
28. A 29. 11. – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
6. PROSINCE – SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY
MATEŘSKÉ ŠKOLE LOJOVICKÁ JE 35
ROZHOVOR: PĚVECKÝ SBOR JAKO MANŽELSTVÍ
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LIBUŠ  
A PÍSNICE

 1| Na radnici přivítali 27 občánků.

 2| Jablkobraní na Kamýku se protáhlo do tmy.

 3| Jak je to s tajnou chodbou na Libuši?

 4| Na 200 domácností získalo zdarma kompostér.

 5| Evropský týden mobility: Vyber. Změň. Zkombinuj.

 6| Ve Staré Písnici se zaregistrovalo 105 draků.

Foto: Pavel Dufek, Kryštof Štafl, archiv ÚMČ Praha-Libuš,  

Jana Martínková a Jaroslava Hlávková.
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Jablkobraní se konalo v parku, 
který MČ Praha-Libuš před čtyřmi 
lety nechala zrekonstruovat. Od té 
doby se mu snažíme vetknout ráz 
příjemného odpočinkového mís-
ta pro všechny generace. A tato 
myšlenka provázela i Jablkobraní, 
festival cizokrajných kultur a ná-
rodností. Během čtyř hodin, kdy 
se akce konala, se park proměnil 
v místo setkání tanečníků a hu-
debníků na pódiu, kulinářů v gas-
tronomických stáncích, ovocnářů 
s jablky, neziskových organiza-
cí z různých oblastí, sportovních 
klubů a ochotných dobrovolníků 
z různých zemí. 

Na pódiu se střídaly divadlo, 
hudba a tanec, různé styly a rytmy, 
kolem bylo postaveno bezmá-
la dvacet stánků s ochutnávkami 
specialit ze zemí jako Gruzie, Af-
gánistán, Vietnam a Čečensko, ale 
také z Afriky, Balkánu a Švýcarska. 
Veškerá travnatá plocha v dolní 
části parku patřila všem, kteří rádi 
tvoří, rukodělně vyrábějí, kompos-
tují a soutěží. Osm stanovišť tvo-
řilo soutěžní workshopy pro děti, 
u lisu na jablka se stáčel čerstvý 
mošt a určovaly se odrůdy jablek, 
stanoviště s kompostéry bylo vě-
nováno bioodpadu a nabídlo mož-
nost získat zdarma kompostér pro 
vlastní pozemek. Soutěž o nejlepší 
jablečný koláč, která byla vyhláše-
na už v průběhu září, měla na Jabl-
kobraní své vyvrcholení.

Festival v parku je kromě své-
ho multikulturního podtextu také 
akcí podporující vzájemné soužití 
obyvatel Libuše a Prahy 12. A to se 
určitě povedlo. Spousta lidí vydrže-

la až do samého konce programu 
a dobře se bavila jak v improvizo-
vaném hledišti, tak i při tanci pod 
pódiem. Příjemnou atmosféru akce 
ještě podpořilo slunečné a teplé 
počasí, které panovalo po celý den. 
Věřím, že si návštěvníci Jablkobraní 
vychutnali ve všech ohledech a těš-
me se na ně opět za rok.

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na akci podíleli, ať už 
jako partneři a sponzoři, nebo akci 
organizovali a zajistili. Děkujeme 
zvláště Sboru dobrovolných hasi-
čů Libuš, technickým pracovníkům 
z Úřadu městské části Praha-Libuš 
a Úřadu městské části Praha 12. 
Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš „Podpora in-
tegrace na území MČ Praha-Libuš 
v roce 2015“ zaměřeného na inte-
graci cizinců a spolufinancované-
ho Ministerstvem vnitra ČR.

Fotografie a video z akce si mů-
žete prohlédnout na: www.pra-
ha-libus.cz a Facebooku městské 
části: www.facebook.com/Mest-
skacastPrahaLibus/.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

Park Kamýk v Libuši se stal na konci září centrem veřejného dění v měst-
ské části. Konal se tu už třetí ročník Jablkobraní a lidé z blízka i zdaleka 
si na něj našli cestu a užili si zábavné odpoledne a večer.

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.

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

PARK KAMÝK OŽIL  
JABLKOBRANÍM
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SLOVO STAROSTY

ZVEME

Vážení občané, v posledních 
týdnech naši městskou část 
na naše pozvání navštívi-

li dva radní hlavního města Prahy. 
Nejprve na konci září radní pro bez-
pečnost a prevenci kriminality Li-
bor Hadrava a následně v říjnu ná-
městek pro územní rozvoj a územ-
ní plán Matěj Stropnický. S panem 
radním Hadravou jsme spolu s mojí 
zástupkyní Jaroslavou Adámkovou 
a místostarostou SDH Písnice Mi-
roslavem Štanclem navštívili nejpr-
ve krátce služebnu městské policie 
v Zahrádecké ulici a v doprovodu 
ředitele Městské policie Prahy 12 
Gejzy Úlehly jsme si prohlédli tyto 
dlouhodobě nevyhovující prostory 
pro práci městské policie. Rekon-
strukce stávajících služeben by 
byla velmi náročná, k úvaze je pro-
to stavba nové služebny na daném 
místě či ještě lépe – v návaznosti na 
budování trasy metra D − vymezit 
prostory pro novou služebnu v bu-
doucí stanici Písnice. Toto místo by 
bylo i více strategické než „ztrace-
ná“ služebna v Zahrádecké. S pa-
nem radním Hadravou jsme potom 
navštívili vedení společnosti Sa-
paria, a. s., abychom ho seznámili 
s tím, jaká bezpečnostní opatření 
byla v areálu společnosti Sapa re-
alizována od velkého požáru v roce 
2008. Přímým jednáním může-
me i do budoucna předejít mnoha 

nečekaným problémům, a proto 
oceňuji zájem všech stran sejít se 
a zůstat v kontaktu i do budoucna. 
Hovořili jsme také o dalších pro-
jektech posilujících bezpečnost, 
jako je připravovaná stavba hasič-
ské zbrojnice v Písnici, která bude 
od této tržnice v krátké dojezdové 
vzdálenosti.

Pan náměstek Matěj Stropnický 
před svým odvoláním na říjnovém 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy po-
stupně objížděl velké městské čás-
ti Prahy a seznamoval se s místní-
mi problémy spojenými s územním 
rozvojem. Na mou žádost pan ná-
městek zařadil naši městskou část 
k těm velkým a navštívil nás ve 
stejný den jako Prahu 12. Přes dvě 
hodiny jsme s využitím městské 
hromadné dopravy i pěšky obchá-
zeli klíčová místa našeho území, 
na kterých lze v souvislosti s met-
rem očekávat významnější rozvoj. 
Již více než pět let trvá náš poža-
davek na vznik územní studie bu-
doucí stanice metra Libuš, podpo-
řené usnesením Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš z června 2014. Nově je 
tento požadavek rozšířen usnese-
ním rady naší městské části z le-
tošního léta o požadavek na územ-
ní studie rozvojových ploch kolem 
budoucích stanic metra Písnice 
a Depo Písnice a některých dalších 
území. Požadavky jsou to ambici-

ózní, reálně se v brzké době může-
me dočkat pouze té první studie, 
která je však naprosto zásadní: ko-
lem budoucí stanice metra Libuš. 
Pan náměstek vyslovil s vypraco-
váním závazné studie souhlas a byl 
připraven v rozpočtu hl. m. Prahy 
na tuto studii vyčlenit odpovída-
jící prostředky. Po návštěvě pana 
náměstka Stropnického již jeho 
odbor územního plánu Magistrá-
tu hl. m. Prahy začal připravovat 
konkrétní kroky, a tak by se dlouho 
očekávaný sen pro nás mohl stát 
skutečností. Uvidíme v dohled-
né době, kdo bude tuto myšlenku 
nově prosazovat z pozice radního 
pro územní plán. Spolupracovat 
na vzniku této studie budeme také 
s Prahou 12, neboť studie bude za-
hrnovat i území podél ulice Novo-
dvorská, která přináleží této sou-
sední městské části.

Bylo mi velikým potěšením se 
s vámi setkat na dalším úspěšném 
ročníku Jablkobraní, který se se-
tkal s velkým ohlasem. Stejně tak 
i Drakiáda spojená s doprovodnými 
akcemi oživila jako každý podzim 
hřiště ve staré Písnici. Škoda jen, že 
při tak pěkném počasí málo foukalo. 
Posledním víkendem v listopadu za-
číná advent a již tradičně rozsvítíme 
stromy jak na prostranství před Al-
bertem, tak ve staré Písnici. Srdečně 
vás a zejména vaše ratolesti na tyto 
akce zvu. Zároveň si dovoluji připo-
jit prosbu adresovanou všem ku-
chařkám a kuchařům, aby nezapo-
mněli ve staré Písnici přispět k dob-
ré atmosféře i svými vlastnoručně 
upečenými dobrotami. Už nyní se 
velice těším.

Jiří Koubek, 
 starosta Libuše a Písnice
Foto: Kateřina Písačková

SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY 
A CHARITATIVNÍ PROJEKTY
Neděle 

6. 12. 2015 / Sokolovna Libuš, 14–18 hodin

Srdečně zveme malé i velké na svatomikulášské odpoled-
ne. Těšit se můžete na: charitativní dražbu, sbírku a bazá-
rek, rukodělné workshopy a stánky, ochutnávky specialit, 
hudební program a mikulášskou nadílku. 
Více informací na www.praha-libus.cz a v prosincovém 
čísle U nás.

9.00−10.00 KONDIČKA – hodina pro zdat-
né seniory, při které se nejen za-
hřejete, ale i zasmějete

10.00−11.00 REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
11.00−12.00 AKADEMIE − přednášky z té-

mat anatomie, fyziologie, výživy, 
první pomoci, se zaměřením na 
seniorskou problematiku

Cvičení samotné vychází z rehabilitač-
ního cvičení, z metody pilates, jógy a čín-
ského zdravotního cvičení. Součástí jsou 
i cviky pro udržení pružnosti a obratnosti, 
v každé hodině zařazujeme i dechová cvi-
čení. Využíváme i posilovací gumy a  malé 
míčky „overbally“. Není nutné si brát pře-
zůvky, stačí jen teplé ponožky a pohodl-
né volné oblečení. Cvičení je vhodné pro 

muže i ženy. Samozřejmě jako pro každou 
jinou skupinu i v tomto případě platí, že 
každý jsme jiný a máme rozdílnou zdat-
nost a genetické předpoklady. Zkrátka 
každý cvičí dle svých možností.

Pro všechny aktivní seniory nabízíme 
nově možnost zvýhodněného plavání 
a hodin aquaerobiku v bazénu.

Velmi ráda bych touto cestou podě-
kovala těm, kteří ve svém věku překo-
nali sami sebe, ostych cvičit a sportovat, 
a popřála všem seniorům, ať je neopouští 
dobrá nálada, se kterou přicházejí. Rov-
něž přeji hodně trpělivosti směřující ke 
stárnutí s noblesou.

Eliška Froňková,  
Klub Junior, tel. 776 018 191

AKTIVITY PRO SENIORY  
V KLUBU JUNIOR
Časový rozvrh – PONDĚLÍ A STŘEDA:
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Počasí tentokrát přálo, občas 
jsme čekali na vítr, ale jinak jsme 
si to všichni užili. K registraci do 
dračí soutěže se přihlásilo 105 
draků. Soutěžilo se o nejkrásněj-
šího létajícího draka, nejdéle lé-
tajícího draka a nejoriginálnějšího 
draka. Zvláštní ocenění poroty ješ-
tě získalo pět draků. Děti obdrže-
ly od pana starosty Jiřího Koubka 
diplom a věcnou cenu. Ocenění 
patří ale všem. Občerstvení bylo 
zajištěno. Kdo měl zájem, mohl si 
zajezdit na koních ze stáje Stable 
Donja v Písnici, zaskákat si na na-
fukovacím hradu a prohlédnout si 
hasičské auto.

Odpoledne dětem i dospělým 
zpestřovaly programy a zajíma-
vosti z oblasti zdravého životního 
stylu a prevence nemocí. Během 
odpoledne na hřišti také hrálo 
kompostovací divadlo představe-
ní o jádřinci Rubínovi, byla k vidě-
ní barokomora sloužící hasičům 
hlavního města Prahy a probíhala 
ukázka canisterapie, terapie vyu-
žívající pozitivního působení psa 
na zdraví člověka. K programu 
Dne pro zdraví se letos připojil 
i IKEM s preventivním měřením 
cholesterolu a glykemie v krvi, 
konzultacemi s lékařem a nutrič-
ním specialistou. Vietnamští me-

dici se zaměřili na ukázku první 
pomoci a správnou zubní hygienu. 
Kožní lékařka jako každý rok pro-
váděla vyšetření kůže a kožních 
projevů. Téma zdraví doplnil pro-
dej fair trade výrobků, farmářské 
produkty a místní kavárna s do-
mácími koláči. Správných stra-
vovacích návyků dětí se týkaly 
aktivity programu Zdravá pětka. 
Spolek Nebe Země se zaměřil na 
speciální cviky a chůzi po mobil-
ním chodníčku pro zdravé nožič-
ky a také si tu děti mohly nechat 
namalovat obličej. Na dalším sta-
novišti se experimentovalo s ne-
newtonovskou kapalinou. Akci 
podpořila i Policie ČR s ukázkou 
a vybavením hlídkového vozidla 
a rekonstrukcí historického zása-
hu policie z roku 1945.

Drakiáda a Den pro zdraví se sta-
ly součástí kampaně městské části 
na podporu domácího komposto-
vání, a tak zde bylo možné požádat 
si nebo přímo vyzvednout vlastní 
kompostér zdarma.

Děkujeme všem za pomoc při za-
jištění průběhu této akce. Velké po-
děkování patří též sponzorům: DDD 
Servis, s. r. o., DKNV stavební, s. r. o., 
Pro Trade, s. r. o., Vetnemo, s. r. o., 
Wertheim, spol. s r. o., Saparia, a. s.

Jaroslava Hlávková,  
odbor správní a školství  

ÚMČ Praha-Libuš
Jana Martínková,  

koordinátorka projektu  
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

Foto: Jaroslava Hlávková  
a Jana Martínková

DRAKIÁDA – DEN PRO ZDRAVÍ 2015
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, 
Mateřským centrem Kuřátko a dalšími organizacemi pořádala v sobotu 3. 
října 2015 na fotbalovém hřišti v Písnici akci Drakiáda a Den pro zdraví. 
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Naše městská část podpořila Ev-
ropský týden mobility aktivitami 
zaměřenými například na cyklodo-
pravu v Praze, bezpečnost a dodr-
žování pravidel, alternativní způ-
soby dopravy a zručnost při jízdě 
na kole v městském provozu.

Stali jsme se spoluorganizátory 
Pražského Cyklozvonění, aktivity 
celopražského rozsahu a v letoš-
ním roce vrcholící na Smíchovské 
náplavce.

Základní škola Meteorologická 
vyzvala žáky k zamyšlení, jak se 
dopravují do školy, a děti vytvoři-
ly statistiku, jak se během týdne 
do školy dostávají. Došly k zajíma-
vým, i když nepřekvapivým výsled-
kům. Většina jich jezdí autem, ale 
nadějná je početná skupina při-
jíždějící autobusem a přicházející 
pěšky. Proběhlo také mapování do-
pravně nezatížených lokalit v Pra-
ze a možností využít alternativních 
dopravních prostředků při cesto-
vání po městě.

V základní škole s rozšířenou 
výukou jazyků v Písnici zorganizo-
vali bezpečnostní akci s Městskou 
policií. Žáci společně se strážní-
ky kontrolovali na dvou místech 
v městské části auta při dodržová-

ní dopravních předpisů, strážnici 
odstavovali auta a spolu s dětmi 
upozorňovali řidiče na přestupky, 
nebo je naopak pochválili za bez-
pečnou jízdu. Děti si k této příle-
žitosti samy vyrobily makety jablí-
ček a citronů. Akce byla pro děti 
poučná a zábavná zároveň.

V Mateřské škole Mezi Domy se 
s dětmi také vypravili do terénu, 
a to do okolní přírody na první pod-
zimní cyklovyjížďky. V dalších škol-
kách probíhaly preventivní před-
nášky, návštěvy dopravních hřišť 
a jízdy zručnosti. Někde se sloučila 
práce Městské policie, Policie ČR 
a Českého červeného kříže a děti 
poznávaly značky, jezdily na do-
pravním hřišti, učily se obvazovat 
zraněné a seznamovaly se s prin-
cipy bezpečného chování na ulici. 
Akce se jmenovala Škola v pohybu 
a konala se v základní škole s rozší-
řenou výukou jazyků v Písnici.

Děkujeme všem zúčastněným 
a přejeme bezpečný pohyb po 
pražských komunikacích.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Jana Martínková

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY: VYBER. ZMĚŇ. ZKOMBINUJ.
Evropský týden mobility se letos konal pod heslem „Vyber. Změň. Zkom-
binuj.“ a zaměřil se na podporu udržitelné městské dopravy. Tato kam-
paň je celoevropská a Česká republika se k ní připojuje prostřednictvím 
Ministerstva životního prostředí. Probíhá vždy v září a města, městské 
části, nevládní organizace, skupiny občanů a další se k ní připojují se 
svými aktivitami, informacemi a inspirativními nápady.

Počasí tentokrát přálo, a tak se 
na startu u Klubu Junior sešlo do-
hromady rekordních 47 závodníků 
na startu tří různě dlouhých tratí, 
od kratičké pro benjamínky před-
školního věku až po náročné tratě 
žákovských kategorií.

Na závodníky čekaly nebývalé 
nástrahy. Již dříve náročný hlini-
tý úsek mezi ulicemi Na Okruhu 
a Hoštickou je rozkopaný, několik 
minut před sobotním startem se na 
trase o kousek dál nad Kalibárnou 
navíc objevili asfaltéři. Trasa tedy 
neplánovaně vedla oblaky prachu 
po poli a vyasfaltování konce cesty 
čekalo na průjezd posledního zá-
vodníka po starém povrchu. Přes 
všechny tyto těžkosti všichni své 
trasy úspěšně dokončili a užili si ra-

dost z vyhlašování vítězů a z výher. 
Na všechny se těšíme opět za rok, 
dopoledne před příští drakiádou.

Závodníkům k jejich výkonům 
gratulujeme, děkujeme všem pořa-
datelům a strážníkům Městské po-
licie Praha za pomoc a zajištění bez-
pečného průběhu závodu. V nepo-
slední řadě musíme ocenit i vstříc-
nost a tolerantnost všech těch, kteří 
při procházkách, průjezdech auty, či 
dokonce asfaltování na trase závo-
du chvíli posečkali a vytvořili bez-
pečné prostředí pro závodníky.

Výsledkovou listinu a fotografie 
z průběhu závodu najdete na webu 
a Facebooku městské části.

Za pořadatele Zdeněk Horčík
Foto: Jana Martínková

LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON 2015
Dopoledne před drakiádou se konal 9. ročník již skoro tradičního dětské-
ho Libušsko-písnického duatlonu, tedy závodu v běhu a jízdě na kole.
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Tělocvičná jednota Sokol Libuš zve všechny zájemce na 

4. BURZU KNIH 
ÚTERÝ 10. LISTOPADU 2015 OD 18 DO 20 HODIN  V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma místo a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna 
v sokolovně bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní tituly vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat.
Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. Budou nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp. 
Další informace podá Vladimíra Tomášková, tel.: 723 502 191, e-mail: sokollibus@volny.cz,  
nebo Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!

SOKOLENÍ  
– SPORTOVNĚ-ZÁBAVNÍ AKCE 
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Středa 16. září byla dnem, kdy 
T. J. Sokol Libuš pořádala 9. ročník 
projektu Sokolení – sportovně-zá-
bavní akce pro širokou veřejnost, 
děti i dospělé. Cílem této akce je 
představit nejstarší tělocvičnou 
organizaci, spolek Sokol, a spor-
tovní aktivity vhodné pro všechny 
věkové kategorie, které tento spo-
lek v libušské sokolovně nabízí dě-
tem i dospělým.

Připraveno bylo tentokrát 12 sta-
novišť, kde si účastníci vyzkoušeli 
různé pohybové dovednosti a vyu-
žili většinu tělocvičného nářadí, ná-
činí a sportovních pomůcek, které 
jsou k dispozici v tělocvičně jedno-
ty. Všechna stanoviště byla z prak-
tických důvodů umístěna v tělo-
cvičně a přilehlých prostorách bu-
dovy sokolovny: č. 1 a 2 pohybové 
a silové testy (celková obratnost 
− balance na kruhové podložce, vy-
trvalostně silové schopnosti − leh-
-sed, rychlost reakce – zachycení 
padajícího předmětu, koordinace 
– skákací panák), č. 3 gymnastika 

− hrazda (vzpor, svis vznesmo, vý-
myk „nahoru, jak umíš“), č. 4 hrátky 
pro menší děti (válec, lavička, hod 
na cíl, malá překážková dráha, pro-
lézání tunelem), č. 5 gymnastika − 
akrobacie (kotoul vpřed / ve vzdu-
chu, kolébka do dřepu / houpání, 
svíčka / zvednuté nohy, kotoul 
vzad / válení sudů, váha − stoj na 
jedné noze), gymbal, č. 6 šplh, že-
břiny, kladina, step bedýnky, malá 
trampolína, č. 7 velká trampolína, 
č. 8 švédská bedna se skluzavkou 
– přechod a seskoky s dopomocí 
a nadlehčením, č. 9 kruhy, č. 10 běh 
a překážková dráha (člunkový běh, 
běh slonů, švihadlo), č. 11 doved-
nosti s míčem (hod míče do bran-
ky, do koše, kop na branku) a č. 12 
zábavné disciplíny – ping-pong, 
hula-hop, hod kroužky na kužel. Po 
absolvování jednotlivých stanovišť 
si každý účastník vybral drobnou 
odměnu. V teplém zářijovém odpo-
ledni tak sokolovna ožila nejen 114 
dětskými účastníky, ale také jejich 
dospělým doprovodem, rodiči, pra-
rodiči, vychovatelkami a kamarády. 
Sokolení se už tradičně zúčastnily 
dvě velké skupiny dětí, a to ze škol-
ní družiny při ZŠ s RVJ v Písnici a při 

ZŠ Meteorologická v Libuši, které 
doprovázely paní vychovatelky.

Poděkování patří všem cvičite-
lům, členům jednoty a dalším dob-
rovolníkům, kteří se na přípravě 
a samotném průběhu akce podíleli. 
Dle ohlasů se odpoledne strávené 
sportováním a zábavou opět vy-
dařilo a všem zúčastněným se lí-
bilo. Těšíme se na další setkání při 
Sokolení v září příštího roku, kdy 
se uskuteční již 10. ročník tohoto 
úspěšného projektu.

Akci podpořila MČ Praha-Libuš 
v rámci Grantových programů na 
podporu kultury, sportu a volno-
časových aktivit v MČ Praha-Libuš 
pro rok 2015 poskytnutou finanční 
dotací. Výbor a cvičitelský sbor T. J. 
Sokola Libuš touto cestou za po-
skytnutou finanční dotaci děkuje.

NOC SOKOLOVEN
Vzdělavatelský odbor České 

obce sokolské vyhlásil na 11. září 
akci Noc sokoloven – zájemci měli 
možnost seznámit se se svébytnou 
architekturou sokoloven a také 
s rozmanitou činností Sokola. Akce 
se konala v Roce sokolské archi-
tektury vyhlášeném při příležitosti 

90. výročí otevření Tyršova domu 
v Praze a byla zároveň jednou 
z akcí celorepublikového projek-
tu SokolGym 2015 – 25 let znovu 
spolu. Na první ročník se přihlásilo 
přes osmdesát sokolských jednot 
s různorodým programem a Sokol 
Libuš byl jednou z nich.

Proto libušská sokolovna tak ne-
obvykle ožila v pátek 11. 9. v pod-
večerních hodinách, kdy si zájemci 
mohli prohlédnout vnitřní i ven-
kovní prostory. Připravena byla také 
výstavka malé části zajímavých ar-
chivních dokumentů (plakátů na 
divadelní představení, fotek, po-
zvánek, stavebních výkresů apod.), 
zábavné cvičení pro děti v tělocvič-
ně, opékání špekáčků a posezení 
u ohně. Po návratu z venkovních 
prostor se malí i velcí účastníci tě-
šili na loutkové představení – po-
hádku Malý čaroděj v provedení 
Rodinného divadla. Děti sledova-
ly pohádkový příběh i přes pozdní 
večerní hodinu trpělivě a pozorně, 
protože na otázky kladené vypra-
věčem na konci představení s nad-
šením a správně odpovídaly. Dalším 
nevšedním zážitkem pro děti byla 
možnost prohlédnout si kulisy a vy-
zkoušet si vodění loutek po před-
stavení. Po poděkování divadelní-
kům následovala pod vedením ná-
čelnice a cvičitelky za svitu baterek 
večerní procházka po venkovním 
sportovišti. Po návratu do sokolov-
ny si deset dětí, které se rozhodly 
a využily nabídku možnosti pře-
spat v tělocvičně za dohledu cviči-
telů, připravily provizorní postýlky 
ze žíněnky a spacáku a po přečtení 
pohádky na dobrou noc spokoje-
ně usnuly. Noc sokoloven skončila 
v sobotu kolem osmé hodiny ráno, 
kdy si rodiče převzali své děti.

Přes počáteční nejistotu pořa-
datelů, zda pořádaná akce osloví 
nejen členy Sokola, ale i nesokol-
skou veřejnost, se ukázalo, že zá-
jemci se dostavili, byť v nevelkém 
počtu. Věříme však, že při dalším 
ročníku, kterého se libušská so-
kolovna opět zúčastní a sokolské 
dveře otevře, se řady návštěvní-
ků rozrostou a akce se dostane do 
povědomí nesokolské veřejnosti 

RUŠNÉ ZÁŘÍ V LIBUŠSKÉM SOKOLE

ZVEME
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a v následujících letech na ni bude-
me v dobrém navazovat a návštěv-
níci se budou rádi vracet.

Chtěla bych všem, kteří se na 
této akci, byť sebemenším dílem, 
podíleli a neméně návštěvníkům, 
kteří se zúčastnili, poděkovat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V libušské 

s o k o l o v n ě 
se konal Den 
otevřených 
dveří v rám-
ci projektu Move Week (Týdne 
v pohybu), který je jednou ze stě-
žejních akcí celoevropské kampa-
ně zaměřené na propagaci sportu 
a tělesných aktivit „NowWeMove“, 
pořádané Mezinárodní asociací pro 
sport a kulturu (ISCA).

Loňský ročník byl z evropského 
hlediska již třetím ročníkem, za-
pojilo se do něj více než 1 000 000 
účastníků z 38 zemí, uskutečnilo 
se 5 601 akcí ve spolupráci s 2 350 
Move Agenty (organizátory jed-
notlivých akcí). V České republice 
v rámci České obce sokolské (ČOS) 
proběhlo 38 akcí ve 27 městech, 
zapojilo se 5 670 účastníků.

Letošní ročník Move Weeku se 
uskutečnil od 21. do 27. 9., jeho 
koordinací, stejně jako loni, byly 
v rámci České republiky pověřeny 
Česká obec sokolská a Česká aso-
ciace sport pro všechny (ČASPV), 

v rámci ČOS proběhl jako součást 
celorepublikového projektu Sokol-
Gym 2015.

Ve středu 23. 9. se mezi 14. až 
18. hodinou otevřely dveře libuš-
ské sokolovny pro širokou veřej-
nost. Zájemcům, kteří se dosta-
vili, byla představena sportovní 
organizace Sokol, která i v této 
moderní době má co nabídnout 
v rámci volnočasových sportov-
ních aktivit, a nejen sportovních, 
ale i kulturních a společenských. 
Účastníci měli možnost prohléd-
nout si celý areál sokolovny – tě-
locvičnu s jevištěm, ostatní vnitř-
ní prostory, venkovní sportoviště 
sestávající z antukového hřiště 
a travnatého sportoviště, byly po-
dány informace o využití a rozvr-
hu tělocvičny, o jednotlivých cvi-
čebních složkách, které v libuš-
ském Sokole pravidelně jednou až 
dvakrát týdně cvičí nebo trénují – 
počínaje všestranným tělocvikem 
rodičů s dětmi, předškolních dětí, 
mladších a starších žáků a žákyň, 
rytmikou (uměleckou tělesnou 
výchovou) pro děti ve věku od 4 
do 14 let přes sportovní gymnas-
tiku – mladší žactvo, lakros pro 
děti a dospělé, zdravotní tělocvik 
pro dospělé, všestranný tělocvik 
pro dospělé, klasickou jógu pro 
dospělé až po rekreační volej-
bal a registrovaný volejbal (oddíl 
mužů a oddíl žen).

V kulturní činnosti byla zmíněna 
aktivní činnost Komorního pěvec-
kého sboru Libuše, který reprezen-
tuje nejen Sokol Libuš, ale také MČ 
Praha-Libuš na různých akcích, mj. 
v letošním roce i mimo republiku, 
na otevírání lázeňské sezóny ve 
slovenských Piešťanech.

Děti si mohly zacvičit pod vede-
ním cvičitelek v rámci cvičebních 
hodin předškolních dětí a mladších 
a starších žákyň. Většina z přítom-
ných dětí nabídku využila a do cvi-
čení se s radostí zapojila. Dvě ho-
diny cvičení byly tak trochu neob-
vyklé, protože se potkaly děti, kte-
ré na cvičení pravidelně docházejí, 
a děti, které si cvičení chtěly „pou-
ze“ vyzkoušet. Paní cvičitelky i děti 
vše zvládly na výbornou a děti byly 

nadšené. Při odchodu z akce každý 
účastník obdržel drobnou odměnu.

Poděkování patří všem, kteří 
se na pořádání této akce podíleli, 
a zejména účastníkům, kteří akci 
navštívili. Potěšením pro mne, jako 
jednoho z pořadatelů, byla v tomto 
počasím pochmurném odpoledni 
odezva z řad rodičů napovídající, že 
děti do Sokola opět přivedou a bu-
dou pravidelně docházet na cviče-
ní. To byl také jeden z důvodů, proč 
otevřít dveře sokolovny a ukázat, 
že všestranné a zábavné cvičení je 
jednou ze správných voleb trávení 
volného času dětí i dospělých.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: autorka

Člověk v barokním obleku z polo-
viny 18. století na Libušské ulici je 
nápadný nejen pro řidiče a kolem-
jdoucí. Spolu s Petrou Sedláčkovou 
z místního OKF jsme velice děko-
vali barrandovskému Fundusu kos-
týmů, do čeho nás to ustrojili. Jako 
z jiné doby jsme vypadali sice i tý-
den předtím, když jsme obě sklepe-
ní připravovali, ale tyto dobové šaty, 
to bylo něco jiného. Přicházející ná-
vštěvníci si již z dálky mohli být jis-
ti, že jdou správně. A že se jich také 
sešlo! Byla to ale daleko spíš zásluha 
koordinátorky z úřadu naší městské 
části paní Jany Martínkové, která 
o naší akci široce informovala. Po-
mohla nám také oslovit libušskou 
WineWord.cz, jejíž majitelka Mar-
tina Konrádová zajistila welcome 
drink a ochutnávky vín. Víno a ba-
rokní sklepy jdou podle nás docela 
dobře dohromady.

Ale jak je to tedy s libušskou taj-
nou chodbou? Po prohlídce skle-
pení a zahrady jsme s Petrou před-
stavili dějiny domu, ukázali řadu 
fotografií, map a publikací, ale 
o chodbě jsme žádné důkazy při-
nést nedokázali. Stavebně histo-
rický průzkum domu, v protikladu 
k výpovědím místních pamětníků, 
tajné podzemní prostory i existen-
ci tvrze v tomto místě jednoznač-
ně vylučuje. Potěšila nás podnětná 
diskuze, která navíc ovlivní podobu 
brožury o domu čp. 1, kterou chce-
me zpracovat. V současnosti pro-
bíhá doplňující výzkum.

Vysoká účast i podpora vedení 
obce v čele s panem starostou nás 
povzbuzuje v úvahách o přípravě 
dalších setkání na téma historie.

Matěj Kadlec
Foto: Kryštof Štafl

JAK JE TO S TAJNOU CHODBOU NA LIBUŠI
Nejstarší dům na Libuši, dům čp. 1 v Libušské ulici, a jeho dvě starobylá 
sklepení vůbec poprvé městská část otevřela pro veřejnost. Jižní barokní 
i mladší severní sklepení jsou natolik zvláštními stavbami, že po genera-
ce působí na návštěvníky jako mnohem, ale mnohem starší stavby.
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2015

I letos se ZŠ Meteorologická při-
pojila k podpoře Evropského týd-
nu mobility. Probíhal mezi 16. a 22. 
zářím a v jeho rámci děti vykoná-
valy různé aktivity: od diskuzí až 
po vlastní iniciativu a tvorbu. Na 
prvním stupni děti tvořily barevné 
plány měst, kde by se zdravě žilo. 
Ve vyšších ročnících se děti zabý-
valy podrobněji možnostmi cesto-
vání po Praze. Porovnávaly u vy-
braných tras jednotlivé způsoby 
cestování. Zjišťovaly, v jakých pří-
padech existuje vhodná a efektivní 
alternativa k automobilové dopra-
vě. Zároveň se celý týden ve všech 

třídách zaznamenávalo, jakým 
způsobem se děti do školy dostá-
vají. V nejvíce případech je to bo-
hužel autem, ale v těsném závěsu 
následuje MHD a chůze pěšky. Celá 
řada našich žáků jezdí do školy na 
kole nebo koloběžce.

Lukáš Hrubý, třídní učitel 3. C,  
garant Týdne mobility

ZŠ METEO ŽIJE  
I V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH

Jako každým rokem i letos se na 
začátku školního roku mohly děti za-
pisovat do zájmových kroužků. Škola 
tak vychází vstříc rodičům, kteří se 

snaží svým dětem vyplnit volný čas 
a trochu odlehčit školní program. 
Zajišťujeme možnost smysluplného 
využití volného času nejen dětem 
z naší školy, ale i dětem z okolí. Na-
bídka letos činila 52 kroužků.

Otevřeli jsme 22 školních krouž-
ků, které organizuje škola, a 21 
kroužků organizovaných externími 
partnery – škola zajišťuje přihlašo-
vání a pomoc při realizaci kroužku. 
Letos se utvořilo celkem 48 sku-
pin, to znamená, že některé krouž-
ky probíhají ve více skupinách, 
některé se však pro malý zájem 
neotevřely. Nabídka je široká. Ve 
škole probíhají kroužky sportovní 

(letos nově Kroužek společenských 
tanců a projekt Děti na startu), 
kroužky vědomostní, jazykové, ale 
i umělecké. Jsme rádi, že stále více 
se zapojují i žáci 2. stupně.

Zajistit předávání družinových 
dětí lektorům v různých časech 
a opětovné předávání zpět není vždy 
jednoduché. Proto bych chtěla touto 
cestou poděkovat všem, kteří se po-
dílejí na realizaci a průběhu krouž-
ků, především lektorům (někdy není 
snadné děti sehnat), vychovatelkám 
školní družiny (za předávání dětí) 
a pracovnicím na recepci školy, které 
vždy ochotně pomohou při dotazo-
vání rodičů a hledání družin.

Monika Exnerová,  
zástupkyně ředitele pro 2. stupeň 

a zájmovou činnost

SPORTOVNÍ DEN
Prázdniny skončily a jak už se 

stalo v naší škole tradicí, patřil zá-
věr druhého školního týdne spor-
tu. Učitelé tělesné výchovy spolu 
se staršími žáky připravili pro prv-
ňáčky a druháky na 11. září řadu 
různých zábavných sportovních 
disciplín.

Děti měly možnost ukázat svůj 
výkon při skoku do písku nebo sílu 
při hodu malým medicimbalem 
do dálky. Opravdu veselo bylo při 
nošení pingpongového míčku na 
lžíci (na čas) i při probíhání klika-
té dráhy po předchozím několike-
rém zatočení na místě. Asi největší 

úspěch měla překážková dráha. Tu 
děti zdolávaly s pravým nadšením 
a nejraději by ji absolvovaly hned 
několikrát. Po zvládnutí všech sed-
mi disciplín ještě čekalo závěreč-
né vyhodnocení a drobné odměny, 
které se dostaly na každého žáčka 
bez ohledu na umístění.

Hlavní odměnou pro děti ale ur-
čitě bylo dopoledne strávené ak-
tivním pohybem spolu s houfem 
kamarádů a pro nás dospěláky 
radost a nadšení, se kterým děti 
sportovaly.

Spolek pro lepší život v Praze Vás zve do Modřanské rokle na soutěžní 
odpoledne rodin s dětmi 

Rokle plná pohádek
V sobotu 7.11.2015 od 14:00 do 17:00

Soutěžní kartičky budou slosovány. 
Závěrečné vyhlášení výsledků a předání odměn na Sofijském náměstí, 

kde bude připravena hudba, občerstvení a další zábava.

www.splz.cz

Spolek pro lepší život v Praze Vás zve do Modřanské rokle na soutěžní 
odpoledne rodin s dětmi 

Rokle plná pohádek
V sobotu 7.11.2015 od 14:00 do 17:00

Soutěžní kartičky budou slosovány. 
Závěrečné vyhlášení výsledků a předání odměn na Sofijském náměstí, 

kde bude připravena hudba, občerstvení a další zábava.

www.splz.cz

Spolek pro lepší život v Praze Vás zve do Modřanské rokle
na soutěžní odpoledne rodin s dětmi 

Rokle plná pohádek
V sobotu 7. 11. 2015 od 14:00 do 17:00
Soutěžní kartičky budou slosovány. 
Zahájení a závěrečné vyhlášení výsledků včetně
předání odměn na Sofijském náměstí, kde bude
připravena hudba, občerstvení a další zábava.
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 Žáci 3. A zaznamenávali každý den do 
sloupcových grafů, jakým způsobem se 
do školy dopravili. Foto: Lukáš Hrubý

 Nošení pinpongového míčku na lžíci. 
Foto: Monika Exnerová
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ZŠ PÍSNICEVÍME, CO NÁM PROSPÍVÁ?
Ve čtvrtek 8. října jsme se pře-

místili na první dvě hodiny ze třídy 
do tělocvičny. Proběhla tam bese-
da o zdravém životním stylu. Do-
zvěděli jsme se, že kdo chce zdravě 
žít, měl by zdravě jíst, sportovat, 
chodit ven na čerstvý vzduch a ne-
měl by zanedbávat osobní hygienu.

Pro nás, školáky, je nejdůležitěj-
ším jídlem dne snídaně. Dodá nám 
energii. Dokonce vědci zjistili, že 
snídaně dětem pomáhá v učení. 
Jakub H.

Ovoce a zeleninu bychom měli 
jíst pětkrát denně. Ondra Š.

V nápoji Coca-Cola je velké 
množství cukru a kofein. Terka Č.

Překvapilo mě, že je lepší Fanta 
než Coca-Cola. Jakub S.

Paní lektorka měla pro nás při-
praveno plno soutěží, na kterých 
jsme si hned ověřili naše nově zís-
kané informace. Soutěživé dopo-
ledne nám rychle uteklo. Vydanou 
energii při soutěžení jsme doplni-
li zdravými svačinkami od našich 
maminek.

Připravila Soňa Štefanová

SNĚŽKA POKOŘENA
Koncem září jsme se vydali na 

výlet. Měli jsme v plánu pokořit sa-
motnou Sněžku!

Cesta se jevila jako značně ob-
tížná. Zdála se mi nekonečná a ne-
zvladatelná, chvíli mi byla zima 
a chvíli moc horko. Myslela jsem 
si, že to nedokážu a každou chví-
li zakopnu a skutálím se zpátky 
dolů. Ale nakonec jsem to zvlád-
la jen díky Honzovi, který mě vlá-
čel celou cestu nahoru. Sněžka mi 
připadala nadmíru krásná a tak 
malebná! S holkami jsme se fotily 
celou dobu. Zpátky jsme jeli nově 
udělanou lanovkou, trvalo nám to 
přibližně 13 minut. Výlet se mi moc 
líbil, bylo to úžasné.

Rozhodně nelituju toho, že jsem 
se zúčastnila výletu i přes námahu 
vylézt na nejvyšší horu Česka, ale 
po druhé bych to už pravděpodob-
ně nedokázala.

Anička Nguyen, 9. A

SOKOLENÍ
S prvňáčky jsme vyrazili na tra-

diční cvičení do libušské sokolovny. 
Sokolení nás moc bavilo a vyzkou-

šeli jsme různé náčiní a nářadí. Kaž- 
dý si odnesl krásnou odměnu. Dě-
kujeme T. J. Sokol Libuš za zábav-
nou sportovní akci, díky které jsme 
utužili svaly a užili si legraci.

Markéta Račanská,  
vychovatelka školní družiny

VELETRH  
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Děti ze školní družiny navštívily 
9. září Veletrh volnočasových akti-
vit, který se konal v areálu VOSA ve 
spolupráci s DDM Praha 12 v Mod-
řanech. Bylo připraveno několik 
stanovišť s různými aktivitami, 
např. obří horolezecká stěna, aqua-
zorbing, žonglování, malování na 
obličej (což ocenily nejvíce dívky), 
ale také přehled zájmových krouž-
ků, jako je např. judo, keramika, 
cyklistika, ruční práce. Vše si děti 
mohly na místě vyzkoušet zdarma. 
Dětem se to moc líbilo a odnášely 
si spousta zážitků a dojmů.

Vychovatelky ŠD
Foto: Ilona Kiliánková

Nejvíce mě bavilo skákat na trampolíně. Danielka, 1. BBylo to bezva a moc mě to bavilo. Matyáš, 1. B

NAŠI PRVŇÁČCI
První měsíc školního roku, který 

byl důležitý pro všechny děti, jejich 
rodiče i zaměstnance školy, uply-
nul jako voda.

Pro prvňáčky, jejich rodiče i paní 
učitelky to byly vzrušující dny. 
Věřím, že jsme naplnili očekává-
ní dětí. Za sebe mohu říci, že naši 
prvňáčci nejsou neposedné blešky, 
ale pilní mravenečkové. Děkuje-
me paním učitelkám z mateřských 
škol Ke Kašně a Mezi Domy, které 
děti pro vstup do školy skvěle při-
pravily. Je na co navázat a co roz-
víjet. Děti jsou zvyklé pracovat ve 
skupinách, mají pracovní návyky 
a co hlavně, nebojí se mluvit. Také 
jejich rodiče zvládli náročný měsíc 
na výbornou.

Děti čeká rok plný zajímavých 
objevů, sportovních, vědomost-
ních, hudebních, výtvarných a re-
citačních soutěží a projektů při 
plnění našeho školního vzděláva-
cího programu. Věřím, že rok bude 
úspěšný, protože kde je úspěšný 
začátek, bude i úspěšný konec.

Jana Daňhelková

ADAPTAČNÍ POBYT 5. TŘÍDY
Na začátku října, od pátečního 

večera do nedělního odpoledne, 
prožily děti 5. třídy netradiční zá-
žitkový víkend plný her a zábavy se 
spaním ve škole. Nechyběly aktivi-
ty jako např. lovení písmen, horké 
křeslo pro hosta, MTV show − pře-
hlídka tanečních skupin různých 
žánrů, diskotéka, boj o zahradu 
s babou Jagou, magie – škola kou-
zel i odpoledne v Modřanské rokli. 
Tady měly děti za úkol ulovit zlaté 
vejce, najít cestu z bludiště, stavě-
ly čisticí věž a snažily se zastavit 
jadernou reakci. Víkend doplni-
la hra na kytaru, ranní sportování 
i přehazovaná o poledním klidu.

O tom, že se víkend vydařil a dě-
tem zůstanou nejen hezké vzpo-
mínky, svědčí i jejich hodnocení: 
„Adapťák se mi líbil, protože jsme 
hráli mnoho zábavných her. Dal 
mi rady, jak v nové třídě spolupra-
covat s kamarády. Byl zaměřen na 
to, abychom se skamarádili, a tak 
se taky stalo. Jsme k sobě teď hod-
nější. Adaptační víkend mi dal ka-
marádství mezi holkami, takže se 
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už s nimi nehádám. Líbilo se mi, 
že jsme spolupracovali v týmech. 
Mně se líbila skupinová práce 
v lese. Moc se mi to líbilo! Nic není 
tak prima, jako strávit s kamarády 
celé tři dny. Velmi jsem si víkend 
užil a chtěl bych ho opakovat.“

Velké poděkování patří nejen 
zkušeným lektorům, ale i oběta-
vým rodičům, paním kuchařkám 
a části pedagogického sboru.

Zuzana Schilhartová a žáci 5. třídy
Foto: Zuzana Schilhartová

DOPRAVNÍ AKCE:  
CITRÓN/JABLKO

Žáci čtvrté třídy ze základní ško-
ly v Písnici si týden předem vyrobili 
barevné koláže ovoce ve výtvarné 
výchově.

V pátek 18. září se děti po velké 
přestávce rozdělily na dvě skupiny 
a s obrázky v ruce vyrazily na do-
mluvená stanoviště. S paní učitel-
kou Kalistovou zůstala první parta 
u rozcestí ulic Libušská a Ke Březi-
ně. Městští strážníci jim vysvětlili, 
na co se budou soustředit, jaký je 
postup při silniční kontrole, a také 
připomněli pravidla bezpečného 
chování v blízkosti vozovky.

Zbytek třídy se s třídní učitel-
kou přesunul před tržnici Sapa 
v Písnici, kde je stále velký pro-
voz. I tam čekala dvojice strážníků. 
Řekli školákům, že budou sledo-
vat, jestli mají řidiči zapnuté pásy, 
rozsvícená světla a platné doklady. 
Kluci i děvčata sledovali projíž-
dějící vozidla. Při hodině „služby“ 
s městskými strážníky rozdaly děti 
všechna jablka řidičům, kteří dodr-
želi pravidla, ale i citróny těm, kdo 
se dopustili přestupku.

Natálka si mohla vyzkoušet i po-
zdrav v němčině, když pan strážník 
zastavil dodávku s cizí poznávací 
značkou. A všichni si uvědomili, jak 
důležitá je znalost alespoň jedno-
ho světového jazyka.

Mgr. Jitka Jandová

KOUŘIT, ČI NEKOUŘIT,  
TO JE OČ TU BĚŽÍ

Do školy k nám přišel Kája. Kája 
páchne. Kája má akné. Je nesoustře-
děný a neklidný. Kája má problémy 
s dýcháním a problémy s okysličo-
váním krve. Kája totiž kouří…

Kája byl naštěstí jen papírová 
figurína, která pomohla dětem při 
preventivním programu uvědomit 
si škodlivost kouření. Pomocí dra-
matizace se pak žáci učili svodům 
cigaret bránit. A věřme, že se jim 
i v budoucnosti ubrání.

Kamila Adamová

DU JÚ SPÍK INGLIŠ?
Jestli jste ještě nikdy necestovali 

strojem času, tak vězte, že pro žáky 
písnické školy je to naprosto nor-
mální. A ještě k tomu s anglofon-
ní posádkou! Ta k nám přicestovala 
odněkud z vesmíru, aby společně 
s našimi dětmi a zvířátky z různých 
kontinentů uspořádala pořádnou 
„dance party“. Žáci druhých a tře-
tích tříd jim při tom všemi možnými 
(i nemožnými) prostředky pomáhali. 
Čtvrťáci a páťáci se pro změnu utkali 
s ukrutným Frankensteinem a hro-
zivým vampýrem, aby z jejich spárů 
vysvobodili svoji spolužačku. Na-

štěstí se jim to podařilo a všichni se 
konce představení dožili živí a zdra-
ví. Zkušenost s anglickým divadlem 
mají děti již z minulého roku, takže 
vědí jak reagovat, jak se zapojovat 
a jak se správně chovat. Pravděpo-
dobně asi nerozumí všemu, co aktéři 
na jevišti říkají, ale prostřednictvím 
názorných akcí herců se celkového 
smyslu vždycky dopátrají. Zároveň 
si postupně přivykají na plynulý tok 
anglického jazyka.

Veronika Šizlingová
Foto: Veronika Šizlingová

JABLKOBRANÍ  
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V úterý 6. října jsme pekli v dru-
žině štrúdl. Měli jsme pytel jablek. 
Krájeli jsme je, váleli těsto a ochut-
návali jsme. Všechno, co tam bylo, 
nám chutnalo.

Jonáš Perkner  
a Linda Prause, 2. třída

Foto: Marie Štaflová
DRUŽINA V SOKOLOVNĚ

Sokolení se pro nás stalo tra-
dicí. Nové je každoročně jen pro 
prvňáčky. Předem je poučíme a vy-
světlíme, jak to v sokolovně chodí. 
A starší spolužáci dohlížejí na to, 
aby se v labyrintu disciplín neztra-
tili a nepropadli panice. Instruktoři 
na jednotlivých stanovištích také 
trpělivě vysvětlují a dbají na bez-
pečnost všech dětí.

Atmosféra zde, jako každý rok, 
panovala přátelská, děti byly ve-
selé a spokojené. Všem se poda-
řilo splnit bez problémů (až na 
malé zástupy u některých cvičení) 
všechny úkoly a nakonec si mohly 
vybrat zaslouženou odměnu.

Do školy jsme se vraceli s úsmě-
vem a plní dojmů, o které jsme se 
doma podělili se svými maminka-
mi a tatínky. Velký dík patří všem 
organizátorům!

Děti a vychovatelky  
ze školní družiny

Foto: Marie Štaflová

KRESLENÍ – MALOVÁNÍ
Pořádám kurzy pro 

začátečníky a pokročilé 
− děti, dospělé i seniory. 

Individuální přístup 

Od 100 do 150 Kč/h 

Soukromě  
i ve skupině 2 až 4

mob.: 733 116 415 
e-mail: ikn@centrum.cz 

Mgr. Cvetomira Cvetkova

inzerce
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Využili jsme této příležitosti 
a v úterý 6. října odpoledne jsme 
zorganizovali zahradní slavnost 
s táborákem a opékáním buřtů. 
Nechyběl ani jarmark.

Vyrobili jsme s dětmi drobné 
dárky, upekli a nazdobili perníková 
srdce, slané tyčinky a preclíky. Ro-
diče nám přinesli dýně, které jsme 
s dětmi vydlabali a vyrobili z nich 
svítící strašidla. Do přípravy slav-
nosti se zapojili i rodiče. Některé 
maminky napekly vynikající mouč-
níky, jiné zase pomáhaly s prode-
jem na jarmarku a v cukrárně.

Děti pro školku k jejím naroze-
ninám namalovaly a ozdobily dor-
ty a balónky. Tyto výtvarné práce 
jsme vystavili na zahradě a dotvo-
řili tak slavnostní atmosféru letoš-
ního táboráku. Dlouhá fronta stála 
u stánku s malováním na obličej. 
A tak po zahradě kromě dětí běhali 
i tygři, kočičky, hadi atd.

Na slavnost přišli snad všichni 
rodiče a děti z naší školky. A jsme 

moc rádi, že se na své bývalé „spo-
lužáky“ i na nás přišly podívat 
i děti, které brány naší školky už 
dávno opustily. Rádi vidíme je i je-
jich rodiče. Máme radost z toho, že 
se jim ve škole dobře daří a velmi si 
vážíme toho, že na naši školku ne-
zapomněly.

A tak se povídalo a povídalo 
a příjemnou atmosféru ještě krás-
ně dotvářela živá hudba. Mnohým 
z nás se ani nechtělo domů. Počasí 
nám přálo, a tak jsme si mohli na-
plno užít společně prožité chvíle. 
Tak ať školce ta krásná atmosféra 
a dobrá nálada ještě hodně a hod-
ně let vydrží.

Děkujeme všem, kteří nám po-
máhali s výrobou i prodejem dob-
rot i drobností, a velký dík také pa-
tří městské části Praha-Libuš, kte-
rá se na přípravě finančně podílela.

Marie Holerová,  
učitelka MŠ Lojovická

Foto: Ivana Sýkorová

MATEŘSKÉ ŠKOLE LOJOVICKÁ JE 35
V letošním roce má naše mateřská škola velký důvod k oslavě. Je to již 
35 let, kdy byla slavnostně otevřena.

V její kategorii závodilo cel-
kem 63 závodnic a Barborka si 
zaslouží velkou pochvalu. Před-
vedla výborně zacvičenou se-
stavu na prostných, a přesto-
že s námi trénuje teprve jeden 
rok a tento závod byl její první, 
umístila se na krásném 6. mís-
tě. Porazila tak závodnice, které 
trénují 2−3 krát týdně. Moc Bar-
borce gratuluji a děkuji rodičům 
za podporu.

Přípravku gymnastiky Klubu Ju-
nior mají děti možnost navštěvo-
vat jednou nebo dvakrát týdně pod 
vedením trenérky s kvalifikací II. 
stupně sportovní gymnastiky. Tré-
ninky probíhají v pondělí 14−15 h 
a čtvrtky 15−16 h. Děti mají mož-
nost zúčastnit se také gymnastic-
kých soustředění (Velikonoce, letní 
prázdniny, vánoční prázdniny), pro 
rodiče pořádáme veřejné tréninky 
a závěrečné vystoupení na závěr 
školního roku.

Bc. Eliška Froňková,  
trenérka, tel.: 776 018 191

Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 
tel.: 604 273 968,  

kjunior@centrum.cz, 
www.klubjunior.cz 

Foto: Eliška Froňková

KLUB JUNIOR
ÚSPĚCH NA REPUBLIKOVÝCH GYMNASTICKÝCH ZÁVODECH
Opravdový gymnastický maraton, kterého se zúčastnilo celkem 174 dětí 
z 21 oddílů ze všech koutů naší republiky, se konal 4. října pod názvem 
Dráček ve sportovní gymnastice dívek v Praze 5. Z Klubu Junior se 8. roč-
níku tohoto závodu účastnila sedmiletá Barbora Fatková.

inzerce
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Stačilo vyplnit žádost a ve sta-
novených dnech si přijít pro kom-
postér. Podepisování připravených 
smluv a vydávání kompostérů pro-
bíhalo ve čtyřech říjnových dnech. 
Zájem o kompostéry byl značný. 
Městská část doposud uzavře-
la s vlastníky pozemků bezmála 
dvě stovky smluv. Spolu s kom-
postérem si zájemci o komposto-
vání odnášeli informační letáček 
a magnetickou fólii s výpisem slo-
žek vhodných ke kompostování. 
Kompostéry se vydávaly ve dvoře 
za poštou a první říjnovou sobotu 
také na fotbalovém hřišti v Písnici 
v ulici Švihovská.

Kompostéry ještě jsou
K datu uzávěrky tohoto čísla 

jsme evidovali 220 podaných žá-
dostí. Ti z vás, kteří doposud ne-
podali žádost o kompostér, mohou 
tak učinit, neboť městská část má 
pro vás k dispozici ještě osmdesát 
kompostérů. Žádosti o kompostér 
je stále možné podávat elektro-
nicky na adrese www.odpadove-
centrum.cz, nebo vyplnit letáček 
žádosti, který obdržíte na odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha-Libuš, K Lukám 664, tel.: 
244 021 425, 244 021 427, e-mail: 
ziv.prostredi@praha-libus.cz. Dal-
ší vydávání kompostérů bude pro-
bíhat v listopadu 2015, vždy v pon-
dělí a ve středu, od 15:00 do 17:30 
hodin, na odboru životního pro-
středí a dopravy, K Lukám 664, levý 
boční vchod mateřské školy.

Pro ty z vás, kteří si již žádost 
podali a zatím si kompostér nevy-
zvedli, bude v uvedených termí-
nech připravena smlouva a kom-
postér na tomto odboru.

Ti z vás, kteří si doposud žádost 
nepodali, budou mít v uvedených 
termínech připravenou smlouvu 
a kompostér − vždy až za týden od 

vyplnění žádosti elektronicky na 
www.odpadovecentrum.cz nebo 
doručení žádosti v tištěné podo-
bě na ÚMČ Praha-Libuš. Žádost je 
platná a zaregistrována již samot-
ným podáním, pokud ji podal vlast-
ník (spoluvlastník) pozemku nebo 
nájemce se souhlasem vlastníka.

Budeme se těšit na viděnou 
s vámi při předávání kompostérů.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy
Foto: archiv OŽPD  
ÚMČ Praha-Libuš
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NA DVĚ STĚ DOMÁCNOSTÍ KOMPOSTUJE V NOVÉM
Bezmála dvě stě vlastníků nemovitostí už získalo od městské části Pra-
ha-Libuš zdarma kompostéry.

Kompostéry začala MČ Praha-Libuš zdarma předávat na zářijovém Jablkobraní.

Výdej kompostérů ve dvoře za libušskou poštou.

Také během 
Drakiády na 
písnickém fot-
balovém hřišti si 
mohli vlastníci 
nemovitostí vy-
zvednout kom-
postér.
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Jak jste se dostala k hudbě? Proč 
děláte hudbu?

Zrovna jsem v nedávné době 
hodně přemýšlela, že kdybych ne-
měla v dětství úraz páteře, možná 
bych se dneska věnovala víc tanci 
než hudbě. Ale tím, že jsem se pak 
dlouhá léta nesměla pořádně hý-
bat, oblíbila jsem si sbor a zpívání.

Jak jste začínala?
Ve čtyřech letech mě maminka 

přihlásila do Bambini di Praga. Ve-
lice mě to pohltilo, až jsem v sed-
mé třídě přešla z obyčejné základní 
školy na sídlišti do základní školy 
Umělecká, kde byla výuka s rozší-
řenou hudební výchovou. A sho-
dou okolností jsem začala zpívat ve 
školní kapele. Začala jsem nabírat 
jiný směr zpěvu, Bambini měly sice 
široký záběr, ale převážně šlo o li-
dovou a tradiční sborovou hudbu. 
Jako kapela jsme zpívali pop, rock 
a někdy jsme šli i mírně do pun-
ku. Nicméně sborové hudbě jsem 
byla pořád věrná, na střední škole 
i v dospělosti jsem prošla lecjakým 
sborem.

Vedete sbor jménem Nashira. Jak 
jste přišla na takový název?

Tenkrát, před vznikem Nashiry, 
jsem vedla na Libuši dívčí uskupe-
ní, které si nechalo říkat Sirius. Je to 
název hvězdy, a tak jsme s Nashirou 
hledaly podle podobného klíče. Na-
konec jsme našly „nashira“. Tehdy 
jsme si myslely, že je to slovo z arab-
štiny, dá se přeložit jako „štěstí nosí-
cí“. To nám sedělo, protože my jsme 
šťastné, když se sejdeme a společně 
si zazpíváme – na zkouškách o tro-
chu víc než na veřejných vystoupe-
ních, protože přeci jen tréma fun-
guje. Navzdory mému vysokoškol-
skému vzdělání, kde jsem musela 
absolvovat čtyři semestry biblické 
hebrejštiny, mně až vloni v létě je-
den hebraista upozornil, že slovo 
„nashira“ má svůj původ i v hebrej-
štině a znamená „zpívejme“.

To je skvělá náhoda.
Ale potvrzuje to, co já tvrdím po-

řád. Náhody neexistují.

Jak Nashira vůbec vznikla? Ze sboru 
Sirius?

Kdepak, Sirius byl dívčí sbor. Ale 
byla tam jedna maminka, která do 
Siria přivedla dcery a byla z toho 

nadšenější než ony. A já si už ten-
krát říkala, že by bylo fajn udělat 
i sbor pro ženy. Dali jsme inzeráty 
po Libuši, že kdo má chuť si za-
zpívat, ať přijde. Sešly se převáž-
ně sousedky, bylo jich tenkrát pět, 
šest, jeden muž, ten po chvilce sa-
mozřejmě zmizel, protože jakmile 
jsou chlapi sami na poli mezi žen-
skými, tak se necítí. A postupně 
se sbor přerodil, už to není banda 
sousedek a už taky nezkoušíme na 
Libuši. Scházíme se v centru a je 
z nás vlastně pražský sbor, proto-
že se některé holky přestěhovaly 
a dojíždíme ze všech koutů Prahy.

A jaké členy, respektive členky, 
Nashira má?

Když sbor začínal, byla jsem 
z toho hodně rozpačitá. Mně bylo 
dvacet a přišly dámy o genera-
ci starší. Ani jsem si jim netroufla 
nabídnout tykání, ošívala jsem se, 
co všechno si můžu troufnout po 
nich chtít, jak moc mám být sbor-
mistr v tom autoritativním smyslu. 
Dobré poučení pro mě bylo, když 
jsme byli na festivalu, někde mimo 
Prahu. Holky ze Siria tam vypomá-
haly a já na ně zavolala: „Holky!“ 
a otočily se dámy z Nashiry. Já vy-
třeštila oči, protože je takto oslovit 
bych si nikdy nedovolila! Tak se mi 
dostalo poučení, že o tom to není. 
Dnes už nám klesl věkový průměr, 
já už jsem taky trošku starší. Nic-
méně, členkami jsou převážně 
mámy od malých po velké děti, ně-
kolik studentek vysoké školy, ale 
máme mezi sebou i jednu babičku 
a všechny si rozumíme naprosto 
přirozeně. Věkově jsme naprosto 
neomezení, když Nashira začínala, 
chodily k nám maminky s dcerami. 
A jednou jsme tam měli i tři ge-
nerace, zpívala babička, maminka 
a dcera čili vnučka.

Co za hudbu zpíváte?
Nashira má široký záběr, pro-

tože já prostě nevydržím dělat je-
nom lidovky a jenom „hebrejárny“. 
Vždycky jsem měla velké štěstí, že 
moji žáci byli a jsou otevření růz-
norodým nápadům. Miluji klasiku, 
ale nevydržím dělat jenom ji. Takže 
jsme dělali R’n’B, muzikály, swing, 
cokoliv. Ano, občas sice dostaneme 
po „papuli“, že to není úplně ono, 
ale rosteme! Vytáhla jsem Vivaldi-
ho Glorii. První část nám šla, a tak 

jsem se podívala, jak vypadá zbý-
vajících 11. Našla jsem úpravu pro 
ženský sbor i těch dalších vět, což 
už není tak lehké. Holky jsou celé 
hotové, co to po nich chci, protože 
to už je zase něco složitějšího. Ale 
já neříkám letos, třeba za rok, za 
dva to možná půjde ven. A my tím 
sbíráme zkušenosti.

Nejste omezeni svou velikostí?
Aktuálně máme zhruba patnáct 

členů, jsme komorní sbor, nicméně 
děláme sem tam i pětihlasy. To jde, 
když jsou zpěváci šikovní a když je 
píseň srozumitelná, pocitově. Zpí-
váme mnohé hebrejské písničky, 
které ani nemáme v notách. Třeba 
Hava nagila, ačkoliv je tam chvilku 
čtyřhlas, pětihlas, je intuitivní pí-
seň. Ač hudba se může zdát složi-
tá, když jí člověk rozumí, když ji cítí 
srdcem, tak udělá leccos.

Nabíráte nové členy?
Já jsem nikdy nikoho neodmít-

la. Takže kdo chce přijít, je vždyc-
ky vítán. Nemám ale ambice, aby 
Nashira byla velkým sborem. Nám 
vyhovuje, že se mezi sebou známe. 
Jsme otevření, to ano, ale v oka-
mžiku, kdy sbor má pětadvacet 
členů a víc, ztratí se rodinná atmo-
sféra.

A vy si zakládáte na příjemné ro-
dinné atmosféře.

Přirozeným vývojem si na ní na-
jednou zakládáme. Pro mě to ani 
jinak nejde, mám malé děti a ně-

kdo mi může vytýkat, že jsou na 
mě moc fixované, ale já to beru 
tak, že první rok života je základ. 
Takže během prvního roku chodily 
i na zkoušky sboru. Když jedeme na 
soustředění, děti jedou se mnou, 
i s manželem. I tím je ta rodinná 
atmosféra daná, holt, musí být ke 
mně holky tolerantní.

Takže váš sbor není plný soutěživé 
rivality?

To rozhodně ne. Nejsme klasic-
kým sborem, jak je to vnímáno ve 
sborovém světě. My jsme v životě 
nebyli na žádné soutěži! Sem tam 
prohodím, jestli to holky nechtějí 
zkusit. Příští rok máme deset let od 
vzniku sboru, takže leccos už jsme 
zažily a lecčím jsme si prošly, a na-
vzdory tomu, že spousta žen v ži-
votě nezpívala, až právě v Nashi-
ře, tak si myslím, že v repertoáru, 
který nám sedí, podáváme výkony 
až profesionální. Ale na soutěže se 
prostě nehrneme. Protože jakmile 
jde o hodnocení a porovnávání sil, 
tak jsme takové typické české du-
šičky. Vidíme naše chyby, a ne před-
nosti. Což já se samozřejmě snažím 
odstranit, nicméně tím trpím sama.

Deset let, to už je slušná doba na 
malý rodinný sbor. 

Shodou okolností jsme měly ne-
dávno soustředění a dostala jsem 
otázku: „A počítala jsi s tím, že to 
bude takhle na dlouho? Deset let 
nevydrží ani lecjaké manželství.“ 
Nepočítala; já jsem vždycky čeka-

PĚVECKÝ SBOR JAKO MANŽELSTVÍ
Zpívá celý život a na Libuši založila ženský pěvecký sbor Nashira. Její hu-
dební festival Libušsko-Písnická Nota se letos konal již po desáté.. Podle 
Emy Máchové umí zpívat každý, jen se musí naučit správně pracovat se 
svým hudebním nástrojem – hlasivkami.
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la, co bude. První zlom nastal, když 
jsem odešla z Klubu Junior, a dru-
hý zlom, když jsem byla těhotná. 
Zkoušely jsme i navzdory šesti-
nedělí, nejdřív po domácnostech, 
ale pak jsem nad tím mávla rukou 
a první šestinedělí jsem končila na 
našem festivale. S druhým dítětem 
to bylo jednodušší, je narozené 
v létě.

Takže obě děti jsou od malička 
u hudby?

Ano, ale není to úplně pozitivum, 
protože pak je to dítě přesycené 
a už to nebere jako něco super. Je 
přece normálka, že maminka pořád 
někde zpívá. Hlavně doma. Takže 
když jsem dceru chtěla dát do sbo-
ru, tak si raději vybrala tancování. 
Ale syn se tváří, že by chtěl zpívat, 
uvidíme.

Zpívala jste dětem i cíleně, třeba 
ukolébavky?

Vzhledem k tomu, že já v běž-
ném životě zpívám pořád… Mož-
ná že před spaním jsem sem tam 
zpívala ukolébavky, když nemohli 
usnout. A malý, když byl uřvaný, 
tak abych nebrečela s ním, radši 
jsem zpívala.

Kam Nashira podle vás nyní smě-
řuje?

Plánujeme na příští rok výroční 
koncert, protože nejenom Nashi-
ra má desetileté výročí, ale zá-
roveň je deset let od smrti skla-
datele Otomara Máchy. Zpíváme 
některé jeho písně a zároveň je to 
dědeček mého manžela, tak mu 
plánujeme uspořádat vzpomín-
kový koncert. A co je mým snem, 
částečně možná i snem sboru, ne-
vím, ony jsou vždycky takové pla-
ché... Vzhledem k tomu, že heb-
rejské písně, které zpíváme, nikdo 
jiný takhle nezpívá, chtěli bychom 
je natočit jako cédéčko, aby byly 
zachovány.

A kam směřuje Ema Máchová?
Vždycky jsem měla jedno přání: 

celý život zůstat u hudby jakým-
koliv způsobem. Když ne jako sólo 
profík, za což jsem zpětně ráda, že 
se mi nepovedlo být zpěvačka ně-
kde, protože na to nemám povahu, 
tak jako učitel – což mě baví svým 
způsobem mnohem víc. Je krás-
né sledovat, jak ten uzlíček nervů, 
který přijde na první hodinu zpě-
vu, postupně rozkvétá do nádher-
né zpívající osobnosti. Teď jsem po 
mateřské a trochu lapám po de-
chu. Sice jsem byla hrdá na to, že 
při mateřské mám žáky na sólový 
zpěv, ale bylo to náročné. A čas od 
času vedu i víkendové kurzy pro 
nezpěváky.

Existuje ale vůbec něco jako nezpě-
vák? Skoro každý z nás si ve sprše 
občas zazpívá, když ho nikdo nemů-
že slyšet.

Nezpěvák je spíš terminus tech-
nicus pro lidi, kteří odmítají zpívat 
před někým druhým. Libor Sládek, 
zkušený sbormistr a pedagog, řekl 
na jednom semináři, že za svou 
praxi poznal jednoho jediného člo-
věka, který doopravdy nebyl scho-
pen zpívat, protože měl problémy 
s intonací. Takže ano, věřím, že 
existují lidé, kteří mají problémy 
s intonací. Ale hlasivky jsou sval 
a každý sval se musí umět použí-
vat správným způsobem, musí se 
umět správně posilovat tak, aby 
se mu neublížilo, a protože je to 
vlastně i hudební nástroj, je zpěv 
zároveň velice intimní záležitost. 
Na kurzech takzvaných nezpěváků 
jsem se pak dozvídala vzpomínky 
typu „Mně na škole řekli ‚Ty ne-
zpívej!‘ a od té doby nezpívám.“ To 
není odmítnutí zpěvu, to je odmít-
nutí osoby jako celku. Takový člo-
věk je pak skřípnutý a odmítá tře-
ba jen pořádně otvírat pusu. A to je 
jedna ze základních chyb!

Otevírání pusy?
Ano. Při zpěvu prostě musíte 

pusu pořádně otevřít a já vždycky 
říkám: „Kde jinde než na hodině 
zpěvu si můžeš na učitele otevřít 
pusu?“ Myslím si, že spousta lidí 
umí zpívat a mají krásné hlasy, je-
nomže nejsou ke zpěvu doma ve-
dení, rodiče jim nikdy nezpívali. 
A pak přijdou do školy, kde se po 
nich zpěv chce, a když se doma ni-
kdy nezpívalo, tak jak můžou umět 
najednou zpívat? Můj muž sice po-
chází z hudební rodiny, jeho děde-
ček byl velice známý český sklada-
tel, ale hudbu s rodiči doma nepěs-
tovali. A když dědeček přišel a chtěl 
po vnukovi něco zazpívat, závěr 
byl, že zpívat neumí. Umí zpívat! Se 
mnou zpívá, protože kdo se mnou 
žije, tak tomu neujde, já to jinak 
neumím. Hlasivky, jako každý sval, 
potřebují rozcvičit a je třeba zbavit 
se ostychu, získat sebevědomí.

Pořádáte festival, Libušsko-Písnic-
kou Notu. Jak náročné je pořádat 
takovou hudební akci?

Určitě je to časově náročné. Prv-
ní roky jsme hledali, jakou formu 
festivalu dát. První ročník byl pře-
kotný, zato malý. Myšlenka festi-
valu vznikla v červnu a již v říjnu 
byl na světě. Druhý ročník byl ob-
zvlášť náročný, kromě organiza-
ce, zajištění, aby všechno klapalo, 
moderování, jsem se najednou při-
stihla, jak doplňuji toaletní papír 
na záchodech – a to jsem si řekla, 
že už dost. Velkou oporou jsou mi 

členky Nashiry, které připravují zá-
zemí, a já již chodím k hotovému. 
Už opravdu plním převážně pozici 
koordinátora, za kterého se od po-
čátku označuji. Za ty roky máme 
daný koncept, už nehledáme, kolik 
sborů můžeme pojmout v jednom 
ročníku. Jeden rok jsme měli do-
konce dva bloky, odpolední a ve-
černí, dohromady asi třináct sborů, 
a to už byl teda mazec. Teď máme 
ustálenou formu sedmi sborů, při-
čemž jedním z nich jsme my.

Co bylo impulzem k založení fes-
tivalu?

Nashira vznikla v lednu 2006, 
a navzdory tomu jsme už v červ-
nu byli na Jihlavském zpívání a lí-
bilo se nám to. Tak jsem říkala: 
„A co něco takového udělat u nás? 

Máme sbor, můžeme se tam pre-
zentovat.“ Existuje spousta ama-
térských sborů, které se mezi se-
bou rády vídají a rády si zazpívají, 
nemají žádné extra ambice, takže 
rády jezdí na takové festiválky. Je-
diné, co jsem chtěla, bylo, aby Nota 
byla festivalem nevyhraněným, 
jak žánrově, tak věkově. Což se mi 
snad povedlo, vždycky je tam ved-
le dospělých alespoň jeden dětský 
sbor a většinou, letos se to bohužel 
nepodařilo, je tam vokální skupina. 
Prostě jsem chtěla ukázat, jakou 
podobu zpěv může mít, a že vlast-
ně bez ohledu na to, jakého jste 
věku, pohlaví a hudebního vyznání, 
tak je možné se v hudbě najít.

Připravila Jana Leichterová
Foto: archiv Emy Máchové 

Nashira na festivalu Písničkou se jaro otevírá

Libušsko-Písnická Nota 2009, závěrečná píseň

Nashira v synagoze na Palmovce
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Nemusím dlouze vysvětlovat pro-
vázání kriminality a pohybu závislých 
lidí po naší městské části s takto leh-
ce dostupným hazardem, nemluvě 
o dopadu na rodiny závislých. Je vel-
mi dobře, že rada naší městské čás-
ti vyhlásila již od roku 2012 nulovou 
toleranci hazardu. Toto doporučení 
následně zastupitelé hlavního města 
akceptovali a v roce 2013 transfor-
movali do Obecně závazné vyhlášky 
hl. m. Prahy. Na území městské části 
tak není jediná adresa, kde by mohly 
být hazardní hry povoleny. Pro běž-
né automaty, které povoluje městská 
část, začal zákaz platit již před třemi 
lety, u přístrojů povolovaných minis-
terstvem financí se jedná o postupné 
rušení jejich povolení.

Ačkoliv ministerstvo při rušení 
vydaných povolení postupuje nyní 
velmi aktivně, proces rušení se neú-
měrně vleče. Provozovatelé využívají 
svých práv, brání se kolečkem odvo-
lání a oddalují tak pravomocné roz-
hodnutí. Kvůli složitosti správního 
řízení a někdy až obstrukčním prakti-
kám některých provozovatelů to trvá 
řadu měsíců až let. Z letošního led-
nového stavu 52 povolených přístro-
jů v MČ Praha-Libuš jich zůstalo k 30. 
9. 2015 povolených 16 kusů. Jedná se 
pouze o dvě adresy, kde se hazard-
ní přístroje ještě mohou vyskytovat 
(viz přiložená mapka), tedy Libušská 
46/186 (5 kusů) a Sapa (11 kusů).

PŘÍSTROJE SE TOČÍ DÁL
A nyní velký paradox. Kdybych se 

v momentě psaní toho článku prošla 
ulicí Libušskou od sokolovny k radni-
ci (záměrně vynechám Sapu, která si 
zaslouží samostatný příspěvek), měla 
bych nalézt pouze těch 5 přístrojů 
uvnitř jedné herny. Přístroje se ale na 

Libušské vesele točí dál, nelegálně, ve 
více než čtyřnásobném počtu. A to na 
třech různých adresách. Jsou to pří-
stroje, které by správně měla povolo-
vat naše městská část. Pokud se i přes 
zákaz objeví, měla by také provozo-
vatele ve správním řízení postihnout 
a pokutovat. Taková pokuta, pokud 
by k ní došlo, by byla i v řádu statisíců 
příjmem do obecní kasy. Proč se to ze 
strany MČ nedělo a neděje? Proč jsme 
skončili u deklarování nulové toleran-
ce, když ji prakticky nevyžadujeme? 

V lednu na zastupitelstvu jsem 
upozornila pana starostu Koubka na 
možnost výskytu nelegálního ha-
zardu v Praze-Libuši, dokonce v re-
stauraci, kde městská část pořádala 
vánoční setkání se svými seniory (viz 
článek v U nás, 2015/3, str. 15). Slíbil, 
že se kontrolám hazardu v městské 
části bude věnovat, má to ostat-
ně ve své pravomoci jako radní pro 
bezpečnost. Když ani po půl roce ke 
kontrolám nedošlo a nelegální ha-
zard v centru obce evidentně frčel 
dál, dala jsem sama podněty na od-
bor státního dozoru nad sázkovými 
hrami a loteriemi, pozvala je na Li-
buš a ukázala problematická místa. 
Do kontrol jsme zapojili celní správu 

a živnostenský odbor, byla podána tři 
trestní oznámení na provozování ne-
legálního hazardu v Praze-Libuši. Na 
zářiovém zastupitelstvu jsem o tom 
informovala pana starostu.

NIKDO TO NEVYŘEŠÍ ZA NÁS
Toto téma mi přineslo nová po-

znání:
(1) Pokud v Libuši a Písnici běžně 

dostupný a nelegální hazard skuteč-
ně nechceme a není to jen prokla-
mace, nemůžeme čekat, že to někdo 
vyřeší za nás. Jedině spolupráce sa-
mosprávy obce, ministerstva finan-
cí a Policie ČR je ten účinný koktejl 
(cituji Dr. Ondřeje Závodského, ná-
městka ministra financí, v jehož ges-
ci je hazard).

(2) Každý z občanů Libuše a Písnice 
nyní lehce pozná, když se v jeho okolí 
objeví nelegální hazard. Pokud je to 
jinde než na adrese Libušská 46/186 
či v Sapě, jedná se vždy o nelegální 
přístroje. Nelegální provozovatelé 
hazardu se ukrývají pod neziskové 
organizace, spolky, což je také dob-
rým rozpoznávacím znamením (po-
znáte dle vývěsky např. „Vstup jen 
pro členy spolku/klubu XY“). 

Věřím, že nejsem sama, komu vadí 
snadno přístupný hazard v centru 
obce a sociálně patologické jevy, kte-
ré s ním souvisejí. Když jsem po jedné 
takové kontrole vyšla z herny na Li-
bušskou, hned se ke mně přitočili dva 
prodejci evidentně kradeného zboží, 

které se snažili prodat pod cenou, jen 
aby získali nějaké drobné a ty vzápětí 
hodili do automatů.

Pokusme se tedy mít společně 
otevřené oči a dát případný pod-
nět o výskytu nelegálních automatů 
na Úřad městské části Praha-Libuš 
a v kopii na Ministerstvo financí ČR 
(jiri.vedral@mfcr.cz). Děkuji odbo-
ru státního dozoru nad sázkovými 
hrami a loteriemi (MF) za opakované 
kontroly u nás a výbornou spolupráci. 
Doufám, že byly výstrahou provozo-
vatelům hazardu na Libuši. Neméně 
doufám, že místní samospráva i ve 
spolupráci s občany bude hlídat, aby 
se již zrušené herny a naše restaura-
ce opět nenaplnily tentokrát nelegál-
ními automaty.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš,  

pavla.tumova@gmail.com

NELEGÁLNÍ HAZARD V CENTRU LIBUŠE
Hazard je nyní velké téma v celostátní politice, můžeme sledovat parlamentní 
debaty o tom, jak moc ho zlikvidovat, zdanit, omezit jeho patologické dopa-
dy. Hazard má ale i svou konkrétní podobu přímo v našem okolí, na Libušské 
a v Sapě. Zde stále vidíme jeho přímou dostupnost, míjíme herny a hospody, 
kde to stále frčí, můžeme se potkat s lidmi, kteří herny bohužel vyhledávají.

Přehled zrušených heren a heren v pro-
cesu rušení připravil odbor státního 

dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi 
na žádost zastupitelky Pavly Tůmové 

v říjnu 2015. Cílem je informovat občany 
MČ Praha-Libuš o tom, kde se hazard 

již vyskytovat nesmí, a vyzvat je, pokud 
si všimnou automatů na jiných místech 

naší městské části, než jsou dvě zelenou 
barvou označená místa (např. v hos-

podě, restauraci, bývalé herně), aby to 
oznámili na kontakty uvedené v článku, 

případně přímo Policii ČR.
Mapa: Ministerstvo financí ČR

JAK TO VIDÍ STAROSTA

Městská část za mého půso-
bení ve funkci starosty vyhlá-
sila nulovou toleranci a nepro-
dloužila žádná povolení na vý-
herní hrací přístroje. Můžeme 
kontrolovat pouze legální pří-
stroje. Nic jsme nově nepovo-
lili, nepřísluší nám nic kontro-
lovat. Opakovaně jsem jednal 
s městskou policií a živnosten-
ským odborem o příslušných 
kontrolách. Úřednicím měst-
ské části nepřísluší prolézat 
budovy a kontrolovat hrací za-
řízení, ke kterým nemáme žád-
ný právní vztah. Viník situace 
je jen jeden – Ministerstvo fi-
nancí ČR, které za dva roky (!!!) 
nedokázalo naplnit platnou 
vyhlášku hlavního města Pra-
hy o nulové toleranci na Libu-
ši. Dokud ministerstvo financí 
neodebere všechna povolení, 
vymáhání městské vyhlášky je 
prakticky nerealizovatelné.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Od roku 1983 působil při libušské 
škole ZŠ Meteorologická historický 
kroužek, který vedla paní učitelka 
Olga Jánošíková. Žáci v této skupi-
ně se zaměřili na nadcházející 40. 
výročí osvobození a spolu s teh-
dejší třídou 5. B vyhlásili speciální 
soutěž: „Žijí mezi námi…“ a „Najde 
se?“. Náplň kroužku se podstat-
ně rozšířila o hledání záznamů ve 
školní kronice a o výpovědi pa-
mětníků, jež byly často příbuzný-
mi žáků. Z rozsáhlého sebraného 
materiálu provedli chronologický 
přehled hlavních událostí a vznik-
la nástěnka nazvaná; „40 míro-
vých let v zrcadle školní kroniky“. 
Výstupem ale byla rovněž strojem 
psaná a šířená publikace pro výuku 
regionální problematiky „Žijí mezi 
námi…“, s podtitulem; „Ze vzpomí-
nek občanů Libuše na události před 
40 lety“, kterou pomohl zpracovat 
také PhDr. Rostislav Jánošík.

JEDINEČNÉ INFORMACE 
Z VÝPOVĚDÍ

Výpověď čtyř desítek pamětní-
ků, z nichž dnes již velká část ne-
žije, přináší jedinečné a nenahra-
ditelné informace. Dozvídáme se 
řadu detailů, například o stavění 
barikád nebo o zajetí všech libuš-
ských mužů v sokolovně. Zajíma-

vé ovšem je, že když jsem probíral 
tyto otázky se současníky, kterým 
bylo v té době např. 15 let, dozvě-
děl jsem se další a ještě mnohem 
podrobnější výpovědi. Tak napří-
klad muži z tzv. kunratické enklá-
vy do sokolovny původně nocovat 
neodešli. Náleželi totiž ke Kunrati-
cím, přestože se sokolovnou téměř 
sousedili. Němci však pro ně, zřej-
mě na základě udání, přišli kolem 
půlnoci a odvedli je také.

Tehdejší historický kroužek zpo-
vídal pamětníky zejména z Libuše. 
Zastoupena je ale také Písnice a ob-
sažena je řada dalších míst v repub-
lice. Je to cenné srovnání průběhu 
ústupu fašistických Němců, které 
se dotklo snad každé, i té nejmen-
ší vesnice v zemi. Věkový rozptyl 
respondentů činil 48−91 let. Nej-
starší dotazovanou byla roku 1894 
narozená Anna Nováková, rozená 
Novotná, která nechala tak zásad-
ním způsobem přestavět svůj teh-
dejší dům čp. 1 na Libušské, dnešní 
poštu a zasedací místnost úřadu 
městské části. Nejmladším zpo-
vídaným pamětníkem pak byl le-
tos v říjnu pan Ing. Jaromír Hampl,  
CSc., ročník 1940, který zavzpomí-
nal na svého písnického dědečka 
Emanuela Muchku, kterak hrál po 
příchodu sovětských vojsk Rusům 

na harmoniku. Emanuelovi Much- 
kovi, řídícímu učiteli, věnovala 
městská část k letošnímu 130. vý-
ročí písnické školy pamětní desku. 

Výpovědi pamětníků, které mů-
žeme s odstupem času zhodnotit 
jako nenahraditelný zdroj cenných 
informací, lze po 70. letech od kon-
ce druhé světové války ještě stále 
rozšířit. Jsme v kontaktu s autorem 
publikace panem PhDr. Rostisla-
vem Jánošíkem, oslovili jsme žáky 
libušské základní školy Meteoro-
logická a oslovit chceme také vás, 
čtenáře, abyste se k tvorbě nava-
zujícího dílu „Ze vzpomínek občanů 
Libuše a Písnice na události před 70 
lety“ připojili. 

Můžete tak učinit na e-mai-
lu: kronikar@praha-libus.cz, tel.: 
604 266 025 nebo zanechat kon-
takt na sebe na sekretariátu ÚMČ 
Praha-Libuš. Děkujeme, bez vás by 
to nešlo.

Matěj Kadlec

ROK 1945 V NAŠICH OBCÍCH (3)
ŽIJÍ MEZI NÁMI
V roce 1985 vznikla publikace Žijí mezi námi, do které žáci libušské školy 
pod vedením paní učitelky Olgy Jánošíkové položili místním pamětní-
kům tři otázky. Všechny se týkaly druhé světové války a osvobození. 
Jejich výsledky dnes mají pro nás mimořádný význam.

UKÁZKA Z PUBLIKACE  
ŽIJÍ MEZI NÁMI…

„Pro dnešní žáky a studenty 
jsou všechny tyto události 
neprožitou historií, kterou 
znají pouze z vyprávění 
rodičů a prarodičů, z knih 
a masových sdělovacích pro-
středků. […]“ 
Odpověď Josefa Vodrážky 
(narozen 1916)

„Bylo to 5. 5. 1945 kolem 15. 
hodiny, kdy nás zajali v Krči 
vojáci SS. Byli jsme interno-
váni ve sklepě dnešního n. p. 
Fruta. Byl to dříve pivovar 
a za války nemocniční sklad 
a zdravotnická ošetřovna. 
Tento objekt se k večeru 5. 5. 
ocitl pod velmi silnou palbou. 
Začala květnová revoluce.“

Řada Libušáků se 5. května 1945 vyskytovala v okolí Pankráce, kde se sváděly těžké 
boje, a ustupující fašisté pomstychtivě stříleli do kolemjdoucích civilistů. Foto: archiv 
Matěje Kadlece

„Houbičky, houbičky, ukažte 
mi hlavičky.“ Takovouto říkankou 
jsem si pomáhal, když jsem si od-
skočil do lesa pro nějaké ty houby.

Jenže letos to byla bída! Alespoň 
tam, kam jezdím rád a každou chví-
li – na Písecko. Jestli všude v Česku 
byla vedra, tak tam byly čtyřicítky 
horečky! V lese sucho, pod nohama 
se práší, a navíc v těch místech se 
rozmnožili těžaři. Mnohá místa vy-
kácena, klestí halabala poházené 
a od těžkých strojů rozrytá půda, 
a tím také poničené podhoubí.

Leč přesto se mně podařilo po 
mnohahodinovém bloudění po 
zbytcích lesů něco málo najít – ně-
kolik bedel (suchých), pár babek 

(červivých) a dva malé kotrče. Ty 
jsem nechal dál růst, byly tak malé, 
že na pořádnou kotrčovku by ne-
stačily. (Soused z vedlejšího kara-
vanu mi „ukradl“ hlívu ústřičnou, 
holt byl včas na správném místě.)

Naštěstí poslední den mé do-
volené (kterou jsem si musel na-
plánovat již v únoru v naději, že na 
Václava porostou) jsem narazil na 
místečko, které mi zaplnilo košík 
václavkami. Udělám si z nich guláš!

GULÁŠ Z VÁCLAVEK
Recept není vůbec složitý: Vaří 

se podobně jako klasický maso-
vý – sádlo (olej), cibule, červená 
paprika, zalijeme vodou a místo 

masa vložíme propláchnuté hla-
vičky václavek (nožičky jsou poně-
kud tuhé). Pro lepší chuť můžeme 
přidat bujón (masox), pro ostřejší 
šmak sušené feferonky (já dávám 
trochu chilli). Vaříme 20−25 minut 

a na závěr zahustíme moukou. Ješ-
tě chvíli povaříme.

A co k tomu? Knedlík nebo čers-
tvé pečivo. Dobrou chuť!

Martin Zikeš

RECEPTY S PŘÍBĚHEM (10)
HOUBOVÝ FEJETON III

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 autory úspěšných receptů odměníme. (red)
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Arnošt Vašíček:  
Neuvěřitelné skutečnosti
ISBN: 978-80-7404-166-2

Arnošt Vašíček (1953) je český spi-
sovatel, scénárista a jeden v součas-
nosti z nejvýznamnějších a nejakč-
nějších českých „záhadologů“. Po 
svém úspěšném televizním seriálu 
a knize Planeta záhad přichází nyní 
s novou vzrušující sbírkou záhad-
ných případů z celého světa, které 
si právem zaslouží označení nej-
tajemnější z tajemných. Mumie 
trpasličích stvoření, stopy mimo-
zemšťanů, monstra z hlubin, bytosti 
s hadím tělem, vodní lidé, tajemní 
tvorové z džungle, zapovězená ta-
jemství starověkých civilizací, taj-
nosti pyramid, nevysvětlitelné úka-
zy na obloze… Překvapivé informa-
ce o neuvěřitelných objevech autor 
dokládá nejnovějšími vědeckými 

poznatky a množstvím průkazného 
dokumentárního materiálu ze svých 
badatelských cest.

Anthony Doerr:  
Jsou světla, která nevidíme
ISBN 978-80-243-6760-6

Celých deset let psal Anthony 
Doerr tento svůj svůj román. Jako 
odměnu za pečlivou práci za něj 
letos dostal snad nejvýznamnější 
americkou literární cenu, Pulitzero-
vu cenu, a v letošním září kniha vy-
šla i v Česku. Okamžitě po prvním 
vydání (květen 2014) román spustil 
obrovskou lavinu zájmu nejen lite-
rárních kritiků, ale i čtenářů. Dlou-
hých 58 týdnů vydržel bez problé-
mů na vrcholu žebříčku The New 
York Times a stal se jednou z deseti 
nejprodávanějších knih roku vůbec. 
Kromě ceny Pullitzerovy byla kni-

LIBUŠSKÉ VIRTÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (111)
PŘESTOŽE…
… pracovníci generálního štábu naší armády považují USA za třetího nejne-
bezpečnějšího nepřítele České republiky, mám já, malý český literární re-
cenzent ve Spojených státech spoustu virtuálních přátel autorů a seznámím 
vás dnes s jednou významnou a pozoruhodnou literární novinkou americké 
provenience. Ale jako přece jen trochu vlastenec začnu s autorem českým…

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

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

inzerce

Proč � zap� t Vaše 
dítě do 

� � národní šk� y? 
Ne j� u j� om  pro 

ci� nce ! 

Všichni naši studenti  studují dle mezinárodních 
učebních osnov. Čeští studenti zároveň studují češtinu 

jako mateřský jazyk.

Přijďte zjistit více na náš 

� n o� vř� ý�  dve ří 
25. � � � adu 2015, 9–16h

www.eisp.cz, tel. 272 181 911, Brunelova 960/12, Praha 4 Libuš

inzerce

PODĚKOVÁNÍ
Koncem srpna jsem byla (mou nepozorností) pokousána psem hlídajícím 
rozestavěný objekt. Majitel psa nebyl v dosahu. Zranění bylo těžšího 
charakteru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizího psa, požadoval po 
mně lékař vyšetření zvířete veterinářem, aby bylo vyloučeno možné 
onemocnění psa.
Následující dne jsem sháněla informace o majiteli psa, avšak neúspěšně. 
Ani na policii mi nebyli schopni poradit. Už úplně zoufalá jsem se obrátila 
na pana starostu Koubka. Ochotně mi poskytl kontakt (i přesto, že byl 
víkend) na správce objektu a ten zas na majitele psa. 
Pan starosta mi poté sám osobně volal a zajímal se, jak vše dopadlo.
Chtěla bych proto touto cestou panu starostovi Koubkovi poděkovat za 
snahu, zájem i starost.

Červenková, Libuš, 15. 9. 2015

ha nominována na cenu National 
Book Award, získala medaili Andre-
wa Carnegieho za beletrii a mnohá 
další ocenění. Autor v románu vy-
práví příběh dvou mladých lidí – sle-
pé francouzské dívky a německého 
vojáka –, kteří se spolu setkají na je-
diný den končící druhé světové vál-
ky. Dva hlavní hrdinové, dvě dějové 
linky, které spějí k protnutí. Marie-
-Laura je šestiletá dívka, která to 
nemá v životě vůbec lehké – žije jen 
s tatínkem a nedávno kvůli šedé-
mu zákalu definitivně ztratila zrak. 
Druhou hlavní postavou je osmile-
tý německý kluk Werner, sirotek, 
který žije v nacistickém dětském 

domově. Jeho vášeň pro technické 
vědy mu pomůže, aby byl po nároč-
ných zkouškách přijat na prestižní 
školu pro nacistickou vojenskou 
elitu. Dvě výjimečné děti v kruté 
době, které se nedá uniknout a kte-
rá tolik ovlivňuje jejich životy. Ne-
zkažené oběti válečného marasmu, 
každý na jiné straně barikády, on 
nachází své štěstí a smysl života 
ve vědě, ona v knihách a oba toho 
mají tolik společného. Na pozadí 
jedné z nejotřesnějších zkušeností 
naší civilizace vytvořil autor křeh-
ký a strhující příběh, který opravdu 
stojí za přečtení!

Jiří Brixi
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Po proslovu pana starosty ob-
drželi rodiče dětí drobnosti na pa-
mátku a maminky květinu.

Děti z Mateřské školy K Lukám 
s paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kamará-
dy. O fotografickou dokumentaci 
se postaral fotograf Pavel Dufek – 
Studio Pavel Dufek.

Přejeme dětem a jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou společně prožívat.

K této příležitosti proběhne na 
jaře již tradičně výsadba stromů.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Pavel Dufek

ZÁŘIJOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří Koubek 23. září 2015 slavnostně přivítal do naší měst-
ské části Praha-Libuš sedmadvacet nových občánků.

MŮŽETE SI DOMLUVIT:

Vítání občánků
MČ Praha-Libuš vítá nové 
občánky do věku jednoho 
roku – kdo bude mít zájem 
zúčastnit se této akce, 
kontaktujte, prosím, od-
bor správní a školství, tel.: 
244 021 421–3, e-mail: so-
biskova@praha-libus.cz.

Gratulace seniorům
Starosta MČ Praha-Libuš 
by i nadále rád gratulo-
val občanům-seniorům 
k významnému životní-
mu jubileu (např. 75, 80, 
85 a dále každým rokem) 
nebo k výročí svatby (zla-
tá, diamantová). Kdo bude 
mít zájem, prosím, kon-
taktujte odbor správní 
a školství, tel.: 244 021 421 
– 3, e-mail: sobiskova@
praha-libus.cz.

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství 
ÚMČ Praha-Libuš, K Lu-
kám 664, Praha 4 − Libuš

JAK VYCHOVÁVAT POHODOVĚ
Vážení rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé,
srdečně Vás zveme na seminář/diskusní večer na téma:

Kolik našeho času a pozornosti děti potřebují?

„Není důležité, kolik času s dětmi trávíte, ale jak kvalitní tento čas 
je.“ Také jste tohle moudro slyšeli? Nebo se jím dokonce utěšuje-
te? Zkusíme přijít na to, do jaké míry toto tvrzení platí. Jak a kdy je 
důležitá kvalita a jak kvantita času, který trávíme s dětmi.
Na setkání s Vámi se těší Mgr. et Mgr. Pavla Koucká.
Psycholožka zabývající se převážně rodičovstvím. Pracuje v azy-
lovém domě pro matky s dětmi a ve své soukromé praxi. Vytvo-
řila koncept uvolněného rodičovství. Je mámou tří dětí, autorkou 
mnoha článků a knih Výchova láskou a Zdravý rozum ve výchově.

Klub Junior / úterý 10. 11. 2015 / 19:00 hodin

Besedy jsou součástí projektu Centra pro manželství a rodinu, z. s. 
Prevence a řešení konfliktů mezi partnery a mezi rodiči a dětmi v 
rodině, který dlouhodobě podporuje Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí ČR a Magistrát hlavního města Prahy.
Beseda probíhá pod záštitou radní MČ Praha-Libuš pro školství 
Ing. Lenky Koudelkové a MŠ Mezi Domy.

Těšíme se na Vás.
Vstupné dobrovolné

ZVEME
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VÝBĚR Z PROGRAMU

2. 11.  PO  Rytmika pro nejmen-
ší s Janou – zatancujete si, pro-
táhnete a možná si i zazpíváte.
3. 11.  ÚT  Šikovné ručičky – 
výroba lampionu na lampionový 
průvod.
9. 11.  PO  Tradiční lampionový 
průvod. Vyrážíme ve dvou skupi-
nách v 16.45 a v 17 hodin od MC 
Kuřátko. Čeká vás tajemná ces-
ta s lampiony k SDH Písnice (La-
dislava Coňka 318/6) a nakonec 
i oheň s buřtíky. Akce bude pro-
bíhat ve spolupráci s SDH Písni-
ce a MČ Praha-Libuš. Přijďte si 
k nám pro pěkný večerní zážitek. 
Akce je ZDARMA.
11. 11.  ST  Správný vývoj noži-
ček s MUDr. Marií Součkovou – za-
čátek semináře v 9:30, herna bude 
otevřena již 30 minut předem, 
cena je v rámci běžného vstupné-
ho (50 Kč s permanentkou, 60 Kč 
bez permanentky za rodinu). Na 
místě je možné domluvit screen- 
ing nožiček za poplatek.
18. 11.  ST  Pohádka O perní-
kové chaloupce s Janou a Han-
kou – začátek v 10:00, herna bude 
otevřena již 30 minut před začát-
kem. Vstupné 60,- (s permanent-
kou 50,-).
25. 11.  ST  Tvorba adventní-
ho věnce s Veronikou – začátek 
v 19:00, vstupné 200,- (v ceně 
vstupného: korpus na věnec, de-
korace, větve, drát, svíčky, pod-
ložky pro svíčky; nad rámec ceny 
bude možné na místě si dokou-

pit další komponenty). Součástí 
vstupného bude i dobrá nálada 
a úsměv pro každého. Na místě 
je možné nechat si udělat základ 
věnce z vybraných větví. Nut-
ná registrace předem na kurat-
komc@seznam.cz nebo přímo 
v herně MC Kuřátka.
2. 12.  ST  Mikulášská besídka 
− zveme vás na tradiční Mikuláš-
skou besídku. Začátek v 10:00, 
15:30 a 17:30. Herna bude ote-
vřena již 30 minut před začátkem 
akce. Nutná registrace předem na 
kuratkomc@seznam.cz nebo pří-
mo v herně (uvádějte počet dětí, 
balíčků a dospělých osob). Vstup-
né 75 Kč / dítě s balíčkem, 20 Kč / 
dospělí bez balíčku.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na ad-
rese www.mckuratko.cz a na na-
šem Facebooku. Případné změny 
a detaily k vybraným  programům 
naleznete taktéž na webu MC či 
na nástěnce v centru Kuřátko.

Za MC Kuřátko  
Ing. Vendula Audolenská

POZOR! Hledáme další dob-
rovolnice, které by chtěly 
pomáhat s provozem mateř-
ského centra a podílet se na 
našich akcích. Informace na 
telefonu: 777 001 719 nebo 
na e-mailu: kuratkomc@se-
znam.cz.

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

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufi nancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

číslo projektu: státní neinvestiční dotace č. 9/2015/IC OBCE ze státního rozpočtu na rok
2015, program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015

Vážení přátelé, kteří máte rádi 
společnost, rádi se kamarádíte a na-
vazujete přátelské vztahy na ces-
tách, přednáškách, zábavných pro-
gramech, v divadlech i jinde, přijďte 
k nám do klubu. Uvidíte, že se pak již 
stanete našimi stálými hosty!

PROGRAM V LISTOPADU 2015

3. 11.  Odpoledne patří zpěvu 
a cvičení pod vedením paní prof. 
Kaněrové, která nám též bude vy-
právět o své dovolené v Albánii.
10. 11.  Poslední výlet v tomto 
roce s klubem. Návštěva zámku 
Mnichovo Hradiště, klášter vzdá-
lený 2 km a návštěva pivovaru Svi-
jany s obědem. Přihlášky v klubu – 
jen proti zaplacení. Zveme všechny 
z Libuše a Písnice.
17. 11.  Státní svátek – klub uza-
vřen.

24. 11.  Evropské hodnoty – imig-
race. Přednášku připravuje p. prof. 
Randová, předpokládáme širší dis-
kusi účastníků.

NEPŘEHLÉDNĚTE  
− PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Jako každým rokem pořádáme 
předvánoční posezení s hudbou, 
tentokráte 1. 12. na zámku Štiřín. 
Předpokládáme účast nejméně 45 
osob. Přihlášky v klubu.

VÁNOČNÍ KONCERT

Dále upozorňujeme, že se jako 
každým rokem též připravuje kon-
cert v Jílovém v kostele. Objednali 
jsme jako v loňském roce 30 vstu-
penek. Přihlášky proti zaplacení 
vstupu a autobusu v klubu. Před-
vánoční koncert se koná 19. 12. 

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

v 19.00 hodin. Nenechte si ujít 
toto krásné zastavení v době vá-
noční. Organizujeme pro celou MČ 
Praha-Libuš. Můžeme dodatečně 
vstupenky dokoupit.

KNIHOVNA
Oznamujeme, že knihovna je 

po celou vánoční dobu otevřena 

jako obvykle každé úterý od 14.00 
hodin do 18.00 hodin. Pan kni-
hovník je zvláště v této době vá-
noční rád, že se potkává se svými 
milými čtenáři.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

 rychlý nástup na opravy
 vyprošťovací služba non-stop
 servisní práce i o víkendech  

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

inzerce

HONZA PIZZA

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

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

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

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

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

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

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

FOOD STORY KUNRATICE
K LIBUŠI 129/2 
(NAPROTI KOSTELU)
PRAHA 4 – KUNRATICE

Prodáváme jen to, co nám chutná, a proto hledáme 
ty nejlepší potraviny, a to na celém světě.  
 
Přijďte si k nám nakoupit dobroty k obědu i na večer 
s přáteli, nebo jen tak posedět u skleničky dobrého 
vína či šálku kávy.

LISTOPAD VE
FOOD STORY
KUNRATICE

Každý pátek až neděle: raclette a fondue
Pravidelné ochutnávky vín

Panini – lehký teplý oběd dle vaší chutia výběru u nás i s sebou

(

(


