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1| Tradiční Dětský den na fotbalovém hřišti ve staré Písnici.
2| Senioři vyrazili do Českého Švýcarska.
3| Děti ze základní školy v Písnici si užily školu v přírodě.
4| Na hřišti Klokotská proběhl Turnaj čtyř škol.
5| Libušsko-písnický jarmark oživil sídliště Písnice.
6| Knihy měly zelenou – nejen pro druháky z libušské základní školy.
Foto: Jaroslava Klemešová, Vladimír Kudrna, Jitka Jandová, Kryštof Štafl,
Jana Martínková a Soňa Štefanová.
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DĚTSKÝ DEN 2015
Tradiční Dětský den pořádala městská část Praha-Libuš ve spolupráci
s SDH Písnice, SDH Libuš, Stable Donja z Písnice a s Mateřským centrem
Kuřátko. Počasí nás letos napínalo, do poslední chvíle nikdo netušil, jestli se rozprší, nebo ne...
Děti mohly po vyzvednutí soutěžní kartičky plnit úkoly, které jim
nachystali dobrovolní hasiči a mateřské centrum. Získávaly body za
lovení rybiček, překážkovou dráhu, zručnost s florbalovou holí,
malování, házení na cíl, procvičily
si hlavičky při Kimově hře, házely
na terč a soutěžily v hasičských
disciplínách, jako je například stříkání na cíl.
Každý soutěžící si domů odnesl
cenu, kterou si mohl vybrat u stolu
hraček. Díky sponzorům byla nabídka výher velmi pěkná: náramky,
knihy, panenky, bublifuky, létající
talíře, hlavolamy, pastelky...
Pro soutěžící byly připraveny
zdarma opečené buřtíky a limonáda.
Kdo chtěl, mohl se povozit na
koních, zaskákat ve skákacím hradě, nebo si jen tak zamlsat cukrovou vatu, vařenou kukuřici, ledo-
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vou tříšť nebo něco z grilu a místního občerstvení.
Během odpoledne překvapil
malé soutěžící klaun s krátkým
programem. Děti si s klaunem
mohly zatančit, zazpívat a také se
naučily poskládat různá zvířátka
z nafukovacích balónků.
Doufáme, že bezmála 200 soutěžících a jejich doprovod, všichni,
kteří se nezalekli tmavého mraku
nad Libuší, si letošní Dětský den
užili.
Děkujeme všem sponzorům: DDD
servis, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., Wertheim, spol. s r. o., Pro Trade, s. r. o.,
DKNV – stavební, s. r. o., Saparia, a. s.
Těšíme se na viděnou na další
akci pro děti, na Drakiádě 3. října
tohoto roku.
Renata Sobíšková, odbor správní
a školství Úřadu MČ Praha-Libuš
Foto: Jaroslava Klemešová
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, minulý měsíc
jsem vás na tomto místě zval na
dvě veřejná projednání. První se
týkalo výstavby na rohu ulic Novodvorská a Zbudovská, druhé
návrhu dopravních opatření pro
bezpečnější pohyb chodců v ulici K Vrtilce, a především při cestě do školy v Písnici. Děkuji všem
občanům, kteří přišli a sdělili své
náměty. Ohledně výstavby nového bytového objektu byl investor
požádán o úpravu projektu tak,
aby byl především navýšen počet
parkovacích stání při ulici Zbudovská, neboť v této lokalitě, stejně
jako na jiných sídlištích, začíná být
míst pro parkování kritický nedostatek. V případě druhého záměru

dopravního opatření v ulici K Vrtilce jsem přivítal, že přišli především místní občané z okolních ulic.
I přes zjevnou počáteční pochopitelnou nedůvěru po delší debatě
velmi vstřícným způsobem navrhli
řešení, kterým bychom mohli dosáhnout bezpečnějšího přístupu
našich děti od zastávky Ke Březině. Toto řešení by ve výsledku
nemuselo ani zvyšovat dopravní
zatížení okolních ulic, zejména ulice Putimská, Hoštická a Ke Březině. Čekáme na vyjádření dopravní
policie, věřím, že s tímto záměrem vysloví souhlas, a budeme jej
moci brzy realizovat. S případnými
připomínkami občany seznámím
v září. Děkuji paní ředitelce Chýlové za možnost projednání záměru
ve školních prostorách, a zejména
panu Perknerovi, který předem připravil možná řešení a na místě na
základě požadavků na počítači vymodeloval novou situaci, na které
se občané shodli.
Před rokem jsme v létě finišovali s rekonstrukcí Mateřské školy
Ke Kašně. Těšili jsme se z toho, že
do roka budeme mít zrekonstruovanou i stejnojmennou ulici, jejíž
povrch patří k těm nejotřesnějším
v naší městské části. Ještě před
podzimními volbami minulá Rada
hlavního města vyhlásila výběrové
řízení na zhotovitele, s novým politickým vedením jsem vyjednal finanční prostředky do rozpočtu na

tento rok. Fakticky všechny závažné překážky byly odstraněny a byla
předběžná dohoda, že dojde k rekonstrukci během letošního léta,
tedy v době, kdy poklesne kvůli letním prázdninám v mateřské škole
i provoz v této ulici. Již několik let
máme projekt, letos i peníze v rozpočtu hl. m. Prahy. Dne 12. února
byly na magistrátu otevřeny obálky s nabídkami firem a od té doby
začal neuvěřitelný proces zdržování realizace požadované rekonstrukce ulice Ke Kašně. Teprve po
deseti (sic!) týdnech od otevření obálek došlo 27. dubna k jejich
hodnocení. Následně byla příprava rekonstrukce „zaparkovaná“ na
odborech Magistrátu hl. m. Prahy.
O měsíc později, dne 28. května,
jsem prostřednictvím jednoho
z opozičních zastupitelů na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy
interpeloval primátorku, resp. odpovědnou radní, proč materiál už
čtrnáct marných dní doslova leží
na odboru veřejných zakázek. Bylo
mi přislíbeno, že dojde k rychlé nápravě. Stalo se tak ale až 18. června
na dalším zasedání Zastupitelstva
hl. m. Prahy po mé další intervenci. Materiál byl v úterý 23. června
předložen Radě hl. m. Prahy k finálnímu schválení. K mému naprostému zděšení pro jeho schválení
chyběl jeden jediný hlas, a proto se
s rekonstrukcí toto léto můžeme
rozloučit. Zcela nepochopitelné.

Z neoficiálního, ale dobře informovaného zdroje vím, že se proti
rekonstrukci postavili radní hl. m.
Prahy z té strany, která nám z plakátů před volbami slibovala, jak
všechno prostě a jednoduše zařídí.
Jsem ze situace zoufalý, protože
rada hlavního města neumí za čtyři
měsíce určit vítěze, který je podle
jednoduchých kritérií znám právě
od okamžiku otevření obálek, tedy
od února. Budu u nejvyššího vedení Prahy intervenovat i nadále.
Na závěr trochu dobrých zpráv.
Jistě jste si všimli, jak nám doslova prokoukla libušská hasičárna
na Libušské ulici. Budova je nejen
zateplena, ale došlo i ke změně tepelného zdroje na úsporné tepelné
čerpadlo. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků v Písnici se
dočkala zateplení a nové fasády. Je
krásné, že nový kabát oblékla právě v roce 130. výročí od svého založení. Všem, kteří se na obou akcích v uplynulých týdnech podíleli,
velice děkuji. Vše proběhlo rychle
a i přes drobné komplikace nakonec k velké spokojenosti všech.
Ukázkové příklady, že když se chce,
tak to jde.
Krásné léto vám všem
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

PODĚKOVÁNÍ VŠEM SPORTUCHTIVÝM SENIORŮM
aneb ZE SENIORŮ JSOU JUNIOŘI
Pravidelné a mírné cvičení přináší jednoznačný prospěch našemu tělu
v mnoha směrech − o tom by vám mohli vyprávět senioři navštěvující
rehabilitační cvičení v Klubu Junior na sídlišti Písnice.
Každé pondělí a středu před desátou hodinou dopolední můžete zahlédnout tyto báječné seniory, jak se
scházejí v hojném počtu, přicházejí
s úsměvem a dobrou náladou, odcházejí s pocitem duševní svěžesti
a vylepšení fyzické kondice − cvičením se zbavili bolestí všeho druhu.
Díky cvičení si protáhli důkladně
celé tělo a osvojili si dobrou techniku dýchání, což je mimo jiné velmi
podceňované cvičení bojující nejen
proti stresu a únavě, navíc nám udržuje zdravé plíce, což vede k vyšší
tělesné odolnosti a ke snížení únavy. Únava je také jedním z příznaků,

že člověk není ve formě, začne se
tedy vyhýbat fyzické aktivitě z důvodu, že se cítí brzy unavený. Je tedy
potřeba rozbít tento bludný kruh,
stačí jen navštívit Klub Junior a přijít na naše cvičení − vítáme všechny
seniory bez rozdílu věku a kondice.
Poděkování rovněž patří skupině vědychtivých seniorů, navštěvujících pravidelné přednášky
o lidském těle, jeho fyziologii, ale
také o některých nemocech i s návody, jak se jim pokusit předcházet.
Oceňuji touhu seniorů po vzdělávání v této zajímavé vědní disciplíně,
která se týká každého z nás. Senioři

mají za sebou rok přednášek, získali podrobné znalosti o kostech,
svalech a kloubech, včetně poruch
svalové soustavy a její nerovnováhy. Vědí, k čemu nám slouží bránice a pánevní dno, podrobně jsme
probrali srdečně cévní systém, ale
i vylučovací či nervový systém, nezapomněli jsme ani na zásady první pomoci a správné výživy nejen
v seniorském věku. Všem patří mé
vřelé poděkování. Jsem opravdu
velmi ráda, že jsem dostala příležitost cvičit s velmi příjemnými lidmi,
kteří jsou pro mne inspirací, jsou
plni života a já jim všem přeji věčné
mládí; stáří budeme čelit společně.
Připojuji i přání krásně prožitého
léta, nových zážitků z cestování
a klidného odpočinku na chalupách.

Po prázdninách se na vás i na
nově příchozí velmi těším.
Bc. Eliška Froňková, tel.: 776 018 191
Vážení senioři, dovolte popřát vám všem letní měsíce plné
radosti a relaxace. Těším se na
shledanou při podzimních pokračujících kurzech rehabilitačního cvičení, cvičení na balančních míčích, trénování paměti,
chůze nordic walking a PC výuky, k nimž podrobnější informace naleznete v zářijovém čísle
časopisu U nás.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty
pro oblast sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy
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LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK
Městská část Praha-Libuš pořádala 13. června 2015 tradiční kulturní
a společenskou akci Libušsko-písnický jarmark.
Jarmark se konal na prostranství
spol. ČEZ, a. s., v písnickém sídlišti
od 14 do 18 hodin. Program zahájila
zástupkyně starosty paní Ing. Lenka Koudelková.
I když nám počasí opět moc
nepřálo, střídaly se na dvou pódiích: hudební skupina Pohoda
a vystoupení Mažoretek Star Praha, mažoretky ZUŠ Harmony Dolní Břežany, taneční skupina z KC
12 Rebelky, děti ze Sokola Libuš,
dále ukázky renesančních tanců,
vystoupení dětí z Body Pointu −
fitness centra a na závěr Lví tanec
z Vietnamu.
Celou akci zakončilo malé disco
pro děti, které si mohly zatančit na
pódiu. Jako poděkování si odnesli
všichni vystupující malou odměnu
od městské části a sponzorů.
Během akce probíhalo mnoho
doprovodných programů: například skákací hrad, skákadlo s míčky
pro nejmenší, jízda zručnosti, skluzavka pro malé, dětský koutek, mi-
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nigolfová dráha, horolezecká stěna
a soutěže pro děti i dospělé.
Ve stáncích bylo možno zakoupit
květiny, korálky, šperky, paličkované
výrobky, háčkované výrobky, keramiku, výrobky z přírodních materiálů,
košíky, levandulové panenky a další.
Mateřské centrum Kuřátko připravilo program pro menší děti.
V dalším stánku proběhl loutkařský workshop, kde si děti mohly
vyzkoušet vodění loutek.
Občerstvení zajišťovala Restaurace Modrá ryba, Staročeské trdlo,
asijská kuchyně a občerstvení ve
stylu „fresh“.
Velký dík patří sponzorům:
ČEZ, a. s., DDD servis, s. r. o.,
DKNV stavební, s. r. o., Saparia, a.
s., Wertheim, spol. s r. o, Pro Trade,
s. r. o., Vetnemo, s. r. o.
Eva Cochová, odbor správní
a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Jaroslava Klemešová
a Jana Martínková
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FOOD REVOLUTION DAY aneb SALÁTOVÁNÍ
Food Revolution Day je kampaň, kterou organizuje Jamie Oliver Food
Foundation a The Good Foundation. Smyslem je inspirace ke změnám ve
stravování a podpora kvalitních a regionálních potravin. V současnosti
se dne účastní 74 zemí z celého světa a více než 900 ambasadorů, kteří
rozšiřují povědomí o této věci.
Mluvit o jídle s dětmi je důležité
již od jejich časného věku: učit je
vařit, nechávat je ochutnávat a objevovat, co je dobré. Jednou z organizací zapojených do Food Revolution Day je i Chefparade, která
právě pro děti vybrané z různých
škol připravila akci na toto téma.
Do dalších vybraných tříd potom
posílá bedýnky s ovocem a zeleninou na přípravu smoothies, svačin
a salátů a také kuchařské knihy.
Nás v Mateřské škole K Lukám
o akci informovala paní Plánková,
která v organizaci Chefparade pracuje a jejíž děti naši školku navštěvovaly. Do akce jsme se přihlásili,
získali jsme materiály, které jsme
vytiskli a připravili pro děti.
Food Revolution Day připadl
na pátek 15. května. Den předem
nám byla doručena zásilka: bedýnka ovoce, zeleniny, kniha receptů,
časopisy. Paní kuchařka připravila
pro tento den zdravý oběd, těstoviny s tuňákem, a děti si samy
připravovaly zeleninový salát s di-

pem. Krájely, trhaly, dokonce stříhaly různé druhy zeleniny, míchaly dip z jogurtu a dalších přísad.
Ochutnávaly rozličné ovoce. Na
pracovních listech určovaly, z čeho
jaká surovina pochází, hledaly suroviny v obchodě (řešily labyrinty),
prohlížely si potravinovou duhu,
třídily potraviny do potravinové
pyramidy. Velkou potravinovou pyramidu si děti ve třídě Měsíček vytvořily na koberci a třídily potraviny z dětského obchůdku. Při všech
činnostech jsme si užili prima zábavu a mnohému jsme se naučili. Náš salát jsme dávali ochutnat
i maminkám. Moc jim chutnal.
Další suroviny na nás čekaly
v ledničce a v pondělí ráno jsme si
připravili další salát podle dodané
kuchařky J. Olivera.
Co si děti samy připraví, to si
rády sní. Vaření je baví.
Těšíme se na další akci.

FOOD REVOLUTION – SKUTEČNÉ JÍDLO
Food Revolution je celosvětové hnutí lidí, kteří milují jídlo a sdílením svých zkušeností, dovedností a znalostí s ostatními se ve
svém okolí snaží vrátit kvalitní, lokální..., prostě skutečné jídlo do
každodenního života.
Cílem Food Revolution týmu je spojovat lidi s podobným zájmem
a společně podněcovat své okolí k návratu skutečného jídla do rodin, škol, restaurací...
Přidejte se k nám! Jídlo je základní součást lidského života, tak proč
mu nevěnovat trochu pozornosti a ještě si to pořádně neužít?
Zdroj: www.facebook.com/FoodRevCzechRep, upraveno (red)

Marta Hrubá, MŠ K Lukám
Foto: archiv MŠ K Lukám
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PÁLÍ NÁS PALMOVÝ OLEJ, UŽ PODRUHÉ
Během čtvrtého červnového podvečera se v zasedací místnosti městské
části Praha-Libuš konal v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje seminář na téma: „Pálí nás palmový olej aneb Jak je jídlo propojeno
s udržitelným rozvojem?“
Přednášející a odborníci na palmový olej nejprve navodili téma
prostřednictvím
francouzského
dokumentárního filmu, ve kterém
byly představeny různé aspekty
pěstování, konzumace a využití
palmového oleje. Následovala debata s hosty, s režisérem Michalem Gálikem ze sdružení Lestari
a Christine Moritzovou ze společnosti Glopolis. Diskuze se vedla k otázkám osobní zkušenosti
z indonéských ostrovů, k životu
místních lidí, statistickým údajům

o palmovém oleji, škodlivosti
palmového
oleje
na
lidský
organismus, výskytu palmového
oleje v potravinách, chemickém
průmyslu, dopravě. A třeba také
k porovnání palmového, řepkového,
slunečnicového a dalších olejů.
Šokující byly informace o ne-udržitelnosti plantáží s palmou olejnou
a důsledcích jejího pěstování na
půdu, vodu v okolí a zdraví ostrovních obyvatel.
Hosté na závěr poradili zájemcům, kde je možné nalézt seznam

výrobků obsahujících palmový olej
a těch, které jsou bez něj. Například na stránkách Koalice proti
palmovému oleji www.stoppalmovemuoleji.cz je k nalezení i seznam
názvů, kterými se tento olej označuje ve složení jednotlivých výrobků. Další informace jsou také na
stránkách Glopolis, o. p. s., http://
glopolis.org/cs/palmovy-olej/,
nebo Lestari, o. s., www.lestari.cz.
Ze všech pohledů to byl zajímavý seminář se spoustou racionálních informací i osobních prožitků.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Jana Martínková

LAČHE ČHAVE

NIT ŽIVOTA V ROZHLEDNĚ
Nízkoprahový klub Rozhledna se zabývá poskytováním sociálních služeb
dětem a mládeži ve věku od 6 do 15 let v Praze-Libuši a na Praze 12 a sídlí v budově ZŠ Smolkova. Co se v Rozhledně děje?
Dne 18. května jsme v našem
zařízení přivítali lektorku Michaelu Štefanovu z Textilní dílny Nit
života. Dílna je projektem organizace Lačhe Čhave, který za finanční podpory Nadačního Fondu
Albert probíhal v Dětském domově v Dolních Počernicích na Praze
14 od září 2014 do konce května
2015. Do cílů a poslání dílny patří
nejen rozvoj zručnosti a kreativity dětí, ale i recyklace a ekologická a ekonomická úspora, těsně
propojená s finanční gramotností.
Během tvořivého odpoledne v klubu se děti věnovaly výrobě kar-
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nevalových masek. Stačí tak málo
– jen list papíru pro šablonu, pestrobarevná látka, šňůrky na vázání
a kouzelný přístroj – tavicí pistole,
s níž si mohli všichni přítomní zkusit pracovat pod dohledem naší šikovné lektorky.
Další zajímavou aktivitou se stálo multikulturní odpoledne, které
probíhalo v neděli 24. května. Rozhlednu oslovily účastnice projektu

ACCESS:
aktivní
občanství
a zvýšení politické participace migrantské mládeže, který probíhá
pod záštitou organizace IOM (International Organization for Migration), s tím, že by chtěly pro
naše klienty uspořádat víkendové
setkání. Tři usměvavé slečny
z Ruska a Chorvatska, Káťa, Maja
a Viktorie, nám věnovaly svoje
odpoledne a připravily skvělý program. Vytvářeli jsme společnou
mandalu, kde každý mohl vyjádřit
svůj postoj a zkušenost s migrací
prostřednictvím barev a vzorů. Po-

tom jsme měli možnost popovídat
si u čaje se sladkostmi a vyprávět
si navzájem svoje příběhy a příběhy své rodiny. Dozvěděli jsme se
například, jak se stěhuje z Ukrajiny
do Čech, jak se řekne srbsky „potřebuji peníze“ anebo co znamená
být dítětem dvou kultur. Na konci
byli účastníci odměněni drobnými dárky za aktivní zapojení se do
programu.
Za tým Rozhledny Anna Shalygina,
pracovnice v sociálních službách
Foto: Anna Shalygina
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FOTBALISTÉ ZE ČTYŘ ŠKOL
SE UTKALI NA HŘIŠTI KLOKOTSKÁ
Na středeční dopoledne 10. června městská část Praha-Libuš vyhlásila fotbalový Turnaj čtyř škol. Všechny
týmy se sešly na libušském hřišti Klokotská.
Turnaj se konal již potřetí, začínali jsme při příležitosti otevření
hřiště Klokotská v roce 2013. Každý rok zveme čtyři základní školy:
Meteorologickou, Smolkovu, z Písnice a z Kunratic. ZŠ Smolkova se
tentokrát z účasti omluvila, a tak ji
zastoupila ZŠ Jílovská.
Na hřiště týmy dorazily v plných
sestavách a začaly hrát podle základního rozpisu: každý s každým.
Z těchto utkání vzešli dva finalisté – ZŠ Jílovská a ZŠ Kunratice. Ví-

tězem turnaje se s přesvědčivým
skóre 30:2 stal tým ze Základní
školy Jílovská. Druhé místo vybojovali hráči z Kunratic a třetí skončil tým základní školy Meteorologická. Přestože sestava z písnické
školy skončila čtvrtá, zasloužila si
ocenění, mimo jiné za jedinou dívčí
hráčku – brankářku týmu.
Pro vítěze byly připraveny poháry a diplomy. Nezapomnělo se ani
na zdravou svačinu a dostatek tekutin. Sportovní část turnaje měl

na starosti a soudcoval Tomáš Moravec z FSC Libuš.
Děkuji všem letošním účastníkům a organizátorům a přeji krásné léto.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Zajímavé okamžiky letošního
Turnaje čtyř škol zachytil
ve fotoreportáži Kryštof Štafl.

HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ
MŮŽE BÝT I VAŠE!
Místem konání Turnaje čtyř
škol bylo hřiště Klokotská,
které je přístupné veřejnosti. Patří městské části Praha-Libuš a nachází se v ulici
Mílová. Hřiště je uzpůsobené pro různé míčové sporty,
vybavené zázemím a půjčovnou základního sportovního vybavení. Zahrát si na
něm může každý, kdo si zarezervuje termín na webových stránkách www.praha-libus.cz. Více informací
naleznete v tomto čísle časopisu, v pozvánce Zamluvte si hřiště na léto na str. 35.
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MALÍ CYKLISTÉ ZÁVODILI V MODŘANSKÉ ROKLI
Mladí členové Žákovského zastupitelstva Praha-Libuš uspořádali jako
každý rok v rámci kampaně Dny bez úrazů cyklisticko-bezpečnostní akci
v Modřanské rokli. Cyklojízdy 2015 se účastnili žáci ze Základní školy
Meteorologická a žáci z nedaleké English International School.
Místem konání je vždy hřiště
Skalská, kde jsou připravena stanoviště s různými druhy soutěží
a také jízda zručnosti. V Modřanské
rokli pak probíhá samotný závod na
kolech. Trať je náročná hlavně svou
druhou částí, kde závodníky prověří táhlý kopec z Modřanské rokle až
do ulice Brunelova. I když se zdají
ostatní úseky relativně bezproblémové, najdou se místa, kde je nutno zvýšit pozornost a zajistit dohled. Třeba při průjezdu závodníků

ulicí Nad Šejdrem nebo při prudkém
sjezdu od fitness prvků na sídlišti
Písnice do rokle. I letos tato místa
zaskočila nejednoho závodníka.
Počasí letos 23. května, v den
konání Cyklojízdy, nebylo příznivé,
proto se všechna stanoviště ze Skalské přesunula do tělocvičny základní
školy. Také útvar prevence Městské
policie Praha zde postavil překážkovou dráhu, na které si žáci mohli
ověřit své cyklistické dovednosti. Samotný závod v rokli se ovšem

KLUB JUNIOR BAIONŠÓMJÓ
Středoevropská premiéra unikátního cvičení baionšómjó, tedy harmonického chorálu či chcete-li souznění, se uskutečnila v neděli
7. června v Klubu Junior.
Techniku baionšómjó původně vyvinutou tibetskými
mnichy mělo několik českých průkopníků možnost
studovat v Itálii na stáži
významného
japonského
učitele aikidó pana Hiroši
Tady a následně ji nyní zprostředkovat právě zde v Libuši i dalším zájemcům z celé
České republiky.
Jedná se o koordinované
znělé vydávání hlásek „u“,
„o“, „a“, „e“, „i“. Vzniklé vibrace pak prostupují vnějškem i vnitřkem těla a umožní mj. pročistit a zlepšit jeho
funkci. V tomto ohledu jde o cvičení vhodně doplňující pravidelná
očistná cvičení (misogi), pořádaná
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klubem aikidó Libuš vždy na začátku každého měsíce. Aktuální cvičení viz web, popř. facebook.
Tentokráte se cvičení zúčastnila dvacítka nadšenců
z celé Prahy (zastoupeny
byly mj. Petřiny, Zahradní
město, Pankrác nebo Hostivař) a také přilehlého okolí
(Zbraslav, Hořovice či Říčany). Rekordman dokonce vážil kvůli této výtečné
aktivitě cestu až z místa
vzdáleného zhruba sto kilometrů!
Podle následných příznivých, ba dokonce nadšených reakcí můžeme soudit,
že se cvičení zdařilo.
Michal Hájek, Ph.D.
Klub Junior, Na Okruhu
395/1,
142 00 Praha 4, www.klubjunior.cz
Kontakt: Ing. Koudelková,
602 273 968, kjunior@centrum.cz

uskutečnil i za neustávajícího deště,
a tak se více než stovka cyklistů snažila dosáhnout co nejlepšího času na
trati dlouhé 2,5 km. Chvílemi to byl
opravdu nesnadný souboj.
Cyklojízda, pořádaná již posedmé, se stala oblíbenou akcí, o čemž
svědčí i letošní hojná účast dětí
z anglické školy. Ty vzaly závod
opravdu vážně a poctivě se na něj
připravovaly. A příprava se vyplatila,
protože mezi vítězi v jednotlivých
kategoriích se neztratili a měli oceněné několikrát na stupních vítězů.
Cyklojízdu organizují členové
Žákovského zastupitelstva, zajišťují sponzory, odměny i spolupráci s Městskou policií Praha a cyk-

listickým oddílem. Vyzkouší si jak
přípravu, tak i realizaci takovéto
akce, učí se pracovat v týmu, rozdělit si úkoly a vzít za ně zodpovědnost. Všechny získané zkušenosti se jim budou hodit.
Děkujeme sponzorům Cyklojízdy, prodejně kol Cykloemap z Písnice, Městské policii Praha, Úřadu
městské části Praha-Libuš a drobným sponzorům. Akce byla součástí kampaně Dny bez úrazů.
Jana Martínková, koordinátorka
projektu Zdravé město a místní
Agenda 21, ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Jana Martínková
a Kryštof Štafl

VOLEJBAL NA LIBUŠI
Na kurtech u libušské sokolovny se ve čtvrtek 28. května hrála současně
dvě mistrovská utkání ve volejbale. To se nestalo už pěknou řadu let.
V tomto utkání muži Sokola Libuš porazili tým Košíře A a ženy podlehly
týmu Michle. Přijďte někdy povzbudit libušské týmy.
Honza Popelka, foto autor
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ZŠ METEOROLOGICKÁ

CYKLOJÍZDA
Při tradiční Cyklojízdě, letos 20.
května, naši třídu 1.B reprezentovalo 12 žáčků. Byl to náš první závod. Všem děkuji za účast!
Naše ohlasy:
Eliška: Ráno nám dva páni zkontrolovali kola a helmy. Po kontrole
nám páni policajti dali test o bezpečnosti chování na silnici. Před
závodem jsme si projeli dráhu šikovnosti u tělocvičny. Nakonec
jsme jeli závod, který začínal na
hřišti ve Skalské ulici. Potom jsme
pokračovali do rokle a zpátky do
kopce ke škole. Všichni žáci dostali medaile a odměny. Moc se mi to
líbilo!
Áňa P.: Bylo to hrozně dobrý, až na
ten kopec, který byl hustej. Musela
jsem kolo tlačit.
Adámek: Mně se to strašně líbilo,
ale čekal jsem lepší odměny.
Davídek H.: Mně se to docela líbilo, ale čekal jsem, že budou kratší
přednášky a delší závod. Jsem velice nespokojený se svačinou. Co
si máma myslí, že mně stačí jenom
rohlík s medem?
Matyáš: Štvaly mně kopce − hrůza!!!
Připravila Jindra Němečková,
třídní učitelka 1.B
Foto: Jana Martínková

fotbal se rázem zaplnilo. Jela s námi
poprvé zdravotnice Katka, maminka dvou dětí. Děti se jmenovaly Matěj a Klára. Matěj za chvíli dostal
přezdívku Minimates. Minimates
byl nejmenší ze tří Matějů. Také tam
byl Matěj Sybr, kterému jsme říkali
Maximates. Byl to náš vychovatel.
Matěj pro nás připravil olympiádu
v plížení, slalomu, skoku do dálky,
přetahované, vrhu kamenem do dálky, házení šiškou na cíl a v běhu terénem. Ušli jsme dohromady 50 km,
z toho byl nejdelší výlet 11,5 km. Prostě super škola v přírodě.
Tomáš Řezanka
Nejvíc se mi na škole v přírodě
líbilo, jak nám pan vychovatel Matěj
vyprávěl o pašerákovi, který se jmenoval Jan Podskalský. Měl kamaráda
Antonína a svoji milou Janu. Ta měla
otce, který nechtěl, aby se měli rádi.
Jednou, když nesl poklad pro svou
milou, zasvítila na něho světla. Vě-

děl, že ho chytili policajti. Běžel, co
mu síly stačily, a v rychlosti zakopal
poklad. Každý večer jsme dostali šifru a vyluštili 1 pravidlo pašeráka. Na
konci týdne jsme jich věděli všech
5. V pátek jsme měli noční bojovku
a dozvěděli jsme se, kdo zradil Jana
Podskalského. Museli jsme obtisknout palec na smlouvu, že to nikomu
neřekneme. Po bojovce nás v hotelu
čekal poklad. Bylo to skvělé!
Bára Tachecí
Bylo to super! Každý den jsme
šli na výlet nebo procházku. Ale nevyhnuli jsme se učení, každý den:
český jazyk, matematika, někdy
zdravověda, hudebka nebo člověk
ve světě. Náš nejdelší výlet měřil
11,5 km. Večer byly vždy kvízy, občas
černé historky nebo čtení. Jídla byla
vždy dobrá, na rozloučenou jsme
dostali dokonce pohár. Nesměla
chybět ani bojovka a olympiáda.
Noční hra byla moc hezká (i když

jsem ušla jen dvě svíčky). Téma bylo:
příběh o pašerákovi Janu Podskalském. Byl to strašidelný a napínavý příběh. Přesto byl nejlepší, který
jsem slyšela. Moc se mi ale nelíbila
černá postava. Nejdřív jsem se bála,
ale pak mě to přešlo.
Sabinka Štěpánková
Počasí bylo někdy nic moc, ale
taky zase někdy svítilo krásně slunce. První den nás překvapil sníh. Odpoledne jsme šli na výlet ušli 10 km.
Večer byla bouřka, blesky, hromy.
Druhý den byla zima, ušli jsme jen 2
km. No prostě mini výlet, ale viděli
jsme chlupaté krávy. Měli jsme kruhový trénink. Třetí den jsme byli na
výletě ve sklárně. Koukali jsme na
vyfukování skla, bylo to moc zajímavé. Čtvrtý den byly čarodějnice,
opékali jsme buřty a „maršmelouny“. Byli jsme trošku unavení, protože jsme přes den ušli 12 km. Pátý
den jsme byli venku a večer to bylo
nejlepší, protože jsme se klouzali v bahně. Bylo to fakt boží! V noci
jsme měli bojovku, šli jsme po svíčkách, a když jsme se vrátili zpátky
na pokoj, byl tam poklad pašeráka. Šestý den jsme byli na výletě na
věži Štěpánka a nakupovali jsme.
Po obědě jsme stavěli domečky pro
skřítky. Potom jsme měli olympiádu. Škola v přírodě byla super!
Terka Hálová
Na místě se mi moc líbila hezká příroda a náš penzion U Pašeráka. Vše bylo na jedničku: paní učitelka, Matěj i Katka. Škola v přírodě
se mi moc líbila, nikdy na ni nezapomenu. Paní učitelko, moc děkujeme.
Eliška Doleželová
Upraveno (red)
Ze školy v přírodě v Rejdicích v Jizerských horách.
Foto: Hedvika Mašková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ MÝMA OČIMA
Ukázky originálních prací dětí 3.
A, zaslaných jako elektronický úkol:
Na škole v přírodě jsme tentokrát byli poblíže Kořenova ve vesnici
Rejdice. Byli jsme ubytováni v penzionu U Pašeráka. Pan kuchař nám
strašně dobře vařil a nebyly skoro
žádné zbytky. Pan kuchař měl bílého pejska, který mohl skoro všude
běhat, a mohli jsme si ho pohladit.
Venku byly dvě trampolíny, na kterých většinou skákaly jenom holky,
ale kluci si také moc rádi zaskákali. Ale fotbal si nemohli nechat ujít
hlavně kluci. Vzali si míč a hřiště na

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO
V LITOMĚŘICÍCH
Někteří členové Žákovského zastupitelstva se 15. května zúčastnili konference v Litoměřicích, kde
se sešli zástupci zastupitelstev
a mládeže. Úvodem jsme zhodnotili práci a efektivitu těchto zastupitelstev. Byly zde různé přednášky
o dalších chystaných akcích mladých, skupinové práce ve dvojicích,
poté následoval oběd. Na závěr se
uskutečnil workshop zaměřený na
procvičení komunikačních dovedností a zhodnocení akce. Doufáme,
že příští rok se do Litoměřic znovu
podíváme.
Vojta Voplakal,
Cem M. Bayraktar, 8. A
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ZŠ PÍSNICE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
– CO NÁM DAL A VZAL
Konec června, závěr klasifikace,
blížící se prázdniny, vedro střídá
bouřky a třinácti stupňové „mrazy“.
Vyučovací hodiny se pomalu, zato
však jistě začínají podobat spíše
komedii se zvířecí tematikou. Decibely v době přestávek již nestačí
na stupnici běžně dostupných měřicích přístrojů (při poslední kontrole prasklo příslušníkovi městské
policie na tomto zařízení sklíčko!).
Rychlost pohybujících se dětí se
začíná vymykat kontrole a mnohdy
je proto ani nelze zaznamenat pouhým lidským okem. Do toho občas
spěšně proběhne učitel s vytřeštěným pohledem, věštícím brzké
nervové zhroucení. V ruce obyčejně
třímá stoh lejster, z kterého mu čas
od času nějaký papír vypadne. Toho
si však dotyčný většinou nevšimne,
a tak stráví zbylé dvě hodiny jeho
hysterickým dohledáváním. Všichni se již těší na zasloužené volno.
Tak vypadá konec školního roku,
který byl jako obvykle prošpikovaný
akcemi všeho druhu. Opět nás navštívila skupinka zahraničních studentů v rámci týdenního projektu
Edison, společně jsme oslavili Vánoce školní besídkou a účastí na rozsvěcení písnického vánočního stromu. Na jaře jsme oslavili příchod
jara a jeli na školu v přírodě. Ve škole
také proběhla rekonstrukce – zateplení celé budovy, převlečení školy
do nového kabátu a výměna všech
vchodových dveří. Bohužel jsme
tak přišli o naše krásné historické
vstupní dveře s kulatými okny, které byly z tepelného hlediska nevyhovující. Jsou však pečlivě schované
pro případ, kdyby se je v budoucnu
podařilo upravit tak, aby dané požadavky naplňovaly. Velikým úspěchem je příslib prázdninového bourání tzv. „pastoušky“ na sousedním
pozemku, na jejímž místě by měla
vzniknout školní tělocvična.
Žáci i učitelé se v průběhu roku
zúčastňovali nejrůznějších vzdělávacích akcí, školení a seminářů.
Všichni bychom tak měli být zase
o něco chytřejší, vzdělanější, kultivovanější a o něco blíže světlejším
zítřkům.
Veronika Frydlová
Foto: Blanka Chýlová
NASTAL ČAS LOUČENÍ...
Poslední zvonění v naší škole dá
všem na vědomí, že začínají letní
prázdniny a že odcházejí po pěti letech naši páťáci. Za tu dobu vznikla
ve třídě mezi některými pevná přá-
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Písnická škola v teplejším kabátě.

telství, která snad vydrží i nadále.
Naši milí absolventi, přejeme vám,
abyste si na nové škole našli také
tak dobré kamarády. Abyste zúročili
všechny vědomosti, které si od nás
odnášíte, aby se vám i jinak dařilo
a byli jste úspěšní. Budeme vám držet palce, vzpomínat a doufat, že se
někdy na nás přijdete podívat, abychom mohli společně zavzpomínat
na léta minulá. Hodně zdaru všem!
Učitelský sbor
Chodím do 5. třídy ZŠ L. Coňka,
a to znamená, že budu přestupovat na jinou školu. Bude se mně
stýskat po spolužácích, ale doufám, že se tady budeme dále scházet. Hodně se mně bude stýskat
po p. učitelkách. Hlavně mi bude
chybět paní učitelka Věra Brigantová, která mě nejvíce naučila. Je
to moje třídní a já vím, že je milá,
ale zároveň i přísná, a to je dobře.
Nesmím zapomenout na paní ředitelku Blanku Chýlovou a na paní
zástupkyni Janu Daňhelkovou,
které zde vymýšlejí různé akce,
např. Oslavy jara, jarmark, Edison,
orientační běh a spoustu dalších.
Určitě se na některé z nich ráda
přijdu podívat.
Katka Radová
Pět let uplynulo jako voda a ani
se nechce věřit, že už končí poslední rok našeho studia. Tuto školu
jsem si vybrala nejen pro jazykové
možnosti, které nabízí, ale i pro její
rodinnou a příjemnou atmosféru. V 1. až 3. třídě byla naší třídní
paní učitelka Kadidlová. Ve 4. a 5.
třídě pak paní učitelka Brigantová, se kterou jsme jezdili na krásné výlety. Díky ní jsme rovněž byli
dobře připraveni na zkoušky z českého jazyka na gymnázia a jazykové školy. Ráda budu vzpomínat na
roky prožité v této škole a doufám,
že s kamarády, které jsem si zde
našla, budu i nadále v kontaktu.
Klaudia Rohn

Loučí se 5. třída.

Na této škole jsme prožili pět
krásných let. Už je konec školního roku a mně dochází, jak moc
se mně bude stýskat. Po naší paní
učitelce třídní V. Brigantové, která
mě poslední dva roky učila, po paní
ředitelce i zástupkyni a ostatních
p. učitelkách, ale hlavně po mé třídě a všech kamarádech, které tu
mám. Byla tu spousta akcí, na které
jsem se vždycky těšila, a doufám,
že na škole, kam jdu, to bude podobné. Připravili jsme si program
na poslední zvonění. Už se na něj
moc těším a doufám, že se nám to
povede a neodejdeme s ostudou.
Tato škola mně přirostla k srdci, že
se mi ani nechce odejít. Bylo to tu
krásné!
Kačka Macková
Od 1. do 5. třídy jsem chodila
do školy v Písnici. V 1. třídě jsem
měla dost problémů, protože jsem
hyperaktivní a nemohla jsem si
zvyknout sedět v klidu v lavici
a poslouchat celou hodinu paní
učitelku. Celých pět let mám asistentku pedagoga, která mně
pomáhá s učením i s úkoly. Ve 4.
a také v 5. třídě máme jako třídní učitelku p. V. Brigantovou, po
které se mi bude nejvíc stýskat.
Byla spravedlivá a hodná, i když
mně občas napsala poznámku za
vyrušování v hodinách. Myslím,
že celá naše třída ji má moc ráda.
Ze všech předmětů jsem měla nejraději Tv a Vv. Baví mě kreslit od
malička. Mám i pár kamarádů, se
kterými se sejdu v nové škole Meteorologická, kam nastoupím po
prázdninách do 6. třídy. Na školu v Písnici budu vzpomínat ráda
i přesto, že moje začátky nebyly
zrovna nejlepší.
Anežka Janoušková
Zážitky, vzpomínky, kamarádky,
všechno, co jsem za těch pět let
ve škole prožila, si budu navždy
pamatovat. Jak jsme na hrábích

pletli šály, spali ve škole, hráli různé hry, na kino a spoustu popcornu
i na vánoční dárky. Každý rok jsme
se na konci školního roku rozešli
a znovu se zase sešli. Vzpomínky zůstanou na paní učitelky, na
dobré i ty zlé situace, které jsem
prožila. Na krušné chvilky u tabule a fronty na oběd. Nejvíce se mně
bude stýskat po mých kamarádech
a p. učitelkách.
Johanka Hůrková
Foto: Marie Štaflová
ŠKOLA V PŘÍRODĚ V HRACHOVĚ
Do střediska CK Star Line na Sedlčansku jsme jeli plni očekávání. Lákal nás název pobytové hry Po stopách Elda a Ráda, věděli jsme, že to
letos bude o Indiánech a kovbojích.
Většina dětí jela do známého
prostředí a prvňáčkům se areál
hned zalíbil. Mohli jsme každý den
vidět živého klokana, kozy, papouška, morčata. Nabitý odpolední program sice občas pokazil déšť, ale
většina skupin postupně využila
všechna sportoviště: lanový park,
hřiště na míčové sporty, minigolf,
střelnici, arénu živého fotbálku.
Dvakrát si všichni účastníci užili
i večerní diskotéku v prostorné jídelně. Při celodenním výletu jsme
navštívili skanzen, zámek Vrchotovy Janovice, sedlčanské náměstí. Nakonec jsme našli i rozhlednu
Drahoušek. Na večeři jsme dorazili
se zpožděním, pořádně unavení.
Týden nám utekl velmi rychle.
Hodně školáků bylo smutných, že
společné bydlení, soutěžení, hry
a výlety končí. Někteří se radovali, protože se jim začalo stýskat po
domově.
Jitka Jandová, třídní učitelka 3. třídy
Foto: Jitka Jandová
VŠICHNI JSME TU DOMA
Cílem projektu Všichni jsme tu
doma je poutavou formou seznamovat děti s odlišnostmi a barevností kultur světa. První díl multi-
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Na škole v přírodě

Projekt Všichni jsme tu doma

V Dendrologické zahradě v Průhonicích

V ateliéru Cyrila Hančla

kulturních divadelních představení
se jmenoval Cestujeme Asií. Děti
nadšeně sledovaly zajímavý příběh
holčičky, která trávila spoustu času
u počítače a maminka jí počítač
očarovala a holčička byla vtažena
do počítače, kde cestovala po různých asijských zemích.
Děti pozorovaly výkony sehrané
herecké dvojice se zájmem a s radostí se zapojovaly do všech soutěžních úkolů. Vyzkoušely si např.
nosit nákup na hlavě, psát zprava
doleva, jíst hůlkami a dostávaly
různé hádanky. Rovněž kostýmy
herců a kulisy korespondovaly
s kulturou státu, který právě navštívili, ať už to byla Čína, Indie,
či Japonsko. Součástí představení
byly i vystavené barevné fotografie z cest. Divadelní představení bylo přijato s nadšením a již se
těšíme na pokračování v příštím
roce.
Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová
KERAMICI U KERAMIKA
Dovolte, abychom se touto cestou podělily o hezký zážitek, který
nám přichystal pan Hančl. Poprosily
jsme ho, aby nás nechal nahlédnout
do své keramické dílny. Přijal nás

s úsměvem, provedl zahradou plnou nádherných soch a usadil okolo
hrnčířského kruhu. Pak začal úplný
koncert, který jsme sledovaly s otevřenou pusou. Pod jeho rukama
s úžasnou lehkostí vznikala čajová
konvička nebo miska a k tomu nás
seznamoval s pracovním postupem.
Potom jsme důkladně prošmejdily dílnu, aby nám nic neuniklo.
Panu Hančlovi a jeho manželce
asi trochu vstávaly vlasy na hlavě,
naštěstí jsme nic nerozbily. Nyní
už víme, jak tvoří keramik a že se
máme ještě co učit. Děkujeme.
Děti z keramického kroužku
ZŠ Písnice
Foto: Radka Vlčková
V DENDROLOGICKÉ ZAHRADĚ
Víte co bylo báječné? Všechny
děti dostaly na začátku exkurze
pracovní sešity a celou cestu je doplňovaly. Tudíž nemohly vymýšlet
hlouposti…
Nejvíce děti v Dendrologické zahradě v Průhonicích zaujalo
pozorování drobných živočichů
z mokřadel. Bylo trochu veselé je
vidět, jak mají nos téměř ponořený
v lavórku s vodou. Na první pohled
to totiž vypadalo, že v něm vůbec nic není. Ale právě zblízka se

to hemžilo živočichy! Bezesporu
největším byla plovatka bahenní,
dále larvy, plankton. Rozum zůstával stát při pomyšlení, že se touto
potravou, i když samozřejmě slanovodní verzí, živí i velryby. Kolik
toho musí asi procedit, aby se dostatečně najedly…
Některá stanoviště prověřila nejen naše znalosti duševní, ale i obratnost. Museli jsme se proběhnout i doskákat jako žáby.
Pro někoho byl program spíš
opakováním, ale i tyto děti musely občas zbystřit pozornost,
protože tu a tam se nějaká nová,
doplňující informace přece jen
objevila…
Na závěr nás honil čas, tak se
měly děti za úkol rozhodnout, jestli dají přednost nákupu pamlsků,
nebo květinovému dárku pro maminku. Naštěstí nakonec zvládly
oboje a autobus nám neujel. Díky
hezkému počasí, které ten den
panovalo, se dopoledne proměnilo v pěkný zážitkový den a všichni
jsme se vrátili spokojení…
Zkrátka spojení pobytu v hezkém prostředí a výukového programu se zdá být dobrou volbou.
Marie Štaflová
Foto: Marie Štaflová

FOTBALOVÝ TURNAJ ČTYŘ ŠKOL
Ve středu 10. června proběhl na
hřišti v Klokotské miniturnaj ve
fotbale pro žáky 4. a 5. tříd. Zúčastnili se ho kromě naší písnické i hráči ze ZŠ Meteorologická,
ZŠ Jílovská a ze ZŠ v Kunraticích.
Bojovnou atmosféru fair play hraných zápasů podpořilo i vlídné počasí a vzorný servis pro všechny
účastníky zajišťovaný pořadatelem MČ Praha-Libuš. I když byla
touha po vítězství veliká, přišli
naši hráči sbírat především zkušenosti do dalších let. Mezi hráči
jsme měli totiž i zástupce ze 3.
třídy. Celkové čtvrté místo zdobí
cenná trofej v podobě 2 vstřelených gólů vítězům z Jílovské, kteří
od ostatních týmů dokázali neinkasovat jediný gól. Na dopoledne
strávené ve sportovním duchu
budou všichni účastníci jistě rádi
vzpomínat. Za vzornou reprezentaci školy děkujeme všem hráčům:
T. a V. Laiovi, J. Murinovi, T. Takácsovi, J. Špačkovi, A. Olmerovi, J.
Řezáčovi, J. Nevrklovi, F. Motalovi a zejména neuvěřitelně dobře
hrající jediné dívce − gólmance
Natálce Dvořákové!
Zuzana Schilhartová,
třídní učitelka 4.A
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KLUB SENIOR

POBYLI JSME V HARRACHOVĚ
Město Harrachov leží u hranic
s Polskem a patří mezi nejkrásnější
města v Krkonoších. Hotel Harrachov Inn je umístěn přímo v centru města pod skokanskými můstky
v klidné části centrálního parku.
Na Čertovu horu je to 15 minut
jízdy, lanovka jezdí každé půl hodinky. V centru je spousta krámků
se suvenýry, obchody se sklem, restaurace, kavárny, pizzerie, cukrárny. Z Harrachova se rekreanti dostanou pěšky k pramenu Labe, na
Voseckou boudu, chatu Dvoračky,
rozhlednu Štěpánka v Příchovicích
a na další místa.
Při počtu 30 osob autobus zůstával trvale k dispozici a konaly se výlety například i do Polska
− do Szklarské Poreby, lanovkou
pak na horu Szrenicu. Na doporučení manželů Pospíšilových jsme
vloni pobyt uskutečnili na 4 dny,
letos jsme ho prodloužili na 6 dnů,
též vzhledem k velmi dobré ceně.
A opravdu jsme nelitovali. Rekreace byla domluvena i s dovozem až
do Písnice. Počasí bylo nádherné.
Personál v hotelu nás až rozmazloval. Při cestě zpět se vydařila i prohlídka zámku Sychrov.
Za uspořádání výletu zněla jen
chvála a díky organizátorce, jež dokáže pro kolektiv seniorů vytěžit
maximum ku spokojenosti všech.
Za rok se v tuto dobu na stejné
místo vrátíme. Vezměte s sebou
ty, kteří váhají nebo které chcete!
Zveme vás opět k příjemnému pobytu, odpočinku, turistice na léčivém ovzduší, k nabrání sil, zdraví
a spokojenosti.
SVÁTEK MATEK 12. KVĚTNA
V Klubu Senior jsme slavili
a pěkně si to užívali. Paní Randová
měla k tomuto svátku opět krásná
a milá slova, dokáže vždy potěšit.
Na Den matek se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se
v různé dny na mnoha místech po
celém světě, vychází z různých
tradic. Například v Británii je to
čtvrtá neděle postní, v arabských
zemích 21. březen atd. V tento
den dávají děti svým matkám dárečky, většinou vlastnoručně vyrobené.
Myšlenka pravidelných mezinárodních oslav tohoto svátku vznikla v r. 1907 na počest Anny Reeves
Jarvisové, která bojovala za práva
matek. O pět let později vyhlásil
prezident USA Wilson první oficiální oslavu Dne matek, konající se
druhou květnou neděli.
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V Česku se slaví podle amerického vzoru rovněž druhou květnovou
neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923.
Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po druhé světové válce
byl postupně zatlačován do pozadí
oslavami Mezinárodního dne žen
(8. března), ale přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po
roce 1989 se opět začal slavit veřejně, MDŽ se ale také podobně jako v
jiných zemích zachovává. V některých zemích se oba svátky sloučily.
Tento svátek doplňuje Den otců,
který oslavuje otce, a to vždy třetí
neděli v červnu.
K VÝROČÍ UPÁLENÍ
MISTRA JANA HUSA
Uspořádali jsme jednodenní výlet k výročí 600 let od upálení mistra Jana Husa do měst Tábor a Sezimovo Ústí.
Paní prof. Randová nás už dobře
zná, a proto už v předstihu povídá,
co bychom měli vědět a kam se podívat. Zařídili jsme se podle jejích
rad a opět nás to obohatilo.
Již v autobusu nám paní Randová
vyprávěla celou historii vily Hany
a Edwarda Benešových, která je t.
č. ve správě Úřadu vlády ČR. Vila
byla postavena v letech 1930–1931
podle projektu Petra Kropáčika
pro tehdejšího ministra zahraničí
a jeho manželku údajně u přírodní
Husovy kazatelny nad soutokem
Lužnice a Kozského potoka v Sezimově Ústí. Úprava v roce 1937
dotvořila podle projektu Otokara
Fierlingera vnější vzhled. Po smrti
Hany Benešové se roku 1975 v rozporu s její závětí stala rekreačním
objektem předsednictva federální vlády. Tehdy zde proběhly četné problematické úpravy, zejména
vnitřního zařízení. Veřejnosti je
vila přístupná od r. 2009, po rekonstrukci, která se snažila vrátit ji pokud možno do původního vzhledu.
Snažila jsem se na datum našeho plánovaného výletu návštěvu
vily domluvit, ale pro komplikovanost se to bohužel nepovedlo. Alespoň nám byl umožněn vstup do
památníku a otevřená byla i zahrada. Zhlédli jsme půlhodinový film
o vile a jiné krátké filmy, které byly
dobré, ale atmosféru samotné vily
bohužel nahradit nedokázaly. Počasí bylo deštivé a my se dále ubírali do Tábora.
Tábor nevznikal jako středověké
město. Úmyslem jeho zakladatelů
bylo, aby se stal především bezpečnou pevností, která by byla schop-

Za přírodou českého švýcarska

na zajistit ochranu proti nepřátelům a vytvořila by středisko, odkud
mohly být hlásány převratné ideje.
Na počátku se město nazývalo prostě Hradiště. Založil je patrně král Přemysl Otakar II., který
zamýšlel omezovat rozpínavost
ctižádostivých šlechtických rodů.
Jeho úmysl však nevyšel. V době
vzpoury Vítkovců proti králi Hradiště podlehlo zkáze. Zůstaly jen
zbytky opevnění a městská citadela – hrad Kotnov.
V roce 1420 se areálu zmocnili přívrženci Husova reformního
učení pocházející z nedalekého
Sezimova Ústí a okolních vesnic.
Na troskách Hradiště začali stavět
nový domov, kde chtěli vybudovat
nový, snad lepší svět. Tak začala nejslavnější kapitola v dějinách
města, které tehdy přijalo husitské
jméno Hradiště na hoře Tábor. Po
třicet let husitská pevnost bojovala proti domácím i zahraničním
nepřátelům. Její správci a kazatelé
sváděli zápasy za politickou i náboženskou samostatnost.
Roku 1452 se musel Tábor sklonit před autoritou českého krále

Jiřího z Poděbrad. Začala tak nová
doba budování královského města.
Vyrostla nová radnice s rozlehlým
sálem, byl postaven Kamenný kostel, založeno vodní dílo Jordán. Zásobování pitnou vodou měla zlepšit
soustava kašen, do nichž z Jordánu
přiváděl vodu stroj ve vodárenské
věži. K přeměně dřevěného města
na kamenné v průběhu 16. století
přispěly i rozsáhlé požáry, nejničivější byl v roce 1559, kterému padly
za oběť dvě třetiny domů.
Až v 19. století začala éra nového vzestupu, mimo jiné v oblasti kultury a vzdělávání. Otevřeno
bylo Reálné gymnázium, kde se
učilo pouze česky, následovala Zemědělská škola, která připravovala
špičkové odborníky i ze zahraničí.
V těch letech začínalo také budování nového města, jež mělo spojit historické jádro Tábora s železniční stanicí na trati Praha – České Budějovice. V současnosti je
město domovem 35 000 obyvatel
a stálé vzkvétá.
Při našem výletu jsme se před
obědem ještě stačili zastavit
v Muzeu čokolády – bylo to moc
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ZA PŘÍRODOU
ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Neuvěřitelný zájem o dvoudenní zahrádkářský zájezd, který dříve
organizoval p. Braun a p. Lehovec,
i po více než 60 letech, stále pokračuje. Svými vědomostmi ho nadále obohacuje a stále plánuje p.
Braun; nápad se vždy vysoce hodnotí. Moje maličkost pak vše zrealizuje. Více osob se na tento zájezd
do autobusu nevejde, kdo zaváhá,
nemá záruku, že pojede. Pan Braun
sice již několikrát poukazoval, že
jsme v ČR již vše viděli, ale co bylo
před třiceti i více lety, mnozí si již
nepamatují, takže budeme některá z krásných míst opakovat.
České Švýcarsko patří mezi nejvíce navštěvovaná území v ČR, a to
hlavně v květnu, zajistit ubytování
pro celý autobus proto bylo hodně náročné. Nakonec jsme měli
velké štěstí. Všechno bylo tak, jak
má být, a to mě moc těšilo. Viděli
jsme sklárnu Ajeto Lindava, Nový
Bor s exkurzí, rozhlednu Dymník, Rumburk s obědem a hezkým
posezením, Jiřetín pod Jedlovou
s kostelem, cukrárnou a Křížovou
cestou, hrad Tolštejn s úžasným
výhledem. Ubytování v Chřibské
bylo s polopenzí a večerním posezením. Čekaly nás ještě Jetřichovice a turistický výstup na Mariinu
skálu, zámek Děčín s prohlídkou
a obědem a nakonec návštěva
zámku Benešov nad Ploučnicí.
Někteří až na vrchol Mariiny skály nevystoupili, jiní překonali svůj
rekord jako paní Pospíšilová, která vrcholu dosáhla a obdržela tzv.
zlatý řád Mariiny skály.

Všem se výlet moc líbil. Výlet byl
zaměřen spíše na přírodu a vznikl nápad, že bychom v tomto roce
mohli dvoudenní výlet do přírody
zopakovat, a to v sobotu a neděli
26.−27. září. Těšme se, že se plán
uskuteční – směr Sloup v Čechách.
Foto: Vladimír Kudrna
REKREACE
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
Proč jezdit s dobrou partou za
zvýhodněnou cenou do Františkových Lázní? Hlavně kvůli odpočinku, nechat se hýčkat vzornou obsluhou v hotelu, který jsme si oblíbili, v klidné lokalitě, včetně využití lázeňských procedur a bázenu
v akvaparku, který patří též ke
špičkám v ČR. Město nabízí mnoho
programů, včetně večerní návštěvy tanečních sálů s posezením, příjemného odpočinku v nedalekém
parčíku nebo na kolonádě asi 100
metrů od hotelu.
Šestidenní pobyt utekl jako
voda. Mnozí neviděli Mariánské
Lázně několik desítek, a proto je
potěšilo, že mohli v pohodě sedět
v autobuse a obdivovat krásy města, a navíc jsme se hodně dozvěděli
od paní průvodkyně. Dobře dopadla i naplánovaná návštěva zámku s 25 právě zrekonstruovanými
místnostmi, někteří poseděli venku, v nádherně upraveném parku
nebo v zámecké restauraci.

Počasí nám přálo, jen
druhý den bylo dosti
chladno, ale příjemně na
prohlídku města, jinak
slunečno, jako by bylo
naše přání vyslyšeno. Vydařila se projížďka vláčkem po městě nebo jezírku s posezením v restauraci, náš program
obohatil i průvod mažoretek pro
rekreanty, koncert v kostele, procházky kouzelnými lázněmi. Kdo
chtěl, viděl hodně. Turisticky zdatní došli k hradu Seeberg. Pro každého bylo něco podle jeho chuti.
Mnozí senioři se těšili i z toho, že
jsou mezi svými vrstevníky, mají
si co říci a mohou přispět radou
i pomocí. Perlou byl opět večírek
s hudbou a grilováním, dobrá parta udělala své. Po zahájení tancem
ve společnosti p. Melicha, p. Vrňaty, p. Petrové a dalších se rozjela
zábavná show. Kdo mohl, užíval si
tanec a zábavu jako léčbu pro tělo
a duši. A kdo nemohl, rád se zasmál. Jen tak za přispění na legraci
bylo opět vybráno neuvěřitelných
578 Kč, které půjdou do klubu na
příspěvek a občerstvení ostatním
seniorům.
Loučení s lázněmi bylo horší.
Někteří by byli rádi ještě zůstali,
ale nedalo se nic dělat. Hotel nám
umožnil odchod z pokojů podle
potřeby, některým až do odjezdu.
Byla to milá pozornost. Děkujeme

ZVEME

pěkné. Žasli jsme nad všemožnými dokonalými napodobeninami
z čokolády. Promítala se i videa
o zpracování kakaa a seznámili jsme se s výrobou čokolády.
Oběd nám rozjasnil den zároveň
se sluníčkem, které pěkně svítilo. V programu jsme pokračovali v muzeu historie, zhlédli jsme
husitské období a válečné tažení.
Navštívili jsme katakomby asi 2
km dlouhé, což je pouze desetina
t. č. dostupných chodeb. Někteří
jejich návštěvu vzdali, takže jsme
se rozdělili, ale následující táborský poklad si už nikdo nenechal
ujít. Návštěvu města jsme zakončili – jak jinak − posezením ve vyhlášené cukrárně. Rádi budeme
vzpomínat na jižní Čechy, historické centrum husitství a město,
kterému přináleží jméno mistra
Jana Husa.

SPOLEČNÁ
NÁVŠTĚVA
NÁRODNÍ GALERIE
Ve středu 22. července 2015
se uskuteční společná návštěva Národní galerie: Klášter sv.
Anežky České, výstava Tajemné
dálky, symbolismus v českých
zemích.
Kdo má zájem, nechť na vyhlášený den a hodinu se dostaví. Sraz ve 13.00 na Kačerově
u metra.
Organizuje Klub Senior, paní
prof. Randová.
celému kolektivu v hotelu za skvělé služby, včetně doplňkové ceny.
Děkujeme paní průvodkyni za vyčerpávající znalosti o Mariánských
Lázních. Děkujeme vstřícnému
panu řidiči za nadstandardní ochotu při cestě tam i zpět. Děkujeme
bezproblémovému kolektivu, který měl jen pozitiva. Opět si můžeme dopřát v příštím roce udělat
něco pro své zdraví, odpočinout si
v pohodě a také podpořit krásné
Františkovy Lázně. Příště plánujeme jednodenní výlet do Karlových
Varů a prohlídku hradu Loket.
Tak za rok opět s dobrou partou
na viděnou v nejkrásnějších českých lázních!
Zdena Prchlíková

Rekreace ve Františkových Lázních
Foto: Alena Langmüllerová
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MŠ K LUKÁM

MUZEUM POLICIE ČR
– TIP NA VÝLET
Pro starší děti ze třídy Sluníčko
a Měsíček začínal 12. květen jinak,
než jak jsme zvyklí. Někteří ještě
přicházeli do školky a už na nás čekala svačina. Rychle najíst, obléknout a jedeme autobusem a metrem do Muzea Policie ČR. S úsměvem nás přivítal (náš) nadstrážmistr, který navštívil Mateřskou
školu K Lukám v březnu v rámci
preventivního programu ČR. Pan
nadstrážmistr nás seznámil s historií areálu Pražského Karlova,
který byl založen českým králem
a římským císařem Karlem IV pro
augustiniánský klášterní řád. Muzeum Policie ČR bylo pro veřejnost
otevřeno v roce 1991, dokumentuje
a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů.
Dětem se velmi líbily četnické
uniformy, výzbroj a výstroj četnic-

kých hlídek i expozice věnovaná
dopravě, kde se také fotily na policejním motocyklu. Kluky zajímaly
pistole a šavle a holky poslouchaly, jak pejskové pomáhají při hledání a vyšetřování. Někteří si porovnali otisky prstů. Ocitli jsme se
i na místě činu, kde byla spáchána
vražda. Poté jsme už spěchali ven,
kde nás překvapil vrtulník, obrněný vůz a další automobily.
Rozloučili jsme se s panem nadstrážmistrem a domluvili na příště
návštěvu dopravního hřiště. Na to
si ještě ve školce zopakujeme dopravní předpisy a prověříme znalost dopravních značek.
Nejen děti byly z exkurze nadšené, a tak Muzeum Policie ČR je
dobrý tip pro všechny na prázdninový či víkendový výlet.
L. Blažejová, asistentka pedagoga
Foto: Marta Hrubá
OSLAVA DNE DĚTÍ
Den dětí je mezinárodní svátek,
který se každoročně slaví 1. června,
a s našimi dětmi jsme jej v tento
den náležitě oslavily. Děti si ráno
připravovaly kartičky se znázorněnými stanovišti, aby v průběhu dopoledne věděly, které úkoly je ještě
čekají a které mají již splněné. Před
svačinou si děti zatančily ve třídě
na melodii známých písní. Pak se
vydaly na školní zahradu, kde pro
ně byla připravena stanoviště se
sportovními úkoly. Děti si zaskákaly panáka, strefovaly se šiškou
na cíl, jezdily slalom na koloběžce,
chytaly rybičky... Po každém splně-

ném úkolu dostaly od paní učitelky
razítko do své kartičky, po soutěžích byla pro všechny připravena
bohatá tombola a na závěr přišla
sladká odměna v podobě zmrzliny.
S oslavou Dne dětí jsme pokračovali ještě další den, kdy jsme si udělali malý výlet autobusem do nedalekého Šeberova. Navštívili jsme
pouť. Děti si užily zábavu na řetízkovém kolotoči, projely se vláčkem
a zaskákaly si na skákacím hradě.
Obě dopoledne nám počasí přálo
a děti si svůj svátek opravdu užily.
Eva Janouchová
Foto: Marta Hrubá

SOUTĚŽ VE SBĚRU HLINÍKU POKRAČUJE
Ve školním roce 2014/2015 vyhlásila městská část Praha-Libuš
podruhé soutěž mezi mateřskými
a základními školami ve sběru
hliníku. Tentokrát se přihlásily
všechny a od října 2014 do května
2015 se sbíralo nejen ve školách,
školních kuchyních, ale i doma
v rodinách.
V průběhu trvání soutěže byly
dva sběrné dny a během nich se
překonávaly rekordy, vážilo se
a odhadovalo, jak si která škola
vede oproti ostatním. Celkově se
za celý ročník nashromáždilo 400
kg hliníku. Pro regulérnost soutěže
jsme množství nasbíraného kovu
dělili podle počtu žáků a dospěli jsme k následujícím výsledkům:
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mezi školkami nasbírala v poměru
na žáka nejvíce MŠ K Lukám a mezi
základními školami ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků v Písnici.
Gratulaci si však zaslouží všechny školky a školy, protože se povedlo nasbírat úctyhodné množství a hlavně se rozšířily znalosti
všech, kteří se zapojili, o hliníku
a jeho roli v běžném životě.
Na závěr jen krátký dotaz: A co
vy, nezapojíte se také? Na sběr hliníku pro veřejnost je určena červená popelnice umístěná ve dvoře
vedle České pošty v ulici Libušská.
Jana Martínková, Koordinátorka
projektu Zdravá Libuš a Písnice
a místní Agenda 21
Foto: Jana Martínková

Červenou popelnici na hliník najdete na Libuši ve dvoře vzadu za Českou poštou.
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KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

Městská část Praha-Libuš připravila projekt na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostovaní: „Neplaťte za bioodpad.
Kompostujte sami!“. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie
a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí.
V rámci projektu městské části Praha-Libuš bude pořízeno 300
kusů plastových zahradních kompostérů o objemu 700 l. Kompostéry jsou vyrobeny z materiálu,
který se vyznačuje vysokou stabilitou a dlouhodobou životností. Dále
budou zakoupeny velkoobjemové
kontejnery na odpad z údržby zeleně městské části, svozový automobil na jejich obsluhu a štěpkovač.
Občanům městské části Praha-Libuš bude v rámci projektu bezplatně
zapůjčen zahradní kompostér.
Podmínkou bude umístění kompostéru na vlastním nebo pronaja-

tém oploceném pozemku na území
městské části Praha-Libuš, tedy
na katastrálním území Libuš nebo
Písnice, a po dobu udržitelnosti
projektu, která činí 5 let, jej využívat ke kompostování.
Vhodnou surovinou je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností,
například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky.
Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování. Návrh
smlouvy bude k nahlédnutí na internetových stránkách www.od-

Žádost o kompostér můžete
vyplnit elektronicky na internetové adrese: www.odpadovecentrum.cz, nebo vyplnit
letáček žádosti o kompostér,
který je vložen v tomto čísle
časopisu U nás.

padovecentrum.cz, v tištěné podobě bude smlouva k nahlédnutí
na ÚMČ Praha-Libuš, na odboru
životního prostředí a dopravy.
Distribuce kompostérů je plánována na konec léta a začátek podzimu 2015, ale již nyní si můžete
podat žádost o kompostér.
Žádost o kompostér můžete vyplnit elektronicky na internetové adrese www.odpadovecentrum.cz, nebo
vyplnit letáček žádosti o kompostér,
který je vložen v tomto čísle časopisu U nás. Další možností je vyzvednout si žádost o kompostér v tištěné
podobě na Úřadu MČ Praha-Libuš,
na odboru životního prostředí a dopravy, K Lukám 664, Praha-Libuš,
levý boční vchod mateřské školy.
Bližší informace vám podají pracovnice odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš,
e-mail: ziv.prostredi@praha-libus.cz,
tel.: 244 021 425, 244 021 427.

LEVNĚJŠÍ ROČNÍ JÍZDENKA I PES ZDARMA
Od 1. července 2015 zlevňuje roční předplatní jízdenka na veřejnou dopravu
v Praze na 3 650 korun, doprovod dětí mladších tří let bude v MHD cestovat bez jízdenky a platit nebude třeba ani za psa. Tyto změny mají zatraktivnit cestování veřejnou dopravou v Praze.
Roční kupon zlevní o 1 100 korun
Dosud stála roční předplatní jízdenka pro území Prahy 4 750 korun, od 1. července 2015 ji cestující
koupí v tradičních předprodejích
a v e-shopu Dopravního podniku za
3 650 korun. Pořídit si ji je možné
jak v elektronické podobě na Opencard, tak v papírové podobě k průkazce PID. Začátek platnosti kuponu si určí sám cestující na libovolné
datum, které mu bude vyhovovat.
S touto roční jízdenkou je možné
cestovat po celém území Prahy metrem, tramvajemi, autobusy, integrovanými vlaky PID, přívozy i lanovou
dráhou na Petřín.

nou přepravu, ale o zavedení zvláštní ceny jízdného na území Prahy ve
výši 0 Kč. Pokud chce cestující cestovat za nulovou cenu, bude potřebovat speciální průkaz Dítě do 3 let
s aktuální fotografií, jménem, příjmením a datem narození dítěte.
Průkaz získá každý na počkání za
manipulační poplatek 20 Kč v obvyklých předprodejních místech PID
od 1. července 2015. Při jeho pořízení
je nutné doložit věk dítěte. Průkaz,
kvůli rychle se měnící podobě dítěte,
platí nejdéle 1 rok. Přeprava dětí do
6 let i dětských kočárků s dítětem je
i nadále bezplatná ve všech tarifních
pásmech PID.

Doprovod dětí do tří let
nepotřebuje jízdenku
Jedna osoba doprovázející dítě do
tří let si nemusí od 1. července 2015
při cestování po Praze veřejnou dopravou kupovat jízdenku. Tato novinka se nevztahuje na cestování
po železnici ani na speciální letištní
linku AE. Tam je třeba, stejně jako
v příměstských autobusech za hranicí Prahy, platit jízdné jako dosud.
Ve skutečnosti nejde o bezplat-

Nebude nutné platit ani za psy
Žádný cestující s platnou jízdenkou PID pro území Prahy (pásma P,
0 a B) nebo cestující s nárokem na
bezplatnou přepravu po území Prahy nemusí od července za psa ve
veřejné dopravě platit (mimo vlaky
PID a letištní linku AE). Nově nebude nutné platit za psa ani v příměstských autobusech PID ve vnějších
tarifních pásmech za hranicemi
Prahy, to se však týká jen držitelů

časových kuponů pro vnější pásma.
Ostatní za pejska zaplatí jednorázovou cenu 16 korun.
Končí vám platnost Opencard?
Můžete si ji bezplatně vyměnit
Zastavte se u některého z validátorů, které jsou umístěny u všech
vstupů do stanic metra, a zjistěte,
jak jste na tom s platností Opencard.
Kromě platnosti karty během několika vteřin zjistíte i platnost jízdního dokladu na kartě nahraném. Na
samotné kartě, na třetím řádku pod
fotografií, je uvedena také platnost
karty, která však může být za určitých podmínek prodloužena.
Pokud platnost vaší Opencard
končila mezi 31. 8. 2012 a 31. 7. 2013,
můžete její platnost bezplatně dvakrát prodloužit ve validátoru, vždy
o dva roky, a tak vám platí do 31.
8. 2016 až 31. 7. 2017. Pokud máte
v řádku pod fotografií uvedeno datum platnosti 31. 8. 2013 až 31. 3.
2015, tak si kartu můžete ve validátoru prodloužit jednou o dva roky, tj.
do 31. 8. 2015 až 31. 3. 2017. Jestliže
máte na kartě datum platnosti 30. 4.
2015 a novější, pak takovou kartu již
nelze ve validátoru prodloužit a musíte požádat o novou.
Pokud o výměnu karty požádáte dva měsíce před ukončením její
platnosti nebo do 20 dní po skonče-

Žadatelé, kteří projevili zájem
o kompostér v rámci zjišťování předběžného zájmu o zahradní
kompostéry, musí žádost o kompostér vyplnit a zaslat opětovně!
Upozorňujeme, že počet žadatelů je omezen počtem kompostérů.
Kompostéry budou rozdávány
žadatelům na základě pořadníku
sestaveného z došlých přihlášek.
S ohledem na počet kompostérů
bude možné žádat maximálně o jeden kompostér na jeden oplocený
pozemek/zahradu.
Tento projekt je financován
90% z dotací z fondu EU a SFŽP
z celkových nákladů a zbývajících
10 % je hrazeno z rozpočtu městské části.
Anna Rusiňáková,
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

ní platnosti, proběhne výměna zdarma. Končí-li vaše karta například
30. 9. 2015, můžete o její výměnu
bezplatně požádat od 1. 8. 2015 do
20. 10. 2015. Pokud se vám výměna
nepodaří v tomto časovém rozpětí,
musíte si požádat o kartu novou.
Kam si dojít prodloužit Opencard? Bez papírování probíhá výměna v Zákaznickém centru Opencard
ve Škodově paláci, v Jungmannově
ulici v blízkosti stanice metra Můstek B, kde je otevřeno v pondělí a ve
středu od 8 do 20 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8 do 18 hodin a v pátek od
8 do 15:30 hodin. S sebou si vezměte
průkaz totožnosti, stávající Opencard a průkazovou fotografii.
Na ostatní místa musíte přijít
s vyplněnou žádostí (vytištěnou
dvojmo), průkazovou fotografií
a průkazem totožnosti. Žádosti přijímají např. Infocentra Dopravního
podniku, předprodeje jízdenek ve
stanicích metra, některé pobočky knihoven v Praze. Nově vydaná
karta vám bude bezplatně zaslána
domů. Formuláře k výměně si bez
problémů stáhnete na webových
stránkách www.operatoropencard.
cz nebo opencard.praha.eu v sekci
Formuláře.
Zdroj: Informační zpravodaj
Pražské integrované dopravy
2015/11, zkráceno a upraveno (red)
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LIBUŠ A PÍSNICE SE DĚLILY O ZKUŠENOSTI
Městská část Praha-Libuš se účastnila setkání městských částí Prahy
k místní Agendě 21, které se uskutečnilo 4. června 2015 v Radničním
klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje a jejím cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat o možnostech
vzájemné spolupráce.
Setkání zahájila tajemnice Rady
vlády pro udržitelný rozvoj Anna
Kárníková a radní hlavního města
Prahy a politik místní Agendy 21 Radek Lacko. Praktické realizaci MA21
se ve svých příspěvcích věnovali ředitel Národní sítě zdravých měst ČR
Petr Švec a tajemnice pracovní skupiny MA21 Marie Petrová.
Další příspěvky byly zaměřeny
na zdraví a hledání dlouhodobého řešení situace na sídlištích. Své

zkušenosti se zaváděním MA21
v úřadu dále sdíleli zástupci městských částí Praha 8 a Praha 7. Za
městkou část Praha Libuš se setkání účastnil starosta a zároveň politik projektu Zdravá Libuš a Písnice
a MA21 Jiří Koubek a koordinátorka
projektu Jana Martínková.
Městská část Praha-Libuš je od
roku 2005 zapojena do projektu
Zdravé město, který v České republice zastřešuje asociaci Národ-

CO JE AGENDA 21?
Agenda 21 je programový dokument OSN a jeden ze
základních textů udržitelného rozvoje. Je to komplexní
dokument, který schválila Organizace spojených národů na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (zvané též Summit Země). Konference se konala 3.
až 14. června 1992 v brazilském městě Rio de Janeiro.
U zrodu Agendy 21 stál za tehdejší Československo
federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek,
který vedl československou delegaci. V České republice se daří aplikovat principy Místní Agendy 21 např.
v rámci asociace místních správ Národní sítě Zdravých
měst ČR.
CO JE MÍSTNÍ AGENDA 21?
Místní Agenda 21 (MA21) je program snažící se uplatnit principy udržitelného rozvoje na regionální úrovni. Věnuje se místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické
aktivity obyvatel a zájmu o kulturní život měst a obcí.
Jedná se zejména například o tyto aktivity: obnova památek, oživování tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, péče o krajinu, výsadba stromů, údržba
parků, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě),
vlastní práce místních orgánů − zapracování principů
udržitelného rozvoje do koncepcí, plánů i každodenní
inzerce

ní síť Zdravých měst. Společnou
myšlenkou Zdravých měst je zvyšovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou
budoucnost a udržitelný rozvoj.
Nástrojem pomocným při plnění
tohoto záměru je místní Agenda
21. Tento systém umožňuje propojení snah o kvalitu veřejné správy, strategické plánování a řízení
a budování místního partnerství.
Více informací naleznete na:
http://www.zdravamesta.cz/cz/
akce/setkani-zdravych-mestskych-casti-k-mistni-agende-21-praha-2015.
Jana Martínková,
koordinátorka projektu Zdravá
Libuš a Písnice a MA21

agendy, ekologické vytápění, třídění komunálního odpadu, nákupy respektující udržitelnost spotřeby a řada
dalších aktivit.
Zdroj a více informací:
www.cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních
místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do
rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní
styl svých obyvatel. Zdravá města, obce a regiony se
promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako
kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. Postup
se neobejde bez každodenní úzké spolupráce s řadou
místních odborných i nevládních partnerů (odborných
institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší
veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech
můžete najít ukázku, co v praxi znamená místní Agenda 21 či dobrá správa věcí veřejných (Good Governance
− dle OSN).
Zdroj a více informací: www.zdravamesta.cz

PODĚKOVÁNÍ
Plných 23 let řídila paní Irena
Procházková Mateřskou
školu Mezi Domy, která,
ač uprostřed panelového
sídliště, uměla vždy dětem
nabídnout velmi aktivní
předškolní vzdělávací
program.
Paní ředitelka – sama sportovkyně tělem i duší − vypracovala systematický plán
sportovního vzdělávání předškolního věku dětí, v němž
nabídla rodičům nejen pestrou šíři sportovních činností
pro jejich děti při současném
osvojování si základů zdravého stravování, ale také významné, žel, jinak velmi často opomíjené pravidelné rozvíjení přirozené tělovýchovné obratnosti dětí. Paní Irena Procházková učila a postupně vybudovala školku plnou velmi dovedných malých
sportovců. V průběhu času
byl stávající sportovní vzdělávací program školky doplněn alternativním programem předškolního vzdělávání Montessori. Ten svými
prvky zjevně obohatil program první a naopak − děti
tohoto alternativního vzdělávání zažívají při současném respektování odlišností Montessori výchovy krásné chvíle sportování a her se
svými vrstevníky a kamarády
z dalších tříd.
Městská část Praha-Libuš
si dovoluje tímto poděkovat
paní ředitelce Ireně Procházkové za její nasazení při práci s dětmi na pozici ředitelky
MŠ Mezi Domy a popřát ještě
mnoho energie, sil a skvělých
nápadů při pokračující pedagogické práci s dětmi.
Zároveň si dovoluje představit paní Mgr. Ivanu Gerlašinskou, novou paní ředitelku, která byla na základě
výsledků konkurzního řízení
na pozici ředitelky této mateřské školy jmenována. Gratulujeme a přejeme mnoho
pracovních i osobních úspěchů.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast, sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy

16 | U nás | 7–8/2O15

RADNICE

Projekt „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ je
financován na základě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015
č. 9/2015/IC OBCE zaměřeného na integraci cizinců v rámci programu MV ČR –
– Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015.
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Městská část Praha-Libuš v letošním roce opět získala dotaci ze státního rozpočtu na vytváření podmínek pro podporu integrace cizinců
na území MČ Praha-Libuš. Přestože celková výše dotace je nižší než
v minulém roce, počítá městská část s realizací většiny aktivit jako
v minulých letech, a to v oblasti školství výuky českého jazyka pro dospělé cizince a dále společných veřejných kulturních akcí, na kterých
se setkávají všichni obyvatelé z území městské části, včetně zástupců
národnostních menšin a cizinců zde žijících. Přestože k přijetí dotace na městské části mohlo dojít až koncem května, již od února jste
se mohli účastnit veřejných akcí, které s projektem souvisí. Bližší informace o samotném projektu a aktivitách na letošní rok se dočtete
v dalších číslech časopisu U nás.

UČÍM SE, UČÍŠ SE, UČÍME SE
V pondělí 15. června zahájila Městská část Praha-Libuš ve spolupráci
s několika nevládními neziskovými organizacemi celkem tři kurzy základů českého jazyka na úrovni 0 pro vietnamsky hovořící obyvatele Libuše
a Písnice. Čtvrtý kurz bude zahájen po 1. červenci.
Výuka bude probíhat ve večerních
hodinách souběžně v prostorách
Klubu Senior a Klubu Junior, a to
každý týden od pondělí do čtvrtka.
Služba je financována z projektu

MČ Praha-Libuš „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce
2015“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Kurzisté se
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během dalších pěti měsíců v tematických blocích mimo základů české
gramatiky naučí také mnohé o české kultuře, zvyklostech a tradicích.

Z velkého zájmu o poskytovanou
službu lze usuzovat, že se městská
část trefila do černého a vyslyšela i potřeby minoritní společnosti

dlouhodobě žijící na jejím území.
Přejeme všem účastníkům úspěšné absolvování kurzu a pevně věříme, že integrační činnost MČ Pra-

ha-Libuš povede ke zlepšení situace s cizinci na Libuši a Písnici.
Petr Pham, Jana Vu, lektoři
Foto: Petr Pham (Pham Duy Cuong)
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Zveme vás na zářijové

JABLKOBRANÍ V PARKU KAMÝK
v pátek 25. září 2015 od 16 hodin
v parku podél ulic U Zahrádkářské kolonie a k Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12.
Jablkobraní v parku Kamýk představuje společnou slavnost vzájemného soužití
různých národností, které se prolínají v obyvatelstvu Libuše a Písnice. Nabídne
hudební, gastronomické a kulturní prvky jednotlivých etnik.
Na programu budou koncerty, workshopy
a zábavné aktivity pro děti i dospělé.
Projekt „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ je
financován na základě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015
č. 9/2015/IC OBCE zaměřeného na integraci cizinců v rámci programu MV ČR
– – Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015.
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MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE (2)

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJÍ ZNÁT…
Předškolní vzdělávání vietnamských dětí v MŠ Mezi Domy.
Když zaslechneme slovní spojení „mateřská škola“, mnohým z nás
se vybaví dnes již notoricky známý
výrok amerického spisovatele, unitářského pastora, filosofa a učitele Roberta Fulghuma, který v roce
1985 sepsal titulní esej budoucí
stejnojmenné knihy: „Všechno, co
opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské školce.“
Není pochyb o tom, že autorovi
se podařilo geniálním způsobem
zachytit podstatu problematiky
předškolního vzdělávání v několika málo prostých slovech. Fakt, že
esej svým poselstvím oslovil miliony lidí napříč kontinenty a kulturami, dokazuje několikamilionový
náklad přeložený do čtyřiadvaceti
jazyků, který se čte ve více než 90
zemích světa.

kosti a různorodosti jednotlivých
dětí v žebříčku důležitosti ve výchovně-vzdělávacím procesu na
nejvyšších místech. K tomu všemu
napomáhá rozvoj schopnosti sebereflexe a sebehodnocení, tolerance,
empatie a podpora psychické stabi-

při setkání s Vietnamci můžeme
setkat se situacemi, kdy Vietnamec jedná jinak, než jak bychom
očekávali podle zásad naší kultury a společenského chování. Vietnamské zásady jsou v mnoha situacích jiné. Vietnamci se chovají

lity, tedy schopností a dovedností,
které jsou nezbytné pro výkon povolání učitelky v mateřské škole.
Učitelky mateřských škol se často cítí pod tlakem, který je na ně
vyvíjen z mnoha stran. Ve třídě mají
mnoho dětí, které nejen vzdělávají
a vychovávají, ale často řeší i další
problémy, jako například špatnou
spolupráci s rodinami dětí apod.
Do této konstelace podmínek pak
může vstoupit dítě-cizinec.
Multikulturní
(interkulturní)
vzdělávání můžeme považovat za
jeden z klíčových nástrojů k vytváření multikulturní společnosti, což
je společnost založená na principu
vzájemné rovnosti, toleranci a rovnoprávnosti jedinců i skupin. Každý z nás si musí uvědomit, že mnohé ze stereotypů, na základě kterých se chováme tak či onak vůči
minoritním skupinám, získáváme
od dětství, a to v rámci výchovného působení rodiny, ale i školy.
Multikulturní výchova a výchova vietnamských dětí s sebou však
nese i mnohá úskalí, o kterých se
podrobněji zmíním v následujících
řádcích.

jinak než my, pokud vyjadřují protest nebo mají hovořit o nepříjemné události, podávají jinak ruku na
pozdrav, mají jiná pravidla pohledu
z očí do očí. Často vyjadřují úctu
něčím, co podle našich pravidel vyjádřením úcty není.

Z POHLEDU
ASISTENTKY PEDAGOGA
Již druhým rokem pracuji v MŠ
Mezi Domy jako asistentka pedagoga pro práci s vietnamskými
dětmi. Z vlastní zkušenosti z práce
s dětmi vím, že období raného věku
a předškolní výchovy má zásadní význam pro vytváření vnitřních
pracovních modelů a od toho se odvíjejících strategií chování dítěte,
jeho důvěry v druhé a chuti učit se
nové věci apod. Dítě předškolního
věku tráví poměrně velkou část dne
v mateřské škole (mnohdy celou
pracovní dobu rodičů, tedy kolem
8 hodin) a je v intenzivním fyzickém i psychickém kontaktu právě
s pedagogickým i jiným personálem (například kuchařkou, školnicí apod.), který se rovněž podílí na
péči o něj. Mateřskou školu netvoří
ani tak budova, hračky, pískoviště,
ale především laskavá paní učitelka,
která citlivým přístupem a osobním příkladem předává dětem základní vzorce chování a správných
vztahů. Ke všem odborným didaktickým a jiným schopnostem a dovednostem pedagogického pracovníka proto patří také emoční vřelost
a psychická stabilita − bez nich by
to v mateřské škole nešlo.
Nejen vztah k dítěti, které navštěvuje mateřskou školu, ale
i vztah k rodičům dítěte, tvoří základní kvalitativní složku výkonu
profese pedagoga. V případě dětí
s odlišným mateřským jazykem je
pochopení a přijetí odlišnosti, jina-

PROBLÉMY VIETNAMSKÝCH
DĚTÍ V MŠ
Sociokulturní specifika
Vietnamská kultura je velice odlišná od evropské či české, proto se

Verbální komunikace
Vietnamština je tonální jazyk,
který rozlišuje 6 tónů a zapisuje
se latinkovým písmem s hojným
využíváním diakritických znamének a tónových značek. Celou jeho
základní slovní zásobu tvoří jednoslabičná neohebná slova. Ve vietnamštině se nesetkáme s tykáním
a vykáním v klasické podobě, jakou
známe v češtině. Vykání se nahrazuje zvláštními zdvořilostními obraty, které se používají v závislosti
na řadě okolností, vztahujících se
k věkové a společenské příslušnosti účastníka hovoru. Vietnamština
obsahuje ohromné množství osobních zájmen, pomocí kterých vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti, vztahy mezi mužem a ženou, staršími a mladšími… a vztahy
neutrální.
Zajímavostí je, že ve vietnamské komunikaci nenalezneme zápor. Důvodem je vliv buddhistické
filosofie, ve které se setkáváme
s tím, že nesouhlasit s vysloveným
stanoviskem druhé osoby je nezdvořilost.

Neverbální komunikace
Vietnamská neverbální komunikace se od naší nonverbální komunikace výrazně liší, proto může být
příčinou nedorozumění.
Podání ruky: Ve Vietnamu se jako
u nás podává ruka, ale jiným způsobem. Vietnamci podávají pravou
ruku a zřetelně stisknou ruku druhé osoby, levá ruka následně překrývá již spojené ruce obou osob.
Ruku druhého tedy drží oběma
svýma rukama. Podání pouze jedné ruky považují za výraz neúcty.
Stejně tak oběma rukama by měl
být podáván i jakýkoli předmět
partnerovi, kterému chceme dát
najevo, že si ho vážíme. Právě tato
aktivita obou rukou symbolizuje
úctu k druhému či vyjádření osobního vztahu k věci (např. daru).
Pohled do očí: Vietnamci často při
rozhovoru sklápí oči a dívají se
do země. Toto chování je znakem
slušného skromného chování. Přímý pohled do očí je považován za
velice neuctivý a spíše vyjadřuje
domýšlivost. Vietnamci, kteří žijí
dlouho v Evropě, jsou již na přímé
pohledy zvyklí a opětují je, nově
příchozí se však chovají tradičně.
Přivolání druhé osoby: Dlaň ruky
nesmí být otočená směrem nahoru, toto gesto znamená projev nadřazenosti. Dlaň ruky musí směřovat
k zemi, prsty se pak pohybuje směrem k sobě. Druhého tedy ve Vietnamu nepřivoláme ukazováčkem,
ale s více nataženou paží pohybem
celé dlaně, která směřuje k zemi.
Dlouhý nehet: Dlouhé nehty (zvláště na malíčku) označují ty osoby,
které nemusejí fyzicky pracovat.
Pohlazení: Hlazení po vlasech je
považováno za výraz neúcty až pohrdání. Proto také vietnamské děti
jsou častěji než na pohlazení zvyklé na poplácání po ramenech či po
zádech. Tyto činy jsou považovány
za přípustné.
Doteky na veřejnosti: Líbání mileneckého páru a držení se za ruce
na veřejnosti je ve Vietnamu nepřípustné, ale objímání mezi přáteli
a kamarády je naprosto přípustné
a velmi běžné.
Ruce zkřížené na prsou či ruce v bok:
Toto gesto je ve Vietnamu považováno za znak rozčilení nad obsahem dialogu. Totéž platí i o rukou
opřených v bok.
Noha přes nohu: Projev nadřazenosti symbolizuje i noha přes nohu
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mluvčího, jehož špička ukazuje na
partnera dialogu.
Úsměv: V Asii má úsměv mnoho
různých významů. Může vyjadřovat pocit radosti, ale i pocit nepříjemnosti a smutku. Úsměv také
často bývá známkou nervozity
mluvčího.
Vzhled: Silnější postava je symbolem dobrého životního zabezpečení a bohatství. Bílá pleť je známkou
vysokého společenského postavení, dotyčný člověk nepracuje venku, na slunci.
Stolování: Mlaskání není ve Vietnamu chápáno jako přestupek proti slušnému chování a vystupování. U jídla je dovoleno i mluvení,
protože se často tento čas využívá
pro řešení rodinných i pracovních
záležitostí.
Oblečení: Základem dobrého chování je být slušně oblečen a upraven. Tradičním vietnamským oblečením je oděv složený z dlouhé
a přiléhavé (na bocích rozšířené)
tuniky a volných kalhot z hedvábí.
Tento oděv nosí převážně ženy při
veškerých slavnostních příležitostech, ale i v každodenním životě.
Pro muže existuje podobná varianta tohoto oděvu, která se používá
jen při slavnostních obřadech.
Kapesník: Ve Vietnamu není slušné
smrkat na veřejnosti do kapesníku.
Základním problémem, se kterým se vietnamské děti setkávají
v momentě nástupu do mateřské
školy, je jejich jazyková vybavenost. Většina vietnamských dětí
v době nástupu do mateřské školy
neumí česky. Pro děti, které přijely do České republiky teprve před
nedávnem a nemají ani základní
znalosti českého jazyka, jsou první
dny ve škole velice obtížné. Odlišný mateřský jazyk a čeština jako
cizí jazyk způsobuje mnohé problémy v každodenní komunikaci,
nejen v komunikaci v mateřské
škole. Toto neplatí pro děti, které
se s českým jazykem a kulturou
setkaly ještě před vstupem do mateřské školy. Většinou jde o děti,
které vychovávala „česká chůva“ či
se jedná o děti, jejichž rodiče byli
vychované v českém prostředí.
V následujících odstavcích se
zaměřím na děti, které s českým
jazykem zkušenosti nemají.
DĚTI BEZ DOSAVADNÍ
ZKUŠENOSTI S ČEŠTINOU
Velmi důležité pro učitelku i asistentku je uvědomit si, jak nelehká je
situace dítěte, které nerozumí řeči
v mateřské škole. Samotný příchod
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dítěte do nového prostředí je pro
ně náročný. Nejde totiž pouze o řeč,
ale také o nové prostředí, a to věcné, sociální i kulturní. I děti schopné
komunikovat vyžadují určitý čas na
to, aby novou situaci přijaly a vyrovnaly se s ní. Oč obtížnější je to
pro dítě, které nerozumí ani řeči,
ani tomu, co se kolem něho děje.
Nezbývá mu, než se domýšlet, co se
mu sděluje, co má dělat či nedělat
a proč apod. Kromě toho každá kultura má svá pravidla např. při pozdravu, v komunikaci, při stolování
apod. Pro dítě je velmi složité se
v prostředí orientovat. Proto právě
na počátku docházky do mateřské
školy musí učitelka věnovat těmto
dětem intenzivní citlivou péči.
Zpočátku je nutné si uvědomit,
že porozumění předchází mluvení.
V prvních dnech po příchodu dítěte
do mateřské školy se často můžeme setkat s tzv. tichým obdobím,
kterým nově příchozí dítě prochází. V tomto období dítě pouze poslouchá a přijímá jazyk používaný
okolo něho.
Pokud jsou pedagogické pracovnice trpělivé a dítěti se intenzivně věnují, dítě si většinou na nové
prostředí a nové kamarády rychle
zvykne. Stejně tak se brzy přizpůsobí kultuře prostředí, chodu mateřské školy i dennímu programu.
Dlouhodobějším problémem je
osvojování si řeči.
Obecně se uvádí, že základní komunikační úrovně lze dosáhnout
v závislosti na mateřském jazyce
po půl roce až dvou letech, zatímco na akademickou rovinu, kdy se
používají již odborné termíny, je
možné se dostat až po pěti či sedmi letech.
Rychlost osvojování cizího jazyka ovlivňuje mnoho faktorů, jako
například rodinné prostředí, nadání na jazyky, poruchy učení atd.
Tyto všechny faktory je důležité
mít na paměti pro plánování a hodnocení dětí-cizinců.
STRATEGIE PODPORY
V Mateřské škole Mezi Domy
používáme různé strategie, jak
podpořit děti s odlišným mateřským jazykem. Občas pracujeme
pouze s homogenní skupinou vietnamských dětí, jindy se snažíme
o skupinovou výchovně-vzdělávací práci, kde se objevuje různorodý
počet jazyků a kultur. Na začátku
je ovšem důležité zdůraznit, že
práce s těmito dětmi a vyrovnávání jejich vzdělávacích potřeb je
v mnohém podobné práci s ostatními dětmi, tedy dětmi majoritní
skupiny. Každé dítě je individuum

s odlišnými předpoklady, možnostmi, schopnostmi a dovednostmi,
s odlišnou zkušeností, zázemím,
a proto by mělo být také samozřejmostí dnešního vzdělávání tyto
jednotlivosti a odlišnosti podporovat a rozvíjet každé dítě na jejich
základě. Ale i přesto s sebou vzdělávání dětí s odlišným mateřským
jazykem nese určitá rizika.
Následující strategie může sloužit jako průvodce a návod pro učitelky, které se snaží podporovat
děti s odlišným mateřským jazykem a učí je češtině.
Začínejte s tím, co už dítě umí:
Používejte pár slov v rodném jazyce dítěte, abyste si alespoň trochu
porozuměli. Nebo zadejte rodičům
před nástupem povinnost naučit
děti základní fráze v češtině. Tento druhý způsob je však značně
komplikovaný, protože se často
setkáte s rodiči, kteří český jazyk
neovládají.
Začínejte pomalu: Nechte dítě
zvyknout si na situaci ve třídě a na
nové kamarády, než na něj začnete
mluvit v češtině, ptát se ho a dávat
mu pokyny.
Rozvíjejte komunikaci: Používejte neverbální komunikaci.
Kombinujte slova s různými gesty,
předváděním nebo mimikou. Snažte se děti zapojit do všech aktivit,
ale nenuťte je.
Poskytněte bezpečná místa:
Dovolte dítěti znovu nabrat síly
pomocí míst a aktivit, ve kterých
může být i s malou, nebo dokonce
žádnou znalostí češtiny a bez obavy z komunikace.
Nechte pomáhat i české děti:
Ukažte ostatním dětem, jak komunikovat s dětmi s odlišným
mateřským jazykem a povzbuďte
obě strany k vzájemné komunikaci
a interakci. Děti s odlišným mateřským jazykem tak získají další jazykové vzory.
Zvětšujte a rozšiřujte: Začínejte
s tím, co už dítě umí, a rozšiřujte
to. Jestliže dítě řekne „Auto“, učitelka řekne: „To je nové/hezké/
tvoje auto.“ Dále můžete obohacovat slovní zásobu například prostřednictvím společného čtení obrázkových knih.
Zvyšujte očekávání: Pokud se
vám zdá, že by dítě už mohlo umět
trochu mluvit, požadujte verbální
odpověď místo gest.
Používejte opakování: Vše několikrát opakujte, aby dítě mělo
čas informace vstřebat a porozumět jim.
Mluvte o tom, co je teď a tady:
Mluvte o tom, co se děje „tady
a teď“, aby dítě mohlo porozumět
kontextu komunikace. Povídání

o zážitcích z prázdnin je z počátku
příliš abstraktní.
Dolaďujte sdělení: Přeformulujte sdělení, pokud máte pocit,
že dítě neporozumělo. Snažte se
používat výrazy, které už dítě zná
a rozumí jim.
Nabízejte ustálený výukový program: Pomůže to dětem rychle se
naučit, kam jít a co tam dělat, takže se brzy mohou stát součástí
třídního kolektivu.
Zajišťujte inkluzi: Oslovujte dítě
jménem, tak jej lépe zapojíte do
skupinových aktivit.
SPOLUPRÁCE S RODIČI
Další problém, s kterým se musejí vyrovnávat zejména učitelky
mateřské školy, představuje rodina dítěte s odlišným mateřským
jazykem.
Přístup rodičů k předškolnímu
vzdělávání dětí z odlišného jazykového, ale i kulturního prostředí
ovlivňuje několik faktorů. Základním faktorem je jazyková bariéra,
která komplikuje rodičům přístup
k informacím o vzdělávacím programu a chodu mateřské školy.
Rodič nemůže s učitelkou například konzultovat vzdělávací a jiné
potřeby svého dítěte. Druhý faktor
lze nazvat „očekávání rodičů“, která jsou spojená s různou sociokulturní zkušeností rodiny. Mezi další
faktory řadíme odlišné nároky na
výchovu a vzdělávání a hlavně odlišný přístup k samotnému předškolnímu vzdělávání. Proto vznikají nedorozumění mezi rodiči a mateřskou školou kvůli jiným představám, co se má a nemá v mateřské škole dělat, například i kvůli
tomu, že v různých kulturách bývá
odlišné chápání času. Příchod dětí
do školky a další aktivity se řídí
předem daným časovým rozvrhem,
ale ve východních kulturách se vnímání času trochu mění. A tak někteří rodiče berou informaci o tom,
že mají své dítě přivést do 8:30 hod
spíše jako orientační údaj.
Pro prvotní orientaci ohledně problémů vietnamských dětí
po nástupu do mateřské školy je
vhodné se odkázat na již existující výukové materiály. Ty existují
v rozmanité kvalitě i kvantitě ke
každému zohledněnému aspektu.
V neposlední řadě je vhodné, aby
se vyučující informovali o institucích a poradnách, které jsou jim
schopny v jejich úsilí napomoci.
Kristýna Fiedlerová,
asistentka pedagoga,
Mateřská škola Mezi Domy
Foto: Kristýna Fiedlerová
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ŽÁDNÝ ROK NEBYL STEJNÝ
K poslednímu červnovému dni letos odešla z pozice vedoucí ekonomického odboru na Úřadu MČ Praha-Libuš Ing. Marta Vachoušková. O kvalitě její práce svědčí i to, že ji dělala neuvěřitelných 22 let.
A jak vzpomínáte na osobnosti
tajemníků úřadu, kteří byli vašimi
přímými nadřízenými?
Tajemníků se na úřadě vystřídalo také několik, na koho však
vzpomínám, byl p. Tomáš Hejzlar.
Byl spravedlivý ke všem zaměstnancům, přístupný k řešení úkolů, dokázal se za své podřízené
vzít, a navíc vždy dokázal udržet
dobrý kolektiv a dobrou pohodu
v práci.

Na Úřadu MČ Praha-Libuš jste pracovala od roku 1993. Jak jste zde
začínala a kdy jste se stala vedoucí
ekonomického odboru?
Moje začátky byly, viděno s odstupem doby, dost úsměvné, neboť
jsem dělala vedoucí sama sobě. Tehdejší vedení přijalo neuváženě výpověď všech tří pracovnic, a tak když
jsem nastoupila, dělala jsem vedoucí
prázdné kanceláři a sama sobě.
Co vás na vaší práci bavilo, že jste ji
vydržela dělat tak dlouho?
Někdo řekne, že práce s čísly je
nudná, ale mně se práce líbila, protože žádný rok nebyl stejný, každé
volební období bylo jiné, měnili se
lidé ve vedení a vždy to přineslo
něco nového. Nemohu opominout
i výhodu zaměstnání v místě bydliště, a hlavně jsem měla ve svém
odboru vždy kolektiv výborných
a spolehlivých kolegyň.
Kolik jste za tu dobu na zdejším
úřadu zažila starostek a starostů?
Kteří jmenovitě to byli?
Opravdu jich byla celá řada, snad
na nikoho nezapomenu: Miroslav
Štajner, Božena Halíková, Alena
Macháčková, Ivo Řezáč, Petr Mráz
a nyní Jiří Koubek.
Prosím, zavzpomínejte, jak se vám
spolupracovalo s těmi nejvýraznějšími z nich. S kým nejlépe?
Těžko se hodnotí, každý z nich
je jiná osobnost, ale přesto nejlépe
se mi pracovalo za vedení Ing. Aleny Macháčkové a potom p. Petra
Mráze. Ing. Macháčková byla velice
pracovitá, rozuměla své práci a tou
svou aktivitou strhávala i ostatní
a p. Mráz zase dokázal svou vlídností vytvářet mezi zaměstnanci
pohodu a klid ke každodenní práci.

Jak hodnotíte změny, které na
úřadě během vašeho působení proběhly? Které považujete za nejdůležitější?
Když jsem nastupovala na tuto
funkci, tak městská část měla stavební úřad a zřizoval se živnostenský úřad. Vlivem politické vůle byly
tyto úřady převedeny po několika
letech do Modřan, a to považuji za
velkou chybu.
Nač vzpomínáte jako na nejtěžší
období?
Samozřejmě na ten krušný začátek, kdy jsem účetnictví, mzdy
a personalistiku dělala sama. Sice
to trvalo asi 4 měsíce, ale škola to
byla dobrá.
Jaké roční objemy peněz přes váš
odbor procházely?
Meziročně se objem lišil, záleželo na počtu dotací na investice
nebo různé projekty, ale zhruba to
bylo od 50 do 67 milionů Kč.
Čím se liší práce ekonoma ve veřejné správě od práce ekonoma v soukromém podniku?
Práce ekonoma ve veřejné správě je mnohem náročnější už jenom tím, že se používá rozpočtová
skladba, zavedlo se další účtování
PAP, tj. pomocný analytický přehled, řídíme se nejen zákony, ale
i pokyny magistrátu, ministerstev
při projektech a z toho vyplývají
i mnohem četnější kontroly.
Je práce v oblasti ekonomiky v naší
městské části něčím zvláštní? Dá
se srovnat s jinými malými částmi
Prahy?
Protože patříme mezi největší
z malých městských částí, jsou na
nás kladeny požadavky jako na velké městské části.

Co všechno mají pracovnice ekonomického odboru na zdejším úřadu
na starosti? Asi jsou to velmi různorodé úkoly, když si představíme,
že musí vybírat poplatky za psy
i daně z hazardu, účtovat inzeráty
za 266 korun, „sedět“ musí nejmenší částky i mzdy zaměstnanců,
musí spravovat dvě školy a čtyři
školky a vypořádat se i s mnohamilionovými projekty EU…
V ekonomickém odboru zastáváme opravdu mnoho činností –
mzdy zaměstnanců, zastupitelů,
lektorů Klubu Junior a dalších osob,
které se účastní projektů z EU, veškerou personalistickou práci. Těch
poplatků (daní), které spravujeme,
je mnohem víc, tj. poplatky za psy,
ubytování, rekreační, zábor veřejného prostranství, vstupné, dále
vystavujeme rybářské lístky, faktury pro potřeby všech odborů úřadu,
faktury za inzeráty v časopise U nás.
Samozřejmě zpracováváme rozpočet a rozbor hospodaření, zajišťujeme a zpracováváme veškeré příjmy
a výdaje a k tomu ještě zajišťujeme
po finanční stránce chod škol a školek. Navíc zvlášť účtujeme v tzv.
ekonomické činnosti, tj. pronájmy
nebytových prostor, pozemků a několika bytů, a aby toho nebylo málo,
tak vlastně vedeme ještě jedno
účetnictví tzv. PAP – pomocný analytický přehled. Veškeré činnosti jsou
pod drobnohledem Magistrátu hl.
m. Prahy a kontrolních orgánů a vše
musí sedět do posledního haléře.
Jak se to všechno vůbec dá zvládat,
když na ekonomickém odboru pracují pouze tři zaměstnanci, zatímco
třeba v sousedních Kunraticích je
jich pět?
Zvládaly jsme to díky dobrému
kolektivu, díky velké odpovědnosti, spolehlivosti a pracovitosti nás
všech. Volala jsem několikrát po další pracovnici (bylo mi však sděleno,
že by naopak jednu sílu ubrali), z čehož je vidět, že nemají o práci v ekonomickém odboru žádnou představu a neuvědomují si, že ekonomický
odbor je vlastně páteř celého úřadu.
Jak se říká, jedeme na doraz a to nemluvím o zastupitelnosti v době dovolených anebo v době nemoci, která bohužel v důsledku neustálého
stresu může přijít.
S koncem letošního června jste předala funkci nové vedoucí. Jak a nač
jste ji připravovala během měsíce,
kdy jste pracovaly ve dvou pro plynulé předání agendy.
Samozřejmě jsem ji seznámila
s veškerou agendou, ale je to roz-

sáhlá činnost, která se nedá naučit
za jeden měsíc. Chce to čas a je
třeba si vše osahat na konkrétních
činnostech.
Jakou vlastnost či schopnost považujete pro tuto pozici za nejdůležitější?
Znalost a orientaci ve stále se
měnící legislativě, dále zodpovědnost, pečlivost a umět řešit problémy v klidu a tzv. selským rozumem.
Na Libuši také bydlíte, přistěhovala
jste se kvůli práci? Nebo zde žijete
déle?
Ano, na Libuš jsem přišla za prací v r. 1981 do tehdejších Drůbežářských závodů a od r. 1988 zde i bydlím.
Jak vnímáte změny v Libuši a Písnici
za tu dobu?
Největší změny v Libuši a Písnici
nastaly prodejem Masokombinátu
Písnice a Pražských drůbežářských
závodů. Změnil se celý charakter
této lokality.
Budete zde bydlet i nadále?
Ano, nemám v úmyslu brát do
zaječích.
Co v naší městské části máte ráda,
a naopak co vás zlobí? Co byste si
přála, aby se změnilo?
Mám ráda procházky v tichých
postranních uličkách v zástavbě
rodinných domků s krásnými zahrádkami. Co mne ale mrzí, je to,
že se neustále řeší výška stavby na
Novodvorské ulici a málo důsledně
a důrazně se řeší komunikace v Písnici a některé i na Libuši. Proč jsou
jiné malé městské části tak hezké?
Proč se za ta dlouhá léta neprovedla rekonstrukce budovy úřadu, aby
občané měli vše na jednom místě,
aby pracovníci v hlavní budově pracovali ve zdravotně nezávadném
prostředí a v neposlední řadě aby
se šetřily náklady na provoz.
Těšíte se, že teď už nebudete muset
ráno vstávat do práce? Máte plány,
co volným časem?
To ranní vstávání mi nevadilo,
ale budu muset vypracovat nějaký
rozvrh dne, abych měla stále nějaké povinnosti.
Na co se těšíte nejvíc?
Na přírodu v jižních Čechách
a samozřejmě na vnoučata.
Ptali se: Matěj Kadlec,
Hana Kolářová a Martin Zikeš
Foto: archiv Marty Vachouškové
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FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (17)
Budova úřadu vedle pošty, dům čp. 35.
Po dlouhé odmlce přichází odpověď na sedmnáctou fotohádanku, která byla zadána již v listopadu minulého roku! Co tolik
zpozdilo její vyhodnocení? Po návštěvě stavebního úřadu na přelomu roku jsem zjistil, že nalezené
záznamy jsou příliš mladé a že nejstarší základy domu bude nutno
hledat v archivech. Jenže ve třech
prohledaných archivech příslušná
pozemková kniha není. K budově
postavené někdy v 70. letech 19.
století budou záznamy zřejmě stále ještě na katastru. A tak bádání
v této kapitole ještě nekončí.
Vyhodnocení soutěže
Je už téměř nepsaným pravidlem, že počtem správně hádajících soutěžících jsou tři. Tentokrát
nejpřesněji odpověděl pravidelný

účastník fotohádanek pan Gustav
Vodrážka. „Na poměrně kvalitním
fotu rozeznáváme tehdejší Místní
národní výbor (MNV) v Libuši. Ubezpečuje nás o tom vývěsní tabule
umístěná pod socialistickým erbem,
tvaru husitské pavézy, se lvem s rudou hvězdou nad hlavou a s ohněm
(partyzánskou vatrou) v srdci. Poněkud rušivě, téměř nefunkčně, působí
prastarý stožár telefonního vedení
na střeše, vybavený ještě porcelánovými izolátory (tzv. „hrníčky“).
Ledabyle pohozená, historická „retro“ telefonní budka, zhotovená ze
dřeva, podtrhuje depresivní atmosféru dob socialistického soužití.
Dominantu snímku – pomník padlým z WW I. – lze časově umístit do
rozmezí 1975–1989. Lavičky před
MNV, vyrobené z dřevěných hranolů (bývávaly barvy červené a žluté),
vypadají poměrně neopotřebovaně.

FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (18)
Od poslední fotohádanky uplynulo už opravdu mnoho času. A tak připomenout další symbol naší městské části je už pěknou dobu na spadnutí.

Rok pořízení fotografie bych odhadoval […] na konec sedmdesátých
let – asi r. 1979.“
Jedná se o velice přesnou odpověď. Podle mých informací je
snímek z roku 1975, neboť tato
skutečně velmi kvalitní fotografie
není jediná. Ostatní, které zachycují prostranství „náměstíčka“,
ukazují také informační a úřední
tabule, jejichž obsahem je, mimo

jiné, oslava 30 let od osvobození,
tedy od roku 1945.
O historii a přestavbách původního domu a stáje, stejně jako
o dataci jeho zdobného štítu do
ulice Dobronická napíši podrobněji
zase někdy příště.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

RECEPTY S PŘÍBĚHEM (7)
Humorným receptem na chutné
levné jídlo přispěl pan Štěpán
Dolanský.
NADÍVANÉ KUŘE
ZCHUDLÉHO DŮCHODCE

Je potřeba rozbít tu odmlku
a opomíjené památky z minulosti připomínat. Tentokrát se díváme na vyobrazení z kroniky jedné
z našich obcí, jak ho zaznamenal
vážený kronikář pan Josef Jeřábek. Tuto budovu vykreslil v roce
1956 vskutku znamenitě. Poznáte,
která stavba přes svou malou velikost měla dva hlavní vchody? Ještě
prozradíme, že je s ní spjata číslice
sedm a v době, kdy vyšlo toto číslo
časopisu U nás, ještě stála.
Vítězem se stane každý, kdo pozná stavení na obrázku. A protože
tentokrát čtete dvojčíslo, správnou odpověď i další informace
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o budově se dozvíte již nyní na
straně 24. Přesto ale prosíme ty
z vás, kteří mají staré fotografie či
zajímavé informace k tomuto stavení, aby napsali na e-mailovou
adresu: kronikar@praha-libus.cz.
Jako obvykle bude nejobsáhlejší
a přitom fakticky správná odpověď odměněna pozorností od MČ
Praha-Libuš.
Dnes tedy kromě obvyklého:
„Tak neváhejte a hádejte!“ také
s výzvou: „Napište a vyhrajte!“
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv MČ Praha-Libuš

Když nejlepší ministr všech
dob Miroslav Kalousek zvedl
nám, důchodcům, důchod o neuvěřitelných 45 Kč v průměru,
s bábou jsme se zaradovali, neboť
jsme se do průměru vešli. Já 50
Kč a babka 40 Kč, průměr 45 Kč.
Peníze navíc jsme si ukládali do
hrnečku a čekali na zlevněná kuřata v supermarketu. První měsíc
nic, druhý měsíc opět nic, až po
pátém měsíci akce 44,90 za kilo
kuřete. Hned ráno jsem utíkal na
zastávku a do obchodu zajel.
Koupil jsem 2 přerostlá kuřata, jedno za 98 Kč a druhé 110 Kč.
Když jsem přinesl nákup domů,
bába se zhrozila, že prý tak veliká
kuřata se na kuře s nádivkou nehodí, že bude lepší kuřata naporcovat a na kuře s nádivkou zapomenout. Babka pracovala v drůbežářských závodech a porcovat
kuře uměla. Ovšem v televizi dávali její oblíbený seriál, ujal jsem
se tedy porcování kuřat sám. Celkem mi to šlo, až na to, že babka, když moje dílo uviděla, málem omdlela. Na skeletu kostry
zůstalo docela dost masa. Udělali
jsme tedy nádivku a naplnili ske-

lety. Zbylou nádivku jsem zabalil
do kůže z prsou a dali jsme kuřata péci. Výsledek předčil očekávání. Z kuřat jsme nakonec měli 4
prsa, 4 stehna, 4 křídla a 2 x kuře
s nádivkou, a to za pouhých 200
Kč Oběd jsem nazval Nadívané
kuře zchudlého důchodce. Vyfotil jsem malou ukázku. To bílé na
bramborách je máslo.
Nádivka: 5 starších rohlíků, 3
celá vejce, 25 dkg gothaje, lehce
polít nakrájené kostičky rohlíků troškou rozpuštěného másla,
vše smíchat dohromady, lehce
postříkat mlékem, posypat pažitkou, osolit.
Dobrou chuť přeje
Štěpán Dolanský
Foto: Štěpán Dolanský
Podělíte se také o svůj recept
s příběhem? Napište na redakční
e-mail: hana.kolarova@tiscali.
cz. Těšíme se na vaše příspěvky
a na konci roku opět úspěšné recepty odměníme.
(red)
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ROK 1945 V NAŠICH OBCÍCH
Letos v květnu proběhly ve světě oslavy 70. let od ukončení druhé světové války. Na rozdíl od mnoha jiných zemí máme co slavit, válka se našeho území od té doby naštěstí nedotkla. V naší městské části jsme však
nechali toto významné výročí zatím bez povšimnutí.
Není mnoho divu, neznáme ani
jména padlých, tak jako pro případ
první světové války, kdy mají obě
obce pomníky. Pojďme se tedy podívat na paměti, které nesou kroniky, archivy i starší z našich spoluobčanů, abychom znovu připomněli neprávem zapomínané příběhy z konce druhé světové války
na Libuši a v Písnici.
Čeká nás pátrání po jménech libušských Židů, osudu písnických
řezníků či příběh, který se odehrál
při odsunu němců v libušské sokolovně. Vzpomeneme na neštěstí postřeleného chlapce, kterého
doktor nesměl ošetřit, i nehodu
sovětského tanku, která zabila tři
lidi z Libuše, včetně dětí. Vezměme
to ale postupně, dnes své svědectví vypoví písnická kronika Josefa
Jeřábka.
Předně je třeba vyzdvihnout,
třebaže opakovaně, práci písmáckého kronikáře, který zapisoval
dění v obci i v průběhu válečných
let, a nemálo tím riskoval: „Německá okupace naší Vlasti, tomu
nedovolila, aby mohlo v zápisech
býti pokračováno […] Až v nové naší
Republice Československé, […] mož-

no tak činiti dodatečně, podle zápisů kronikáře, pečlivě po celou dobu
okupace zapisovaných a schovávaných před zraky slídilů a německých
okupantů.“
V zápisu se neomezoval pouze na
obec Písnici. Nemálo se přitom věnoval okolí, včetně sousední Libuše.
Takto popsal svůj návrat z Prahy
za deštivého počasí v brzkém odpoledni v sobotu 5. května: „Tamhle jsou naši z Prahy, počkáme na
ně, co je nového. Došedše k zástupu, jsme zastaveni. Lid nás obklopil a ihned různými otázkami přímo
zavalil. Na dotaz na moji osobu pronesený slovy:
Jeřábku, jaká je situace v Praze?
Odpovídám: Od 11 hodin dopoledne jest prohlášena Čsl. republika
a na mnoha místech jsou již vyvěšeny prapory. Václavské náměstí jest
již SSmany uzavřeno a že na několika místech se již bojuje. Rozhlas
svolává občany do ulic na stavění
barikád a k obraně Prahy.“
I Písnice a Libuš měla své barikády. V Písnici stály dvě. Jedna
směrem k Libuši u Agrasolu, dnes
přibližně na úrovni ulice K Mejtu

10. května 1945, první auto zn. H-5-92-47 s přívěsným polním dělem.

a druhá pak na konci hlavní silnice
směrem k Dolním Břežanům před
Novákovými.
„O 3 hodině 30 minut přibližuje se německé turbinové letadlo.
Letí v neveliké výši v pomalém letu
od severu k západu, z jeho letu jest
možno vycítiti, že zřejmě pozoruje
kraj a život v něm. Nad lesem, Vrtilkou, mění směr svého letu a obloukem ve směru východním letí
nad obec Hodkovice, odkud se náhle vrací a krouží nad boudou v poli
u Hodkovic. Tou dobou přijíždí k ,barikádě' muž s koňmi zapřaženými
v bryčce. Jest vpuštěn dovnitř a cesta opět zatarasována. Tu kdosi zvolá: ,Pozor! do krytu, turbina se blíží
k obci.' V tom mžiku přilétá prudce
letadlo a spatřivše letci, že jsou na
silnici překážky, počali s palubních
zbraní páliti. Na štěstí nemohl letec
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VILÉM SAITL – O LIBUŠI A PÍSNICI
V pražském archivu ležely veřejnosti skryty rukopisy Viléma Saitla,
který v letech 1978−1981 zpracoval dějiny mnoha obcí, mezi nimi i Libuše a Písnice.
Kniha o Libuši a Písnici je první
tištěnou publikací o dvou obcích
naší městské části, ne však prvním
sebráním poznatků o nich. Mezi
autory můžeme počítat přinejmenším Josefa Jeřábka, který v 30.
až 70. letech minulého století vedl
kroniku obce Písnice a který také
s obdivuhodnou péčí zpracoval
dějiny této obce v třísvazkovém
díle. Navíc uspořádal další knihu
podkladů a mnoho dalších, dosud neprobádaných kronik uložených ve Státním oblastním archivu
v Dobřichovicích.
To, že existuje ještě další rukopis
nám zatím zcela neznámého Viléma Saitla, jsem spíše náhodou ob-

jevil v uplynulých dnech ve sbírce
rukopisů Archivu hlavního města
Prahy. Vilém Saitl (1901−?) těchto
rukopisů vytvořil pro pražské obce
více. Mezi archiváliemi se signaturou 8553-8563 jich najdeme 15.
Jsou to např. Běchovice, Satalice,
Nedvězí, Štěrboholy nebo právě
Dějiny obce Písnice a Dějiny obcí
Libuš a Lhotka. Jen letmé prohlédnutí těchto na stroji psaných spisů
dává tušit, že autor nebyl v historickém bádání žádný začátečník.
V poměrně krátké době zpracoval
základní souhrn dějin mnoha obcí
a v případě Libuše můžeme posoudit, že s přehledem využil většiny
možných pramenů.

Zhodnocení tohoto rozsáhlého
díla bude předmětem dalšího bádání, stejně jako bližší představení
jeho autora Viléma Saitla. Malou
ukázku Z dějin obce Písnice z roku
1981 však představit můžeme:
LIBUŠSKÉ DOLY
Dle pomístních jmen obce Písnice
existovaly na pozemcích obce písnické d o l y zvané „libušské doly“,
ač ležely v katastru obce Písnice.
Jaké suroviny se zde dobývaly, nemohl jsem zjistiti. Roku 1780 se
zde již nedolovalo, neboť pozemek
označený topografickým číslem 76
– poznamenává písař Josefínského
katastru název pozemky doly libušské, bez užitku.
Skončení dolování dokazují četné
názvy „lada“- byly to asi pozemky
pravděpodobně zavezené hlušinou

v prudkém letu ,turbinu' vyrovnati
na let podél silnice, letěl poněkud
více v pravo severním směrem, přímo nad domky, tak byly střelami
zasaženy pouze střechy domů,[…]
Z občanů šťastnou náhodou nebyl
zabit ani zraněn nikdo. Muž s bryčkou, na níž vezl ukořistěné zbraně
a třeskaviny pro bojovníky do Modřan, v posledním okamžiku zajel do
postraní ulice, čímž zachránil sebe
i náklad na voze od možné explose.“
Josef Jeřábek popisuje události
osvobození a jeho průběhu v Písnici na desítkách stran kroniky. Tento příběh je jen prvním z těch, které vám v dalších číslech časopisu
U nás chceme připomenout.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: kronika

z útrob země. V polohách aneb odděleních jméno d o l y se nevyskytuje, za to často v obsahu josefínského katastru, jež uvádím:
Nr 37 – obecní lado u Libuše vedle dolu
Nr 70 – pole za libušským d o l e m
Nr 83 – pole nad d o l e m libušským
Nr 75 – pole u d o l ů libušských
Nr 80 – za libušským d o l e m
Nr 89 – pod libušským d o l e m
Nr 80 – pole u libušským d o l ů
Nr 93 – lado nad libušským dolem
Zajímavé jest, že v katastru obce
Libuše se nikdy písař o dolech libušských nezmiňuje.
Co se zde těžilo, do kdy a která
místa přesně to na dnešních mapách jsou, pokusím se v budoucnu
rovněž osvětlit. Současníkům snad
jen tu poznámku, že my dnes místu – nehledě na katastr – říkáme
Modřanská rokle.
Matěj Kadlec
kronikář Libuše a Písnice
citace: AHMP, fond rukopisů,
archiválie 8562, strany nečíslovány
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FOTOHÁDANKA Z HISTORIE (18)
Obecní pastouška, Písnice čp. 7.
Vyhodnocení ze strany 22:
Kresbou z obecní kroniky byla
budova v ulici Ladislava Coňka
7/5, která stojí v kopci pod školou. Nakreslený obrázek ukazuje
bývalou pastoušku, jak vypadala
po několika opravách v roce 1942.
I toto stavení je v archivech doslova k pohledání. V pozemkových
knihách není, v dokumentech obce
Písnice rovněž podrobnější zprávy
chybí a stavební úřad zaznamenává majitele a přestavby domu až na
začátku 20. století. Naštěstí nás
v tomto případě opět informuje Josef Jeřábek v písnické kronice.
Výpověď kronikáře
Podle těchto záznamů se obecní pastouška připomíná již v roce
1796 za rychtáře Josefa Richtera.
Nicméně není jisté, že pod číslem
sedm nevyrostlo v Písnici první stavení mnohem dříve než na
konci 18. století. Jeřábek popisuje
pastoušku jako domek postavený
z kamene, s malými okny a krytý
původně doškovou střechou. Vypadal tedy obdobně jako všechny
tzv. druhé chalupy i statky v obci.
Uvnitř byla jedna malá světnice,
síň a komora s velkou zděnou pecí.
Později byl přistaven chlév s menší
domovní druhou síní.
O opravě pastoušky se v roce
1841 zmiňuje rychtář Jan Novák,
rychtář Josef Richter zas v roce
1861 a dále byly opravy prováděny v letech 1877 a 1879. Spraveny byly stropy, došková krytina a lepenice na půdě. Léta páně
1881, 1899 a 1902 proběhla další údržba, přičemž v posledním
jmenovaném roce byla nejspíše
vyměněna střecha za taškovou.
Výměna střech proběhla v těchto
letech v celé obci.
V roce 1911 obecní úřad zřídil
v obecním domku na vlastní náklad
šatlavu a o čtyři roky později sloužil jako karanténa. V měsíci červnu
1916 zde byli ubytováni židovští
vystěhovalci z Bukoviny.
„Po skončení světové války let
1914−1918 sloužil obecní domek
čp. 7 opět chudinským účelům.
Postupně zde žili chudí nevolníci,
později obecní pastýři (od toho název pastouška), zde přechodně nocovali různí ti světem jdoucí (vandrovníci) a krajánkové. Pastouška
i šatlava zároveň, byla údělem chudých upracovaných a zestárlých
lidí, kteří připadli ve stáří svém domovskou příslušností na obec, do-
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žívali zde zbytek svého života, jako
přítěž obce v malých místnostech
obecního domku.“
V letech 1939−1940 zde byla
ubytována část sudetských uprchlíků.
Svědectví úředních dokumentů
V roce 1945 žádá vládní komisař Emanuel Muchka berní správu o prominutí daně s odkazem
na časté výlohy za opravy domku. V roce 1952 se měla pastouška
předat do bytového hospodářství
Sdruženého komunálního podniku okres Praha-východ. Popsána byla takto: „Domek je přízemní o třech bytových jednotkách,
o jedné místnosti bez příslušenství se společnou předsíní. […] jest
16,2 metrů dlouhý, 4,2 metrů široký a výška k okapu od terénu je 3,5
metru. Obvodové zdivo jest 60 cm
silné z kamene a dělící příčky 15
cm silné jsou z cihel.“ Již tehdy byl
domek hodnocen ve špatném stavu. „Elektrické osvětlení zavedeno není a dřevěný záchod jest postaven venku za budovou.“ Odpis
opotřebením při stanovení ceny
činil celých 80 %. Pastouška však
předána nebyla s poukazem na to,
že bude zbourána. Její stáří bylo
odhadováno na dvě stě let. Bydlili
v ní důchodce F. Kolman, nemocná Marie Chotová a třetí místnost
patřila ČSM Písnice.
Pastouška však zbourána nebyla
a přibližně v letech 1958−1968 řešila nedostatek prostoru ve škole,
když sloužila jako školní družina.
Nejpozději od roku 1968 byla využita jako bydliště pro školnici Alenu Červenkovou. Ta ji spolu s manželem v roce 1979 a později v roce
1982 chtěla odkoupit. Převod však
nebyl realizován, neboť: „Novým
podrobným šetřením bylo zjištěno,
že majetkoprávní vztahy nejsou
jednoznačné.“
Definitivní demolice
Ověření stavebně technického
stavu čp. 7 proběhlo znovu v roce
1995, kdy jej ještě stále užíval pan
Červenka. Přestože bylo konstatováno, že do objektu nezatéká,
bylo shledáno vzlínání vody zdivem a: „výška navlhání neustále
kolísá, což je patrno na fasádě ze
všech stan objektu (mapy), až do
výšky 1,8 m.[…] Celkový stav objektu je velice špatný.[…] Na pozemku
k domu přiléhajícímu je přistavěn
přístavek jako vstupní zádveří,
dvakrát suché WC a žumpa, garáž,

Obecní pastouška – stav v červnu 2015 před plánovanou demolicí.

Plánek z roku 1952
doplněný o přístavby
k roku 1995 (zeleně).

Plánek z roku 1952 doplněný o přístavby k roku 1995 (zeleně).

kolna, skleník a příčky, přesunut
komín. Ke všem těmto stavebním
úpravám není dokumentace, stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí.“
Dnes je pastouška o dvacet let
starším domkem, neužívaným a ve
stále horším stavu. Bezprostřední
sousedství se školou, na pozemku,
který by mohly využívat děti a kde

by snad v budoucnu mohla vyrůst
tělocvična, přináší starému stavení
neblahý osud. Na březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo MČ
Praha-Libuš demolici objektu čp. 7
v Písnici. Tato proběhne začátkem
měsíce července po skončení školního roku.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: autor
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ÚZEMNÍ PLÁN

MÍT NA PAMĚTI ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA OBYVATEL
Již třetí měsíc pokračuje v časopisu U nás diskuse na téma, které patří
nepochybně mezi klíčová co do ovlivnění zejména budoucího života
obyvatel Libuše a Písnice, na téma územního plánování. Aby debata
byla doplněna i pohledem nezávislého odborníka, hledali jsme v akademické sféře. Na otázky k územnímu plánování odpovídá doc. RNDr.
Jiří Blažek, Ph.D., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Panu docentovi děkujeme
za ochotnou a nezištnou spolupráci.
V současnosti jsme se asi už (po
zkušenostech s komunistickým plánováním) přestali územního plánování bát a začínáme ho chápat jako
užitečné. Vnímáte to tak?
Společnost je stále složitější
a není možné se rozhodovat ad hoc
k jednotlivým tématům nebo skutečnostem. Rozhodování veřejné
správy nebo rozhodování o využití území patří mezi typy rozhodování, do kterého vstupuje mnoho
faktorů, mnoho neznámých a je
velmi dlouhodobé, proto je na místě plánovat.
Co je tedy územní plán? K čemu je
dobrý?
Územní plán představuje rozhodnutí o využití území, rozhoduje jaké stavby, jaké činnosti jsou
možné, nebo naopak zapovězené na každém m2. Územní plán
je hlavní nástroj samosprávy, jak
může a musí ovlivňovat, jaké funkce (např. dopravní, obytná, výrobní,
rekreační), jaké stavby a jaké aktivity chce mít na svém území.
Jaké kompetence v oblasti územního plánování mají městské části
Prahy?
Na základě statutu hl. m. Prahy
(vyhlášky HMP) mají městské části
velmi malé až zanedbatelné kompetence v oblasti územního plánování. Městské části se pouze vyjadřují k navrhovaným dokumentům
v průběhu jejich zpracování.
Může se veřejnost účastnit procesu
územního plánování a zasahovat
do něj?
Veřejnost má právo vstupovat
do procesu projednávání územního plánu ve dvou krocích. Jednak
se vyjadřuje k zadání územního
plánu (v Praze toto veřejné projednání proběhlo v roce 2014) a dále se
může každý občan vyjádřit k návrhu územního plánu, tedy k návrhu
budoucího uspořádání území.
Jaké zásady při práci s územním
plánem jsou nyní žádoucí v okrajových částech Prahy, které čelí vel-

kému zájmu developerů?
Praha se musí rozhodnout, jaká
je další koncepce rozvoje města.
Extenzivní nárůst měst formou
suburbánní výstavby na hranicích
města nebo i v obcích v metropolitním zázemí se již prakticky vyčerpal. Praha by měla směřovat
svůj růst jednak do nevyužívaných
ploch v těsném zázemí historického centra, především do starých
průmyslových areálů nebo ploch
železničních seřaďovacích nádraží, a dále by Praha mohla a měla
směřovat další rozvoj do nevyužívaných ploch na hranicích kompaktního města, tj. na hranicích
zastavěného území Prahy. To se
pochopitelně dotýká i MČ Praha-Libuš. Při plánování takového
rozvoje je nutné ale mít na paměti
především zvyšování kvality života
obyvatel, a to i z hlediska sociálního a environmentálního. Nejsem
příznivcem velkých a monofunkčních rozvojových ploch a budoucnost vidím především v přiměřené
členitosti ploch a funkcí v nich.
Jaké zásady by měly samosprávy
dodržovat ve vztahu k vnitroměstské zeleni a jaké k zeleni na okrajích zástavby, pokud území není
určeno jako rozvojové?
Jsem přesvědčen, že kvalitní zeleň vytváří dobré předpoklady pro
spokojený život obyvatel. Jednotlivé zelené plochy však musí být
moderně spravovány, aby mohly
plnit svoji roli nejen jako „plíce“
města, ale i jako místo oddechu,
rekreace a pobytu obyvatel přilehlých částí města. Na druhou stranu
není nutné fanaticky chránit každý
strom, každý keř. Pokud je možné rozumně zdůvodnit potřebami
rozvoje města, dovedu si představit i důvody, kdy jednotlivé stromy
ustoupí moderní a smysluplné výstavbě.
Na katastru Libuše a Písnice se nacházejí dvě kategorie chráněných
území: Přírodní park Modřanská
rokle – Cholupice a přísněji chráněná Přírodní památka Modřanská

rokle. Jaký je v rámci územního
plánování rozdíl mezi těmito kategoriemi ochrany přírody?
Odpověď je naznačena již
v otázce. Zatímco přírodní park
představuje podle zákona na
ochranu přírody a krajiny nejnižší
stupeň ochrany přírody, přírodní
památka již představuje vyšší stupeň ochrany. Přírodní park má také
větší rozlohu a má za cíl chránit
zachovalou strukturu krajiny s typickými prvky. Přírodní památka
sama o sobě představuje obvykle
jeden takový prvek v krajině, a její
územní vymezení je proto menší
a je vztaženo k jedné specifické lokalitě s výskytem chráněných druhů nebo společenstev.
Část zástavby především staré
Písnice leží uvnitř Přírodního parku
Modřanská rokle – Cholupice. Liší
se pravidla pro územní plánování
a výstavbu vně a uvnitř přírodních
parků?
Pravidla pro výstavbu se budou
lišit především v podobě regulativů výstavby, které je možné v rámci přírodního parku a mimo něj vymezit. Uvnitř přírodního parku budou pravděpodobně pravidla pro
výstavbu mnohem přísnější než
na území mimo přírodní park. Konkrétní regulativy ale stanoví teprve
budoucí metropolitní plán Prahy.
Je vhodné schvalovat změny územního plánu k umožnění zástavby
ploch, které jsou nyní v přírodním
parku vymezeny jako nezastavitelné (např. zeleň, pole)?
Je nutné vždy rozhodovat případ od případu. Obecně nejsem
velký příznivec schvalování změn
v době, kdy se připravuje nový
územní plán. To vždy hrozí účelovostí takového jednání. Z hlediska
platné legislativy to ale je možné.
Na území městské části Praha-Libuš je několik prvků územního systému ekologické stability
(ÚSES), známých jako biokoridor
nebo biocentrum, a zmíněná Přírodní památka Modřanská rokle.
Je vhodné povolovat, aby zástavba
těsně naléhala na tyto ekologicky
významné prvky, nebo je třeba kolem nich zachovávat nezastavitelné
ochranné pásmo?
Zmiňované prvky ÚSES mají
přesně vymezené území, kde se
nacházejí a případně vyšší stupně
(tj. regionální a nadregionální sys-

témy ekologické stability) mohou
mít vymezeno i ochranné pásmo.
Obecně ale nedoporučuji přiléhat
se zástavbou těsně k jednotlivým
prvkům ÚSES. Nedoručuji, aby na
jednotlivé prvky přímo navazovaly nejen stavby, ale i na zahrady
a jiné velmi přetvořené zelené prvky. Především okolo lokálních biocenter považuji za nutné zachovat
ochranné území, které bude oddělovat relativně zachovalé přírodní
prvky od proměněných prvků přírody, jako jsou zahrady.
Jakou odpovědnost má místní samospráva ohledně práce s územním
plánem na pozemcích, které patří soukromým osobám? Musí na
takových pozemcích vyhovět přání
soukromého vlastníka a souhlasit
se změnami územního plánu?
Místní samospráva nemá žádnou odpovědnost vůči soukromým
vlastníkům pozemků. Místní samospráva v žádném případě nemá
žádnou povinnost realizovat přání
jakýchkoliv soukromých majitelů.
Jaký je rozdíl mezi dosavadním
Územním plánem hl. m. Prahy a metropolitním plánem Prahy, který by
měl vzniknout?
Hlavní změna je v metodice
zpracování. Jinak se jedná o stejný
dokument podle stejného zákona.
Metropolitní plán používá poněkud jiný postup zpracování a vychází z vymezení lokalit a pro tyto
lokality bude stanovat regulativy
výstavby, dosavadní platný územní
plán vymezuje podrobné regulativy pro každou i minimální funkční
plochu.
V jaké fázi je příprava?
V případě metropolitního plánu
je v současné době dokončována
příprava návrhu územního plánu
k veřejnému projednání. Odůvodnění územního plánu, což je vysvětlení celkové logiky a „filosofie“ řešení, již bylo publikováno
v roce 2014.
Je vhodné přicházet ještě před přijetím metropolitního plánu se změnami stávajícího územního plánu?
Jak jsem již uvedl výše, tento postup, až na velmi specifické výjimky, nedoporučuji.
Mnozí mají k chystanému metropolitnímu plánu Prahy závažné připomínky, nebo ho přímo odmítají,
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TÉMA
například se obávají v souvislosti
s ním dalšího zhoršení životního
prostředí, úbytku zelených ploch. Je
to z vašeho pohledu oprávněné?
Na takto položenou otázku nelze odpovědět jednoznačně. Je
vždy nutné hodnotit jednotlivé
případy a nedoporučuji žádné velké globální soudy o celém dokumentu. Zcela jistě v rámci návrhu
metropolitního plánu dojde na
některých místech i k povolení výstavby v místech, která jsou nyní
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částečně zelená, například ve starých průmyslových areálech, kde
po opuštění výroby vyrostly náletové dřeviny a keře. Na druhou
stranu je nepochybné, že právě dostupnosti kvalitních parků a volné
zeleně věnuje návrh metropolitního plánu velkou pozornost.
Jak by přijetí metropolitního plánu
Prahy změnilo rozhodovací kompetence malých městských částí, jako
je Praha-Libuš?

Nedomnívám se, že přijetí metropolitního plánu bude mít tyto
souvislosti. To by muselo dojít ke
změně statutu hl. m. Prahy, který
kompetence jednotlivých městských částí vymezuje.
Jaké jsou zkušenosti s metropolitním plánem z jiných velkých měst,
třeba z Vídně, která proslula jako
přívětivé město k životu?
V oblasti územního plánování je
obtížné srovnávat jednotlivé přístu-

py. Každé město tvoří svoje územně
plánovací dokumenty vždy v souladu s národní legislativou v oblasti
územního plánování. Protože jednotlivé zákony se v této oblasti dosti
výrazně liší, jsou i přístupy konkrétních měst rozdílné a nesrovnatelné.
Ptaly se: Hana Kolářová
a Pavla Tůmová
Z Územního plánu hl. m. Prahy.
Zdroj: Geoportál hl. m. Prahy

DEBATA

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO TRHACÍ KALENDÁŘ (3)
Již dva měsíce probíhá v našem časopise debata na téma „územní plán
jako trhací kalendář“. Čtenáři si již zajisté zasluhují vědět, o čem se
vlastně píše.
Jedná se území o ploše 3874 m2,
tj. „větší“ třetina hektaru, a nachází se na konci ulice Velká Lada – viz
mapa. Území je ve vlastnictví soukromých osob a územním plánem je
určeno jako nelesní zeleň. To vlastníkům nevyhovuje a žádají o změnu na území čistě obytné. To by jim
umožnilo postavit tam čtyři rodinné
domky a obslužnou komunikaci.
FAKTA O ÚZEMNÍM PLÁNU
Územní plán platí od roku 1999
a od té doby o tuto změnu žádají.
Změna územního plánu je složitý
proces a schvaluje ji Zastupitelstvo
hl. m. Prahy. Dotčená městská část
k takové žádosti vydává své vyjádření formou usnesení svého zastupitelstva. Tak se stalo i v tomto
případě. Několikrát.
První žádost k nám dorazila
v roce 2002. Zastupitelstvo s ní vyjádřilo souhlas svým usnesením č.
43/2002 z 22. 5. 2002 (7 pro, 0 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen).
Další žádost přišla v roce 2006.
Rada městské části tuto žádost
postoupila na magistrát s od-

kazem na naše platné usnesení
z roku 2002.
Někdy v roce 2008 (možná
o něco dřív) zahájilo hl. město Praha práce na pořízení nového územního plánu. Výsledkem byl elaborát
nazvaný Územní plán – koncept – 1.
čtení. K tomuto dokumentu jsme
vydali své stanovisko usnesením
zastupitelstva č. 9/2009 ze dne
4. 3. 2009. Celkem jsme měli 20
připomínek, pod bodem 7 jsme se
kladně vyjádřili k předmětu této
debaty (15 pro, 1 proti, 1 se zdržel).
Následně dne 10. 3. 2009 jsme naše
připomínky konzultovali na magistrátě, konkrétně na Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy, tj. tehdejším zpracovateli územního plánu. K tomuto bodu se vyjádřili: „zpracovatel
prověří připomínku“. Zpracovatel
připomínku prověřil kladně. Na
podzim roku 2009 vydal elaborát
nazvaný Územní plán – koncept.
V tomto dokumentu bylo předmětné území určeno jako čistě
obytné. Tento územní plán nebyl
nikdy schválen a v roce 2012 na
něm byly veškeré práce ukonče-

Výřez z územního plánu na jihu Písnice s červeně zvýrazněnou plochou pozemků,
o něž se jedná.

Situace na místě.
Pozemky na jihu Písnice, o nichž se vede debata.

ny. Zastupitelstvo hlavního města
rozhodlo, že je třeba začít znovu
od začátku a úplně jinak.
Žadatelé proto v r. 2013 podali další totožnou žádost o změnu
územního plánu. Naše zastupitelstvo vyjádřilo této žádosti opět
souhlas, usnesením č. 3/2014 ze
dne 12. 2. 2014 (9 pro, 0 proti, 4 se
zdrželi, 4 nepřítomni).
Suma sumárum, celkem se k této
záležitosti vyjádřila 3 různě složená
zastupitelstva ve 3 volebních obdobích, vždy ve prospěch žadatelů.
Od listopadu minulého roku
máme zastupitelstvo v dalším složení. Nová kolegyně Pavla Tůmová,
podala návrh, aby zastupitelstvo
revokovalo, tj. zrušilo usnesení č.
3/2014. Zastupitelstvo tento návrh nezařadilo na program (2 pro
zařazení, 9 proti, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni) a vůbec se jím nezabývalo. Toto jsou fakta. Prokazatelná.
Komukoli a kdykoli. Nikoli názory,
domněnky a utkvělé představy za
fakta vydávané.
O ZRUŠENÍ „ZUBU“
A po faktech komentář. Subjektivní. On ani jiný být nemůže,
i když se často prezentuje jako

nezpochybnitelná pravda. Názor, že je třeba hájit nezastavěné
plochy je naprosto legitimní a respektuhodný. Sám ho v mnoho
případech zastávám také. Ale nepovažuji ho za univerzální. Proto
ho neaplikuji všude. V tomto případě mám několik důvodů, proč
tak nečiním.
Při pohledu na územní plán (viz
obrázek − 2) vidím zelený „zub“
od jihu vstupující do zastavitelného území (na obrázku zvýrazněn červeně a popsán „zde se stavět nemůže“). Významu tohoto
„zubu“ nerozumím. Dokonce na
mě působí nelogicky. Ani na místě samém jsem jeho význam nepochopil (viz foto − 3). Netuším,
co k němu vedlo autory územního plánu. Vzhledem k tomu, že
můžou existovat důvody, které
nejsou laikovi patrné, jsem se na
jeho význam zeptal magistrátních odborníků při konzultaci dne
10. 3. 2009. Na přímý dotaz mi
bylo zhruba odpovězeno: „Máte
pravdu, nepůsobí to příliš logicky.
V tuto chvíli vám neumíme odpovědět. Podíváme se do našich
podkladů a podle nich rozhodneme“. Rozhodli o zrušení „zubu“.
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DEBATA
ANI METR NAZMAR
Dále beru v potaz skutečnost,
že majitelům pozemků byla ještě
před schválením územního plánu
(v r. 1998) stavebním úřadem, tedy
státní správou, povolena parcelace. Nevím, proč bych za to měl majitele pozemku odsuzovat. Dělali
pouze to, co jejich severní sousedé
o několik měsíců dříve.
Také považuji za normální, že
bezdůvodně neměním svůj názor.
Argumentovat vyhláškou č. 3/1991
Sb. hl. m. Prahy bych si troufl naposledy v r. 1992. Zřizuje oblast klidu
„Cholupice – Modřanská rokle“. Zahrnuje velké území. Starou Písnici,
Cholupice, Točnou, kousek Libuše,
Modřan a Komořan (viz mapa − 3).
Že by se na uvedeném území od
r. 1991 nic nepostavilo? Postavilo. A povolil to stavební úřad. Proč
bych měl být papežštější než papež? Mám dojem, že jsem se tak
nikdy nechoval a v tomto případě výjimku dělat nebudu. Veškeré
protiargumenty si dovoluji shrnout
do jednoho − ani metr nazmar.
Bývalé kolegyně Partlová a Pilařová mi vytýkají, že jsem na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 12. 2. 2014, připravil „materiály
prokazatelně nepřesné, zavádějící
a neúplné“. Nevím, kdo a kdy to
prokázal. Připravil jsem materiál
o 26 stranách a ten byl předložen
zastupitelům v řádném termínu.

Následně jsem obdržel několik
mailů na dané téma a tyto jsem
zastupitelům okamžitě postoupil.
Bylo to celkem 8 stran. Při projednávání jsem vše promítal, na nesouhlasné názory upozornil a na
všechny dotazy odpovídal. Co jsem
zanedbal? Co jsem porušil? Nic.
Jenom mám jiný názor. Paní Partlová si ode mě vyžádala „písemné
podklady, které jsem zastupitelům předložil ve věci“. Ty jsem jí
pochopitelně poskytl. Paní Pilařová se na mě obrátila s několika
dotazy. Na všechny jsem jí odpověděl na zastupitelstvu dne 2. 4.
2014. Na mnohé opakovaně, vše
jsem opět doprovázel promítáním.
Pouze jednomu jejímu požadavku jsem nevyhověl. Požadovala po
mě „písemná stanoviska MHMP
(obě), která byla doručena naší MČ
k předkládaným žádostem o předmětnou změnu ÚP“. Důvod je prostý. Na naši MČ nikdy takové písemné stanovisko MHMP (ani jedno)
doručeno nebylo.
NEZBÝVÁ NEŽ VĚŘIT
V METROPOLITNÍ PLÁN
Na závěr několik slov k územnímu plánu a jeho změnám. Současný
územní plán platí od r. 1999 a od té
doby proběhlo mnoho jeho změn.
A mnohem víc tzv. úprav. Úpravy
jsou několik málo měsíců výrokem soudu zakázány. To je na jed-

A ZASE TA PRAVIDLA

V minulém čísle časopisu „U nás“ jsem se ohradila proti způsobu nakládání
s návrhem usnesení zastupitelky, Pavly Tůmové, když tento návrh zaslaný
radě MČ Libuš v termínu dle platného Jednacího řádu zastupitelstva ze dne
22. 6. 2011 protiprávně nebyl zařazen na program zasedání zastupitelstva
ani zveřejněn na úřední desce.
Pan starosta ve své reakci dospěl
k závěru, že k selekci v tomto případě
nedošlo, což opírá především o to, že
paní zastupitelka „podala svůj návrh
v době, kdy už byl program stanoven“ (tedy po jednání Rady MČ). Selekce se tak dle pana starosty nekonala, neboť zastupitelka mohla bod
předložit a navrhnout a úřad „poskytl veškerou součinnost, zajistil rozeslání podkladů všem zastupitelům“.
K tomu doplňuji, že problémem není
a nebylo rozeslání materiálů zastupitelům, ale to, že se o projednávání
tohoto návrhu nedozvěděli občané,
neboť nebyl – protože nebyl součástí
programu – zveřejněn na úřední desce. Stejně tak netvrdím, že se Rada
MČ nesešla a nesestavila program
zasedání zastupitelstva dříve, než jí
byl doručen návrh tisku zastupitelky
Tůmové. Nicméně v platném Jedna-
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cím řádu zastupitelstva není předkládání návrhů tisků vázáno na zasedání Rady MČ.
Kontrola rozhodování samosprávy ze strany veřejnosti a platný dokument – Jednací řád zastupitelstva
− jsou přitom obcházeny nadále. Zasvěcení obyvatelé MČ Libuš si možná už všimli, že na webových stránkách MČ došlo k novince: v sekci
usnesení zastupitelstva je zveřejňován nejen zápis ze zasedání zastupitelstva, ale také zvukový záznam
z tohoto zasedání. Po pravidelných
připomínkách některých zastupitelů
– včetně mě – k obsahu zápisu ze zastupitelstva, který některé příspěvky zastupitelů komolil, zkresloval či
vůbec neobsahoval, byla celá konstrukce zápisu „vyřešena“ tak, že zápis se omezuje na konstatování, že
k nějaké diskusi došlo, případně kdo

Přírodní park Modřanská rokle − Cholupice (zeleně) a přírodní památky Cholupická
bažantnice, Modřanská rokle a Šance (žlutě).

né straně dobře, neboť musí projít
řádným schvalovacím řízením, ale
na druhé straně špatně. Schvalovacímu řízení nyní podléhají záležitosti, o nichž dříve rozhodoval
magistrátní úředník, byť vysoký.
Postavení bazénu nebo zpevněné
plochy na zahradě nyní může být
předmětem změny územního plánu. Obávám se, že to povede pouze
k masivnímu porušování zákona.
Nový územní plán, tzv. metropolitní, má být založen na úplně nové

filosofii. Pokud jsem to pochopil
správně, oproti tomu dnešnímu
má být „přísný a nekompromisní
v zásadních záležitostech, volný
a méně svazující v podružných záležitostech“. Nezbývá než věřit, že
se to povede.

se jí účastnil a že „obsah vystoupení
diskutujících je na zvukovém záznamu“ s uvedením stopáže. Současně
s takto „zestručnělým“ zápisem je
na stránkách MČ k dispozici i zvukový záznam ze zasedání, přičemž
toto opatření je prezentováno jako
objektivnější varianta. Zdánlivě má
tedy i občan větší přehled o tom, co
se na úřadě děje. Jenže…!
Současná podoba zápisu je ale
opět v rozporu s Jednacím řádem zastupitelstva MČ. Dle ust. čl. 14 odst.
1 Jednacího řádu se o průběhu zasedání pořizuje jak audiozáznam, tak
i písemný zápis. Písemný zápis přitom dle ust. čl. 14 odst. 2 písm. i) Jednacího řádu musí obsahovat mimo
jiné „jména diskutujících a obsah
jejich vystoupení“ a dle písm. k)
„podané dotazy, připomínky a podněty“. Zjevně tedy není postačující
stávající podoba zápisu s pouhým
odkazem na stopáž audiozáznamu.
Přesto byl zápis takto vyhotoven,
dvěma ověřovateli schválen a vyvěšen na úřední desku.
Přiznejme si, že není zase tolik
horlivců, aby ve volných chvílích poslouchali zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva a vyhledávali si

části, které je zajímají. Navíc, pokud
někoho zajímaly právě body, k nimž
se strhla největší diskuse a které
byly nějakým způsobem „problémové“, těžko ze současné podoby
zápisu zjistí, které to jsou. Zápis ze
zastupitelstva lze vytisknout a přečíst během jízdy v metru či tramvaji.
Tedy spíše bylo možno, protože nově
zápis ze zastupitelstva kromě textů
jednotlivých usnesení neobsahuje
prakticky nic. Pro koalici je to pochopitelně příjemné, protože v zápise se
neobjeví „nepříjemné dotazy“ a “nevhodné odpovědi“. Současně platí
i to, že vyhledávání v audiozáznamech bude mnohem složitější než
v písemných zápisech.
Nejdůležitější je ale to, že písemné
zápisy se archivují neomezeně (poté,
co je přestane archivovat Úřad MČ,
musí být předány k archivaci Archivu
hlavního města Prahy), zatímco audio záznam pouze po dobu jednoho
roku v sekretariátu Úřadu MČ a po
dobu dalších tří let v archivu úřadu.
Po uplynutí čtyř let je tak prakticky
nebude zjistitelné, co se na zastupitelstvu odehrálo. Qui bono?
JUDr. Ing. Eva Radová,
členka Zastupitelstva MŠ Praha-

Pavel Macháček, místostarosta
Mapy a foto:
archiv Pavla Macháčka
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SMLOUVY S DEVELOPEREM – POHLED POD POVRCH
Pan starosta ve svém povolebním rozhovoru v „U nás“ vyzval opozici, ať
se vyjádří k tomu, co se jí nelíbí. Nuže, nelíbí se mi uzavírání smluv s developery, kteří si za finanční dar (v konkrétním případně jeden milion korun) smluvně zavazují obec k součinnosti ve stavebním a územním řízení. Tedy k možnosti u nás bezproblémově stavět.
Na právní závadnost těchto
smluv upozornila na březnovém
zastupitelstvu JUDr. Ing. Radová
a dokládají to také právní posudky,
které jsem si nechala vypracovat
ke smlouvám s developerem Pixabelly. Ten chce nyní stavět soukromý domov pro 200 seniorů v ulici
Brunelova přímo vedle Modřanské
rokle. Smlouvy s tímto developerem předložil pan starosta nám,
zastupitelům, v březnu a květnu ke
schválení.
Co se ale skrývá v takové smlouvě s developerem? Na první pohled
uvidíme milión do obecní kasy, no-

vou příjezdovou cestu k objektu
a navíc snad budoucí služby pro
seniory – to je přece úžasná kombinace! Co je tedy na tom špatně?
Věnujme věci druhý a třetí pohled.
Druhý pohled se zarazí na „součinnosti“ obce s developerem
Deklarovaná součinnost obce
a developera může být pro někoho jistě politicky legitimní záležitost, když si ji obhájí před občany.
Problém je, že taková smlouva je
právně pochybná a neetická. Obec
nesmí nikomu za peníze nabízet
součinnost ve stavebním řízení.

Tam má obec vystupovat přeci úplně nestranně, ve veřejném zájmu,
ale nikoliv v součinnosti s developerem! Na dotaz na březnovém zastupitelstvu, co taková součinnost
pro obec znamená, mi pan radní
odpověděl, že např. vzdát se práva
na odvolání proti vydanému rozhodnutí.
K těmto smlouvám cituji názor
renomované advokátní kanceláře, který mám k dispozici (Mgr.
Schejbal): “Doporučuji navržený
text smlouvy neuzavírat. S ohledem na to, že obec má vykonávat
svou pravomoc pouze ve veřejném
zájmu, obávám se nařčení ze střetu zájmů a systémové podjatosti.
Pokud bude mít obec finanční zájem na vydání určitého rozhodnutí,
nejde o nestranné rozhodování.”
Nebo vyjádření právničky občanského sdružení Oživení JUDr. Kohoutkové: „MČ je povinna chránit
veřejný zájem a tím je také rovnost
účastníků stavebního řízení, MČ se
de facto dopředu vzdává vykonávání svých práv jako účastníka stavebního řízení, neboť ve smlouvě je
jasně deklarováno, že MČ poskytne
součinnost při projednání územního a stavebního řízení. Z důvodové
zprávy u přiloženého usnesení navíc jednoznačně vyplývá motivace
investora – „investor chce stavební
povolení'.“
Když jsem tyto argumenty
vznesla na květnovém zastupitelstvu, následoval pokus březnová
vyjádření dementovat a do smlouvy bleskově dopsat, že se tedy nevzdáváme žádného práva ve stavebních řízeních. Jak však oslovení
právníci potvrzují, vepsané věty
nemění charakter takového smluvního vztahu. Jen na okraj, v důsledku měnění znění smluv během
jednání zastupitelstva zastupitelé
schvalovali smlouvy, jejichž finální
podobu v momentě hlasování v písemné formě neviděli.
Můžete namítnout, že na jednu
věc mají dva právníci tři právní názory, tak proč by zastupitelé měli
těmto argumentům, které jsme
se jim s Dr. Radovou snažily zprostředkovat, naslouchat? Zde je
místo pro třetí pohled. Ten spočívá
v tom, jak a o čem se jedná.

Vizualizace projektovaných budov.
Umístění budov na pozemku.
Stávající územní plán – vymezení funkčních ploch.
Zdroj: MR&S architekti, s. r. o.

Třetí pohled: skrytá změna územního plánu
Nejprve ke způsobu projednání takové záležitosti. Zatímco jiný
developer má slušnost přijít takto
velký projekt zastupitelům představit, či by jej alespoň nejprve
měli představit radní jakožto předkladatelé smluv s developerem,
tady se koná jinak. Nejdřív pan starosta zastupitelům předložil zmíněné smlouvy s developerem. Studie, jak má vlastní stavba vypadat,
však byla zastupitelům předložena
až po vyžádání na zastupitelstvu.
Bylo úplně zamlčeno, že takový
projekt nelze za současné situace postavit, územní plán to prostě
neumožňuje. Ve studii je totiž navrženo jak zastavění zóny označené jako zeleň městská krajinná, tak
extrémní překročení povoleného
kódu míry využití území na ploše
označené jako SV-B. Na stávajícím pozemku lze postavit zhruba
jednu budovu o daném rozsahu,
jenže developer plánuje tři. Proto je třeba využít ke stavbě i území dosud vymezené v územním
plánu jako nezastavitelné. Jenže
o budoucí nutné změně územního
plánu v přírodním parku naši radní zastupitelům raději mlčí, nebo
– až na můj přímý dotaz, zda projekt obnáší také změnu územního
plánu – mlží (viz zápis z březnového zastupitelstva). A tak jedním
schválením součinnosti a souhlasu
se stavbou obsaženým ve smlouvě
s developerem v tichosti odmávneme také budoucí podporu zástavbě zeleně a pro stávající území neúnosný projekt. Dojde tady
ke změně územního plánu uvnitř
Přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice, navíc dokonce
v ochranném pásmu kolem Přírodní památky Modřanská rokle, to ale
zřejmě opět nikoho nezajímá. Pan
starosta na stránkách minulých čísel „U nás“ hájil transparentnost
změn územního plánu, demokracii a řádné projednávání na všech
úrovních. Tak tohle je tedy ono?
Jak v tomto případě byli informováni zastupitelé, natož občané?
Proč zastupitelé nedostali v podkladových materiálech k březnovému ani květnovému jednání
zmíněnou studii projektu, přestože smlouvy s developerem na ni
odkazují? Proč se stavební komise
rady městské části odmítá zabývat
změnou územního plánu, kterou
projekt s sebou ponese? Skutečně
zvláštní přístup. A nyní k potřebnosti projektu pro městskou část.
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Tou se pravděpodobně nikdo nezabýval. Pokud ano, pak by totiž
zjistil, že se jedná se o soukromé zařízení, kde se cena za lůžko u totožného provozovatele
v Praze pohybuje mezi 26 až 30
tisíci Kč měsíčně, plus příspěvek
na péči (informace příslušného
sociálního odboru i přímo od tohoto poskytovatele seniorských
služeb). Představa, že tento projekt pomůže řešit situaci libušských seniorů, je naivní. Toto
soukromé zařízení navíc není
ve střednědobém plánu magistrátu, aby mohlo čerpat dotace
z veřejných zdrojů, náklady jdou
a do budoucna půjdou pouze
na bedra klientů. Kromě toho je
trend − dle vyjádření sociálního
odboru magistrátu − stavět naopak menší zařízení a poskytovat terénní služby, aby mohli senioři zůstávat ve svém domácím
prostředí. A tak se ptám, proč
developer nestaví jenom v těch
mezích, které mu současné území umožňuje, vždyť by mohl postavit třeba komornější zařízení
a nebyla by třeba zástavba zeleně. Proč nikdo nejednal o umístění našich seniorů, pokud by
měli zájem, ale za férové ceny,
které umožňuje standardní
úhradová vyhláška? Získaný milión, o kterém bude nyní deklarováno, že je to kompenzace za
tuto stavbu, byť o charakteru tohoto daru lze ze smlouvy „o součinnosti“ pochybovat, bude někde zasunut v rozpočtu. Je odpor
jej účelově vázat, jak bylo řečeno
na zastupitelstvu, co kdyby přišly kroupy.
A tak naše městská část uzavřela za 1 mil. Kč smlouvu, kterou obětuje další část své zeleně, a tím napomůže obchodním
zájmům společnosti Pixabelly
a s ní propojených firem. Tato
developery řízená celostátní síť
domovů pro seniory staví ze soukromého kapitálu během pěti let
již desátý takto velký projekt a je
docela možné, že bude úspěšná
i u nás. Obecně bych ale byla velmi opatrná při uzavírání smluv,
kde je deklarovaným předmětem podnikání lidské stáří, ale
to je otázka osobního postoje.
Je to však bohužel v krátké době
opět příklad aktivní spolupráce
naší radnice při zastavování další zeleně. O transparentnosti takového procesu nechť si laskavý
čtenář udělá obrázek sám.
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,
zastupitelka MČ Praha-Libuš
pavla.tumova@gmail.com
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S ODPADEM NA DVŮR, NE DO ULIC
Opět se množí případy, kdy se kolem kontejnerů na tříděný odpad objevují vyhozené věci, které patří jinam.
Vedle sběrné nádoby na plast se
válí rozbité plastové křeslo, jako by
byl problém ho dolámat a vložit dovnitř. Stejné je to s papírovými krabicemi. Ty se navíc často povalují
v kontejnerech na nápojové kartony, přestože ten stojí vedle kontejneru na papír určeného. A objevují
se i případy, kdy sem někdo vyhodí dokonce směsný odpad, nebo ke
stanovišti odloží kusy nábytku.
Že může být v rámci důkladného třídění problematický např.
jazyk textu, je jasné, že se leckomu nechce hledat čísla na obalech
a srovnávat je s těmi, která uvádí
informace na sběrných nádobách,
lze také pochopit, ale co je proboha nesrozumitelného na obrázcích
znázorňujících, co kam patří? Za
zřejmé máme, že plastové láhve
a nápojové kartony je třeba sešlápnout, papírové kartony složit a sklo,
podaří-li se při vhození, rozbít − aby
se neukládal vzduch. A to vše v hodinách mimo noční klid a ještě lépe
v době, kdy je pravděpodobné, že to
okolní obyvatele nebude rušit.
Na tomto místě je možné upozornit, že svoz železného odpadu,
včetně vysloužilých elektronických spotřebičů, provádí příležitostně dobrovolní hasiči obou obcí
a na drobný elektronický odpad
je k dispozici kontejner ve dvoře
domu čp. 1, tedy vedle pošty. Když
už jsme u dvorů, v dosahu MČ Praha Libuš jsou dva sběrné dvory hl.
m. Prahy, kde lze zdarma (a po prokázání občanským průkazem) od-

pad odevzdat. Sem spadá také zeleň, objemný odpad a další vysloužilé předměty.
První dvůr je na rozhraní Libuše
a Kunratic v ulici Dobronická 892,
vjezd z ulice Obrataňská, bližší informace tel.: 605 079 049, www.vs-ekoprag.cz. Druhý sběrný dvůr je
v Modřanech, v ulici Generála Šišky,
nad tramvajovou smyčkou. Provozní doba obou je shodná: pondělí–
pátek 8.30−18.00 hod. v sobotu do
15.00 hod., neděle – zavřeno.
Samozřejmě, ne každý má možnost dopravovat často objemný
těžký odpad několik kilometrů od
bydliště, a tak se přirozeně nabízí otázka kontejnerů. V rozpočtu
městské části se na ně myslí. Několik jich bylo umístěno v dubnu
a květnu, další budou až na pod-

zim. Jejich přehled uveřejní s předstihem příslušný odbor úřadu. Kromě kontejnerů na objemný odpad,
které jsou hrazeny z rozpočtu naší
městské části, jsou na území Libuše a Písnice každoročně přistavovány z rozpočtu magistrátu i velké kontejnery na objemný odpad
a bioodpad.
Rádi bychom zde přiloženou
odstrašující fotografií upozornili
na nešvar, který hyzdí naše ulice,
a povzbudili spoluobčany nejenom
k třídění, ale také k bystrému sledování svého stanoviště sběrných nádob a v neposlední řadě třeba i aktivní osvětě tam, kde budete mít
pocit, že dopadne na úrodnou půdu.
Matěj Kadlec
Foto: Martin Kulička

inzerce
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TAKŽE UŽ ZAS ZAČALO…
… to opravdové léto s prázdninami, dovolenými a vůbec relaxacemi a v jejich rámci možná i čas číst, ale protože všeho moc škodí (i klidu a pohody),
mám pro vás dnes dvě Letní bouřky, jednu Letní bouři, jedno Letní snění
a ještě něco letního navíc. Nevěříte – tak bez váhání čtěte. Ještě vás musím upozornit, že se až na jednu, možná dvě výjimky jedná o tituly oddechového až limonádového charakteru. I když autor toho prvního to dotáhl
až na šlechtice...
Sir Pelham Grenville Wodehouse (15. října 1881, Guildford − 14.
února 1975, New York) byl jeden
z nejoblíbenějších anglických humoristů, mistr jazykové komiky a situačních gagů. Za
svůj dlouhý
život napsal
více než devadesát knih,
byl také spoluautorem
dvaceti filmových scénářů a téměř třiceti her
a muzikálů. Vystudoval Dulwich
College v Londýně. Po absolvování pracoval nejprve jako úředník
v bance, ale pak se stále více zaměřoval na novinařinu. Roku 1902 byl
zaměstnán v londýnském listu
Globe jako sloupkař. V průběhu života žil a pracoval v Anglii, Francii
a posléze hlavně v USA, kde v roce
1955 získal státní občanství. Těsně před svou smrtí byl ve své původní vlasti povýšen do šlechtického stavu. Zemřel 14. února 1975
v Southamptonu, stát New York.
Když v televizní anketě Kniha
mého srdce zvítězil před lety Jirotkův Saturnin, objevily se názory, že se Zdeněk Jirotka nechal
inspirovat příběhy sluhy Jeevese,
o kterém psal právě Sir Pelhalm
Grenville Wodehouse. Dokonce
byl Jirotka osočen, že Saturnin je
pouhý Jeevesův plagiát. Sluha Jeeves je v Británii velmi oblíbený,
Wodehouse o něm v průběhu let
1915−1974 napsal 35 povídek a 11
románů.
Své dílo Letní bouřka (ISBN:
9788026603597) uvedl autor těmito slovy: Jistý kritik, neboť takoví lidé, říkám to s lítostí, existují, utrousil ohavnou poznámku
o mém posledním románu, že obsahuje všechny staré wodehousovské postavy pod jinými jmény.
Teď už ho pravděpodobně sežrali
medvědi, jako děti, které se vysmívaly proroku Eliášovi. Ale jestli
je stále ještě naživu, nebude moci
vznést podobné obvinění proti

Letní bouřce. Svou nadměrnou inteligencí převezl jsem tentokrát
tohoto pána tím, že jsem uvedl
všechny staré wodehousovské postavy pod stejnými jmény. Dovedu
si představit, jak teď bude připadat sám sobě dokonale pošetilý...“
Jedná se tedy do značné míry o autorův román jaksi rekapitulační,
ve kterém se setkáváme s mnoha
známými a oblíbenými postavami
z dalších jeho románů, určený ovšem s příjemným nadhledem jak těm,
kteří jeho dílo
dobře znají,
tak těm, kteří
se s ním teprve začínají
seznamovat,
a především
pak
všem,
pro které je
jemný anglický humor zárukou prvotřídní kvality a kteří se při četbě nechtějí popadat za břicha, ale
kteří se chtějí četbou prousmívat.
A teď tu máme pravou, nefalšovanou, a dokonce téměř moderní limonádu (už ten obrázek
na přebalu, že) Letní bouře (ISBN
80-86508-60-9) autorky Denise
Domning: Philippa z Lindhurstu je
od svých dvanácti let, kdy ji matka
provdala, zavřená na hradě svého
manžela Rogera a musí snášet jeho
kruté bití a psychické týrání od své
tchyně. Jednoho dne se na hradě
objeví neznámí jezdci a na přání
biskupa Philippu unesou.
Mezi jedním
z
únosců,
urostlým levobočkem
Te m r i k e m ,
a Philippou
okamžitě
přeskočí jiskra milostného
citu.
Philippu odvezou na hrad Temrikova bratra, kde se setkává se svou
sestrou, kterou již několik let neviděla. Prožívá tak po mnoha letech šťastné chvíle. A navíc se chtě

nechtě sbližuje s Temrikem, přestože ví, že její štěstí nebude trvat
dlouho − biskup si vyžádal její přítomnost, aby rozhodl spor, v němž
její manžel požaduje na její matce
další velké věno. Philippa se od své
sestry i matky konečně dozvídá,
jak to skutečně bylo s jejich otcem
a její minulostí. Spor je rozhodnut
v Rogerův neprospěch, ale Philippa
se odmítá vrátit ke svému krutému manželovi. Věrná služebná
navíc Temrika informuje, že se Roger s matkou chystají Philippu zavraždit. Temrik proto chce sehrát
menší divadlo. Plán se zdaří a Temrik svou lásku dopraví do bezpečí
na panství své matky. Philippa se
u své „tchyně“ postupně zabydlí, a přestože si Temrika nemůže
oficiálně vzít, je šťastná. Temrikův
ochrnutý bratr se však rozhodne jednoho dne milencům ublížit
a pošle Rogerovi zprávu, že jeho
manželka žije... Moderní intelektuál bude nad touhle knihou ronit
slzy nebo pukat smíchy, ale nebožka má babička, která za klidných
večerů louskala Zahradníka-Brodského či Quido Marii Vyskočila by
si početla. Nezatracujme, prosím,
literaturu tohoto druhu, neměli
bychom bez ní telenovely a museli
bychom třeba nakonec místo jalových problémů limonádových hrdinů řešit nějaké opravdové...
Z
podobného
tematického
soudku nabrala pro svůj poněkud
pohodovější románek Letní bouřka
(orig. Summer Lighting, ISBN: 97880736-250.85), jehož autorkou je
Tamara McKinley. Posuďte sami:
Po letech klidného života na farmě
odhalí Miriam šokující tajemství.
Ve starobylé
hrací skříňce
najde
skrýš
s velmi vzácným černým
opálem a dokument, který naznačuje,
že má právo
na polovinu
majetku jednoho z nejmocnějších bankéřů v zemi. Musí
jen najít důkazy a vypátrat vraha
svého otce, hledače drahokamů.
S pomocí mladého právníka rozplétá příběh plný dobrodružství,
lásky i zrady. Tedy zase dost dobré
telenovelové drama v próze, ačkoli (alespoň v českém překladu) má
stejný název jako dílo slavného
humoristy.
I slibované Letní snění Carole
Matthewsové (orig. Summer daydreams, ISBN 978-80724-67-365)
si obsahově s přecházejícími díly

bez výjimky autorek příliš nezadá: Nell McNamarová si nemá na
co stěžovat. Žije ve spokojeném
vztahu s dlouholetým přítelem
Ollym a společně vychovávají čtyřletou dceru
Petal. Velkou
oporou jsou
jí i kolegové
z práce, majitel rychlého
občerstvení
Phil, starostlivá Constance
a
kamarádská Jenny. Zdá
se, že Nell ke
štěstí nic neschází. Co když vám ale
někdo vnukne myšlenku, že můžete dokázat víc než jen do konce
života pracovat v rychlém občerstvení a určitě byste měla zúročit
svůj talent? Cesta za úspěchem je
trnitá, ale nakonec se zdá, že Nell
dosáhne vysněného cíle. Přesto najednou přestává mít čas na rodinu
i na přátele a nevědomky padá do
propasti. Dokáže najít cestu zpět
do svého starého života a hlavně
ke svému milovanému muži?
Jak jsem hledal knihy obsahující
v názvu přídavné jméno letní, objevil jsem i Letní blondýnku (orig.
Summer Blonde, ISBN 978-807381-269-0). Autor knihy Adrian
Tomine však je autorem komiksů
(tedy formátu výjimečně vhodného pro léto). V tomto komiksu, ve
fantastickém černobílém provedení, bravurně a trochu
romanticky
vykresluje
citovou rozháranost rozkolísaných
mladých lidí
neopouštějících
ani
v létě město.
Jeho příběhy ve stylu filmového
střihu jsou půvabně naturalistické a plné emocí. Angličtí čtenáři autora podezírají z toho, že je
špehuje v jejich nejintimnějších
okamžicích a ukazuje jejich strasti i nejistoty jak s nestranností
soudce, tak i s překvapivým lidským soucitem...
Tak si, přátelé, v létě, do kterého vám přeji mnoho pohody, odpočinku, vlahou vodu a žhavé slunce,
v klidu odpočívejte třeba při várce
více či méně náročných literárních
limonád a já, snad také odpočatý,
vám v září nabídnu možná nějakou
opravdovější literaturu...
Jiří Brixi

U nás | 7–8/2O15 | 31

SALON

NA HRADĚ BRADĚ KNIHY MAJÍ ZELENOU
Druháci ze Základní školy Meteorologická se v rámci akce Knihy mají
zelenou zúčastnili besedy o knize,
workshopu a autogramiády v Paláci knih Luxor. O knize Na hradě
Bradě si povídali se spisovatelkou
Klárou Smolíkovou. Pro čtenáře časopisu U nás připravili malý kvíz.
1 Dne 23. dubna se na celém
světě slavil
a) Světový den knih
b) Světový den škol
c) Světový den dětí
2 My jsme tento den oslavili
a) na hradě Bradě
b) na dětském hřišti
c) v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí
3 Slavili jsme s knihou
a) Děti z Bullerbynu
b) Na hradě Bradě
c) O klukovi z plakátu

4 Kniha Na hradě Bradě
je napsaná jako
a) leporelo
b) kniha básniček
c) komiks

5 V komiksech
a) příběh tvoří zprávy z novin
b) příběh tvoří fotografie
c) příběh tvoří obrázky s doprovodným textem a používají
se v nich bubliny k zobrazení
mluvené řeči
6 Komiks Na hradě Bradě napsala paní spisovatelka
a) Klára Smolíková
b) Astrid Lindgrenová
c) Ivona Březinová
Co jsem si nejvíc užil/a při besedě
o knize Na hradě Bradě v Paláci
knih Luxor a proč:
– Když jsme si vyzkoušeli zahrát
postavy z knihy a mluvit přitom

do mikrofonu. Ondra
– Vypracování komiksových listů,
protože komiksy mám moc rád.
Kryštof
– Když jsem byla teta Čárová. Ája
– Hraní komiksových postaviček
z příběhu Na hradě Bradě. Verunka
– Bylo to hezké, protože jsme byli
v televizi. Kuba S.
– Jak Kuba křičel, přestože byl potichu. Terezka Č.
Co mě na besedě překvapilo:
– Setkali jsme se s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Terezka Č.
– Na hradě Bradě strašil upír.
Kryštof
– Na konci besedy jsme měli nad
hlavou komiksové bubliny. Ondra
– Paní Klára Smolíková umí napsat
tolik stránek. Martin
– Vyzkoušeli jsme si kostýmy jednotlivých postav. Anetka

Proč bych si rád/a přečetla komiksovou knihu Na hradě Bradě:
– Líbí se mi podle obrázků. Klárka
– Možná je zajímavá a hezká. Kuba S.
– V knize jsou strašidla. Kačka
– Vypadá, že kniha bude napínavá.
Ája
– Je komiksová. Martin
Připravila Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová
Správné odpovědi na kvíz: 1a, 2c, 3b, 4c, 5c, 6a.

HRAJEME SI S VYJMENOVANÝMI SLOVY
Tvůrčí psaní v Základní škole Meteorologická.
V centru psaní si děti rády vymýšlejí příběhy k probíraným tématům. Při předčítání se dobře
bavíme a často se i hodně nasmějeme. Nezalekly se ani obtížného
úkolu, začlenit do příběhu co nejvíce vyjmenovaných slov. Podívejte se:
Myši
Ve Vysokém Mýtě seděl zamyšlený chlapec u umytého okna a přemýšlel, jak vymýtit myši ve sklepě.
Myslel, že se myši chytí do pasti,
ale mýlil se. Od tetičky z Litomyšle dostal kočku a ta nakonec myši
vymýtila.
Patrik Slepička
O vyjmenovaných slovech po m
Dnes je hezky, ale létá obtížný
hmyz. Odpoledne jedeme na koupaliště do Litomyšle. Než odjedeme, zamykáme dům, aby nám do
něj nevlezla myš anebo hlemýžď.
My se rádi koupeme. Po koupání
jsme šli do blízkého lesa, kde byla
krásná mýtina. Na mýtince létalo
chmýří z květů. Mysleli jsme, že si
dáme oběd v restauraci, protože
jsme měli velký hlad. Ale zmýlili jsme se. Žádná restaurace tam
nebyla.
Anička Nováková
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O vánočním stromečku
My jsme si letos koupili krásný
vánoční stromeček. Abychom si ho
mohli koupit, musela se vymýtit
část lesa. V lese žije hodně druhů
hmyzu, myší a hlemýžďů. Po Vánocích jsme jeli k babičce do Litomyšle, kde jsem se nachomýtla ke
kácení stromů, ze kterých létalo
chmýří. Dřevorubci smýkali kládami po zemi. Když jsme se vrátili
domů, odstrojili jsme vánoční stromek, potom jsme ho spálili v krbu,
kde jsme museli rozdmýchávat
oheň. Potom jsme si museli pořádně umýt ruce.
Míša Kejřová

Myši, hlemýždi a hmyz v litomyšli
My se školou jsme včera navštívili město Litomyšl. Jeli jsme
do zoo. Vystoupili jsme z autobusu a šli si umýt ruce před svačinou. Viděli jsme hodně zvířat,
například myš, hlemýždě a hmyz.
Děti si myslely, že zahlédly lva, ale
zmýlily se, byl to tygr. Před klecí
s opicemi se najednou nachomýtnul velký, silný samec. Dívky šly na
záchod, kde se zamknuly a pak se
nemohly odemknout. Venku jsme
po sobě foukali chmýří z pampelišek. Při nástupu do autobusu byla
na zemi rozlitá voda a Nikolce se
po ní smýkla noha. Výlet se mi
moc líbil.
Janička

Blýskalo se nad mlýnem
Slyšel jsem, jak se blýskalo nad
mlýnem. Bylo hodně blesků. U mlýna pásl Zbyněk dobytek a kobyly.
Když se zablýsklo, dobytek a kobyly
se vylekaly. Velký býk rozehnal dobytek s kobylami. Zbyněk se rozvzlykal.
Myslel jsem, že mu pomůžu dobytek
a kobyly zahnat k mlýnu. Smýkl jsem
se po trávě a začalo mě bolet lýtko.
Šimon Honzák
Kde jsme se to nachomýtli
U hokejového stadiónu jsme se
nachomýtli, abychom viděli hokej.
Pak, když hokej skončil, jsme mysleli, že bude hezky, ale my jsme se
zmýlili. Na druhý den jsme šli na
mýtinu. Málem jsme zapomněli pozamykat dům. Mysleli jsme, že tam
uvidíme myši, ale viděli jsme jenom
hmyz a hlemýždě. O víkendu jsme
jeli do Litomyšle na výlet. Když jsme
se vrátili, museli jsme se umýt.
Adam Patka
Babička v Přibyslavi
má kobylu a býka
Byla jsem v Přibyslavi. Bydlí tam
moje babička. Má kobylu a býka. Kobyla se jmenuje Týna a býk Zbyšek.
Řekla jsem babičce, že bych chtěla
bydlet v Přibyslavi. Najednou se začalo blýskat. Šli jsme domů. Byla jsem
ráda, že má babička útulný byt. Když
se přestalo blýskat, zeptala jsem se,
jestli bych mohla jít ven. A babička

mi řekla, abych šla za ní a zavřela oči.
Když jsem je otevřela, byla jsem ve
stáji u jedné kobyly, babička mi řekla,
že ta kobyla je moje, můžu jí dát jméno a můžu ji kdykoli navštívit. Babička ráda dodržuje obyčeje!
Lucka Kalivodová
O vyjmenovaných slovech po L
Nedaleko mlýna je lysý kopec,
na který chodíme lyžovat. Jednou
jsme šli domů a začalo se blýskat.
Doma mě pak bolelo lýtko. Bratra
začalo bolet v krku a slyšel jsem, jak
těžce polyká. Z Volyně k nám přijela
teta a přinesla plyšáky. Pak jsme ji
vzali na lysý kopec, pod kterým plyne řeka a v létě tam roste pelyněk.
Teta říkala, že si příště vezme lyže.
Doma nám pak ukázala košík z lýka.
David Patka
Příběh plyšové myšky
Jednoho dne se plyšová myška
probudila v lese nedaleko mlýna.
Slyšela někoho vzlykat. Zjistila, že
to byl skřítek, kterého mlynář vyhodil z mlýna. Plyšová myška se zeptala skřítka na cestu do Prahy. Skřítek
řekl, že je u Lysé hory, plyšová myška se zděsila. Po chvíli rozhodování
se rozhodla, že půjde na Lysou horu.
Když plyšová myška vyšla na Lysou
horu, našla tam svoje majitele.
Adam Chrobok
Připravila Alena Babáková,
upraveno (red)
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KOMIKSOVÍ HRDINOVÉ V PÍSNICI
VZZUM! PRÁSK! BLUM, BLUM…ÁÁÁÁÁCH!!! SVISSST! AARGH! VRAU!!
ŘACH! Takovou směsici zvuků bylo možné v pátek 17. dubna zažít v první
a druhé třídě v základní škole v Písnici. I přesto však bylo v obou třídách
téměř naprosté ticho!
Děti ani nedutaly a hltaly nápisy na velkých komiksových bublinách z kartonu rozličného tvaru
a velikosti, které jim představovaly lektorky z projektu Besedárium. Ty si pro žáky připravily
povídání o komiksu a o tom, jak
se komiksový příběh tvoří. Děti
si samy mohly vyzkoušet, jaké
to je komiksovým hrdinou být.
Lektorky dětem zadávaly různé
situace, které měly ztvárnit jen
pomocí gest a mimiky, a k tomu
přiřazovaly příslušné komikso-

vé bubliny. Asi nemusím nikoho
příliš přesvědčovat, že děti byly
z takového programu nadšené.
Všichni se ochotně vžili do komiksových postaviček, nebo alespoň do ilustrátorů, kteří tyto
příběhy vytváří.
Podle ohlasů, můžeme za nějakých dvacet let očekávat na výtvarné scéně mladé ilustrátory,
kteří svou kariéru začali právě
v Písnici.
Veronika Frydlová
Foto: Veronika Frydlová

Komiksová situace
v 1. třídě.

Autoři nového komiksu Štěpán Indra
a Prokop Cihlář ze
2. třídy.

Příběhy ze světa křovin (1)

JAK ŠEL MOSTAR ZA MĚSÍČNÍM SKŘÍTKEM
Jednoho dne byl zas měsíček v úplňku.
Mostar měl nemocnou tlapku, protože
odpoledne přeskakoval závoru a špatně
doskočil. Věděl, že zas budou psí víly na
planině, ale že dnes s nimi tancovat nemůže. Proto se rozhodl, že je dojde jen
pozdravit. Tatínek už spal, maminka,
Kubík a Matěj taky, a tak se Mostar vypravil do křoví. Pomalu se blížil k cestičce, co vede do křovin, když tu si najednou všiml, že kousek dál před křovinami
svítí světlo.
„Co to je?“ říkal si. „Tam se musím
podívat.“ A protože měl bolavou pacičku a věděl, že kdyby tam bylo něco
špatného, nestihl by utéct, tak se pomaličku, polehoučku přibližoval ke
světlu, aby ani klacík nezapraskal. Šel
blíž a blíž, až před sebou spatřil malou chaloupku. Do okna svítil Měsíc
a z chaloupky se také svítilo. Mostar
byl zvědavý a opatrně nakoukl oknem
dovnitř. A co tam neviděl! V chaloupce
byl stůl, u něj lavice a na ní seděl skřítek. Na stole měl lucerničku a do ní
chytal měsíční světlo.
Mostar zaťukal na dveře chaloupky.
Zevnitř se ozvalo: „Kdo je tam?“ „Tady
pejsek Mostar, kousek vedle tu bydlím.

Můžu dál?“ odpověděl Mostar. „Jen
pojď,“ odpověděl skřítek. Dveře chaloupky se se skřípěním otevřely. „Dobrý
večer,“ pozdravil Mostar. „Já jsem Mostar a kdo jsi ty?“ zeptal se skřítka.
„Já jsem měsíční skřítek a kolem úplňku se objevuji tam, kde se všichni hezky
starají o své okolí. A protože jste tu před
několika dny krásně uklidili křoví – vysbírali odpadky, objevil jsem se tu. Je to od
vás moc hezké, že jste posbírali všechen
nepořádek – sklo, dráty, papíry, aby se bažanti, zajíčci, kosi, sýkorky, kuny, broučci,
kočky a vůbec všechna zvířátka, co tu žijí,
nepořezala nebo něco špatného nesnědla,“ povídá skřítek.
Mostar se podíval z okna na Měsíc
a ten náhle ztmavl. Měsíční skřítek řekl:
„Podívej, jak tvář Měsíce zesmutněla, ten
stín, to je smutek, to je zatmění Měsíce.
Měsíc je smutný, že lidé zapomínají na to,
jak nám v noci krásně svítí, stejně jako
hvězdy. Jak je i noční ticho plné příběhů.
Jak je krásné, že přes den nám svítí Slunce, dává nám teplo a světlo. Jak nám déšť
dává vodu, aby všichni měli co pít, dává
vodu rostlinkám, keřům, stromům, bylinkám. Jak nám vítr přináší příběhy z dálek
a vypráví je v korunách stromů, jen jim

lidé zapomínají naslouchat. Jak se lidé zapomínají radovat z toho, jak je to všechno
kolem nás krásné. Sedí u televize a počítačů a ani se nepodívají z okna na tu noční
i denní nádheru.“
Měsíční tvář se zase rozjasnila. „Vidíš,
Mostare, Měsíc ale ví, že je stále spousta
těch, kteří mají stromy, trávu, zvířátka
i hvězdy rádi, stejně jako vy, co jste tu
uklidili. A protože tu hlídáš křoví a staráš
se o něj, dám ti měsíční medicínku na tu
bolavou nožičku.“ Skřítek smotal nitku
měsíčního světla a dal ji Mostarovi na
bolavou tlapku. „A teď běž domů, odpočiň
si a ráno budeš mít tlapku určitě lepší.“
Mostar poděkoval a zeptal se, zda se
ještě se skřítkem uvidí. „Měsíční skřítkové se vždy objevují kolem úplňku na
místech, kde se lidé starají o les, křoviny,
remízek, potůčky. Třeba tady také zase
budu, líbí se mi tu. Tam, kde lidé dělají
nepořádek, tam měsíční skřítkové nepřebývají. Dobrou noc, Mostare.“
Mostar šel domů, pořádně se vyspinkal a ráno měl nožičku mnohem lepší.
Dobrou noc, Kubíku, dobrou noc Matěji. Ještě než usnete, poslouchejte to
nádherné noční ticho…
Lívia Šavelková
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T. J. SOKOL LIBUŠ

LIBUŠSKÁ SOKOLOVNA NEJEN CENTREM SPORTOVNÍCH AKTIVIT
Již potřetí se libušská sokolovna stala místem setkání čtenářů a ostatních zájemců, kteří se zúčastnili burzy knih v úterý 19. května.
V podvečerních hodinách klubovna s připravenou stolovou
úpravou ožila účastníky, kteří knižní tituly přišli prodat, vyměnit,
darovat, nebo naopak koupit či si
jen prohlédnout a podívat se, jaké
knihy se nabízejí. Někteří účastníci knihy pouze donesli a ponechali
k dalšímu možnému využití. Tyto
budou nabídnuty knihovnám ve
školách, atp., kde určitě udělají radost dalším čtenářům.
Nabídka titulů byla opět vskutku velice pestrá a zajímavá – od
románů přes cestopisy, poezii, detektivky, fantasy, sci-fi literaturu,
učebnice, kuchařky, knihy o zná-

BURZA KNIH Z POHLEDU ÚČASTNICE

mých osobnostech až po léčitelství a esoteriku, od autorů klasických až po současné. Největší
zájem byl zatím na všech burzách
o knihy pro děti, ale v nabídce jich
tentokrát mnoho nebylo, tak snad
příště.
A příště to bude už na podzim –
v úterý 10. listopadu. Bližší informace opět v měsíčníku U nás, na
webových stránkách www.sokollibus.cz a na nástěnkách sokolovny.
Těšíme se na setkání s vámi!

V úterý 19. května se opět v libušské sokolovně konala burza
knih, tentokrát už potřetí. Řada občanů přinesla k nabídce velké
množství knih za mírný poplatek nebo zcela bez nároku na sebemenší úhradu. Někdo z nabízejících jen vytřídil svou knihovnu,
jiný se dokonce musel zbavit většiny svých literárních pokladů
z důvodu stěhování do menšího bytu. Zájmy koupěchtivých byly
pestré a v některých případech neočekávané: od detektivek přes
kuchařky, technické kutilství, učebnice, slovníky až po klasickou
prózu i básně a literaturu povinné školní četby. Značný zájem je
vždy o knížky pro děti. Téměř každý návštěvník našel za mírnou
cenu dílo podle svého zájmu.
Návštěva burzy se čtenářům určitě vyplatí, příští se koná na
podzim, datum bude zveřejněno v měsíčníku U nás.

Za pořadatele
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

Eva Stodolová, vzdělavatelka
T. J. Sokol Libuš a účastnice burzy

TVOŘTE S NÁMI SPOLEČENSKOU KRONIKU
LIBUŠE A PÍSNICE
Vážení občané, pokud máte zájem otisknout v časopisu U nás
oznámení o významných výročích svých blízkých (např. narozeniny, zlaté svatby) či smuteční oznámení, vzpomínku na
zesnulé apod., pošlete text v rozsahu max. 300 znaků (bez
mezer), případně též fotografii v elektronické podobě na redakční e-mail: hana.kolarova@tiscali.cz. Tato oznámení občanů MČ Praha-Libuš otiskujeme zdarma.

K 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Dne 19. května uplynulo patnáct
let od založení Sdružení pro životní prostředí Stromy.
Cílem našeho sdružení je ochrana přírody a krajiny a kultivace životního prostředí v MČ Praha-Libuš v k. ú. Písnice. Více o činnosti o.

s. a naše nezávislé aktuality naleznete na stránkách www.os-stromy.
info nebo www.os-stromy.cz.
Všem příznivcům a přátelům
Stromů touto cestou děkuji za
podporu.
Mgr. Daniela Partlová,
předsedkyně o. s.

ZVEME
Úřad městské části Praha-Libuš
v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21
vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

FOTO
SOUTĚŽ

KATEGORIE

č.1

ŽIVOT MĚSTSKÉ ČÁSTI aneb CO SE DĚJE NA LIBUŠI A V PÍSNICI
Jedná se o dokumentační fotografii. Zájemci mohou posílat fotografie situací každodenního života na Libuši a v Písnici. Předmětem hodnocení bude především kontext fotografie a její výpovědní hodnota.
Soutěžící musí být obyvatelem městské části Praha-Libuš. Posuzování přihlášených fotografií přísluší hodnotící komisi, kterou tvoří
zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
KATEGORIE

č.2

ZAJÍMAVÝ ZÁBĚR Z OBJEKTIVU UMĚLCE

TAK TO
VIDÍM JÁ
SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

1/6—30/9 2015
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Jedná se o uměleckou fotografii se zajímavým úhlem záběru, s využitím denní i noční atmosféry. Fotografie musí být pořízeny na území
městské části Praha-Libuš a v jejím nejbližším okolí. Bez omezení
jsou povoleny dodatečné úpravy v grafických programech v PC.
Předmětem hodnocení bude především technická a obsahová stránka zaslané fotografie. Soutěžící musí být obyvatelem městské části
Praha-Libuš. Posuzování přihlášených fotografií přísluší hodnotící
komisi, kterou tvoří převážně profesionální fotografové.

ZVEME

TIPY NA LÉTO

KLUB JUNIOR

ZÁPIS DO KROUŽKŮ, KURZŮ
A OBORŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16
Klub Junior | www.klubjunior.cz | Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604273968, kjunior@centrum.cz

Klub Junior volnočasových aktivit při MČ Praha-Libuš
je pestré otevřené centrum pro každý věk, které nabízí zájmové vzdělávání v oblasti hudební, sportovní, odborně vzdělávací a umělecké tvorby již šestnáctý rok –
srdečně Vás zveme k zápisu v první zářijový týden dle
www.klubjunior.cz
Lenka Koudelková
a kolektiv lektorů

LAČNE ČHAVE

KLUB ROZHLEDNA
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Rozhledna je dostupný
všem dětem a dospívajícím od 6
do 15 let.
PROGRAM KLUBU ROZHLEDNA O
PRÁZDNINÁCH 2015
Vždy na hřišti Klokotská (roh
ulic Klokotská a Mílová, Libuš) od
14 do 18 hodin.

Otevřeno v tyto dny:
13. 7. | Jak vidíš své ideální prázdniny?
27. 7. | Den s angličtinou
10. 8. | Nakresli si svou mandalu
24. 8. | Party na hřišti Klokotská
aneb rozloučení s prázdninami
Těší se na vás:
Tým Rozhledny

Nábor dětí do kroužku mladých Písnických hasičů
Pro všechny holky a kluky ve věku 6–13 let.

Získejte peníze. Hl. m. Praha
v rámci Programu Čistá energie
Praha 2015 podporuje projekty fyzických i právnických osob na přeměnu topných systémů a využití
obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech. Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2014
a 30. 9. 2015. Lhůta pro podání žádosti je do 30. 9. 2015. Další informace na: www.portalzp.praha.eu.
První pražská audiostezka. Zavede vás za památnými stromy za
našimi humny: do Cholupic, Točné
a Komořan na Praze 12. Na zhruba
trase dlouhé zhruba 8 km se můžete na šesti zastaveních zaposlouchat do příběhů památných
stromů. Stačí k tomu chytrý telefon s internetem. Pomocí QR kódů,
které mobilem načtete, se vám
zobrazí u každého stromu konkrétní stránka, na které si audio
můžete přehrát. Trasu lze absolvovat jak pěšky, tak i na kole. Více
na webu Pražské památné stromy:
www.prazskestromy.cz.

Žijte zdravě. V červenci každý
čtvrtek od 10.00 hod. rehabilitační
cvičení pro odstranění bolestí zad
i kloubů a na zpevnění těla. Vhodné i pro začátečníky. Instruktorka
Zdenka Hoffmanová ze spolku Život
a zdraví, z. s. Pro seniory 50% sleva,
tj. 50 Kč. Novodvorská 12 (vedle Eltoda). Info a rezervace: 733 761 059.
Další programy Klubu zdraví Lhotka
(např. Dětské hrátky a etické dílny
20. 7., přednáška Jak se orientovat
ve výběru zdravých potravin), a to
zdarma, na www.klubyzdravi.cz.
Muzeum hl. m. Prahy. Můžete si
vybrat z probíhajících výstav: Hroby barbarů (Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů), Co čas už
nevrátí (Praha 60. let na fotografiích Borise Baromykina), Vltava
a Podskalí z archivu spolku Vltavan).
Více na: www.muzeumprahy.cz.
Městská knihovna prodlužuje
o prázdninách výpůjční lhůtu. Podrobnosti a informace o otevírací
době v pobočkách najdete na www.
mlp.cz.
(red)

ZAMLUVTE SI HŘIŠTĚ
S počátkem letní sezóny připomínáme občanům,
klubům, spolkům a jiným neziskovým organizacím,
zaměstnancům i podnikatelům, kteří pracují nebo
podnikají na území MČ Praha-Libuš, že je možné
bezplatně využít ke sportování prostoru veřejného hřiště na rohu ulic
Klokotská a Mílová.
K užití hřiště je nutné přihlásit
se minimálně den předem prostřednictvím webu MČ Praha-Libuš: www.praha-libus.cz – „Rezervace hřiště Klokotská“, kde vyplníte jednoduchý formulář s uvedením jména, kontaktu na sebe,
zájmu o malé nebo velké hřiště
a upřesnění doby, po kterou máte
zájem hřiště použít. Po zpracování žádosti vám odbor správy majetku a investic Úřadu městské
části Praha-Libuš potvrdí, zda pro
vás v uvedenou dobu hřiště bude

možné otevřít. Až poté je možné
hřiště navštívit. V prostoru hřiště je nutné dodržovat pravidla
určená provozním řádem. Každý,
kdo si pobyt na hřišti objednává,
odesláním rezervačního formuláře stvrzuje, že se s těmito pravidly
seznámil.
Přejeme všem krásné léto.
Olga Stárková,
odbor správy majetku a investic
ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Chceš si osvojit netradiční dovednosti, najít partu kamarádů a užít si spoustu zábavy?
Víš, co je požární útok, hra Plamen či úvaz na proudnici ?
Přijď v pondělí od 7.9 do 31.9. v 16:00–17:30 do hasičské zbrojnice
(Ladislava Coňka 318/6 Praha 4 – Písnice)

Těšíme se na Vás

Bližší informace na http://www.sdhpisnice.cz/mladi-hasici/
nebo vedoucí :
Jakub Suk – tel. 720 228 760

Veronika Havlíčková – tel. 732 304 115
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ZVEME

Úřad městské části
Praha-Libuš v rámci projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Soutěž se vyhlašuje
ve čtyřech kategoriích:

vyhlašuje
pro občany
Libuše a Písnice
soutěž

rozkvetlé okno (balkón)
v panelových domech

1

rozkvetlé okno (balkón)
v rodinných
domech

2

úprava předzahrádky/
zahrádky a okolí domu

3

Soutěž se uskuteční

více na
www.praha-libus.cz

od 1. 5. 2015
do 30. 9. 2015

úprava a zajímavá
květinová výzdoba
firmy a jejího okolí

4

TAJNÁ CHODBA Z LIBUŠE?
Již v minulém čísle časopisu U nás jsme upozornili na chystanou komentovanou prohlídku, v rámci které vás chceme provést po nejstarším
objektu v naší městské části. Je jím dům čp. 1 na Libušské, ve kterém sídlí
pošta, optika a kde je také zasedací místnost úřadu městské části.
To ale není vše, co v domě postaveném (nebo přestavěném?)
ve stylu vrcholného baroka kolem roku 1730 najdeme. První a původní sklep se nachází přímo pod
optikou. Chodník je zde vyvýšený a prostory prozradí malá větrací mřížka pod výlohou. Zajímavostí
zde je původní zazděný vchod a pilíř, který podpírá klenbu, ale je postavený dodatečně. Druhé sklepení je mladší, ale vizuálně zajímavější. Nerovná zeď prozrazuje zazdění brány, která zde stála již dříve.
Mohla snad z některého ze sklepení kdysi vést tajná chodba na hrádek Václava IV. v Kunratickém lese?
Také zahrada má svoji pozoruhodnost. Je to dodnes dochované

36 | U nás | 7–8/2O15

původní barokní nároží z obvodové zdi rovněž z poloviny 18. století. Tato stavba přímo vyzývá k záchraně a v průběhu července a srpna plánujeme s tím spojené práce.
Najdou se mecenáši či dobrovolníci? Můžeme je hledat společně
s tajnou chodbou...
Kromě samotné prohlídky vás
čeká nahlédnutí na nejstarší fotografie domu a vůbec první publikování výsledků stavebně historického výzkumu domu čp. 1 z roku
2009. Ten zde provedl specialista
na průzkumy památek a tvrzí zvláště pan Ing. arch. Ladislav Svoboda.
Barokní sklepy ovšem nejvíce asociují víno. Takže vám malou ochutnávku při prohlídce nabídneme.

Další informace přidáváme již
v těchto dnech na facebookovou
událost s názvem „Libuš a tajná
chodba“ na FB MČ Praha-Libuš.
Pozvánku na konkrétní den a čas
přineseme v časopisu U nás.
A pokud byste chtěli něco z prohlídky domu čp. 1 vidět už nyní,
můžete zkontrolovat veřejnosti

přístupnou část pošty, kde objevíte strop v podobě vrcholně barokní
klášterní klenby.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuš a Písnice
Foto: Archiv MČ Praha-Libuš

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny dosavadní inzerenty, aby potvrdili správnost níže uvedených údajů. V příštím Adresáři místních služeb budou
uvedeny pouze firmy s údaji potvrzenými redakci časopisu U nás po 1. 7. 2015.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz. Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů
ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, aby nás v případě změny údajů informovali, a občany, pokud zjistí, že některá firma nefunguje, aby
o tom dali redakci zprávu.
Název firmy, poskytované služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Kadeřnictví Jarka – kadeřnické
služby, partnerský salon L‘Oréal
Professionnel

Písnice, Výletní 351,
Po, Pá 7.00–14.00
Út, St, Čt 12.00–19.30

606 901 772, 261 910 565
jarkles@seznam.cz

Kadeřnictví Iva – dámské, pánské,
dětské

Písnice, Ke Kurtům 381
Po–Čt 13.00–19.00
Pá 13.00–17.00

Kadeřnictví

Název firmy, poskytované služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Hostinec Ve mlýně − česká, zážitková Jalodvorská 16, Praha 4
restaurace nově v provozu
Po−Pá 11.00−23.00

777 447 066
info@vemlyne.cz

723 001 485

HPV gastop, s. r. o. – plynařské,
topenářské a instalatér. práce,
plombování a montáž plynoměrů

Libuš, U Libušské sokolovny
373/11

602 305 061
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

Libuš, Mirotická 12
na objednání

732 213 310, 739 291 954
www.bodypoint.wz.cz

Půjčovna strojů na čištění koberců a
čalounění – stroje Kärcher na čištění
mokrou cestou, možnost dovozu

Libuš, Výletní 362, otevřeno
po telefonické dohodě

732 96 58 96

Kadeřnictví Rubia – pánské, dámské,
dětské

Libuš, Libušská 334/150
Po, Út, Čt 9.00−18.00
St 13.00−18.00
Pá 9.00−13.00

Katka Kuricová 775 305 627

Mandl – příjímáme suché prádlo k
vymandlování

Libuš, Libušská 330/152
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Textil, galanterie – široký výběr vln,
šicích potřeb, háčkovacích přízí

Libuš, Libušská 330/152
Po–Pá 14.00–18.00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Kadeřnictví Melichová
Rozumné ceny

Po, Út, Čt 9.00–18.00
St 8.00–12.00
objednávky na telefon
v provozní době

244 470 685

Ladislav Nekola – zednictví
zednické a obkladačské práce

Libuš, Šátalská 211/17

606 141 844

Libuš, K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-novakova.cz

Havárie, non-stop služby – voda,
topení, drobné opravy, dle dohody

Libuš, K novému sídlišti
246/36

Václav Dyršmíd 606 400 607,
737 828 174
fogynek@seznam.cz

Instalatérské potřeby, voda, topení,
plyn, vybavení koupelen

Libuš, Výletní 17, za
sokolovnou
Po−Čt 7.00−18.00
Pá 7.00–15.00
So 8.00–12.00

261 910 238, 261 221 032
info@kvelb.net
www.kvelb.net

Fazapra, s. r. o. – veškeré stavební
práce, včetně zateplení fasád,
obklady a dlažby, výměna oken,
rekonstrukce bytů atd.

Libuš, Libušská 294/129

605 443 483, 722 919 622
horacekjano@seznam.cz

Kosmetika Michaela Nováková –
kosmetické služby za příznivé ceny,
kvalitní kosmetikou Alcina
Nicola Brůžková, Dis. – dentální
hygiena, airflow, bělení zubů,
odstraňování zubního kamene a
pigmentací

Libuš, Libušská 149/60
Po–St 10.00–16.30

Masáže – reflexní, Hot stones
aj. Tradiční medicína, bylinky,
poradenství. Obnova tělesného a
duševního zdraví.

608 709 932
Libuš, KM Studio – K novému
www.alternativni-medicina.
sídlišti 246/36
stranky1.cz

Masáže Irina – relaxační, rekondiční
a sportovní masáže

Libuš, Libušská 294/129, T. J.
Sokol Libuš
Po–Pá 10.00–21.00

732 759 458
hirina@seznam.cz
www.masaze-irina.webnode.
cz

Blesk - stavební řemesla, s. r. o. −
kompletní rekonstrukce a úprava
interiéru/exteriéru

Libuš, Dobronická 50/9
po tel. dohodě

602 641 382
fablesk@volny.cz
www.fablesk.cz

Ivana Kopáčková – kosmetika,
manikúra. Německá kosmetika
Alcina, P-shine, CND Shellac,
parafínové zábaly, liftingové masáže

Kominictví Peterka

Sídliště Písnice, Ke Kurtům
379
Po telef. dohodě kdykoliv

Libuš
nonstop

773 097 108
www.kominictvipeterka.cz

737 252 558, 607 514 940
www.kosmetikaivana.cz

Hasa Group, s. r. o. − kamenný a
internetový obchod se spojovacím
materiálem, revize regálů

Libuš, Obrataňská
Po−Čt 7.15−16.00
Pá 7.15−14.00

244 910 014, 731 150 229
objednavky@hasagroup.cz
www.hasagroup.cz

Modeláž nehtů Lenka Lešnerová
Kadeřnictví B. Matlasová

Libuš, Opařanská 51

www.nehty-lenka.cz

Libušská 392/217
Po−Pá 8.00−16.00

724 267 566, 724 330 806
praha@jubookna.cz

Libuš, Mirotická 12
cvičíme každý den dle
rozvrhu

recepce 241 727 756
mobil 602 249 285
info@bodypoint.cz
www.bodypoint.cz

Jubo okna, s. r. o. – výroba a montáž
PVC oken a dveří vč. dodávky a
montáže příslušenství

Libuš

Kasková 724 002 087

Sídliště Písnice, MC Kuřátko,
Na Okruhu 1/395

777 626 426
http://www.brisnitancemagdalena.cz/pravidelnekurzy-v-praze

Účetní – s mnohaletou praxí
(mezinárodní certifikace Daňový
profesionál a Účetní specialista),
vedení účetnictví ve vaší firmě nebo
externě
ING – životní a úrazové pojištění
pro děti i dospělé, penzijní fond,
investice, poradenství

Sídliště Písnice,
Na Okruhu 393

606 431 925
daniela.sramkova@poradce.
ing.cz

Allianz pojišťovna, a. s., pojištění −
životní, majetkové, úrazy, penzijní
apod., Miroslava Menšíková

Písnice, Libušská 95/75

Kontakt-servis, JUDr. Šimáček &
JUDr. Šimáčková, realitní kancelář
pro Prahu 4

Libuš, Klokotská 833/1a
Jednání dle dohody

603 483 771
simacek-reality@iol.cz
www.simacek-reality.cz

Avareal – chcete prodat dům, byt,
chatu či pozemek?

Písnice, Výletní 396 Po, Út,
Čt 11.00–18.00
St 11.00–19.00

732 317 680, 224 403 904
www.fris.avareal.cz

Archinvea, s. r. o. – architektonická a
projekční kancelář

Libuš, Burianova 956/6

233 311 552, 774 413 778
jirat@archinvea.cz
www.archinvea.cz

Ing. Daniela Baierová – stavební
poradenství – v rozsahu stavebního
zákona a příslušné části správního
řádu

Libuš, Zahrádecká 371

261 911 074
baierova.daniela@email.cz

Ing. arch. Ondřej Hronek −
návrhy a projekty obytných budov,
rodinných domů a interiérů

Písnice,
Velká Lada 503/4

hronek.architect@gmail.com

Fitness Bodypoint – aerobik, jóga,
taneční kurzy, cvičení s dětmi,
zumba, spinning, pilates, bosu,
solárium, masáže, TRX
Výuka břišního tance – lektorka Ing.
Magdalena Skalníková

241 471 861
nicola.bruzkova@email.cz

Poradce pro správnou výživu a
kondici

Praha 4, Ke Kurtům 375

739 359 780
annjir@seznam.cz, www.
hubnete.cz/vasevolba.

Keto, s. r. o., Masáže, ultrazvuk.
liposukce, lymfodrenáže – příjemný
zážitek za příznivé ceny

Libuš, K Lukám 647/8
Po−Pá dle tel. objednávek

604 293 466
info@masaze-liposukce.cz
ww.masaze-liposukce.cz

Kosmetika – J. Víchová
Kosmetické služby – ošetření fr.
kosmetikou Gernétic za příznivé
ceny

Libuš, Zbudovská 1001/14
Dle telefonické dohody

724 245 973
malva.sylvestris@seznam.cz

EF BHV, s. r. o. – e-shop, bio a
přírodní produkty z Provence

Libuš, Zbudovská 1001/14
Dle telefonické dohody

724 245 973
malva.sylvestris@seznam.cz
www.kvetinyprozdravi.cz

Pizzeria DonPablo – svatební
hostiny, kuřácký i nekuřácký salónek, Libuš, Libušská 394/227
příjemné posezení, rozvoz jídel
denně 11.00–23.00
domů

244 470 290
rozvoz 731 154 006
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Cukrárna DonPablo – vlastní domácí
výroba dortů všech druhu a tvarů
i na zakázku. Po dohodě možný i
dovoz domů. Objednávky tel. nebo
e-mailem.

244 470 359
rozvoz 731 154 006
vedoucí 731 154 000
donpablo@donpablo.cz
www.donpablo.cz

Libuš, Libušská 394/227
denně 8.00–19.00

773 476 465, 244 467 283
miroslava.mensikova@
iallianz.cz
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ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Název firmy, poskytované služby
Ing. Adolf Cerhák − projektování
staveb - projekty rodinných domů,
přístavby atd.
Marek Konfršt – nezávislý
finanční poradce, zdarma finanční
poradenství
DataComp, s. r. o. – účetní a daňová
kancelář − zpracování účetnictví,
mezd a daní pro podnikatele a firmy
interně i externě

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Název firmy, poskytované služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Písnice, Výletní 363

737 359 497
a.cerhak@email.cz

Hana Konfrštová – psychologie,
psychoterapie, mezilidské vztahy –
poradenská a konzultační činnost

Písnice, Hoštická 256/18
Po, St, Pá 12.00–19.00

261 910 711
lockman@seznam.cz

Písnice, Hoštická 256/18
nonstop

602 709 854

Libuš, Mirotická 4

Ing. Hronek 724 083 282
datacomp@seznam.cz

777 918 077
www.vyhodnacena.cz
www.fideliokoncerty.cz

Písnice, Velká lada 503/4

Fidelio, s. r. o. – slevový portál, slevy
33 % a více – kultura, cestování,
gastronomie a další; koncertní
agentura na klasickou, jazzovou a
swingovou hudbu
MDDr. Kateřina Petříková –
praktické zubní lékařství, přijímá
nové pacienty

Libuš, Meteorologická
987/21

732 608 080

607 931 819

Jaroslav Konfršt – služby DDD,
deratizace, dezinsekce, dezinfekce;
vyklízení sklepů, výtahových šachet
a půd, záruka 6 měsíců

Písnice, Hoštická 256/18
nonstop

602 353 486
lockman@seznam.cz

Libuš, Libušská188/52,
Po–Pá 9.00–18.00
So 9.00–12.00

775 680 898

DDD Servis, s. r. o. – poradenství
v problematice ochrany rostlin,
deratizace, dezinfekce a dezinsekce

Písnice, Libušská 104/313
Po–Pá 8.00–17.00

261 910 149, 261 911 774
dddservis@pestcontrol.cz

Travino, v. o. s. – deratizace,
dezinsekce, dezinfekce, ochrana
budov proti usedání ptactva

Libuš, U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Chladírenská 274

724 046 777
info@duservis.cz
http://preinstalace-xp.
webnode.cz/

Květinářství a zahradnictví
Bodypoint

Libuš, Mirotická 12
Po–Pá 9.00–19.30
So 8.30–15.00
Ne 10.00–15.00

Fotostudio Libuš – rodinný
fotoateliér − novorozenci, miminka,
rodiny... Pro občany Libuše a Písnice
poskytujeme slevu.

Libuš, Mašovická 154/2

777 177 228
www.fotostudiolibus.cz

Mgr. Hana Kolářová – redakční
práce – zpracování a úpravy textů,
psaní článků, tiskové zprávy, editace
publikací, korektury

Stará Písnice, K Mejtu
200/22

731 179 913
hana.kolarova@tiscali.cz

Petboom – internetový obchod
zaměřený na prodej jezdeckých
potřeb a chovatelských potřeb pro
psy a kočky

Písnice, (rozvoz Libuš a
Písnice zdarma)

734 457 743
info@petboom.cz
www.petboom.cz

Kočka na dovolené - Hotel pro kočky

Libuš, Zahrádecká 21

777 283 209
kockanadovolene@seznam.cz
www.kockanadovolene.cz

Barvy, laky, drogerie (zastoupení
fy Ryor), papírnictví, hračky, dárky,
rybářské drobnosti (červi, žížaly,
rousnice), nože Wegner

Libušská 42/190
Po−Pá 9.15−18.00
So 8.30−12.00

606 752 298

Půjčovna přívěsů Jan Doleček −
půjčování nákladních přívěsů a
vozíků za osobní automobily

Libuš, Libušská 319/126
Po−Ne 7.00−21.00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

Mádle Radomír – Makadotrans.
Stěhování, autodoprava, půjčovna
automobilů

Písnice, Ke Kurtům 378/13
Po - Ne

608 710 185
madle@makadotrans.cz
www.makadotrans.cz

Keto, s. r. o. – přeprava osob
dodávkou s kapacitou 8 míst + 1 po
celé ČR i do zahraničí. Zavazadlový
prostor 4,8 m3

Dobronická 1257

T. Kejmar 603 885 352
info@skladylibus.cz

HP správa pohledávek − prověřování
Písnice
rizika, správa a vymáhání pohledávek
Václav Kastner − Fincentrum,
kompletní finanční poradenství,
hypoteční úvěry s nejnižší sazbou
na trhu
Servis – opravy: počítače,
mobilní telefony – nákup, prodej,
příslušenství – nové, použité
Pavel Rejhon
Opravy počítačů, přeinstalace
Windows, prodej HW a SW pro firmy
a domácnosti
Ing. Antonín Vlk – levné počítače
pro rodinu, děti i seniory, výběr PC,
nákup, úprava, instalace, internet,
wifi, údržba

Písnice, Zátoňská 18/7

Písnice, Mezi Domy 368

Truhlářství Dolejš – výroba, opravy
oken a nábytku, montáže

Písnice, U Jednoty 75/3,
telefonicky dle dohody

Oprava obuvi, výroba klíčů,
broušení, rytecké práce, kopie A-4,
výměny baterií, výměna řemínků
hodinek. Nově otevřeno na Libuši.

Libušská 188/52
Po−Čt 9.00−18.00
Pá 9.00−17.00

Mirax – nábytek, matrace, židle

Libuš, Meteorologická 95/14
Po−Pá 8.00−17.00

Rendl – piana – prodej, opravy, ladění,
dlouhodobý i krátkodobý pronájem,
prodej příslušenství.
Černá E. – výroba, prodej péřových
dek a polštářů různých velikostí i
z doneseného materiálu
Autoškola Zdeněk Vojáček – ZEUS
– výcvik sk. An, A1, Ao, An, B, B+E, C,
C+E, D, D+E, T

Cyklo Emap – prodejna, servis
jízdních kol
TeniServis Nekola
Výplety a opravy raket na tenis
a squash. Vybavení a údržba
tenisových dvorců. Trenérská
činnost a pořádání turnajů.
František Holík – tenis, diplomovaný
trenér, naučí základy tenisu; sparing
též možný
Servis lyži a snowboardů- prodej –
půjčovna - bazar

Písnice, Libušská 128/62
Libuš, Hvězdonická 122/5
Po–Čt 10.00–12.00
14.00–17.00
Libuš, Libušská 77
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603 151 558, 222 944 741
antonin.vlk@seznam.cz
603 984 394
www.dolejs-truhlarstvi.
wbs.cz
739 114 220
241 713 594, 728 351 534
info@mirax.cz
www.mirax.cz
www.matrace-rosty-postele.com
www.kancelarske-zidle.com
775 133 177
info@rendl-piana.cz
www.rendl-piana.cz
241 712 810, 774 034 566
603 444 160
www.autoskola-vojacek.cz

Písnice, K Vrtilce 317,
Po, Út, St, Pá 10.00–18.00
Čt 12.00–20.00
So 9.00–14.00
(zimní soboty od listopadu
do února –zavřeno)

261 911 452, 721 414 810
obchod@emap-praha.cz
www.emap-praha.cz

Písnice, nebo kdekoliv dle
telefonické domluvy

PaedDr. Ivan Nekola 603
235 030
ivan@tenis-nekola.cz

Chladírenská 272
Po−Ne 8.00–21.00

604 844 077
frantisekholik@gmail.com

Libušská 334-150
Po-Pá 10.00-19.00
So 9.00-13.00

605 255 235, 261 912 636
www.skiservis.nalibusi.cz

Ing. Ewa Klosová – polština;
Libuš, Mašovická 160
korektury, překlady
Mgr. Anna Kučerová
německý jazyk − překlady a
Libuš, Na Okruhu 5
tlumočení, soudně ověřené překlady,
výuka němčiny pro děti i dospělé
Mgr. Cvetkova − doučování kreslení,
výtvarné umění, volnočasové kreslení, Písnice
modelování, šikovné ruce atd…
Kateřina Nedvědová − DS Kalamajka
− soukromé jesle − miniškola, pro
děti od 6 měsíců do 5 let

608 221 390
radek.hanko@
spravapohledavek.eu

U Vodojemu 924/17
Po-Pá 7.00–17.30

721 837 202, 241 710 439
ewa.klosova@quick.cz
607 808 103
733 116 415
ikn@centrum.cz
www.atelier.maweb.eu
774 512 402
www.dskalamajk.cz
info@dskalamajka.cz
www.facebook.com/jesle.
kalamajka

241 727 756, 602 249 285
www.kvetinybodypoint.cz

Ipak tonery, s. r. o. – levné náplně,
Libuš, Libušská 12/189
originální, alternativní a renovované
Po−Čt 8.00−17.00
tonery a inkousty do tiskáren. Výkup
Pá 8.00−15.00
prázdných cartridgí. Tiskárny a
multifunkce.

241 729 645
777 568 576
jana.krckova@ipak.cz
www.ipak.cz

Keto, s. r. o. − veřejné sklady,
dlouhodobé i krátkodobé uskladnění Libuš, Obrataňská
Po–Pá 7.30–15.30
zboží, materiálu, nábytku,
pneumatik, pro firmy i občany

603 885 382
info@skladylibus.cz

Váš rodokmen, Matěj Kadlec a
Lukáš Starý, vyhledávání předků,
rodokmeny, rodinné vývody, dějiny
domu, skenování a retuše fotografií.

Libuš, K Novému sídlišti
487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@gmail.com
www.rodokmen.blog.cz

Webové stránky za studentské
ceny. Tvorba firemních i osobních
internetových prezentací, webové
aplikace na míru.

Sídliště Písnice nebo kdekoli
dle domluvy

603 742 612
info@tomaskoudelka.cz
www.tomaskoudelka.cz

Úklid − dostupné ceny, vysoká
kvalita, kladné reference,
spolehlivost − pro domácnost,
Písnice
kancelář, restaurace, školy, školky aj.,
Mgr. Cvetkova

733 116 415
ikn@centrum.cz

Připravil Vojtěch Kolář

ZVEME

SVĚCENÍ NOVÝCH ZVONŮ V KUNRATICÍCH
Farnost u kostela sv. Jakuba Staršího v Kunraticích, zve občany
Libuše a okolí na svěcení nových
zvonů. Nové zvony posvětí 25.
července v 10 hodin, na svátek
sv. Jakuba Staršího, Jeho excelence, apoštolský exarcha, biskup
Hučko.
Během mše svaté budou zvony vyzvednuty a usazeny na zvonovou stolici ve věži. Nové zvony
nesou jména sv. Jakub a sv. Josef
a byly odlity díky darům farníků ve
Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová v Brodku u Přerova. Far-

níci z Libuše se významně podíleli
na finančním zajištění této akce,
a proto jim patří velké díky.
Tímto dnem bude zvonová stolice opět plně obsazená, jako tomu
bylo před sedmdesáti lety. Nové
zvony doplní místa vedle stávajícího zvonu sv. Anna − sv. Vojtěch.
Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni do farního sálu v budově fary k občerstvení. Více na:
www.farnostkunratice.cz.
Za Pastorační radu farnosti
Ing. Tomáš Červinka
Foto: farnostkunratice.cz

Zrození nových zvonů – fotoreportáž z lití zvonů
v Brodku u Přerova 4. prosince 2014.
Foto: farnostkunratice.cz
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inzerce

inzerce

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

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS

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

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

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

inzerce

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!
při minimální objednávce 90,- Kč
každý další kilometr 15,- Kč
Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky
(platbu kartou je nutné hlásit předem)

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226
Také na www.honzapizza.cz - nebo osobně na provozovně:
Dobronická 50/9 - Praha 4 Libuš

inzerce

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

www. f a b l e s k . cz

PÍSNICE

SEZONNÍ SLEVY NA
KOLA 2015
(OD 24. 6. AUTHOR, OD 1. 7. MERIDA)
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 | e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevírací doba:
Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 | Pá: 1000−1800 | So: 900−1400

