
slunných dní. 
Děti získa-
ly ke svým 
hrám nové 
místo, kde 
se bude moci 
rozvíjet jejich osobnost.

Velké poděkování patří také ro-
dičům, kteří se 22. dubna za hez-
kého počasí sešli v hojném počtu 
(více než 22 lidí) na jarní upravování 
školní zahrady. Maminky i tatínko-
vé nám pomohli vyhrabávat starou 
trávu, umýt všechny herní prvky 
a hračky, zamést okolo pískovišť 
i v altánku a opravit některé rozbité 
vybavení. Společně strávené odpo-
ledne rodičů, dětí a učitelek s ob-
čerstvením, které vzorně připravily 
naše paní kuchařky, přispělo k pro-
hloubení dobrých vztahů a k vytvo-
ření příjemného prostředí.

Koncem dubna nás čekalo ješ-
tě setkání se zvířátky na statečku 
u Profousů v Písnici. Děti zde tváří 
v tvář stanuly lamě, oslíkovi i po-
níkovi, mohly si pohladit nedáv-
no narozená kůzlátka a nakrmily 

kozu, kozla i prase. Pro většinu dětí 
to byl velmi nevšední zážitek.

K naplňování našich výchov-
ných cílů, které se týkají ochrany 
životního prostředí, jsme využili 
možnost zúčastnit se edukativní-
ho programu Půda jako zdroj ži-

vota, ve kterém si děti ověřily, že 
umí správně třídit odpad, a formou 
soutěže si to mohly prakticky vy-
zkoušet. Za naprosto jisté a správ-
né rozhodování byly pochváleny. 
Velkým zážitkem pro děti byla pro-
hlídka popelářského vozu a zkouš-
ka, jak se stojí na zadních stupač-
kách. Zajímavé bylo také povídání 
o užitečnosti, důležitosti a životě 
včel spojené s praktickou ukázkou. 
Na mnoha stanovištích děti plnily 
úkoly, za aktivitu a správné plnění 
si odnesly s sebou do MŠ mnoho 
propagačních materiálů.

Jaro se nám pomalu přesouvá 
směrem k létu a my se těšíme na 
další krásné programy, akce a spo-
lečné zážitky.

Mgr. Ivana Koutná  
a Dagmar Čadová

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MŠ KE KAŠNĚ

JAK JSME SLAVILI DEN ZEMĚ
Jako každý rok jsme si napláno-

vali několik aktivit ke Dni Země. 

Začátkem března začínáme kaž-
doročně vysévat bylinky, zeleninu 
i květiny. V atriu jsme zasadili ja-

hody, hrášek, a dokonce i několik 
brambor. Na školní zahradě jsme 
společně se zahradníkem vysa-

dili kvetoucí strom – 
magnolii. Rovněž okna 
naší školky se začínají 
plnit truhlíky a květ-
níky. V letošním roce 
nám přibyly zbrusu 
nové barevné bota-
nické stolky, které si 
každá třída osázela dle 
své libosti a vkusu.

Třetí dubnový tý-
den jsme ve spoluprá-
ci s mobilním Parkem 

Tři věže zorganizovali pro děti 
a jejich rodiče opravdu velkou Za-
hradní slavnost. Zážitkovou for-

MŠ MEZI DOMY

Tablo dětí z Mateřské školy Mezi Domy, které po prázdninách 
nastupují do 1. třídy základní školy. Repro: Kryštof Štafl

mou navzájem propojených té-
mat se podařilo zaujmout nejen 
děti. Stanoviště s názvy U nás na 
farmě, U zvířátek, Z našich polí 
a luk, Zahrádky, Nákupní košík, 
Gastrokoutek, Hádanky z kalen-
dáře a Z našich zahrad napoví, co 
všechno bylo možné si zažít a užít. 
Počasí nám přálo, takže se naše 
školní zahrada rychle zaplnila ro-
diči i prarodiči. Velmi nás potěšila 
velká účast rodičů dětí cizinců. Na 
školní zahradě tak vznikla otevře-
ná a přátelská atmo-
sféra, která trvala až 
do pozdního odpoled-
ne. Nikomu se moc ne-
chtělo domů.

Navštívili jsme také 
akci s názvem Půda 
jako zdroj života, kte-
rou pořádala MČ Praha-

-Libuš. Všechny třídy naší školky se 
s velkým odhodláním vydaly k pro-
dejně Albert. Čekala na nás velká 
spousta úkolů, aktivit a také prak-
tických cvičení. Odcházeli jsme 
nejen obohaceni o nové poznatky 
a zkušenosti, ale také o omalován-
ky, pastelky a knihy. Musím jenom 
konstatovat, že letošní oslavy jsme 
si užili opravdu naplno.

Irena Procházková
Foto: Irena Procházková
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V Podolí na nás čekala mamin-
ka Barunky ze třídy Kytička, která 
nám výlet zařídila. V areálu toho-
to architektonického skvostu nás 
zaměstnanci provedli muzeem 
vodárenství, kde děti plnily úkoly 
a podívaly se i na Engelovu vod-
ní katedrálu, která je impozantní 
stavbou.

Cestou zpátky jsme si vybavo-
vali, co zajímavého jsme v tomto 
školním roce s předškoláky v Praze 
viděli. Děti vzpomínaly na Policej-
ní muzeum, kde si vyzkoušely své 
dovednosti na dopravním hřišti. 

Za kulturou jsme vyrazili do diva-
dla S + H, na představení Hurvínek 
v tramtárii. V předvánočním čase 
jsme si prohlédli Pražský hrad a ve 
Schwarzenberském paláci jsme si 
vyrobili anděla poté, co děti absol-
vovaly interaktivní program v ga-
lerii s názvem Co si šeptají andělé. 
V lednu jsme byli na prohlídce le-
tiště Václava Havla a v únoru nás 
provedla babička Šavelková Staro-
městskou radnicí s orlojem a při-
pravila poutavé povídání z historie. 
Na první seznámení se sluncem, 
měsícem a planetami jsme vyjeli 

lanovkou na Petřín do Štefánikovy 
hvězdárny, kde jsme měli připra-
vený pořad Astro-
hrátky, děti nejvíce 
zaujalo pozorování 
dalekohledem. Na-
konec jsme s před-
školáky zhodnotili, 
že zážitků v tomto 
školním roce jsme 
měli opravdu hodně.

Dana Fáberová
Foto: archiv  

MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ
PŘEDŠKOLÁCI VE VODÁRNĚ I NA LETIŠTI
V dubnu jsme s našimi předškoláky vyrazili na poznávací výlet do Podolské vodárny.

Už tu máme zase jaro,  
 já vám povím, co se stalo.
Venku rozkvétají stromy,  
na nebi už slyším hromy…

A my vám také povíme, co se 
děje a co se bude dít u nás ve školce 
K Lukám.

Ve školce proběhl v březnu zá-
pis, kdy jsme mohli přijmout a při-
jali 17 dětí.

Každý měsíc nás navštívilo di-
vadélko s veselými i poučnými po-
hádkami, příběhy, písničkami.

Proběhlo u nás vyšetření sluchu 
a oční vyšetření, při kterém se po-
tvrdily naše obavy z nějaké oční 
vady u některých dětí.

Navštívila nás Policie ČR s pre-
ventivním programem, a jelikož 
pořad byl velice pěkný, domluvi-
li jsme se na návštěvě Policejního 
muzea. Exkurze bude zdarma a zú-
častní se jí nejstarší děti.

V rámci Dne Země jsme vysazova-
li před školkou strom a pan zahrad-
ník P. Mann k tomu dětem moc hez-
ky povídal, co takový stromek potře-
buje ke svému životu. Každodenně 
děti pozorují, jak se stromku daří.

Předškoláci si užili dopoledne na 
akci před Albertem na téma Půda. 
Přálo počasí a bylo zde spoustu za-
jímavých her, pokusů a informací, 
které děti bavily. Litovali jsme, že 
musíme zpět do školky na oběd.

S voňavým jarem jsme zača-
li s dětmi vyjíždět na malé výlety 
do okolí. Naše děti milují jízdu au-
tobusem, řidiči nás již znají a děti 
zdraví již z dálky: blikají, mávají. Už 
jsme byli a hráli si v Šeberově u zví-
řátek, v kunratické bažantnici, zá-

meckém parku, v Krčském lese, na 
hřištích v modřanském sídlišti.

V květnu se budeme těšit na 
společné fotografování. Šikov-
né a starší děti odjedou na školku 
v přírodě do Harrachova. Čeká nás 
oslava Dne dětí, výlet na zámek Ra-
dič s možností užít si v komnatě pro 
malé princezny a v rytířském sále 
pro malé rytíře. Těšíme se na louče-
ní se školním rokem a našimi před-
školáky, na letní spaní v naší školce.

V květnu se nám vrátila paní uči-
telka Hanka Rutová po operaci ky-
čle, na ni jsme se moc těšili. Děku-
jeme paní učitelce V. Konopáskové 
a M. Majerové za zastupování po 
dobu nepřítomnosti paní učitelky 
Hanky.

Abych nezapomněla: 15. květ-
na jsme se zapojili do celosvětové 
akce Food Revolution Day, který or-
ganizuje Food Revolution Founda- 
tion pod záštitou Jamieho Olivera 
a do České republiky ji ve větším mě-

řítku již podruhé přináší škola vaření 
Chefparade. O co jde? Food Revolu-
tion Day je výzva pro všechny školy, 
školky, firmy, organizace, komunity 
či jednotlivce, aby v tento den vě-
novali svůj čas a pozornost tomu, 
co budou jíst, aby sdíleli s ostatními 
svoje zkušenosti, podíleli se o zážit-

ky, recepty, jak zdravěji a zodpověd-
něji přistupovat ke stravování.

…Čas běží jako bláznivý… a bu-
dou tady prázdniny, léto, poho-
da, dovolené, všichni se už jistě 
těší. Ale ještě chvilku si počkejme. 
Vždyť Kdo si počká, ten se dočká. 
To je jedno z přísloví, které děti 
ve třídě Měsíček mají rády a často 
ho používají při svých hrách. Vždyť 
celý rok jsme si přísloví vysvětlo-
vali a hráli si s nimi. Užívejte si jaro 
a nadcházející léto.

Marta Hrubá

PROZKOUMAT ORANŽOVÝ VŮZ, 
MALOVAT BLÁTEM

Jarní příroda plná nového života, 
barev a vůní... Co může být větší 
výzvou pro zvídavé děti? Zvířata, 
ptáci, stromy, květiny, to je přece 
námět k nekonečnému zkoumání, 
objevování a poznávání.

Součástí takového poznávání 
musí ovšem být i snaha o pěsto-

vání citlivého vztahu k přírodě, 
aby se děti učily zvířátka a květiny 
nejenom obdivovat, ale zároveň se 
k nim chovaly šetrně. Aby věděly, 
co pomáhá a co škodí a čím mohou 
prospět i ony samy.

V tomto úsilí nám hodně napo-
máhají různé osvětové akce ko-

nané pro školy, školky i veřejnost. 
Letos to koncem dubna byla Půda 
jako zdroj života. Součástí progra-
mu bylo mnoho zajímavých stano-
višť. Děti se seznamovaly s živoči-
chy chráněných území, užitečností 
včel, třídily různorodý odpad, sáze-
ly brambory. Nevšedním zážitkem 
byla možnost prozkoumat kabinu 
velkého oranžového vozu svážejí-
cího odpad, zklidňujícím zase vy-
tváření malých obrázků z přírodnin 
a dotváření malby blátem. Ruku na 
srdce − jak často asi mají děti mož-
nost nanášet štětcem bláto? A ma-
lovat se s ním opravdu dá!

Civilním momentem hodným 
nápodoby pak byla obyčejná sklá-
danka velkého obrázku psa. Kaž- 
dý díl puzzle obsahoval otázku 
vztahující se k tomuto zvířeti (co 
žere, potřebuje-li v MHD jízden-
ku, kdo ho léčí, co může očekávat 
jeho vlastník při nedodržení hygie- 
nických zásad venčení apod.). Už 

přemýšlíme, jak si s dětmi podob-
ná zábavná a přitom přiměřeně na-
učná puzzle vytvoříme sami, třeba 
z obrázků kočky, koně, ovce.

Bavilo nás to. Děkujeme! Za rok 
přijdeme zase!

Jarmila Kadeřábková
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K LUKÁM
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V září loňského roku jsme shr-
nuli investice do MŠ Ke Kašně, 
kde byl odstraněn azbest. O mě-
síc později byla pro naše nejmenší 
otevřena v Klubu Junior nová třída 
mateřské školy. V listopadovém 
čísle časopisu U nás jste se mohli 
dočíst o modernizaci ZŠ v Písnici 
a v březnu letošního roku o tom, co 
vše se podařilo za 20 mil. v ZŠ Me-
teorologická.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI DOMY
Další budova, která prošla řadou 

rekonstrukcí a oprav, je Mateřská 
škola Mezi Domy. Není divu, byla 
postavena společně s panelovým 
sídlištěm v osmdesátých letech mi-
nulého století. V roce 2006 měla 
čtyřtřídní mateřská škola naplněny 
pouze dvě třídy. Poptávka po umís-
tění v předškolních zařízeních byla 
v té době nízká. Před necelými 10 
lety byl problém opačný než dnes, 
a to jak smysluplně využít neob-
sazené prostory ve školských zaří-

zeních. Jednu ze dvou volných tříd 
v MŠ Mezi Domy navštěvovaly před-
školní děti v programu Montessori 
(náležel k ZŠ Meteorologická), další 
volné prostory využíval Klub Junior.

VÝMĚNA VNITŘNÍCH ROZVODŮ 
(2006)

Stále častější poruchy a havárie 
signalizovaly, že veškeré vnitřní 
rozvody jsou za hranicí živostnosti. 

Rekonstrukce byla nevyhnutelná.
V první etapě byla provedena vý-

měna rozvodů vody a kanalizace ve 
třídách a v prostorách zázemí per-
sonálu. V druhé etapě se ve školní 
kuchyni jednalo o výměnu vedení 
vody, kanalizace a o výměnu ve-
dení plynu, demontáž zařizovacích 
předmětů a podlah. Rekonstruk-
ce byla poměrně náročná, větši-
na prací se neobešla bez bourání. 
Byly odstraněny některé příčky, 
původní obklady, dlažba a zařizo-
vací předměty, nainstalována nová 
vnitřní kanalizace a rozvody vody. 
Následně byly položeny nové ob-
klady, dlažby a zařizovací předmě-
ty. Vícepráce vznikly na základě 
požadavků vedení mateřské školy. 
Ve většině místností, kde probí-
hala rekonstrukce rozvodů, byly 
položeny nové podlahové krytiny. 
V místech, kde bylo vedení viditel-
né, bylo zakryto sádrokartonem, 
opravily se omítky a školka byla 
nově vymalována. Elektrorozvody 

byly v první etapě částečně upra-
veny, ve druhé etapě kompletně 
vyměněny v celé školní kuchy-
ni. V rámci rekonstrukce kuchyně 
byla vybourána a opravena podla-
hová vpusť, položeny nové podla-
hy, hydranty, zařizovací předměty 
(výlevka, WC, umyvadla) a připoje-
ny nové elektrospotřebiče (pračky, 
varné kotle, sporák).

Výsledkem byla plně funkč-

ní modernizovaná školní kuchyň, 
nové umývárny a sociální zaříze-
ní. Celkový náklad na tuto rekon-
strukci činil 2 842 000 Kč. Převáž-
nou část se podařilo získat z do-
tace magistrátu HMP a více než 
600 000 Kč dofinancovala městská 
část ze svého rozpočtu. Jednalo se 
o veškeré práce, které požadovalo 
vedení mateřské školy nad rámec 
původně plánovaného rozsahu re-
konstrukce.

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM, 
OPRAVA PŘEČERPÁVACÍ JÍMKY, 
ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN 
(2009)

V roce 2009 vznikla potřeba zvý-
šit kapacitu předškolních zaříze-
ní. Klub Junior proto uvolnil třídu 
v MŠ Mezi Domy. Bylo nutné třídu 
a přilehlé prostory připravit a do-
vybavit dle požadavků hygienické 
stanice pro potřeby mateřské ško-
ly. Oddělení Montessori se stalo 
součástí tohoto předškolního zaří-

zení jako čtvrtá třída. Po plánova-
ných úpravách nic nebránilo tomu, 
aby byla celá budova využívána 
jako mateřská škola.  

Pro zajištění bezpečí dětí byl 
za částku 40 000 Kč nainstalován 
elektronický zabezpečovací sys-
tém. Za více než 130 000 Kč byla 
provedena rekonstrukce přečerpá-
vací jímky. Výměna veškerých oken 
včetně žaluzií byla pořízena v ná-

kladu 1 600 000 Kč a zateplení fa-
sády za částku 2 600 000 Kč (s vý-
jimkou severní části). Aby se mohla 
plnohodnotně využívat i třída po 
Klubu Junior, vyžadovalo to další 
úpravy a dovybavení prostor v cel-
kové hodnotě více než 700 000 Kč. 
Z dotace magistrátu hl. m. Prahy se 
podařilo získat 5 000 000 Kč a více 
než 112 000 Kč financovala měst-
ská část ze svých zdrojů.

VYBUDOVÁNÍ VENKOVNÍHO 
PŘÍSTUPU, REKONSTRUKCE 
HAVARIJNÍHO STAVU STŘECHY 
(2015)

Na další nutné investiční akce 
se podařilo v letošním roce získat 
finanční dotaci z magistrátu hl. 
m. Prahy v celkové výši 2 600 000 
Kč. Část bude použita na pořízení 
projektu a realizaci bezpečného 
přístupu na školní zahradu, pro-
tože stávající schodiště je již ne-
vyhovující. Většina dotace bude 
použita na zateplení a výměnu 
střešního pláště, včetně osaze-
ní nových klempířských prvků na 
objektu mateřské školy. Střecha je 
posledním slabým místem budo-
vy, po opravě očekáváme zvýšení 
úspor za vytápění objektu. Výběro-
vé řízení na zhotovitele již bylo vy-
psáno, a tak nic nebrání tomu, aby 
v době letních prázdnin byla stře-
cha opravena.

SEČTENO: 10 554 000 KČ
Součet investic do budovy Ma-

teřské školy Mezi Domy v le-
tech 2006−2015 bude celkem 
10 554 000 Kč. Dovolte mi na závěr 
zopakovat, že naší prioritou jsou 
investice do školních budov, ve 
kterých chceme pokračovat v ma-
ximální možné míře i v budoucích 
letech. K tomu chceme využít veš-
keré dostupné finanční zdroje. 

Jaroslava Adámková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast majetku a investic
Foto: Šárka Pichová
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Z POHLEDU ŘEDITELKY ŠKOLY
Adaptace cizinců v naší společ-

nosti v rámci mateřské školy je cit-
livý a velmi náročný proces, který 
musí učitelka pozitivně motivovat 
a podporovat. Komunikace s dět-
mi z jiného jazykového prostředí je 
pro nás, pedagogy, velmi obtížná. 
Často se nedá realizovat ani do-
mluva s jejich rodiči, kteří převáž-
ně česky také nehovoří.

Jak uspokojit potřeby všech dětí
Vzhledem k tomu, že MČ Praha-

-Libuš je specifická svým počtem 
obyvatel cizinců, každoročně nám 
také v mateřské škole narůstá po-
čet dětí s odlišným mateřským ja-
zykem. Protože jsme se v minulých 
letech podíleli na projektech Mini-
sterstva vnitra ČR v rámci Podpory 
multikulturního soužití celé ob-
čanské společnosti na území MČ 
Praha-Libuš, byly nám poskytnuty 
finanční prostředky na tlumočníky, 
překladatele nebo lektory kurzu 
českého jazyka.

Mnoho českých dětí má ve svých 
3 letech problémy s komunikací, ale 
děti z jiného jazykového prostředí 
mají ještě navíc problémy s poro-
zuměním − nerozumí dostatečně 
instrukcím a požadavkům pedago-
ga. Dítě, které nerozumí učitelce 
z důvodu jazykové bariéry, vyžaduje 
individuální péči. Učitelky v mateř-
ské škole se snaží nejenom uspoko-
jovat potřeby a zájmy předškolních 
dětí, ale během dne připravují tako-
vé podmínky, aby se každé jednotli-
vé dítě přirozeně rozvíjelo.

Vzhledem k maximální naplně-
nosti našich tříd se nám zdálo ře-
šení tohoto problému prakticky 
nemožné. Proto jsme hledali další 
možnosti, především další zdroje 
financování, které by nám umožni-
ly pracovat se všemi dětmi tak, aby 
byly jejich potřeby uspokojovány 
a nedostatky v rozvoji a učení se 
vyrovnávaly.

Daří se financování  
asistentů pedagoga

Velice mne těší, že se nám již 
druhým rokem podařilo zajis-
tit čerpání finančních prostředků 
z rozvojového programu Minister-
stva školství, mládeže a tělovýcho-
vy „Financování asistentů peda-
goga pro děti, žáky a studenty se 

sociálním znevýhodněním“, a tudíž 
jsme mohli přijmout do každé naší 
třídy asistentku pedagoga. Pev-
ně věřím, že se v MČ Praha-Libuš 
najde způsob, jak finančně zajistit 
asistentky pedagoga pro období, 
kdy nebudou finanční prostředky 
z MŠMT dostačující.

Nejvíce úkolů a další práce nás 
pochopitelně čekalo začátkem 
školního roku. Kolektiv naší ma-
teřské školy se rozrostl nejenom 
o jednu novou třídu s dalšími za-
městnanci, ale i o pět asistentek 
pedagoga. Byl vypracován Plán in-
kluzívního vzdělávání, na jehož zá-
kladě byla asistentkám stanovena 
náplň práce. Asistent pedagoga je 
dle školského zákona pedagogic-
ký pracovník a je zaměstnancem 
školy. Nepracuje pouze s dětmi se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami, ale je vedle učitelky dalším 
pedagogickým pracovníkem, který 
pomáhá zajišťovat plynulý chod 
předškolního vzdělávání, spolu-
pracuje s učitelkou a po domluvě 
s ní věnuje pozornost také ostat-
ním dětem ve třídě.

„Druhá paní učitelka“  
získává oblibu

Společně jsme hledali optimální 
způsob spolupráce a nastavovali 
pravidla, aby vzájemná komuni-
kace probíhala hladce a ke spoko-
jenosti všech zúčastněných stran. 
Nová zkušenost to byla nejenom 
pro pedagogický sbor. V každé tří-
dě byla najednou druhá paní učitel-
ka, kterou respektují nejenom další 
zaměstnanci školy, ale oblíbily si je 
především děti a jejich rodiče.

Nyní se již školní rok chýlí ke 
svému závěru a na základě eva-
luace (posouzení kvality, hodnoty 
a celkového přínosu pro fungování 
organizace) můžeme konstatovat, 
že bez pomoci asistentek bychom 
si dny ve školce již těžko dokázali 
představit.

Všechny „naše“ asistentky jsem 
požádala o zpracování vlastních 
dojmů, konkrétních poznatků 
a osobních zkušeností, jak samy 
vidí problematiku multikulturní-
ho vzdělávání. Každá se zadaného 
úkolu zhostila jinak. Každá při-
spěla svým osobitým pohledem, 
na základě dosavadních znalostí 
a zkušeností. Ke zveřejnění jsem 

vybrala dva příspěvky, z nichž ten 
obsáhlejší bude otištěn v následu-
jícím čísle časopisu U nás.

Irena Procházková,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Z POHLEDU ASISTENTKY 
PEDAGOGA

Jako asistentka pedagoga pra-
cuji v Mateřské škole Mezi Domy 
více než rok. Objektivně považuji 
tuto práci za velmi přínosnou, pro-
tože v oblasti integrace dětí cizin-
ců sice vzniká mnoho prospěšných 
a chvályhodných aktivit, ale tyto 
aktivity se orientují především na 
oblast primárního vzdělávání, tedy 
na základní školy. V oblasti před-
školní se teprve v současné době 
začínají formovat jakési metodiky, 
jak k integraci přistupovat v ma-
teřských školách.

Přehlížené zásluhy učitelek
O to více hodnotím jako zásluž-

nou práci všech učitelek mateř-
ských škol, které se s touto pro-
blematikou potýkají již řadu let 
a své žáčky posílají do základních 
škol perfektně připravené na vý-
uku v českém jazyce. Nechci tím 
nijak hanit práci organizací, které 
se problematice integrace cizinců 
věnují s úsilím sobě vlastním, pou-
ze poukazuji na to, že na mateřské 
školy se v této oblasti ještě done-
dávna téměř zapomínalo.

Děti netrpí předsudky
V naší třídě Sluníčka máme le-

tošním rokem 4 děti s odlišným 
mateřským jazykem – vietnamšti-
nou a čínštinou, z toho dva před-
školáky. Tyto děti se začleňují do 
kolektivu bez větších problémů, 
české děti totiž ze své podstaty ne-
jsou xenofobní a netrpí předsudky 
– vnímají, že jejich spolužáci vypa-
dají jinak a nemluví úplně dobře 
česky. To jim ale nebrání ve spo-
lečné hře a kamarádství. V tomto 
ohledu se máme od svých ratolestí 
ještě hodně co učit.

Přirozeně zapojovat děti  
do kolektivu

Z pozice asistentky pedagoga 
se věnuji dětem cizincům, jejich 
začleňování a přizpůsobování se 
majoritnímu kolektivu a školní-
mu prostředí, jejich komunikaci 
s ostatními dětmi. Nicméně pracu-
ji i s ostatními dětmi ve třídě; jiný 
postup by se míjel účinkem – dě-
tem nemám pomoci se vyčleňovat, 
ale naopak přirozeně zapojovat do 
kolektivu. Při všech vzdělávacích 
a výchovných činnostech se ří-
dím pokyny třídních paní učitelek. 
S nimi se také radím, když si nej-
sem s něčím úplně jistá, mají sa-
mozřejmě mnohem více pedago-
gických zkušeností než já.

Ačkoli jsem od svých kolegů ze 
vzdělávacího kurzu několikrát sly-
šela o jakýchsi mocenských bojích 
mezi učiteli a asistenty, já tuto zku-
šenost nemám. Naopak v naší třídě, 
resp. Mateřské škole Mezi Domy, se 
naprosto přirozeně vzájemně re-
spektujeme a spolupracujeme.

Kde co je, kdo co dělá…
Dopoledne se věnuji činnostem 

se všemi dětmi dle plánů učitelek. 
Odpoledne mám vyhrazeno pro 
individuální práci s jednotlivými 
žáčky. Zpočátku jsem z hlediska 
organizační struktury postupovala 
metodou pokus – omyl, bylo totiž 
nutné si ujasnit, jak to bude mně 
i dětem nejlépe vyhovovat. Po čtr-
nácti dnech jsem si nastavila pev-
ný rozvrh, který se snažím dodržo-
vat vždy s ohledem na děti a jejich 
momentální psychické rozpolo-
žení. Nejsme ve škole, a tudíž si 
můžeme dovolit některý den pro-
stě výuku češtiny vynechat. Někdy 
zase dokáže předškolák pracovat 
i 90 minut s malou přestávkou, na 
mladší děti mám denně vyhraze-
nou půlhodinu.

S předškoláky i mladšími dět-
mi pracuji dle individuálního plá-
nu, který pro ně sestavuji. Vždy se 
snažím, aby probíraná témata sou-

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE (1)
DONEDÁVNA POPELKA
Multikulturní výchova v MŠ Mezi Domy akceptuje kultury všech národ-
ností dětí, které do školky docházejí. Nejedná se pouze o děti vietnam-
ské, ale také čínské, ruské, ukrajinské, slovenské…
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visela i s tím, o čem si daný týden 
vyprávíme ve třídě – zima v příro-
dě, moje tělo, příchod jara apod. 
K těmto tématům se učíme čes-
ká slovíčka, procvičujeme písnič-
ky a věnujeme se popisu obrázků 
v knihách – kde co je, kdo co dělá, 
co kde vidíme. Kromě toho denně 
procvičujeme číslovky, názvy barev 

a geometrických tvarů, grafomo-
toriku, základní fráze (Jak se jme-
nuješ? Kolik je ti let?).

Napsané to vypadá ohromně 
složitě, ale v praxi probíhají naše 
setkávání například takto: V pon-
dělí si na obrázcích s jarní temati-
kou popisujeme, jak vypadá takový 
příchod jara, co se děje v přírodě, 

inzerce

ZV
EM

E

Dům čp. 1, kam mnoho z nás cho-
dí na poštu, do obchodu s opti-
kou nebo do zasedací místnosti 
městské části, skrývá tajemství. 

Mohutné zdi a od silnice zvý-
šené přízemí domu ukrývají ba-
rokní sklepení. Vzhled budovy 
dal v minulosti vzniknout pověsti 
o tajné chodbě a my se podíváme 
na to, jestli z některého ze sklepů 
skutečně mohla vést.

Záhadné prostory navštívíme 
společně. Připravujeme pro vás 
komentovanou prohlídku po zá-
koutích domu čp. 1, během kte-
ré se pokusíme odhalit tajemství 
této stovky let staré stavby...

Bližší informace přineseme 
v následujících číslech časopisu 
U nás. Další informace a foto-
grafie k plánované akci najdete 
v událostech na Facebooku měst-

ské části Praha-Libuš nebo za-
dejte do vyhledávače: Facebook, 
Libuš a tajná chodba.

Matěj Kadlec a Petra Sedláčková

LIBUŠ A TAJNÁ CHODBA

Rekonstruovaná nejstarší podoba 
vrcholně barokního domu a přilehlé 
zahrady. Nákres: Ing. Arch. Ladislav 

Svoboda

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENÁ SETKÁNÍ S HUDBOU

Cyklus malých komorních koncertů v naší obci 
přinese tentokrát ochutnávku nejen jazzového kla-
víru, a to v novém červnovém termínu (po návratu 
interpreta ze zájezdu). Dovolte pozvat vás srdečně na tradiční hudeb-
ní úterý dne 9. června od 19 hodin do zrcadlového sálku Klubu Junior, 
Na Okruhu 1, na sídlišti Písnice. Vstupné dobrovolné.

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty pro oblast sociální, vzdě-
lávání, školství a tělovýchovy

jaké se objevují rostliny, jaké bývá 
počasí. V úterý si toto opakujeme 
a dané květiny kreslíme pomocí 
obkreslení vlastní ruky, při čemž si 
z minulého týdne zopakujeme ná-
zvy prstů. Ve středu se věnujeme 
tématu Velikonoc. Ve čtvrtek za-
čneme tvořit kruhový model čtve-
ro ročních dob, kreslíme typické 
znaky období, pracujeme s různý-
mi materiály. V pátek tento obrá-
zek dokončíme, vše si zopakujeme 
a výkres pyšně umístíme na ná-
stěnku pro potěchu rodičů.

Nemá smysl pospíchat
Velmi rychle jsem zjistila, že 

nemá smysl někam pospíchat a učit 
děti desítky slov, když si je další den 
nepamatovaly. Proto dbám přede-
vším na opakování, které je mat-
kou moudrosti, což při učení jazyků 
platí dvojnásobně. Současně se za-
měřuji na to, aby děti jen nevykři-
kovaly jednotlivé výrazy, ale spojo-
valy je do vět; složitější slovíčka si 
slabikujeme, hodně opravuji správ-
nou výslovnost.

Kromě toho dbám i na určitou 
formu našich setkávání – při pří-
chodu si podáme ruku a pozdra-
víme se Dobrý den!, na závěr vše 
opakujeme s frází Děkuji a Na 

shledanou! Zároveň se snažím, aby 
naše setkávání děti přirozeně bavi-
la, takže střídám činnosti, na které 
se vyloženě těší, s těmi méně ob-
líbenými.

Domeček je čtverec, kouř vlnovka
Především chci, aby děti porozu-

měly tomu, co se učí, a hlavně proč 
se to učí; že si o čtverci a trojúhel-
níku nepovídáme proto, že to chci 
já, ale proto, že tyto tvary najdeme 
všude kolem sebe a můžeme je po-
užít třeba při kreslení – vždyť do-
meček je vlastně čtverec, střecha 
trojúhelník, dveře a komín obdél-
ník a kouř stoupající z komína vl-
novka.

I když je má práce občas psy-
chicky náročná, jasnou odměnou 
je mi skutečnost, že se děti na naše 
společně trávené chvíle těší, do-
konce se během dne ptají, jestli 
si zase půjdeme povídat. A radost 
z jejich radosti, že se jim něco no-
vého podařilo, něco nového se na-
učily, tak ta je naprosto nepopsa-
telným pocitem.

Šárka Schejbalová,  
asistentka pedagoga,  

třída Sluníčka, MŠ Mezi Domy
Foto: archiv MŠ Mezi Domy
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…autorku zahraniční. Máte ji mít, přátelé, dokonce protinožku, ale 
dovolte mi nejprve malou úvahu. Loni jsem vás seznámil se Stoletým 
staříkem švédského autora, knihou, v níž tento stařík takřka na 
konci svého života hledá a nachází (dejme tomu) štěstí. Je až pozo-
ruhodné, nakolik téma tohoto příběhu souzní s tématem prvotiny 
australské autorky, s níž vás hodlám seznámit nyní. V ní jsou vedle 
velmi mladé hlavní hrdinky ostatní hrdinové také dost staří (v kaž-
dém případě starší než já, který už jsem ve věku, kdy většina žijících 
je mladší než já). A jsou to právě ti staří, kteří ve vybraných prózách 
takřka identicky hledají něco, co si netroufnu pojmenovat, ale co je 
v této chvíli pravděpodobně společné všem (řekněme) seniorům – 
život prožili možná i plně, a přece jim něco chybí...

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 107
POSLEDNĚ JSEM SLÍBIL…

Brooke Davisová (1989) vy-
růstala v městečku Bellbrae 
v australském státě Victoria 
a o první román se pokusila v de-
seti letech. Vystudovala tvůrčí 
psaní na University of Canbe-
rra, kde získala prestižní oceně-
ní Allen & Unwin Prize for Prose 
Fiction, Verandah Prose Prize 
a medaili pro výjimečné studen-
ty udělovanou univerzitou. Ne-
dávno dokončila doktorandské 
studium tvůrčího psaní na Cur-
tin University v západoaustral-
ském Perthu, kde v roce 2009 
obdržela cenu Bobbie Cullen 
Memorial Award pro spisova-
telky, AAWP Prize za nejlepší 
postgraduální písemnou práci 
a v roce 2011 také cenu Postgra-
duate Queensland Writing Prize. 
Kromě psaní Brooke moc ráda 
prodává knihy jiných lidí, k če-
muž občas dostane příležitost 
ve dvou úžasných knihkupec-
tvích v Perthu a Torquay. Román 
Ztráty a nálezy (Lost and Found, 
ISBN  978-80-204-3681-8) je její 
prvotinou.

Hlavní hrdinka románu Millie 
je sedmiletá holčička se zrzavý-
mi kudrnami a červenými gu-
máky. Vede si seznam mrtvých 
tvorů, na němž kromě pavou-
ka a sousedovic kočky figuruje 

také tatínek. Jednoho dne ji ov-
šem maminka zanechá samot-
nou v obchodním domě pod sto-
janem s obrovitánskými spoďá-
ry a už se pro ni nevrátí. Agatha, 
další hrdinka knihy, nevyšla od 
smrti manžela z domu. Prázd-
notu ve svém životě vyplňuje 
pořváváním po kolemjdoucích, 
sledováním televize a přesným 
denním rozvrhem. A písař Karl 
se podobně jako Stařík zniče-
honic ocitl v domově důchodců. 
V náhlém popudu i on zatou-
žil znovu žít a uprchl. Náhoda 
svede tyto tři dohromady. Spo-
lečně se vydávají na cestu přes 
půlku Austrálie, aby našli Millii-
nu maminku a v konečném dů-
sledku zjistili, že i mladí mohou 
být moudří, že stáří nerovná se 
smrti a že klíčem ke šťastnému 
životu může být i občasné poru-
šení pravidel. Tento okouzlující 
příběh čtenáře rozpláče i roze-
směje a přesvědčí je o tom, že 
nikdy není pozdě svůj život od 
základů změnit.

Takže si ho zkuste přečíst 
a zkuste třeba nějak zrekapitu-
lovat i svůj život. Ostatně to já 
také nedělám a vůbec mě ti mla-
dí chytří vlastně docela štvou...

Jiří Brixi

Tato tradiční akce městské části 
se konala 22. dubna, v den, kdy vr-
cholí oslavy Dne Země, svátku, v je-
hož průběhu si lidé na celé planetě 
připomínají důležitost ochrany ži-
votního prostředí. Rodiče nedávno 
narozených libušských a písnických 
dětí zasadili pro své syny a dcery 
v parku U Zahrádkářské kolonie lípu 
srdčitou a jasan úzkolistý. Tentokrát 
to byla výsadba na počest třiceti 
pěti nových občánků, které staros-
ta Jiří Koubek slavnostně přivítal 

do naší městské části ve dnech 10. 
prosince 2014 a 8. dubna 2015. My-
šlenka tohoto projektu je jednodu-
chá: přispět k vytvoření vazby obča-
nů k místu, kde žijí a okolní krajině, 
neboť jakým směrem se bude vývoj 
krajiny v našem okolí ubírat, záleží 
na nás všech a na našem vztahu k ní.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Anna Rusiňáková

ZPLODIT DÍTĚ,  
ZASADIT STROM
Rodiče našich malých občánků z Libuše a Písnice již popáté vysazovali za 
své děťátko strom.

Nabízíme tak vám, občanům 
městské části, možnost vyjád-
řit se k tomu, co je třeba řešit a na 
co zaměřit. Hlasovat můžete na 
webových stránkách městské části 
www.praha-libus.cz, nebo vhoze-
ním vyplněného anketní lístku do 
sběrných boxů umístěných v níže 
uvedených objektech. Anketa je 

otevřená pro hlasování do neděle 
14. června 2015. Pro více informací 
kontaktujte:

Jana Martínková, ÚMČ Praha-Libuš,  
e-mail: martinkova@praha-libus.cz

koordinátorka projektu  
Zdravé město a místní Agenda 21

tel. 244 021 429, 732 643 920

ANKETA
10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE
V pondělí 20. dubna 2015 se uskutečnilo Veřejné fórum, setkání k celkové-
mu rozvoji městské části Praha-Libuš, kde se diskutovalo, argumentovalo 
a hlasovalo o nejpalčivějších problémech Libuše a Písnice. Přítomní občané 
navrhli čtrnáct nejdůležitějších problémů, shodli se na nich a posunuli je 
dále do anketního hlasování. Náměty se nyní ověří anketou a teprve poté 
budou předány vedení městské části k řešení.
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V tomto příspěvku nevěnujeme 
pozornost tomu, zda zastupitel-
stvo v dané věci rozhodlo ano či ne, 
ale považujeme za zásadní upo-
zornit na to, jakým způsobem bylo 
usnesení dosaženo a jaké rozpory 
toto projednávání provázely a pro-
vázejí. Pochybnosti nad způsobem 
projednávání totiž mohou mít pře-
sah jednoho usnesení a vnést po-
chybnost do samotného výkonu 
místní samosprávy.

Starosta zastupuje městskou 
část navenek, stojí v čele úřadu 
městské části, plní úkoly na úseku 
veřejné správy stanovené záko-
nem o hlavním městě Praze a z vý-
konu své funkce je odpovědný za-
stupitelstvu městské části; tajem-
ník je nadřízený všem zaměstnan-
cům zařazeným do úřadu městské 
části, plní úkoly na úseku veřejné 
správy stanovené zákonem o hlav-
ním městě Praze úřadu městské 
části a za plnění těchto úkolů je 
odpovědný starostovi.

Zastupitelstvo je nejvyšším or-
gánem samosprávy městské části.

Rada je orgánem zastupitelstva 
MČ a místní komise pro územní 
plán poradním orgánem rady. Ko-
mise se k problematice územního 

plánu vyjadřuje podle svého uvá-
žení nejmenovitým hlasováním.

Zastupitelé se rozhodují svo-
bodně a jsou vedeni prospěchem 
obce. Za svá rozhodnutí jsou plně 
odpovědni.

Návrh na jednání zastupitelstva 
12. 2. 2014 připravil a předložil pan 
Ing. Macháček, radní pro územní 
plán, životní prostředí, výstavbu 
a dopravu, spolu s úředníkem pa-
nem Ing. arch. Křížem. Pan radní 
Ing. Macháček předmětný záměr 
změny pozemků zeleně (ZMK) na 
obytné (OB) dlouhodobě a otevře-
ně podporuje.

Zastupitelé v dané věci rozho-
dovali na základě návrhu a důvo-
dové zprávy, podle podkladů, které 
dostali od předkladatele a podle 
doporučení komise pro územní 
plán. Materiály předkladatele byly 
prokazatelně nepřesné, zavádějí-
cí a neúplné. Společné měly to, že 
byly ve prospěch změny. Přiložené 
vyjádření komise, na které bylo od-
kazováno, bylo souhlasné, bez ja-
kéhokoli odůvodnění.

Během hlasování o návrhu v za-
stupitelstvu se členové rady, kteří 
jakožto členové komise změnu do-
poručili, zdrželi a pro změnu nehla-

sovali. Návrh byl přijat jako usne-
sení zastupitelstva č. Z003 ze dne 
12. 2. 2014.

Ke způsobu projednání návrhu 
změny adresovali občané a o. s. 
Stromy podnět k prověření správ-
nosti projednávání k rukám staros-
ty. Podnět nebyl v zákonné době 
vyřízen a občané ani o. s. Stromy 
nebyli o výsledku prověření infor-
mováni dodnes.

Na následujícím jednání zastu-
pitelstva 2. 4. 2014 se k přijatému 
usnesení vrátila zastupitelka paní 
Ing. Pilařová na základě žádosti 
občanů. Její výhrady ke způsobu 
projednávání byly odmítnuty, ale 
všech pět radních změnu osobně 
intenzivně obhajovalo. Paní zastu-
pitelce bylo doporučeno, aby poda-
la návrh na revokaci usnesení.

K tomu došlo v nové samosprá-
vě, kdy se k usnesení předchozího 
zastupitelstva vrátila zastupitelka 
paní Dr. Tůmová. Po prostudová-
ní materiálů řádně požádala o za-
řazení návrhu na pořad jednání 
zastupitelstva, nové projednání 
a případnou revokaci usnesení, ale 
zastupitelstvo odmítlo zařazení 
bodu na program jednání. 

Pozastavujeme se nad opako-

vaným vyjádřením pana starosty 
o tom, že on sám pro návrh nehla-
soval, ačkoliv ho obhajoval.

Pro představu, jak bylo vedeno 
jednání a jaké postoje zastávali 
pan starosta, pan Ing. Macháček 
a další radní doporučujeme zájem-
cům prostudovat si zápisy z jedná-
ní zastupitelstva ze dne 12. 2. 2014, 
2. 4. 2014 a 25. 3. 2015.

Při hlasování zastupitelstva se 
pan starosta a někteří členové rady 
skutečně zdrželi. Ve věci tak roz-
hodli zastupitelé…

Přestože již v místní samosprá-
vě nepůsobíme, rádi bychom panu 
starostovi připomněli, že je to prá-
vě on, kdo je za řádné projednání 
věci na úrovni MČ zodpovědný.

O zodpovědnosti zastupitelů 
jsme se zmínili již v úvodu.

O tom, jaký vliv má neuvážená 
podpora změn územního plánu, 
poukázala ve svém příspěvku paní 
zastupitelka RNDr. Tůmová jasně 
a dostatečně.

My dodáváme, že přístup 
k územnímu plánu je vizitkou prá-
ce samosprávy. A to nejen v tomto 
případě.

Mgr. Daniela Partlová,  
Ing. Jitka Pilařová

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO TRHACÍ KALENDÁŘ (2)
Téma věnované jedné ze změn územního plánu otevřené v minulém čísle 
na těchto stránkách paní RNDr. Tůmovou nás přimělo, abychom v dané 
věci jako občané a bývalé zastupitelky stručně reagovali.

Paní Tůmová jako členka zastu-
pitelstva připravila a dne 13. 3. 2015 
zaslala panu starostovi a panu ta-
jemníkovi písemný návrh usnesení 
k zařazení na program zastupitel-
stva, přičemž navrhovala revokaci 
usnesení zastupitelstva č. 3/2014 
z 12. 2. 2014, kterým zastupitel-
stvo na žádost vlastníka a investo-
ra odsouhlasilo změnu územního 
plánu – pozemků ve staré Písnici 
k lesíku Vrtilka ze zeleně na obyt-
nou (tj. zastavitelnou) plochu. Dů-
vodová zpráva a podkladové ma-
teriály k tisku byly paní Tůmovou 
dodány v průběhu následujících tří 
dnů tak, aby mohly být rozeslány 
zastupitelům dle Jednacího řádu 
ve lhůtě 7 dnů před zasedáním za-
stupitelstva; formálně byl tedy ná-
vrh bezvadný.

Dle platného Jednacího řádu 
Zastupitelstva naší městské části 
(čl. 4. odst. 2) by program zasedá-
ní zastupitelstva měla předkládat 
zastupitelstvu ke schválení Rada 
městské části „na základě návrhů 
členů zastupitelstva“. Toto usta-
novení pak rozvádí následující od-
stavec Jednacího řádu, který říká, 
že písemné návrhy určené pro jed-
nání zastupitelstva předloží na-
vrhovatel 10 dnů před zasedáním 
zastupitelstva starostovi.

Jak bylo uvedeno výše, paní 
Tůmová svůj návrh zaslala panu 
starostovi dne 13. 3. 2015 a zase-
dání zastupitelstva se konalo 25. 
3. 2015, tj. výše uvedená deseti-
denní lhůta byla dodržena. Přesto 
nebyl předmětný návrh kolegyně 
Tůmové zařazen do programu za-

sedání a vysloužil si zvláštní po-
stavení „mimo program“ s tím, že 
se bude napřed samostatně hlaso-
vat o jeho zařazení do programu. 
Z předešlého čísla časopisu U nás 
již čtenáři ví, že návrh paní Tůmové 
potřebnou většinu nezískal, a ne-
byl tak vůbec zařazen k projednání 
a zastupitelstvo v této věci vůbec 
nerozhodovalo.

Při vznesení dotazu na zastu-
pitelstvu, jak je to vlastně s pra-
vidly v Jednacím řádu a jak může 
zastupitel dosáhnout toho, aby se 
jeho návrh podaný včas v předsti-
hu dostal na program zasedání za-
stupitelstva, pan starosta sdělil, že 
pokud s návrhem zastupitele Rada 
nesouhlasí, na program zasedání 
jej nezařadí.

Pan starosta v reakci na pří-
spěvek paní zastupitelky Tůmové 
uvádí, že odpovědností zvolených 
zástupců lidu je ctít pravidla a re-
spektovat názor většiny a obhajuje 
rozhodování demokratické větši-

ny. K demokracii však kromě roz-
hodování většiny neodmyslitelně 
patří také rovnost v přístupu, tj. 
stejně nastavené podmínky pro 
všechny. V tomto ohledu je nutno 
upozornit, že není přípustné, aby 
návrh jednoho zastupitele (který 
se Radě nelíbí) nebyl na program 
zařazen, zatímco návrh jiného za-
stupitele, který je s názorem Rady 
koherentní, bude bez problémů do 
programu začleněn.

To je zřejmé i z výkladu Minister-
stva vnitra ČR (odbor veřejné sprá-
vy, kontroly a dozoru, podepsána 
Ing. Tomášková), které mi v odpo-
vědi na můj dotaz sdělilo: „Shrne-
me-li Vaše dotazy závěrem, veškeré 
návrhy a podněty, předložené zastu-
pitelem včas a řádně (tzn. v souladu 
se zákonem o Praze a s jednacím 
řádem zastupitelstva hl. města Pra-
hy), musí být zařazeny na pořad jed-
nání zastupitelstva hl. města Prahy 
a o jejich ponechání na programu 
jednání zastupitelstva Prahy hla-

K DEMOKRACII A PRAVIDLŮM
K nedávno proběhlé diskusi na stránkách časopisu U nás (číslo 5/2015) 
mezi kolegyní zastupitelkou, RNDr. Pavlou Tůmovou, Ph.D., a panem sta-
rostou Mgr. Jiřím Koubkem bych tímto ráda přidala ještě krátký dovětek 
o projednání návrhu zastupitelky Tůmové.
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suje zastupitelstvo zpravidla na 
začátku každého probíhajícího 
jednání zastupitelstva (ať už bod 
po bodu, či o celém programu 
najednou). Není tedy možné, aby 
rada hl. města Prahy, jakožto 
přípravce podkladů pro zasedání 
zastupitelstva hl. města Prahy (§ 
64), předem ‚selektovala‘ vybra-
né návrhy a příspěvky na pořad 
jednání hl. města Prahy. Tato 
zodpovědnost totiž vždy leží ‚na 
bedrech‘ zastupitelstva.“ K cito-
vanému je nutno doplnit, že na 
postavení a jednání zastupitel-
stva městské části a na práva 
a povinnosti jeho členů se podle 
§ 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, po-
užijí ustanovení o zastupitel-
stvu hlavního města Prahy.

Ve světle výše uvedeného je 
tedy správný takový postup, 
kdy návrh zastupitele podaný 
včas předem dle Jednacího řádu 
je na program zasedání Radou 
městské části zařazen a zastu-
pitelstvo jej následně, nebude-
-li s ním souhlasit, jako součást 
programu neschválí. Rada měst-
ské části tedy prokazatelně po-
stupovala v rozporu se zákonem.

Zdánlivě nemá výše uvedené 
rozlišování velkou váhu: jak pan 
starosta píše, projednání návrhu 
zastupitelky Tůmové podpořili 
svými hlasy jen dva zastupitelé, 
a tak by byl zřejmě z programu 
zasedání tak jako tak vyřazen. 
Rozdíl je ale významný a spočívá 
v kontrole veřejnosti nad děním 
v zastupitelstvu. Podle § 60 odst. 
3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlav-
ním městě Praze, se program 
zastupitelstva zveřejní nejmé-
ně 7 dnů před jeho konáním na 
úřední desce městské části. Dů-
vodem je možnost občanů zú-
častnit se projednání těch bodů, 
které je zajímají, vznášet k nim 
návrhy či připomínky a sdělovat 
svá stanoviska.

Návrh zastupitelky Tůmové 
se nedostal ani na program za-
sedání, ani na úřední desku (ne-
boť nebyl součástí programu 
zastupitelstva). Demokratická 
většina se sice vyjádřila, ale de-
mokratický postup dodržen ne-
byl, pane starosto.

JUDr. Ing. Eva Radová,  
členka Zastupitelstva  

MČ Praha-Libuš

Zcela se ztotožňuji s tezí, že 
ze své pozice jsem zodpovědný 
za řádné projednání dané zá-
ležitosti. Žádost o stanovisko 
ke změně územního plánu pro 
výstavbu čtyř rodinných domů 
v Písnici jsme na podzim 2013 
řádně přijali, na všech stupních 
řádně projednali a výsledek jed-
nání odeslali institucím hlavní-
ho města Prahy, které budou 
o této změně rozhodovat. Není 
tedy zpochybněn proces pro-
jednávání, ale výsledek, kdy za-
stupitelstvo potřetí většinově 
souhlasí se změnou územního 
plánu. Zastupitelé měli k dispo-
zici všechny dostupné informa-
ce, včetně stanoviska sousedů, 
kteří vyjádřili vůči změně ne-
souhlas. Výsledek hlasování se 
nám líbit nemusí, proces pro-
jednání byl ale řádný. Za tím si 
stojím, i když sám jsem pro ten-
to návrh nehlasoval.

Rada městské části je pode-
zírána, že selektovala program 
jednání zastupitelstva. Je před-
kládán závěr výkladu Minister-

stva vnitra ČR, aniž bychom 
věděli, na co bylo ministerstvo 
dotazováno. Tento výklad je na 
delší polemiku, nyní mi dovol-
te zareagovat na výtku selekce 
programu. Rada stanovila pro-
gram zastupitelstva dne 5. 3. 
2015. Paní zastupitelka Tůmová 
podala svůj návrh 13. 3. 2015, 
tedy v době, kdy už byl program 
stanoven. O této skutečnosti 
byla paní zastupitelka informo-
vána. Právo naší zastupitelky 
předložit a navrhnout bod ne-
byl krácen. Úřad poskytl veške-
rou součinnost, zajistil rozeslá-
ní podkladů všem zastupitelům 
spolu s ostatními materiály na 
zastupitelstvo ve stejný oka-
mžik s upozorněním, že tento 
další bod není zařazen na jed-
nání zastupitelstva a bude se 
o jeho zařazení do programu 
hlasovat zvlášť. Je tedy činěn 
závěr ze selekce, která se ov-
šem nekonala.

Jiří Koubek,  
starosta MČ Praha-Libuš

K SELEKCI NEDOŠLO
Redakce časopisu U nás dala možnost protistraně vyjádřit se 
k názoru, že byl porušen proces řádného projednávání v zastupi-
telských orgánech městské části:

Vážení spoluobčané, vážení návštěvníci naší 
městské části Praha-Libuš, resp. Staré Písnice, 
tento článek se netýká jen spoluobčanů, nýbrž 
i všech, kteří touto částí prochází či využívají 
cyklostezky.

Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha-
-Libuš vyslyšel žádosti občanů a umístil dvě 
betonové (!) lavičky v Písnici, na místa, kudy se 
chodí na vycházky a kudy projíždějí cykloturis-
ti, aby byla možnost si pohodlně odpočinout. 
Jedno posezení bylo na rozcestí ulic Putimské 
a U Nové louky (u sv. Křížku směrem na Cholu-
pice), druhé místo bylo v ulici Hoštická (propo-
jení od sídliště Písnice na Starou Písnici, na rohu 
zahrady bývalé Kalibárny).

Vážení, tyto dvě těžké betonové lavičky (je-
jich podobu ukazuje fotografie) stačil zloděj 
v krátké době ukrást, a to stylem, že si pro ně musel přijet autem!

Chci poděkovat pracovnicím našemu úřadu, že měly snahu zpříjemnit a vy-
lepšit nám všem prostředí ve Staré Písnici.

Těm, kdo lavičky drze ukradli, ať nepřinesou žádnou radost a ať je hanba fackuje.
Eva Fortinová

JE ZA CO SE STYDĚT!

Chápete to? Aby ukradl tako-
vouhle lavičku s betonovými no-
hami, zloděj musel přijet autem. 
Foto: Anna Rusiňáková

ZVEME

KLUBOVÉ ÚTERKY V ČERVNU 2015
Srdečně zveme všechny seniory 

z celé městské části Praha-Libuš na 
program před prázdninami.
2. 6. Na klubové odpoledne přijde 
paní MUDr. Brigita Mastná povídat 
ze zdravotního hlediska na téma Jak 
strávit léto s aktivním odpočinkem.
9. 6. KLUB UZAVŘEN! Většina seniorů 
odjíždí na rekreaci do Františkových 
Lázní.
16. 6. Přednáška p. prof. Randové 
k 600. výročí upálení mistra Jana Husa.
23. 6. Předposlední den v klubu před 
prázdninami s malou oslavou. Mnoho 
povídání, loučení a hodně přání, ať se 
v září opět ve zdraví shledáme.
30. 6. Dlouho plánovaný výlet do 
města Olomouce, jednoho z největ-
ších na Moravě. Rádi bychom viděli 
hodně historických staveb, zavzpo-
mínali si a projeli místy, kde už si 
na pěší túry netroufneme. Snad se 
vše podaří. Odjezd v 6:00 ze stanice 
U Eimů, jako vždy. Přihlášky u p. Vla-
dykové: 604 731 127, nebo v klubu.

ZÁJEZDY
Ráda bych upozornila na podzim-

ní Jizerky, které budeme napříště pro 
klidné a příjemné prostředí a odpo-
činkový týden pořádat již jen na pod-

zim. Termín je stanoven mezi 28. 10. 
a 23. 11. 2015 za 2 290 Kč, pro 15 osob. 
Odjezd autobusu z Písnice, příjezd 
tamtéž. Pěkný program.

Na jarní květen je připraven opět 
Harrachov, který byl velmi úspěšný, 
a věříme, že opět obsadíme malý au-
tobus pro 20 osob.

PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY!
Jsme rádi, že do klubu přicházejí 

noví senioři, že také hned rádi jedou 
na naše zájezdy, že se účastní zají-
mavých přednášek, vidí, jak dobře 
společně vycházíme, oslavujeme při-
bývající léta seniorů a máme radost, 
když se nám v jakékoliv činnosti daří. 
Každé klubové úterý je vždy jako ro-
dinná událost. Někdy dojde i na zají-
mavou diskusi, není divu, vždyť naši 
senioři přemýšlejí a mají k dnešku co 
říci. Jen se, prosím, milí senioři, sta-
rejte hodně a hodně o své zdraví, ať 
nám číslice 90 nepřipadá jako nesmy-
sl. Motivaci ze všech stran vidíme. 
A nezapomeňte: úsměv dělá zázrak 
a je kořením života!

Hezké prázdniny, hodně odpočinku 
v kruhu rodinném a v září opět na vi-
děnou!

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 programu uvedeno jinak.
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ČERVEN 2015
(výběr z programu)
2. 6.  ÚT  Jak přežít a využít 
změnu − cílem worskhopu je získat 
dovednosti ke správnému řízení 
změn. Umět procházet změnami 
bez velkých ztrát a vytěžit z nich 
co nejvíce jak v osobním, tak v pro-
fesním životě. Seminář je zdarma. 
Nutná rezervace předem na jitka.
simkova@attavena.cz, 777 991 
742. Začátek v 8:30, MC Kuřátko 
bude otevřeno již od 8:00. Zajiště-
no hlídání dětí zdarma.
12. 6.  PÁ  Rozvoj kreativního 
myšlení (myslet mimo zajeté kole-
je) − kreativita přináší něco nového 
a originálního či netradičního a zá-
roveň užitečného. Seminář je zdar-
ma. Nutná rezervace předem na 
jitka.simkova@attavena.cz, 777 
991 742. Začátek v 8:30, MC Kuřát-
ko bude otevřeno již od 8:00. Zajiš-
těno hlídání dětí zdarma.
15. 6.  PO  Taneční rytmika 
– přijďte si s Luckou zatancovat 
a zazpívat.
16. 6.  ÚT  Vlastivědná vy-
cházka – pojďte s námi do Modřan-
ské rokle dozvědět se něco o příro-
dě kolem nás. Sraz před MC Kuřát-
ko v 9:30. Délka akce 1,5−2 hodiny. 
Vstupné dobrovolné.
24. 6.  ST  Sportujeme s Ká-
jou – přijďte se k nám protáhnout 
a zaskákat si.

25. 6.  ČT  Předprázdnino-
vé rozloučení s Kuřátkem – párty 
se zmrzlinou – tradiční rozlučka se 
školním rokem. Sraz v 10:00 na dět-
ském hřišti v Klubu Junior. Za ne-
příznivého počasí akci RUŠÍME. Ob-
jednáno ale máme krásně slunečno. 
Přijďte si to s námi pořádně užít!

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.

POZOR! Hledáme další dobrovol-
nice, které by chtěly pomáhat s pro-
vozem mateřského centra a podí-
let se na našich akcích. Informace 
na telefonu: 777 001 719 nebo na  
e-mailu: kuratkomc@seznam.cz.

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 dílnička, ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, permanent-
ka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč, 
předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

Mateřské centrum Kuřát-
ko přeje všem lidem, kteří 
mají rádi děti tak jako my, 
krásné prázdniny plné po-
hody a sluníčka a budeme se 
na Vás těšit opět v září jak 
v našich herničkách, tak i na 
mimořádných a akcích.

PROGRAM KLUBU ROZHLEDNA 
NA ČERVEN
1. 6.  Otázky a odpovědi na téma 
šikana
5. 6  Komunitní bazárek i s ob-
čerstvením na dvoře před klubem 
Rozhledna
8. 6.  Go green! – sportovní 
odpoledne na hřišti Klokotská – 
odchod z klubu Rozhledna ve 13:30
15. 6.  Nauč se správně hrát 
stolní fotbálek!
19. 6.  Benefice Lačhe Čhave – 
Café na půl cesty, Centrální park 
Pankrác, odchod z klubu Rozhledna 
v 13:30 − je nutno vyplnit přihlášku!
22. 6.  Jak počítač ovlivňuje náš 
život?
26.−27. 6.  Přespávání v klubu – 
je nutno vyplnit přihlášku!

29. 6.  Party v Rozhledně aneb 
slavnostní ukončení školního roku

Těší se na Vás tým Rozhledny:
Klára a Anička

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Lačhe Čhave pořádá příměstský 

letní tábor 2015 pro děti od 6 do 15 
let s názvem: Letem světem. Pojď-
te s námi prozkoumat různé kul-
tury. Společně budeme objevovat, 
vrátíme se do dob českých králů, 
dostaneme se do Asie, kde zaži-
jeme jednodenní výlet do Vietna-
mu. I. běh 7. – 10. 7., II. běh 11. – 14. 
8., vždy úterý – pátek od 9:00 do 
17:00. Cena 1200 Kč.

Přihláška dostupná na e-mailu: 
rozhledna@lache-chave.cz,  

www.lache-chave.cz

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

22. 6. 2015 od 16:00 do 19:00 hodin
Srdečně zveme všechny zájemce k prohlídce sokolovny.

Zájemci se mohou setkat s cvičiteli jednotlivých oddílů, vyzkou-
šet si některé sporty, cvičení na nářadí, prohlédnout si vybavení 
tělocvičny a ostatních prostor sokolovny, seznámit se s chodem 

a činností spolku, pohovořit s činovníky libušského Sokola.

Na Vaši návštěvu se těší cvičitelský sbor a výbor Sokola Libuš.
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129

KLUB JUNIOR − ZÁVĚREČNÉ HUDEBNÍ PŘEHRÁVKY 
U příležitosti ukončení školního roku 2014/15 srdečně 
zveme na závěrečné přehrávky hudebních oborů ky-

tara, flétna, klavír ve dnech 11., 16., 17., 19. a 21. června 
2015 v sále Klubu Junior. Žáci a tým lektorů

inzerce



 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


