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LIBUŠ  
A PÍSNICE

 1| Svatomikulášské oslavy: pohoda a dobré činy.
 2| V libušské sokolovně proběhla 4. burza knih.
 3| Advent začal rozsvícením vánočního stromu na Sídlišti Písnice.
 4| V písnické škole se bubnovalo.
 5| Vánoční strom ve Staré Písnici.
 6| Tradiční pěvecká soutěž Vánoční nota v libušské škole..

Foto: Kryštof Štafl, Eliška Leblová, Marie Štaflová a Soňa Štefanová.
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Vánoční strom na sídlišti Písnice 
se rozzářil za přispění dětí z Mateř-
ské školy Mezi Domy, které zazpí-
valy vánoční koledy a byly oceněny 
zaslouženým aplausem. Nemalý 
zájem vzbudilo také vystoupe-
ní mladých interpretů, dua Brigita 
& Štěpán, se známými melodiemi 
doplněnými o písně z vlastní tvorby.

Program na pódiu a nabídku vá-
nočního občerstvení doplnil krás-
ný dřevěný betlém vyrobený pří-
mo na tuto akci dřevořezbářem 
Jiřím Nekolou. Betlém byl domi-
nantou u rozsvícení obou našich 
stromů a vyvolával obdivné reakce 
přítomných.

Nedělní setkání u vánočního 

stromu ve Staré Písnici bylo milé 
a přátelské díky dětem z Mateř-
ské školy Ke Kašně a základní školy 
v Písnici. Děti si připravily vánoční 
pásmo písniček a básniček, které 
zahájila úvodní skladba na flétny. 
O chutné pohoštění se postaraly 
místní hospodyňky, které přinesly 
na ochutnání vlastní cukrovinky. 
Každý, kdo přinesl cukroví na spo-
lečný stůl, dostal jako poděkování 
drobný dárek, plovoucí svíčky vy-
robené v chráněné dílně obecně 
prospěšné společnosti Modrý klíč.

Modrý klíč propojil sobotní i ne-
dělní setkání, a to veřejnou sbírkou 
organizovanou o. p. s. Modrý klíč. 
Bylo možné přispět dobrovolným 
darem, a podpořit tak děti, mládež 
i dospělé lidi s mentálním a kom-
binovaným postižením. Na akci se 
takto vybralo 2 412 korun. Děkujeme 
všem dárcům za podporu dobré věci.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

MĚSTSKOU ČÁST OZDOBILY DVA KRÁSNÉ VÁNOČNÍ STROMY
O prvním adventním víkendu se za velkého zájmu obyvatel rozsvítily 
dva vánoční stromy. Jeden v sobotu 28. listopadu na prostranství před 
prodejnou Albert na sídlišti Písnice a druhý v neděli 29. listopadu na ná-
městíčku ve staré Písnici.

PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI PÍSNICE NA NÁMĚSTÍČKU VE STARÉ PÍSNICI
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SLOVO STAROSTY

Po proslovu pana starosty ob-
drželi rodiče dětí drobnosti na pa-
mátku a maminky květinu. Děti 
z mateřské školy Ke Kašně s paní 
učitelkou si připravily milý program 
pro své budoucí kamarády. O foto-
grafickou dokumentaci se postara-
la profesionální fotografka z míst-
ního fotoateliéru Fotostudio Libuš.

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: Fotostudio Libuš

LISTOPADOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 12. listopadu 2015 slavnostně přivítal pan starosta Mgr. Jiří Koubek 
do naší městské části Praha-Libuš 20 nových občánků.

PRAVIDELNÉ  
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

MČ Praha-Libuš vítá nové 

občánky do věku jednoho 

roku – kdo bude mít zájem 

zúčastnit se této akce, vo-

lejte, prosím, odbor správní 

a školství, ÚMČ Praha-Li-

buš, K Lukám 664, Praha-

-Libuš, tel. 244 021 421–3, 

e-mail: sobiskova@praha-

-libus.cz.

BLAHOPŘÁNÍ K ŽIVOT-
NÍM JUBILEJÍM

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 (zlatá, 
diamantová). Kdo bude mít 
zájem, prosím, kontaktujte 
odbor správní a školství 
ÚMČ Praha-Libuš, K Lu-
kám 664, Praha-Libuš, tel.: 
244 021 421–3, e-mail: so-
biskova@praha-libus.cz.

Vážení občané, přelom roku 
je pro některé z nás příle-
žitostí k bilancování, pro 

jiné ale také časem k nezřízenému 
holdování či zvláštní kratochvíle – 
odpalování pyrotechniky. Osobně 
jsem odpůrcem takovéhoto jed-
nání a rozumím všem, kteří by se 

bez takového nešvaru obešli, ať už 
kvůli sobě, svým dětem, či domá-
cím zvířatům. Vyhláška hlavního 
města Prahy hovoří poměrně jas-
ně. Až na výjimky není možné od-
palovat tzv. rachejtle jindy než na 
Silvestra a Nový rok. Takovouto vy-
hlášku nemá každé město, napří-
klad v Brně se o její možné podo-
bě zatím jen diskutuje. Jedna věc 
je mít příslušný regulační předpis 
– obecně závaznou vyhlášku, dru-
hou věcí je mít také převodovou 
páku a tuto vyhlášku umět účinně 
vymáhat. Vyhlášku vydalo Zastupi-
telstvo hl. m. Prahy a její dodržová-
ní má kontrolovat Městská policie 
hl. m. Prahy. Striktní vymáhání vy-
hlášky je ovšem téměř nerealizo-
vatelné, protože nikdo z porušova-

telů vyhlášky se nenechá takříkajíc 
chytnout při činu. Navíc pyrotech-
nika je všudypřítomná a od podzi-
mu v naší městské části bohužel 
ještě dostupnější víc než dřív. Při 
ulici Libušská na podzim v soukro-
mém objektu s velkou neonovou 
reklamou otevřela nová prodejna 
pyrotechniky. Od několika z vás, 
občanů, jsem dostal podnět k pro-
zkoumání činnosti této provozov-
ny. Kontroly, které tam proběhly, 
dopadly dobře. Na místě prove-
dl šetření jak živnostenský odbor 
úřadu Prahy 12, tak i celní úřad, 
a bylo zjištěno, že provozovatelé 
prodejny mají všechna povolení 
v pořádku. Požádal jsem městskou 
policii o častější monitoring bez-
prostředního okolí, jiné možnos-

ti naše radnice nemá. Smutné je, 
když pyrotechniku odpalují doslo-
va děti, kterým by se neměla vůbec 
dostat do ruky. Tam, kde selžou 
dospělí, žádná sebelepší vyhláš-
ka ani sebečastější dohled policie 
nepomůže. Cesta vede nikoliv přes 
vypracování regulačních předpisů, 
ale spočívá v dobré výchově zod-
povědnými rodiči.

Přeji vám, abyste nový rok pro-
žili ve zdraví, v přítomnosti těch, 
které máte rádi. Nechť se vám po-
daří splnit vše, co jste si předse-
vzali.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Už v předstihu jsme avizovali, 
že lidé mohou věnovat konkrétní 
potřebné věci dětem i dospělým 
upoutaným na lůžko v Thoma- 
yerově nemocnici, a to prostřed-
nictvím Dobrovolnického centra 
Lékořice. Dvě zástupkyně Léko-
řice byly přímo na Svatomikuláš-
ských oslavách a přijímaly tašky 
a krabice plné drobných maličkos-
tí, které potěší nemocné pacienty. 
Letos nově bylo možné přispět Lé-
kořici také formou dobrovolných 
příspěvků do kasiček umístěných 
u stolků, kde se tvořilo, a koupí 
lístku do losování o ceny. Proběh-
la i dražba adventního věnce, a tak 
se celková částka vybraná na této 
akci Dobrovolnickým centrem Lé-
kořice vyšplhala na 7 067 korun.

O pozornost a podporu se uchá-
zel i projekt na rozšíření dárců kost-
ní dřeně, který vyhlásil a iniciu- 
je spolek Info-dráček s podporou 
a zaštítěním od Fakultní nemocni-
ce v Motole a Českého národního 
registru dárců kostní dřeně. Pro-
jekt byl během nedělního odpole-
dne několikrát představen, a tak se 
přítomní mohli dozvědět o akut-
ním nedostatku dárců kostní dře-
ně v České republice s důrazem na 
odlišnosti v genetické informaci 
evropských a asijských národů. 
Velký apel směřoval hlavně do řad 
vietnamské populace, kde je v sou-
časnosti výrazný nedostatek dárců 

hlavně pro nemocné vietnamské 
děti. Věříme, že každá takováto 
propagace pomůže ke zlepšení 
současného stavu, nebo alespoň 
zvýší informovanost o problema-
tice.

Program oslav se dotkl nejen 
vážných a naléhavých situací, ale 
především navodil předvánoční at-
mosféru pohody a zábavy, a to dě-
ním na pódiu, tvořivými dílničkami 
a při výrobě drobných dárků. Pro-
gram doplnilo drobné občerstvení 
v předsálí a na konci losování o za-
jímavé ceny. V závěru akce se o slo-
vo přihlásili Mikuláš, čerti a andělé 
a jako odměnu věnovali dětem mi-
kulášské balíčky plné dobrot.

Svatomikulášské oslavy navá-
zaly na vynikající spolupráci se 
Sokolem Libuš. Děkujeme vede-
ní Sokola za poskytnutí prostor 
a součinnost při organizaci akce. 
Poděkování patří také firmě DKNV 
a libušským hasičům za poskyt-
nutý externí zdroj elektřiny a jeho 
zapojení, dále všem organizacím, 
spolkům a školám zajišťujícím 
workshopy a v neposlední řadě 
mnoha dobrovolníkům podílejícím 
se na organizaci akce. 

Těšíme se na shledání při akcích 
v roce 2016.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

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

SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY: POHODA A DOBRÉ ČINY
Slunečné nedělní odpoledne v den svátku svatého Mikuláše lákalo 
k předvánoční procházce a v libušské sokolovně v ten čas probíhala 
poslední z letošních veřejných akcí MČ Praha-Libuš pořádaných v rámci 
projektu Ministerstva vnitra na podporu integrace. Svatomikulášské 
oslavy se konaly již potřetí a jako v předchozích letech byly jejich sou-
částí charitativní a dárcovské projekty.
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Uvítali jsme vstřícnost měst-
ské části Praha-Libuš k prezenta-
ci našeho nového projektu „Da-
ruj dřeň, daruješ život“. Projekt 
představil jeho koordinátor Vu 
Tuan Anh, kterému říkáme Bob. 
Patronkou projektu je úspěš-
ná vietnamská módní návrhářka 
Mimi Lan Nguyen Hoang, kte-
rá tvoří pod značkou La Femme 
Mimi. Její kolekce jsou velice ob-
líbené u českých žen. Mimi oblé-
ká známé osobnosti, jako je např. 
režisérka Alice Nellis, herečka 
Ivana Chýlková, zpěvačky Bára 
Basiková a Tonya Graves.

K programu jsme přispěli mo-
derátorskou dvojicí našich čle-
nů Pavla a Tulinky, pro které to 
byla naprostá premiéra. Mode-
rátorská dvojice svým způsobem 
prezentovala spolek Info-drá-
ček, který je česko-vietnamskou 
organizací, kde převažují mladí 

Vietnamci. Kromě představení 
našeho nového projektu jsme 
přiblížili taky vietnamskou gas-
tronomii, a to tradičními závitky 
včetně domácí omáčky, která je 
neodmyslitelnou součástí toho-
to pokrmu. Velký úspěch měly 
nesmažené závitky, které uspo-
kojily i vyznavače vegetariánské 
stravy.

Během celého večera byla 
skvělá atmosféra a důkazem 
úspěšnosti akce byl i hojný počet 
dětských návštěvníků v doprovo-
du svých rodičů a prarodičů.

Děkujeme městské části Praha-
-Libuš, že nám umožnila být sou-
částí Svatomikulášských oslav, 
a věříme, že příští rok se opět se-
tkáme.

Tu Phamová, místopředsedkyně 
spolku Info-dráček
Foto: Kryštof Štafl

MIKULÁŠ S INFO-DRÁČKEM
Letos se Svatomikulášských oslav v libušské sokolovně poprvé aktiv-
ně účastnil spolek Info-dráček.
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
VÁNOČNÍ NOTA NALADILA 
VÁNOČNÍ POHODU

Stejně jako v minulých letech 
i letos se konala soutěž v sólovém 
zpěvu Vánoční nota. Dne 16. listo-
padu proběhlo školní kolo, ze které-
ho nejúspěšnější žáci postoupili do 
obvodního. Do tohoto kola se zapo-
jily tři základní školy – ZŠ Ladisla-
va Coňka, ZŠ Ohradní a ZŠ Meteo- 
rologická. Obvodní kolo se konalo 
3. prosince. Bylo to velmi vydaře-
né dopoledne plné zajímavých vy-
stoupení. Přesně takové, které člo-
věka naladí do vánoční pohody. Tě-
šíme se, až si to za rok zopakujeme!
Výsledky soutěže
I. kategorie
1. N. Havlová
2. V. Hnátková
3. Ž. Seifertová 
II. kategorie
1. L. Prause
2. N. Janotová
3. S. Hradilová
III. kategorie
1. N. Ondová
2. J. Strnadová
3. E. Baldriánová
IV. kategorie
1. O. Fialová
2. J. Kretík
3. S. Hradilová
V. kategorie
1. T. Ondičová
2. A. Freundová
3. V. Drobná

Za ZŠ Meteorologická  
Martin Šrámek a Soňa Štefanová

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
O tom, jaké je to ve škole, se 

mohly 20. listopadu přesvědčit 
děti z Mateřské školy K Lukám.

Prvňáčci, kteří tuto školku na-
vštěvovali, byli nadšení, že mohou 

pozdravit své bývalé paní učitelky 
a ukázat jim, že už jsou opravdoví 
školáci. Děti strávily společně část 
dopoledne, ve kterém prvňáci pře-
četli mladším kamarádům básnič-
ku o ježkovi. Předškoláci zase před-
vedli, že jsou připraveni na lednový 
zápis, protože samostatně zvládli 
jednoduché logické úlohy. Děti pak 
společně tvořily barevného jež-
ka z papíru. Paní učitelky na obou 
stranách byly mile překvapeny, jak 
dobře děti dokáží spolupracovat. 
Na dětech z MŠ K Lukám je vidět, 
že paní učitelky se přípravě na ško-
lu intenzivně věnují. Rozvíjejí jed-
notlivé funkce potřebné pro výuku 
čtení a psaní i sociální dovednosti. 
Připraví pro děti snadnější vstup 
do školy. Pro učitele prvních tříd 
je velkou výhodou na kvalitní pří-
pravu navázat učivem první třídy. 
Plynulý přechod ze školky do školy 
a počáteční úspěchy jsou pro děti 
důležitým motivačním prvkem pro 
další práci.

Všichni si dopoledne užili a ujis-
tili se, že návštěvy předškoláků ve 
škole nejsou formální záležitostí, 
ale smysluplnou aktivitou.

Helena Durchánková
Foto: Helena Durchánková

ADVENTNÍ TVOŘENÍ VE 4.A
V pátek před Mikulášem jsme 

si vánočně vyzdobili třídu. 
Rozvěsili jsme ozdoby, pří-
rodní řetězy, rolničky. Na síť 
jsme zavěsili adventní ka-
lendář, kde každé ráno po 
adventní čas najdeme zprá-
vičky a úkoly. Začali jsme se 
těšit na společné adventní 
zpívání, tvoření a možná i učení. 
K adventu patří i adventní věnec 
− ozdoba sloužící k odpočítávání 
čtyř týdnů adventu. Každý z nás si 

vyrobil svůj věnec, který nám doma 
ozdobil stůl nebo vchodové dveře.

Večer k nám domů přišel Mikuláš, 
anděl a čert. Moje pětiletá sestra 
byla ve stresu a já jsem se taky tro-

chu bál. Mikuláš hned otevřel knihu 
hříchů. Řekl jsem mu básničku, kte-
rou jsme se učili ve škole. A dostal 
jsem plno sladkostí. Kryštof

Já jsem žádného z těch tří nevi-
děla. Ale přesto jsem od babičky 
dostala nadílku. Nejspíš ji převzala 
od Mikuláše. Nešla jsem do velké-
ho pekla. Bára

K nám nejdříve přišla babička. 
Pak jsme čekali, ale pořád nic. Tak 
taťku napadlo, že přesně v 19:25 
musíme být nastoupeni u dveří. 
Odešli jsme ven, a když jsme se 
vrátili, nadílka byla na světě. Čert 
si mě nevzal. Kuba S.

Jeli jsme s babičkou do zahradnic-
tví, protože tam každý rok slaví Mi-
kuláše. Plnili jsme úkoly. Zpívali jsme 
písničku, poznávali jsme kytky, pode-
pisovali jsme pozvánku do pekla, vy-

Na Mikuláše
Už je zima, už je čas –
Mikuláši mají sraz.
Jeden přišel rovnou k nám…
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ZŠ PÍSNICE

bírali jsme si kartičku. Já jsem si vy-
brala kartičku s čertem, proto jsem 
musela udělat pět dřepů. Anetka

Nejlepší bylo, jak jsme v KFC 
potkali Mikuláše, anděla a čerta. 
Měli v pekelné knize napsáno, že 
jsem byla hodná. Doma jsem do-
stala ovoce, čokoládu a sušenky. 
Zuzka

Připravila Soňa Štefanová, 3.A
Foto: Soňa Štefanová

JAK JSME ČETLI PRO KUŘE
Kuře. Někomu se možná hned 

vybaví kuře na paprice, případně 
kuře pečené. A někdo si prostě 
představí kura domácího. V naší 
třídě 4.A by se teď asi každému 
bez výjimky vybavilo Kuře se zá-
chranným kruhem navlečeným 
pod křídly. Ve středu 2. prosince 
jsme se se třídou zúčastnili chari-
tativní akce Čteme pro Kuře. Jed-
nalo se o čtecí maraton, kdy si děti 
předávaly štafetu ve čtení dobro-
družné knížky Tajemství jeskyně 
pokladů od mladého českého au-
tora Petra Huga Šlika.

Ale jak to celé začalo: Po pří-
chodu do Paláce knih se nás uja-
ly milé organizátorky akce a za-
městnanci obchodu a nasměro-
vali nás do dětského oddělení, 
kde si hned některé děti vyhlédly 
knížky, o které si jistojistě napíší 
Ježíškovi. Než jsme přistoupili ke 
čtení, stihli jsme si ještě zasoutě-
žit ve skládání Večerníčkovy čepi-
ce. Také jsme se dozvěděli něco 
více o projektech Čtení pro Kuře 
a Čtení pomáhá… A všichni jsme 
si užili svoji chvilku slávy, když 
jsme házeli penízky do kasičky. 
Pak došlo už na samotné čtení. 
Počáteční nervozitu postupně 
vystřídalo nadšení (dětí, ale i nás, 
učitelů). Děti se hlásily, některé 
četly i vícekrát, za což si vyslou-
žily placky s vyobrazeným Kuře-

tem, které si hned hrdě připnuly. 
Na závěr děti poprosily o auto-
gram autora čtené knížky, okouk-
ly přítomnou Báru Mottlovou (na 
které mohly zejména přítomné 
holky oči nechat), vyfotili jsme 
se s Kuřetem (alias noční můrou 
všech brigádníků) a vyrazili jsme 
s hladem kručícími žaludky zpět 
ke škole.

Jestli jsme se v ten den něco 
naučili? Nebýt k sobě navzájem 
lhostejní! Ale to dětem vštěpuje-
me vlastně pořád.

Mgr. Monika Mračnová,  
asistentka pedagoga

S ČERTOVSKÝM PRŮVODEM  
DO RAKOUSKA

Náš adventní zájezd do Rakous-
ka začal 7. prosince již v 5:30 na 
parkovišti u školy, kde jsme vět-
šinou ještě v polospánku nastou-
pili do autobusu CK Mamut Tour. 
Cestou přes České Budějovice 
jsme záviděli mladým ,,Budějičá-
kům“, že jdou do školy. Pak už přes 
Dolní Dvořiště hurá: „Nach Oste-
rreich, nach Linz!“ V Linzi jsme 
projeli po mostě přes druhou nej-
delší evropskou řeku, Dunaj. Naše 
první zastávka v Rakousku u ben-
zínové pumpy nabídla nádherný 
výhled na jezero Mondsee. Pokra-
čovali jsme do městečka St. Gil-
gen na adventní trhy, kde jsme si 
nakoupili pár suvenýrů a někteří 
si pochutnali na smažených šlup-
kách z brambor. Odtud jsme plu-
li lodí do městečka St. Wolfgang 
přes průzračně čisté jezero Wol-
fgangsee plné vypasených ryb. 
Mnozí si všimli i utopeného iPho-
nu S6. Nebýt pokročilého ročního 
období, někteří by se jistě pokusili 
telefon vylovit. Vylodili jsme se 
po dlouhých 25 minutách značně 
prochladlí v malebném městečku 
St. Wolfgang. Poté, co jsme spatři-

li plápolající ohniště, bez zaváhání 
jsme se hnali rozmrazit. Zajíma-
vostí je, že městečko St. Gilgen 
má ve svém znaku svíci a St. Wolf- 
gang lucernu. Zde jsme navštívili 
větší adventní trhy, čemuž odpo-
vídalo i větší množství lidí. V tuto 
vánoční dobu je městečko oprav-
du nádherné.

Kolem 16. hodiny jsme se spo-
lečně vyfotili u místního koste-
la a vydali se k cíli naší cesty do 
městečka Bad Goisern na průvod 
alpských strašidel Krampus. Po-
dle moderátora průvodu byl tře-
tím největším průvodem v Ra-
kousku. Monstrózní show zača-
la oslepujícím zářivým světlem 
a štiplavým pekelným kouřem. 
I v místě, kde se zjevilo peklo na 
Zemi, nám pozemským hříšní-
kům, však mrzly všechny prsty na 
nohou. Každopádně jsme si pře-
hlídku užili, protože Krampusáci 
byli úžasní! Dokonalé fantastic-
ké masky působily dojmem, že 
se jedná o skutečně oživlé neži-
vé bytosti. Nestihli jsme bohužel 
zhlédnout celé vystoupení s deví-
ti stovkami čertů. S úderem dva-
cáté hodiny se totiž přiblížil náš 
čas odjezdu, což pro některé z nás 
možná bylo osvobození ze spá-
rů pekel. Všichni účastníci zájez-
du se vrátili v pořádku v 1 hodinu 
v noci zpět na parkoviště k naší 
milované škole.

Vít Polák, 8.A
Foto: Monika Exnerová

STRÁŽNÍK V 5.A
Na besedu o dopravní výcho-

vě k nám přišel strážník. Nejdřív 
nám povídal o dopravních znač-
kách, pak jsme říkali, co která 
znamená. Také jsme si ukazovali, 
v jakém pořadí mají cyklisté, au-
tomobilisté nebo jezdci na slono-
vi vjíždět do křižovatky a kdo má 
před kým přednost. Po přestávce 
nám vyprávěl příběhy, co se vážně 
staly, a že je nutné nosit odrazky. 
Na videu jsme viděli, jak je důle-
žité nosit helmu, když jedeme na 
kole.

Návštěva strážníka se mi líbila, 
protože se člověk i něco naučí. Ale 
také trochu nelíbila, protože úra-
zy nejsou příjemné k vidění ani 
k naslouchání. Chápu, že člověk 
musí počítat s takovými následky 
a být na ně připravený, aby se to 
nemuselo stát. Být pozorný musí 
každý. Člověk si musí uvědomit, 
že nejlepší nehody jsou ty, kte-
ré vůbec nevzniknou, a i když se 
někomu blízkému stane neštěstí, 
člověk, ani v nejhorším neštěstí, 
nemá ztrácet hlavu!

N. S. a E. Z.

Zš Meteorologická a Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš

POŘÁDÁ

MAŠKARNÍ  
ODPOLEDNE

ZVEME VŠECHNY MALÉ DĚTI A JEJICH RODIČE 
NA PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE

Již podvanácté
Proběhne v sobotu 9. ledna 2016 od 14 do 16 hodin

V tělocvičně ZŠ Meteorologická
Hudba bude doprovázet tanec, hry a soutěže v maskách

Vyhodnocení nejlepší masky! Občerstvení zajištěno.

ADVENT VE STARÉ PÍSNICI
První adventní neděli se u nás, ve 

Staré Písnici, opět rozsvěcel vánoč-
ní strom. Poslechli jsme si milé slo-
vo pana starosty a andělské hlás-
ky písnických dětí. Letos nám sice 
chyběl proslov pana faráře, ale zase 
u stromu přibyl nádherný betlém. 
Strom krásně svítil a svým světlem 
nás provázel pokojným adventním 
časem, jak jsme si ho přáli.

Kamila Adamová

MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ, 
MIKULÁŠKA SUKNI

V písnické základní škole máme 
samé hodné andílky! I když bě-
hem roku se zdá, že o přestávkách 
spadne škola, a dokonce i v prů-
běhu některých hodin, při kterých 
děti nemusí sedět v lavicích, s nimi 
šijí všichni čerti. V průběhu miku-
lášského dne, kdy by se napětí 
mezi žáky mohlo krájet, však zá-
hadným způsobem všichni zkrot-
nou. A co teprve v okamžiku, kdy 
do třídy dorazí známé trio z Mi-
kulášova. To se pak všichni tváří, 
jako by neuměli do pěti počítat. 
Oči těch nejmenších se zprvu do-
konce zalesknou slzami, v náhlém 
strachu z hrůzostrašného čerta. 
Když však potom celá třída spo-
lečnými silami zapěje nějakou tu 
vánoční píseň či říkanku, jsou i ti 
největší vyvrhelové zachráněni od 
strašlivého konce v pekelné výhni. 
A tak naše řady opět neprořídly, 
nikdo nebyl unesen do horoucích 
pekel, ani do nebíčka. Naše děti 
můžou zas vesele řádit až do příš-
tího Mikuláše, kdy se mávnutím 
kouzelného proutku promění v ty 
nejhodnější a nejroztomilejší ra-
tolesti široko daleko.

Veronika Šizlingová
Foto: Marie Štaflová
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VÁNOČNÍ NOTOVÁNÍ
Děti z písnické školy se 3. pro-

since zúčastnily obvodního kola 
pěvecké soutěže Vánoční nota 
2015 pořádané v ZŠ Meteorolo-
gická. Již tradičně se velmi pěk-
ně umístily ve všech kategoriích. 
Blahopřejeme Natálce Havlové 
a Veronice Hnátkové z prvních 
tříd, Lindě Prause, Silvii Hradilové 
z druhé třídy, Julii Strnadové, Evě 
Baldriánové ze třetí třídy a Janu 
Kretíkovi a Sáře Hradilové ze čtvr-
té třídy za medailové umístění.

Olga Kretíková

MALÝ VELKÝ MUŽ
Ve škole máme malého velkého 

hrdinu – malého věkem, velkého 

neohroženým činem, kterým za-
chránil život malému chlapci. Na 
ten den už Michal Urban, žák 4. 
ročníku, asi nikdy nezapomene: 
„Jsou letní prázdniny a já ani ne-
tuším, že zachráním šestiletému 
chlapci život. Jdu na ryby a vidím 
sourozence, jak se jdou koupat. 

Nahodím udici a sleduji děti, jak 
si hrají ve vodě. Je jisté, že se ten 
starší kluk topí. „Co mám dělat?“ 
napadne mě. Rozhlédnu se, ale ni-
kdo dospělý na blízku není, a tak 
skočím a kluka z vody vytáhnu. To 
byl můj nejlepší úlovek.“ 

Veronika Šizlingová
Foto: Jana Daňhelková

TECHMÁNIA
V listopadu jsme se vydali se 

školou na zajímavou interaktiv-
ní výstavu do Techmánie. Atrakce 
byly rozděleny do dvou historic-
kých objektů. V hlavní hale jsme 
se rozdělili do skupinek po čtyřech, 
abychom se neztratili.

V první hale byla expozice Ves-
mír. Zaujal nás veliký glóbus, na 
který promítali velmi poučný po-
řad Země a 7 planet. Dále jsme vi-
děli lunární vozík, na kterém byla 
kamera, a my si mohli hrát na kos-
monauty. Někteří z nás se vyfotili 
ve skafandru, za kterým bylo po-
zadí Měsíce s vlajkou USA. Zaujala 
nás i váha, která nám ukazovala, 
kolik kilogramů bychom vážili na 
Měsíci i na jiných planetách.

Ve druhé hale byly vynálezy 
spíše elektrické, optické, výstava 
o výživě a vodní expozice. Ve vod-
ním světě jsme otvírali a zavírali 
přehrady, pouštěli lodě, tvořili vod-
ní vír a poznávali sílu vody. Hodně 
se nám líbilo napodobení Titaniku, 
bylo to jako ve filmu, když Titanik 

narazil na ledovec. Snažili jsme se 
jít vzhůru, ale měli jsme špatný 
pocit – stále nás něco táhlo zpět 
dolů. Nejvíce se nám líbila expozi-
ce „filmohraní“, kde jsme si mohli 
vyzkoušet moderování zpráv nebo 
natočit film, ve kterém kamarádka 
běží tunelem. Zjistili jsme, jak je 
těžké být celebritou.

Celá akce byla zábavná, ale hlav-
ně poučná. Rádi jsme to tam pozna-
li a ještě někdy bychom se vrátili.

J. Murin, I. Mincheva, K. Svědíková, 
B. Krejčová, žáci 5. třídy

Foto: Zuzana Schilhartová

BUBNOVÁNÍ
Naše školní družina pro nás při-

pravila skupinové bubnování. Kaž- 
dý měl nějaký hudební nástroj, 
většina dětí bubny, ale někdo třeba 

i rumba koule, tamburínu či ozvuč-
ná dřívka. Bubnovali jsme podle 
jednoho pána, který nástroje při-
vezl. On zpíval a my podle něj opa-
kovali. Potom jsme společně zpíva-
li dvě vánoční koledy Štědrý večer 
nastal a Pásli ovce Valaši a přitom 
jsme také bubnovali. Před zpívá-
ním koled jsme hráli, když on poví-
dal prapodivná slova. Moc se nám 
to líbilo, bylo to vtipné a zajímavé. 
Chtěla bych si skupinové bubnová-
ní zopakovat.

Kristýnka Svědíková

SPORTOVIŠTĚ  
MÍSTO PASTOUŠKY?

Tajemná, opuštěná stavba na 
pozemku sousedícím s budovou 
písnické školy konečně najde své 
uplatnění. Stavení, do kterého Pís-
nice v roce 1916 nastěhovala nově 
příchozí židovské vystěhoval-
ce z Bukoviny a které již dlouhou 
dobu působilo spíše jako squater-
ské doupě, bylo v nedávné době 
odstraněno z povrchu zemské-
ho. Na jeho místě se po terénních 
úpravách pozemku chystá nové 
sportoviště pro potřeby základní 
školy. Rozsáhlý prostor tak bude 
po dlouhé době využit prospěšným 
způsobem.

Velké díky patří městské části 
Praha-Písnice, písnickým hasičům 
za odstranění střechy a firmě pana 
Profouse Profa Autodoprava.

Veronika Šizlingová

Hned ráno v 9 nás čekalo otevře-
ní tradiční Vánoční výstavy se spo-
lečným tématem, kterým pro le-
tošek byl Vánoční stromeček. Děti 
tvořily ve svých třídách a zároveň 
rodiče doma s dětmi vyráběli svoje 
vánoční stromečky, které pak do-
nesli do školky. Úplně všechny vý-
robky se instalují v dlouhé proskle-
né chodbě a dělají tam parádu a tu 
pravou vánoční atmosféru. Na za-
hájení výstavy se samozřejmě sešly 
děti ze všech tříd, Kytičky, Čtyřlístci 
i Sluníčka, a zazpívaly nám písničky, 
které se naučily. Rodiče, kterých ku-
podivu ve všední den a tuto hodinu 
bylo opravdu dost, je za to samo-
zřejmě odměnili potleskem. Pak se 
šlo na prohlídku výstavy. Vždy mě 
překvapí, jaké nádherné výtvory se 
objeví, jak jsou někteří rodiče nápa-
dití a co dokážou. Vánoční atmosfé-
ra na vás dýchne již ode dveří.

Odpoledne se pak všichni rodi-
če a sourozenci sešli na zahradě. 
Děti z jednotlivých tříd nastoupi-
ly a seřadily se na terase. Těch ale 
je! Vítá nás paní ředitelka a zve na 
terasu i Mikuláše, čerta a anděla. 
Prý všechny děti v naší školce byli 
moc hodné a šikovné. Jednotlivé 
třídy pak zpívají nám i Mikulášovi 
písničky, které se ve školce nauči-
ly. Čerty a Mikuláši se to v nich jen 
hemží. Bohužel nás provází lehký 
deštík, ale nikomu to moc nevadí. 
Po vystoupení se děti rozbíhají ke 
svým rodičům a všichni máme za 
úkol najít na zahradě tři schované 
převlečené hvězdičky. Děti od nich 
získají razítko na papírovou hvěz-
dičku, kterou mají pověšenou na 
krku. Jakmile seženou tři razítka, 
můžou si jít k Mikulášovi pro od-
měnu. Fronta k Mikulášovi se zvět-
šuje, a tak jsme v mezičase pozváni 

na horkou čokoládu a na cukroví, 
které děti se svými učitelkami ve 
třídách upekly. Po obojím se jen za-
prášilo. Na všechny děti se ovšem 
u Mikuláše dostalo a každé třímá 
v ruce balíček s dobrotami. Ale to 
ještě není vše. Čeká nás překvapení 
večera, protože mezitím už je pěk-
ná tma. Ohňová show. Na terase se 
vyměnily rekvizity a hudba. Přichá-
zí mladík, který žongluje světelný-

mi a pak i zapálenými předměty, 
což vypadá opravdu efektně. Děti 
i dospělí upřeně koukají a žonglér 
sklízí zasloužený aplaus. 

Děkujeme za příjemné navození 
vánoční atmosféry a celému kolek-
tivu školky za přípravu obou akcí, 
které jim s dětmi jistě daly spoustu 
práce.

Jana Krátká
Foto: archiv MŠ Lojovická

MIKULÁŠ NA ZAHRADĚ A VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Rok se sešel s rokem a už zase vylézají z pekla čerti a schází se na zemi 
s Mikulášem a nebeskými anděly, aby vyrazili mezi lidi, a především děti. 
Letos na jejich počest v Mateřské škole Lojovická uspořádali moc hezkou 
oslavu na zahradě. A to zdaleka nebylo všechno.
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JAK BYLO VE ŠTIŘÍNĚ?
Výjimečný den, výjimečné se-

tkání. Výjimečné bylo i prostředí 
a počasí.

Naši senioři jsou již po několik 
let zvyklí, že před vánočními svát-
ky uspořádáme posezení a také 
prohlídku zámku tam, kam se bez 
pomoci speciálně vypraveného 
autobusu samotní těžko dosta-
nou. Také vždy chceme nabídnout 
setkání se skvělými lidmi, kteří žijí 
pro historické památky, zachra-
ňují je a udržují s takovou láskou, 
s jakou jsme se setkali například 
právě na zámku Štiřín. Velké oče-
kávání, co na zámku uvidíme, bylo 
naplněno nadmíru, neboť paní Ing. 
Vodičková se nám věnovala celé 
dvě hodiny, ačkoli jsme původně 
plánovali jen půlhodinové zasta-
vení. Viděli jsme, slyšeli množ-
ství zajímavých informací, v klidu 
a pohodě nasávali radost, že tato 
krása, patřící státu, byla zachrá-
něna. Paní prof. Randová doplnila 
informaci, že původně plánovaný 
prodej této perly měl vynést snad 
3,5 miliardy korun. Z prodeje na-
štěstí sešlo, a tak se zde mohou 
konat různé akce a zámek se ote-
vírá celé veřejnosti.

Zcela náhodou jsme také mohli 
vyjádřit svůj obdiv té pravé osobě, 
panu Ing. Václavu Hrubému, který 
se již od šedesátých let minulého 
století snažil o záchranu velkého 
štiřínského komplexu a v letech 
1987 až 2007 se spolu s blízkými 
spolupracovníky intenzivně snažil, 
aby místo bylo ještě krásnější. Sám 
pan Hrubý skromně o celé této 
záslužné práci řekl: „Obklopoval 
jsem se samými chytrými lidmi, to 
je tak celé.“ Cítili jsme za tím ov-
šem hodně práce i hodně nezdarů 
a probdělých nocí.

Vyslovili jsme poděkování paní 
Ing. Vodičkové, která nám svým 
příjemným hlasem podávala in-
formace, které jsme mohli dobře 
zachytit, ale i za výtisk o histo-
rii. Prošli jsme místnosti jednu po 
druhé a žasli: svatební místnost, 
přednášková a konferenční, kon-
certní sál, který jako by přímo zval. 
V krásné zachovalé kapli jsme se 
mohli ponořit i do rozjímání. K po-
děkování se přidala i paní prof. 
Randová, která doplnila některé 
jí známé peripetie kolem zámku, 
které sledovala. V závěru též podě-
kovalo vedení Klubu Senior za po-
chopení a vstřícné přijetí.

Ještě jsme byli upozorněni, co 
si máme prohlédnout v luxusní 
zahradě a na možnost odpočinutí 

v besídce u jezír-
ka. Poseděli jsme 
a povyprávěli pří-
hody z míst, která 
jsme již navštívili. 
Letos toho bylo 
opravdu mnoho 
a v příštím roce 
uvidíme. V 15 ho-
din pak přišlo na 
řadu občerstvení. 
S dobrým jídlem 
a s hudbou, která ladila duši i zva-
la k tanci, jsme se cítili jako v po-
hádce. K domovu jsme odjížděli 
v 18.30. Senioři jistě budou na toto 
zpestření života rádi vzpomínat.

Foto: Vladimír Kudrna

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KLUBU
Závěrečné setkání v Klubu Se-

nior před vánočními svátky a kon-
cem roku 2015 se uskutečnilo 15. 
prosince. Klub byl zaplněný, na 
stole cukrovíčka a dárečky od na-
šeho sponzora p. Petrové. Do klubu 
přinesla tři veliké tašky dárků pro 
radost a jako poděkování ostatním 
seniorům za lásku a za to, že se zde 
snášíme, umíme se radovat a spo-
lečně vyrážíme na výlety. Někdy 
nás napadá: Jak dlouho? Ano, je to 
takový osudový otazník. Ještě že to 
dopředu nevíme!

Také jsme obstarali pohoště-
ní a hudbu, která nám k duši pro-
mlouvala celou hodinu, a to nejen 
koledy, ale i nejkrásnější operety, 
které umí zahrát absolvent kon-
zervatoře pan Jakub Fendrych. 
Vždy rád přijde, aby jak říká, také 
nasál něco od našich seniorů nebo 
si poslechl nějaké zajímavosti, kte-
ré při takové příležitosti připra-
vujeme. Nejzajímavější bylo čtení 
čtyř příhod učence Sokrata, nad ni-
miž jsme se mohli zamýšlet: o lás-
ce, přátelství, pomluvách a o smů-
le nebo štěstí. Vždy, když máme 
smůlu, může to pro nás být vlastně 
i štěstí, znělo čtvrté poučení.

Neopomněli jsme poděkování 
všem seniorům, kteří pro klub dě-
lají nad rámec svých povinností, 
a my jsme jim za to vděční. Drob-
nými dárečky jsme ocenili p. Brau-
na, p. Petrovou, p. Březinovou, p. 
Urbanovou, p. Literovou, p. Rando-
vou, p. Mastnou, p. Kaněrovou, p. 
Samcovou, jejich ochotu pomoci, 
předávat vědomosti a zkušenosti 
ve prospěch klubu. Dále pomáhá 
a vlastně patří již do výboru klubu 
starostlivý trojlístek: p. J. Dostálo-
vá, p. A. Dostálová a J. Milotová.

Vedoucí Klubu Senior též vyjád-
řila velké poděkování dobře pracu-

jícímu kolektivu výboru, který svou 
pomocí i radami poskytuje neoce-
nitelnou podporu jí samotné. Moc 
si toho váží a bez toho si svou práci 
ani nedovede představit. Vzájem-
né vztahy jsou v klidu a pohodě.

Je třeba zdůraznit, že tuto práci 
všichni jmenovaní dělají zdarma 
a nikdy neodmítnou přispět svým 
dílem. Věřte, že práce je to nároč-
ná, ráda bych je v příštím roce ko-
nečně i finančně ocenila, zaslouží 
si to. Uvidíme, co na to zastupi-
telstvo městské části Praha-Libuš. 
Přeji proto všem dohromady hod-
ně zdraví, veselou mysl, přátelskou 
duši, dobré nápady ku prospěchu 
celého seniorského klubu a vše 
nejlepší v roce 2016.

PODZIMNÍ JÍVKA
Na 24. listopad jsme naplánovali 

výjezd na předvánoční nákupy a za 
odpočinkem s pobavením, hudbou 
a tancem do Jívky. Do autobusu 
jsme 50 zájemců mohli umístit, ale 
s ubytováním to byl velký oříšek. 
I přes jisté obavy ale bylo v auto-
busu veselo.

Cestou jsme navštívili Kunětic-
kou horu s naplánovanou prohlíd-
kou. V rovinaté krajině nedaleko od 
Pardubic vystupuje tato třetihorní 
vyvřelina 82 m nad okolní terén 
a tvoří charakteristickou dominan-
tu východočeského Polabí. Do 15. 
století jsou známy zmínky o hradu 
jenom nepřímé. V roce 1491 koupil 
hrad s panstvím Vilém z Pernštej-
na. Za něj došlo k největším pře-
stavbám, výsledkem byl dvouvě-
žový hrad. Po roce 1560, kdy se Ku-
nětická hora dostala do držení krá-
lovské komory, nastal úpadek. Ten 
vyvrcholil roku 1645, kdy za třice-
tileté války švédské vojsko hrad 
vypálilo. Zkázu urychlila těžba ka-
mene vrcholící na přelomu 19. a 20. 
století. Pardubický muzejní spolek 
zastavil těžbu v roce 1916 a Kuně-
tické družstvo zahájilo roku 1923 
rekonstrukci podle plánu Dušana 
Jurkoviče. Po převzetí hradu do 
majetku státu byly v 70. a 80. le-
tech provedeny další zásadní opra-

vy. Objekt spravuje Památkový 
ústav v Pardubicích. Naše osobní 
hodnocení: krásný hrad s velmi za-
jímavou prohlídkou. Ti, kdo přes-
to na prohlídku nechtěli, zůstali 
v restauraci pod Kunětickou horou 
a byli spokojeni, ostatní se po vy-
cházce posilnili polévkou. V auto-
busu se vařil grog a paní Literová 
napekla linecké koláčky. Zahřáti 
a veselí jsme ujížděli ubytovat se. 
Hned po večeři v prostorné restau-
raci začala hrát hudba připravená 
jen pro nás. Dobře najedeni a spo-
kojeni zatancovali jsme si i s vědo-
mím, že musíme brzy vstávat.

Během nákupů na trhu byl au-
tobus stále k dispozici zásluhou p. 
Urbana, kdo chtěl, mohl se najíst, 
pravidelně se vařila káva, naproti 
byly toalety. Úspěch byl zaručen. 
Do penzionu jsme se vraceli v 15  
hodin a každý si potom udělal po-
hodu podle vlastní potřeby. Někdo 
si šel lehnout, jiní se sešli na poko-
jích a někteří byli v restauraci na 
pivě. Večer pak opět hudba a tanec, 
a kdybychom nebyli upozorněni, 
že „už by to vřískání stačilo“, jistě 
by vše trvalo ještě déle.

Na zpáteční cestě nás opět če-
kala historie, návštěva zámku Dě-
tenice a objednaný oběd v hotelu 
Rustikal, jehož vlastníkem je též 
majitel zámku, pivovaru a muzea. 
Zámek byl příjemně vytopen, mohli 
jsme si odložit a po celou prohlíd-
ku nám bylo teplo, Celý zámek byl 
uspořádán pro akce, jako jsou kon-
certy, svatby apod., přízemí vyba-
veno ve stylu pro vzácné návště-
vy šlechticů, příjemná květinová 
výzdoba. Zámek i v současnosti 
opravdu žije. Po dobrém obědě, byť 
trochu dražším, ale velmi chutném, 
se nám ani nechtělo jet domů. Kdo-
si řekl, že bychom naopak teď te-
prve měli vyjet, když jsme se tak 
všichni dali dohromady.

Tak tedy zase příště, a to 22. 
dubna 2016 − přihlášky u p. Ur-
banové, vzácné a neocenitelné to 
ženy, která již teď přijímá přihlášky.

Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
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Usnesení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš (ZMČ) ze 
dne 11. 11. 2015
ZMČ Praha Libuš:

 č. 45/2015 1. Požaduje do-
plnit předloženou dokumentaci 
pro umístění stavby rezidenč-
ního objektu „U metra Libuš“ 
s doplňkovou komerční funkcí 
investora Rezidence Měcholupy, 
s. r. o., Korunní 810/104, 101 00 
Praha 10, IČ 275 89 048, doku-
mentaci vypracovala společnost 
MS architekti, s. r. o., U Niko-
lajky 1085/15, 150 00 Praha 5, 
v 08/2015, stavba je umístěna 
na pozemcích parc. č. 1123/1, 
1123/43, 1123/44, 1123/45, 
1123/46, 1123/47 a 1123/114, 
všechny v k. ú. Libuš, pozemky 
dotčené dopravním napojením 
jsou v k. ú. Libuš parc. č. 1120/1 
a 1120/4, oba v k. ú. Libuš ve 
smyslu: 1. Stávající ulice Zbu-
dovská bude zachována v šířce 6 
m. Na její jižní hraně budou zří-
zena kolmá parkovací stání (na 
pozemku investora). Nově zří-
zená ulice V Hrobech (západní 
část) bude mít šířku 6 m. Nově 
zřízené chodníky budou mít šíř-
ku 2,5 m (chodník podél Zbu-
dovské, podél V Hrobech a jejich 
propojka). Budou odstraněny ze-
lené plochy v chodníku komuni-
kace v ulici V Hrobech. Přípojka 
teplovodu bude z nového řadu 
v ulici V Hrobech. Bude řešeno 
umístění kontejnerů na třídě-
ný odpad na pozemku investo-
ra, popřípadě v uličním prostoru 
nové ulice V Hrobech, a to před-
nostně jako podzemních (zapuš-
těných) kontejnerů. 2. Souhlasí 
s tím, že v ploše SV-F bude 90 % 
bydlení a 10 % nebytových pro-
stor, které budou rozděleny do 
menších jednotek. 3. Požaduje, 
aby: nová komunikace, tj. ulice 
V Hrobech (západní část), byla 
zařazena jako místní komunika-
ce III. třídy, z hlediska dopravní-
ho režimu jako zóna 30 km/hod; 
byl vyřešen následný správce 
nové místní komunikace V Hro-
bech; pro uložení inženýrských 
sítí do pozemku ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, ve správě MČ Pra-
ha-Libuš, byly s budoucím uži-
vatelem před zahájením prací 
uzavřeny smlouvy o smlouvě 
budoucí o úplatném zřízení věc-
ných břemen na těchto pozem-
cích v souladu se Zásadami zři-
zování věcných břemen a sta-

novení náhrad za jejich zřízení. 
Tento podmíněný souhlas se vy-
dává pouze k projektové doku-
mentaci pro územní rozhodnutí 
z 08/2015 a neřeší žádné majet-
koprávní vztahy.

 č. 46/2015 1. Schvaluje uza-
vření nové Smlouvy o výpůjčce 
s příspěvkovou organizací ZŠ 
Meteorologická s účinností od 
1. ledna 2016. 2. Pověřuje pana 
starostu Jiřího Koubka podpi-
sem Smlouvy o výpůjčce, která 
tvoří nedílnou součást tohoto 
usnesení.

 č. 47/2015 1. Schvaluje uza-
vření Dodatku ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace ZŠ Mete-
orologická. 2. Pověřuje pana sta-
rostu Jiřího Koubka podpisem to-
hoto Dodatku, který je nedílnou 
součást tohoto usnesení.

 č. 48/2015 Schvaluje roz-
počtovou změnu č. 4 rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2015 ve 
všech bodech nebo položkách, 
která je nedílnou součástí toho-
to usnesení.

 č. 49/2015 1. Schvaluje roz-
počtové provizorium na rok 
2016, které bude platit do schvá-
lení definitivního rozpočtu. 2. 
Ukládá panu starostovi zabez-
pečit čerpání nákladů do maxi-
mální výše tohoto rozpočtového 
provizoria.

 č. 50/2015 1. Schvaluje uza-
vření Dodatku č. 1 ke smlou-
vě č. INO/21/01/002348/2004 
stavba: Libuš, Zvonička – 48 b. 
j. o zajištění plnění podmínek 
vyplývajících ze smlouvy o po-
skytnutí dotace z prostředků 
Státního fondu rozvoje bydle-
ní na výstavbu nájemních bytů 
v obcích s hl. m. Prahou, Marián- 
ské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 

00064581. 2. Pověřuje pana sta-
rostu Jiřího Koubka podpisem 
tohoto Dodatku, který je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 č. 51/2015 1. Bere na vědomí, 
že záměr prodeje pozemků parc. 
č. 557/124 o výměře 1 m2, parc. 
č. 557/125 o výměře 2 m2, parc. 
č. 557/126 o výměře 1 m2, všech-
ny v k. ú. Libuš, byl zveřejněn na 
úřední desce ÚMČ Praha-Libuš 
od 23. 9. do 9. 10. 2015. 2. Schva-
luje uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemků parc. č. 557/124 
o výměře 1 m2, parc. č. 557/125 
o výměře 2 m2, parc. č. 557/126 
o výměře 1 m2, všechny v k. ú. 
Libuš, obec Praha, vedených 
jako ostatní plocha, zeleň, nově 
oddělených z pozemku parc. č. 
557/30, ostatní plocha, zeleň, 
vedeného na LV 849 v k. ú. Libuš, 
dle geometrického plánu čís-
lo 1622-58/2015, vyhotoveného 
Ing. Pavlem Keprtou dne 18. 7. 
2015, pro „Společenství K Lu-
kám 650“, se sídlem K Lukám 
650/14, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
IČ: 24656046 za cenu 8 360 Kč 
dle znaleckého posudku číslo 
1839 – 18/2014, vyhotoveného 
paní Ing. Alenou Mosteckou, ze 
dne 24. 3. 2014. 3. Pověřuje pana 
starostu Jiřího Koubka podpisem 
kupní smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 č. 52/2015 Schvaluje výši zá-
kladní ceny stavebního pozem-
ku pro prodej a směnu pozem-
ků parc. č. 59/19, 59/18, 59/17, 
59/16, 59/15 a 59/20, všechny 
v k. ú. Libuš, obec Praha, vlast-
níkům přilehlých nemovitostí 
za minimální cenu dle znalec-
kého posudku paní Ing. Dagmar 
Leebové, za cenu 3 430 Kč/m2. 
Do výsledné základní ceny po-

zemku bude následně promítnu-
to věcné břemeno elektrického 
kabelového vedení společnosti 
PREdistribuce, a. s., které je na 
jednotlivých pozemcích parc. 
č. 59/19, 59/18, 59/17 a 59/16, 
všechny v k. ú. Libuš, obec Praha.

 č. 53/2015 1. Schvaluje uza-
vření Smlouvy o smlouvě budou-
cí kupní na prodej částí pozemků 
parc. č. 294 a 1139, oba v k. ú. Li-
buš, ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
svěřená správa MČ Praha-Libuš, 
s firmou B.A.F. art, spol. s r. o., 
IČ: 27616919, vedená u Měst-
ského soudu v Praze C 119193, 
se sídlem Zbudovská 1001/14, 
142 00 Praha 4 - Libuš, za účelem 
zateplení RD čp. 80 na pozem-
ku parc. č. 354/1 v k. ú. Libuš. 
2. Pověřuje pana starostu Jiřího 
Koubka podpisem smlouvy, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 č. 54/2015 1. Ukládá radní-
mu pro bezpečnost, aby inicioval 
zajištění pravidelných kontrol 
dodržování obecně závazné vy-
hlášky č. 10/2013 Sb. hl m. Prahy, 
kterou se stanoví místa a čas, na 
kterých lze provozovat loterie 
a jiné podobné hry; na území MČ 
Praha-Libuš, příslušnými kont-
rolními orgány. 2. Ukládá radní-
mu pro bezpečnost, aby infor-
moval Zastupitelstvo MČ Praha-
-Libuš o plnění úkolu uloženého 
v bodě č. 1 tohoto usnesení na 
zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš minimálně 1 x ročně.

 č. 55/2015 Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady městské 
části za období od 21. 9. do 26. 
10. 2015.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi 
pozdravit vás v novém roce 2016 
a popřát vám elán, pohodu a pevné 
zdraví po celý rok. 

Na prahu roku 2016 bych vás 
ráda seznámila s aktuální nabíd-

kou nové služby pro všechny obča-
ny ve věku 75 let a starší a dále pro 
občany se zdravotním znevýhod-
něním s trvalým bydlištěm v naší 
městské části, kteří si vyřizují ob-
čanský průkaz či agendu v rámci 
stavebního zákona. Tyto služby si 

můžete od letošního ledna vyžádat 
buď přímo, či prostřednictvím oso-
by blízké na tel. čísle: 244 028 256 
či 241 763 907 nebo e-mailem: mo-
bilniradnice@praha12.cz, příp. pří-
mo na recepci ÚMČ Praha 12 v ul. 
Písková 25/830, která tuto mobil-

ní službu nově pro naši městskou 
část zajišťuje.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělávání, 
školství a tělovýchovy

NOVÁ SLUŽBA SENIORŮM A OBČANŮM  
SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM

Jedná se o následující druhy od-
padu: rozpouštědla, kyseliny, zása-
dy, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad s obsahem rtuti, 
olej a tuk (kromě jedlého), barvy, 
lepidla, pryskyřice, léčiva, baterie 
a akumulátory a detergenty obsa-
hující nebezpečné látky. Kapalné 

nebezpečné odpady musí být pře-
dány v pevně uzavřených nádo-
bách. Jaké jsou možnosti odevzdá-
ní nebezpečných odpadů? 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele města zdarma možnost od-
ložení nebezpečných odpadů.

MOBILNÍ SBĚR
 Ve čtvrtky 3. března a 26. května 2016 bude mobilní sběrné auto 

v MČ Praha-Libuš zastavovat na této trase v uvedených hodinách:
1. křižovatka ul. K Vrtilce – Putimská ............................................. 15:00–15:20
2. křižovatka ul. Olšovická – Hoštická ........................................... 15:30–15:50
3. křižovatka ul. Na Okruhu − Ke Kurtům ..................................... 16:00–16:20
4. křižovatka ul. Zahrádecká − U Libušské sokolovny ................ 16:30–16:50
5. křižovatka ul. Jirčanská − K Novému sídlišti .............................17:00–17:20
6. ul. K Lukám (parkoviště u čp. 646) ...............................................17:30–17:50
7. křižovatka ul. Třebějická − Na Močále ....................................... 18:10–18:30
8. křižovatka ul. Lojovická – Ohrobecká ........................................18:40–19:00

 V sobotu 20. srpna 2016 pojede mobilní sběrné auto pro nebezpečný 
odpad následovně:
1. křižovatka ul. K Vrtilce – Putimská ................................................ 8:00–8:20
2. křižovatka ul. Olšovická – Hoštická .............................................. 8:30–8:50
3. křižovatka ul. Na Okruhu − Ke Kurtům .........................................9:00–9:20
4. křižovatka ul. Zahrádecká − U Libušské sokolovny ....................9:30–9:50
5. křižovatka ul. Jirčanská − K Novému sídlišti ............................10:00–10:20
6. ul. K Lukám (parkoviště u č. p. 646) ............................................10:30–10:50
7. křižovatka ul. Třebějická − Na Močále ......................................... 11:10–11:30
8. křižovatka ul. Lojovická – Ohrobecká .........................................11:40–12:00
Kontaktní telefon na řidiče vozidla: 725 562 312 nebo 725 562 318.

STABILNÍ SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA
Seznam včetně provozní doby naleznete na adrese: http://portalzp.pra-
ha.eu, záložka „odpady“ a dále „pro občany“. Případně je možné získat 
informace na tel.: 236 004 346.
Nejbližší pro obyvatele MČ Praha-Libuš jsou:

 Sběrný dvůr hl. m. Prahy, ul. Generála Šišky, Praha 12 − Modřany (Sprá-
va bytových objektů Praha-Modřany)

 Sběrný dvůr MČ Praha 4, Durychova, Praha 4 − Lhotka (Pražské služby, a. s.)
 Sběrný dvůr hl. m. Prahy, Dobronická 892, Praha-Kunratice (VS-Eko-

prag, spol. s r. o.)

LÉKÁRNY
Odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražské plynárenské, a. s.
Termíny přistavení:

3. 2. od 14:30 do 17:00
9. 3. od 10:30 do 13:30
14. 4. od 12:00 do 14:30
18. 5. od 10:30 do 13:30
21. 6. od 12:00 do 14:30

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat 

Ducato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkova-

ném před ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35.

Pražská plynárenská, a. s, ve spolupráci s dceřinou společností 

Pražská plynárenská Servis distribuce, a. s., a úřadem MČ Pra-

ha-Libuš nabízí odběratelům zemního plynu novou službu: tzv. 

mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající 

i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit 

záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy 

kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací 

adresy, jména atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami 

zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí 

a částí Prahy.

Bližší informace na tel. číslech: 267 175 366 a 267 175 202  

a www.ppas.cz.

výměnná inzerce
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Začněme definicí, kdo je to vlastně 
fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je člověk, který se 
zabývá diagnostikou, léčbou a po-
ruchami pohybového aparátu. Vy-
chází ze znalostí anatomie, fyzio-
logie atd.

Jak jste se dostala k práci fyziote-
rapeuta, proč vás obor lákal?

Jelikož mě baví práce s lidmi 
a náplní fyzioterapie je hlavně 
kontakt s pacientem a pohyb, na-
padlo mě jít studovat fyzioterapii. 
Momentálně se tento obor studuje 
pouze na vysokých školách.

Myslíte si, že se na tuto práci hodí 
více muži, nebo ženy? Kupříkladu 
hledisko fyzické náročnosti přece 
hraje více do karet mužům.

Ano, fyzioterapie se hodí spí-
še pro muže. Ale bohužel jich je 
v oboru málo, jelikož ve zdravot-
nictví není po finanční stránce 
příliš motivace jít studovat fyzio-
terapii. Ale také záleží, na jakém 
oddělení pracujete a jaké diagnózy 
se tam objevují.

Fyzioterapie je nejen fyzicky, ale 
i psychicky náročná práce. Měla 
jste s tím osobně někdy problém?

Problém jsem měla se zády, jeli-
kož máme i nehybné pacienty, kte-
ré je opravdu fyzicky náročné opět 
stavět na nohy. Celá váha pacien-
ta spadá na fyzioterapeuta, který 
musí nemocného fyzicky udržet. 

Většinou pracujeme ve dvou, pokud 
jde například o navracení pacien- 
ta k chůzi.

Naplňuje vás tato práce?
Ano, jelikož mám ráda práci 

s lidmi.

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutem 
a rehabilitačním pracovníkem?

Rehabilitační pracovník je po-
jem z dob minulých, pracoval hlav-
ně v nemocnicích na různých od-
děleních. Fyzioterapeut je pojem 
moderní doby. Je rozšířen o různé 
speciální techniky a metodiky, kte-
ré se neustále vyvíjejí a zdokonalu-
jí. Dokonce může pracovat samo-
statně, což dříve moc nešlo, kvůli 
vzdělání.

A jak se liší práce samostatného 
fyzioterapeuta od práce v nemocni-
ci? Můžeme tedy fyzioterapii nějak 
rozdělovat?

Dělí se na ambulantní fyziote-
rapii, kam pacienti sami docházejí, 
a práci v nemocnici, kde jsou pa-
cienti hospitalizováni a většinou 
upoutáni na lůžko. Liší se i tím, ja-
kou techniku a metodiku můžete 
využít u daného pacienta.

Patří do vaší práce také masáže? 
A jak se díváte na aktuální boom 
tzv. relaxačních masáží?

Ano, masáže spadají pod fyziote-
rapii, ale pojišťovny je přestaly hra-
dit, jedná se tedy o tzv. měkké tech-

niky. To je protažení, hlazení, tlak 
nebo řasení, nikoli masážní techni-
ky. Záleží na každém fyzioterapeu-
tovi, jak to využije v dané terapii.

Fyzioterapie také bývá pro pacien-
ty bolestivá, především rekonva-
lescence po úrazech. Jak jste hlavně 
za začátku své praxe zvládala, že 
kromě toho, že svým pacientům 
pomáháte, taky jim způsobujete 
bolest?

Zvládala jsem to s opatrností 
a strachem, že pacientovi ubližuji. 
Fyzioterapie je hlavně o praxi a zís-
kávání zkušeností časem a léty 
v této práci.

Existuje něco, čím škodíme sami sobě?
Pohybové návyky se vytváří už 

v období dětského věku a nese-
me si je pak celý život. Jde na-
příklad špatné sezení ve škole, 
nošení těžkých aktovek u dětí. 
Celkově si škodíme nedostatkem 
pohybu.

S jakými potížemi lidé, zvlášť teď 
v zimním období, nejčastěji přichá-
zejí na ambulantní rehabilitaci?

Pacienti nejvíce přichází na am-
bulantní rehabilitaci pro bolesti 
zad, hlavně v oblasti krční a beder-
ní páteře. Je to způsobeno právě 
tím, že se málo pohybují a mají více 
sedavého zaměstnání.

Je tedy nejvhodnější prevencí pohyb?
Jednoznačně.

A jaký je nejvhodnější sport?
Jakákoliv aktivita, která je spoje-

na s pohybem, je vhodná.

Máte nějakou tu „veselou historku 
z natáčení“, jak se říká?

Že i devadesátiletí pacienti mo-
hou znovu skákat přes kaluže.

Co děláte, když zrovna nepracujete, 
co patří mezi vaše koníčky?

Běhání, plavání, procházky se 
psem, kultura. A začínám s foto-
grafováním.

Jak se vám žije v Písnici a co se vám 
zde líbí, a naopak?

V Písnici se mi žije příjemně, je-
likož jsou tu právě pěkné možnosti 
jít běhat do přírody, které je okolo 
dostatek, a je zde i klidné bydlení, 
oproti centru Prahy.

Jakou místní akci byste doporučila 
ostatním?

Zaměřím se opět na pohyb, neboť 
je tu například možnost cvičení jógy 
v libušské sokolovně, kterou máme 
všichni nadosah.

Ptali se:  
Jana Leichterová, Matěj Kadlec

Foto: Matěj Kadlec

ROZHOVOR

ŠKODÍME SAMI SOBĚ NEDOSTATKEM POHYBU
Kateřina Majerová pracuje již 12 let jako fyzioterapeutka, aktuálně v krčské nemocnici. Pochází z Příbrami, do 
Prahy-Písnice se přestěhovala před deseti lety. O první rozhovor v novém roce jsme ji požádali záměrně, ne-
boť bolesti pohybového aparátu se ozývají nejvíce právě v zimním období. Jak sama říká, fyzioterapeut bude 
čím dál více vyhledávaným terapeutem dnešní uspěchané doby.

Cestování, to je druhá vyso-
ká škola… Besedu o cestě do Al-
bánie připravila prof. Jana Kaně-
rová v listopadu pro Klub Senior 
a v krátkosti sepsala také pro ča-
sopis U nás. 

Čtyřicet let krutého režimu En-
vera Hodži izolovalo ubohou zemi 
a její obyvatele, strádající ve znač-
né chudobě, od celého světa. Po 
nabytí svobody zažívá Albánie, 
sousedící s Řeckem, Makedonii, 
Kosovem a Černou Horou, velký 
hospodářský vzestup, dostává se jí 

pomoci od jiných evropských zemí, 
hlavně investice z Itálie.

Naše cesta v září 2015 začala 
v hlavním městě Tiraně, na letiš-
ti Matky Terezy, která se v Albá-
nii narodila. Krásný hotel Vivas na 
břehu Středozemního moře má 
písčitou, velmi čistou pláž s nej-
teplejším mořem, jaké jsme kdy 
navštívili. Průměrná teplota vody 
je 27 °C. Na jihu Albánie je moře 
Jonské, stejně teplé. Každá pláž 
má své jméno, naše se jmenova-
la Dračská, podle blízkého města 
Durrës neboli Drač.

Nejlepší, jaký jsme kdy zažili, je 
i servis a čistota hotelu. Před re-
staurací krytá veranda, kavárny 
s polstrovanými klubovkami. Ob-
sluhu zajišťují kultivovaní albán-
ští vysokoškoláci, mluvící anglicky; 
jejich mateřská řeč je velmi nesro-
zumitelná. Stará se o nás vynikající 
delegát, mladý Albánec, který vy-
studoval práva v Praze a tomu od-
povídá jeho perfektní čeština, zajiš-
ťuje výlety a vše, co potřebujeme.

Nádherná je i neporušená příroda: 
Skadarské jezero, největší na Balká-
ně, mohutné Albánské Alpy s dlou-

hým Komanským jezerem, vlastně 
přehradou na řece Drině. Příjemní, 
srdeční, skromní lidé. Pokud něco 
hledáte, poštu, obchod, zavedou vás 
až k němu. Starobylé město Durrës 
na albánské riviéře má kromě sta-
rého centra z doby byzantské i pěk-
nou, rozmanitou moderní architek-
turu. Příznivci různých církví tu žijí 
vzájemně v naprosté pohodě, stará 
mešita, nová mešita, pravoslavný 
a katolický kostel, vše opravené. 
Ulice s palmami, velký přístav, krás-
ná pěší zóna u moře a stovky kavár-
niček. Lidé pěkně ustrojení, zvláště 

ALBÁNIE, ZAPOMENUTÁ KRÁSKA S VLÍDNÝM SRDCEM
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POZORUHODNÁ KAPITOLA ČESKÉ 
ARCHITEKTONICKÉ TVORBY

Sokolská architektura, repre-
zentovaná především architektu-
rou sokoloven, tvoří samostatnou 
a velmi pozoruhodnou kapito-
lu české architektonické tvorby. 
Doposud však nebyla podrobena 
komplexnější analýze.

Každá sokolská jednota usilo-
vala od svého založení o vlastní 
spolkovou budovu, a tak Tělocvič-
né jednoty Sokol vybudovaly, za 
finančního i pracovního přispění 
svých členů, od roku 1863 do roku 
1948 na celém území České re-
publiky přibližně 1 200 sokoloven. 
Mezi sokolovnami jsou zastoupe-
ny snad všechny styly druhé polo-
viny 19. a první poloviny 20. století 
– novorenesanční, novoklasicis-
mus, secesní, kubistický, funkcio- 
nalistický, klasicismus, folkloris-
mus... Mnohé sokolovny jsou také 
památkově chráněné. Podle so-
kolského architekta Aloise Dryáka 
měla být sokolovna vždy význam-
ným objektem každé obce. Pokud 
proto dovolovaly finanční a další 
okolnosti, stavěli si sokolové své 
spolkové budovy podle projektů 
významných architektů, mezi kte-
ré patřili například Ignác Vojtěch 
Ullman, Otakar Novotný, Karel 
Hugo Kepka, František Krásný, Mi-
loslav Kopřiva, Jindřich Kumpošt, 
Bohuslav Fuchs a mnozí další. Prv-
ní sokolovnu vybudoval z vlast-
ních prostředků zakladatel Sokola 
Jindřich Fügner podle projektu Ig-

náce Vojtěcha Ullmanna. Sokolov-
na z roku 1863 patřila ve své době 
mezi nejmodernější tělocvičny 
v Evropě a dodnes stojí v Praze 
v Žitné ulici (Tělocvičná jednota 
Sokol pražský).

Sokolovny byly vždy centrem 
sportovního, společenského a kul-
turního života v řadě obcí České 
republiky a dodnes zůstávají vý-
znamnými komunitními centry 
českých měst a obcí.

NAŠE SOKOLOVNA
V rámci roku sokolské architek-

tury proběhlo několik akcí: mobil-
ní výstava o sokolské architektuře, 
výstava 90 let od otevření Tyršova 
domu, Noc sokoloven a další. Ko-
mise pro práci s mládeží a seniory 
při vzdělavatelském odboru ČOS 
vyhlásila soutěž pro mládež s ná-
zvem Naše sokolovna. Do soutěže 
se mohlo za každou tělocvičnou 
jednotu přihlásit jedno žákovské 
družstvo ve věku od 8 do 15 let 
(počet dětí v družstvu nebyl ur-
čen) pod vedením svého cvičitele. 
Úkolem bylo popsat příběh své so-
kolovny: vznik, historii, zajímavos-
ti, namalovat výkres nebo pořídit 
foto sokolovny.

Do této soutěže se přihlásilo 
i žákovské družstvo z T. J. Sokola Li-
buš ve složení: Aneta Dohaničová, 
Tereza Hoznauerová, Barbora Kra-
tochvílová, Diana Lypytchuk a De-
nisa Šulcová pod vedením cvičitel-
ky Jaroslavy Gregorové. Výstavba 
libušské sokolovny dle projektu 

architekta Františka Krásného byla 
zahájena na jaře roku 1929 a již 13. 
10. 1929 byla budova slavnostně 
otevřena. V soutěži libušské druž-
stvo uspělo a odměnou mu bylo 
předání digitálního fotoaparátu, 
pamětních CD, knižních publikací 
a pamětních listů.

Podle sdělení komise byly 
všechny práce přínosem, ať se 

týkaly historie staveb sokoloven, 
práce v archivech, setkání s pa-
mětníky, či kreseb činnosti v so-
kolovnách.

Poděkování patří všem žákyním 
a vedoucí družstva za účast v sou-
těži a úspěšnou reprezentaci libuš-
ského Sokola.

Vladimíra Tomášková, Sokol Libuš

ROK SOKOLSKÉ ARCHITEKTURY – LIBUŠSKÁ SOKOLOVNA
Česká obec sokolská věnovala rok 2015 sokolské architektuře. Ta předsta-
vuje ojedinělý soubor sportovních a kulturních objektů, které nemají ve 
světě žádnou obdobu. K vyhlášení roku 2015 Rokem sokolské architektury 
inspirovalo vzdělavatelský odbor ČOS 90 let od slavnosti otevření Tyršova 
domu v Praze na Malé Straně, které je sídlem České obce sokolské.

štíhlí muži a senioři ve světlých čis-
tých košilích, látkových kalhotách 
a kloboučcích proti slunci. Starší 
muži, ale i ženy po nákupech pose-
dávají v kavárničkách. Některé po-
traviny jsou velmi laciné, například 
výborné presso vyjde na našich 50 
haléřů, stejně tak pečivo je pro nás 
velmi levné a „panák“ zdejšího de-
stilátu rakije vyjde na 10 korun. Vý-
borný je i albánský koňak, pro jeho 
láci si každý trochu vezl domů. 

Lidé v Albánii za vše několikrát 
děkují. Zvláště v kavárnách podě-
kují za vaši návštěvu třeba třikrát. 
V této zemi oliv, krásného ovoce, 
zeleniny, ryb, fíků se na polích pěs-
tuje hodně také kukuřice a po do-
zrání klasů z ní stavějí panáky jako 

kdysi u nás z obilí. Charakteristické 
je také množství nových rodinných 
domů, některé se zatím nedostavě-
nými patry. Bydlí se v přízemí, na to 
dostali lidé od státu dotaci, též na 
pozemky. Při silnicích se objevilo na 
malých vzdálenostech hodně no-
vých benzinových pump s restau-
racemi a penziony na přespání, vše 
vystavěno v nápadité architektuře, 
stejně tak prosklené restaurace vy-
čnívající do moře. V kavárnách ne-
berou spropitné, hned je vrátí.

Na chodnících a v některých 
zákoutích sice ještě není takový 
pořádek a vše upravené, leč náš 
delegát nám vyprávěl o ohrom-
né snaze lidí. Po půlstoletí izolace 
zkrátka nejde vše tak rychle. S na-

dějí předpovídal, že za 10, 15 let se 
bude s oblibou jezdit do Albánie za 
nádherným teplým mořem a stále 
ještě neporušenou přírodou.

Byla to pro nás nejkrásnější do-
volená u moře.

Jana Kaněrová
Foto: Jana Kaněrová

Zachovalé staré město Durrës.
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Ještě 8. května byla Libuš plná na-
cistů. „Ráno chodili, kdo má jízdní kola. 
Jeden vrazil do místnosti a namířil na 
nás pušku, ale druhý Němec mu ji sklo-
nil. Chtěli kolo nebo vozíček, jeden 
dostali,“ vypráví tehdy patnáctiletá 
Zdena Vrňatová z Libuše. Pamatuje si 
také, jak šla s kamarádkou vítat ruské 
tanky: „Dopoledne říkali, že Rusové je-
dou po benešovské silnici. […] S Květou 
Válovou jsme natrhali bez a utíkali Pa-
běnicemi. Tam již bylo mnoho lidí.“

„Ruské tanky Praze na pomoc“
Jak uvádí libušská kronika i další 

zprávy, první tanky přijely až v odpo-
ledních hodinách. „Téměř všichni li-
bušští občané přišli je uvítat na silnici 
k svatým do Kunratic.“ Stejně tomu 
bylo i v Písnici, Kunraticích a dalších 
obcích podél tzv. staré benešovské, 
někdejší cesty z Prahy do Vídně. Ru-
sové přijížděli od Benešova a první 
tanky se objevily kolem čtvrté hodiny. 
Většina obyvatel šla z Libuše dneš-
ní Dobronickou ke křižovatce známé 
jako U Tří svatých. (Koncem loňského 
roku zde bylo otevřeno jednopodlažní 
Obchodní centrum Kunratice.)

Ještě před odchodem se lidé fo-
tografovali. Vidíme zde také rodi-
nu pražského policisty pana Černí-
ka, který byl v té době ve službě. Na 
snímku je paní Černíkovou s dcerami 
Janou a Antonií.

„Jaké vzrušení! Nelze perem popsati 
radost lidu, srdečné uvítání a vzrušené 
scény při spatření těchto vojáků-hrdi-
nů. Celá obec mimo starých a nemoc-
ných občanů skoro rázem vylidněna. 
Vše spěchalo v ústrety cestou i neces-
tou ku státní silnici, aby vítalo hrdiny 
této Armády před prahem Staroslavné 
a těžce zkoušející matičky Prahy. Když 
dojížděly okolo 16 hod. odpol. První 
ruské tanky, radost lidí se vystupňova-
la.“ (Písnická kronika)

„Neštěstí při vítání ruských tanků na 
státní silnici“

„Pan Kopřiva – byl zaměstnaný na 
obecním úřadě jako poslíček – měl hlíd-
ku a napomínal také lidi, aby si stoupli 
dál od tanků. My stáli na kraji strouhy 
a on nám říká, tady je to nebezpečný, 
běžte naproti. Asi za hodinu, kolem 17. 
hodiny, se to stalo.“ (Zdena Vrňatová)

Nadšení z konce války a okupace 
dávali lidé najevo také házením bezo-
vých květů a pak i jetele. Jak přesně se 

neštěstí stalo, není jasné. Nejčastěji 
se uvádí, že jeden z tanků se sklouzl 
po větvoví bezu, který slavnostně 
pokryl tehdy již asfaltovanou silnici. 
Písnický kronikář vysvětluje, že tank 
jel ohromnou rychlostí: „…dostal po-
jednou smyk, odbočil poněkud ze smě-
ru své jízdy před křižovatkou obce Li-
buš – Kunratice a ačkoliv jej řidič svojí 
duchaplností v tomto okamžiku vyrov-
nal, nezůstalo to bez následku.“ Je ale 
možné, že bezové květy zakryly řidiči 
hledí a ten na silnici neviděl. Nelze 
opominout ve válečných podmínkách 
ani vliv alkoholu a po dlouhé cestě 
únavu vojáků.

„Zabití a zranění osob“
„Moje sestřička Jana byla na mís-

tě mrtvá, maminka a druhá sestřička 
Táňa byly těžce zraněny a převezeny do 
Thomayerovy nemocnice. Týž den v 19 
hod večer Táňa umírá.“ (Alena Lang-
müllerová)

Podle svědectví chtěl velitel tan-
kistu na místě zastřelit, že najel do 
lidí, ale Češi se za něj postavili. Ná-
sledující vůz naložil zraněné a vojáci 
je odvezli do Prahy k ošetření. O ži-
vot přišla děvčátka Jana Černíková 
(*24. 1. 1939 − †9.5.1945) a Antonie 
Černíková (*23. 4. 1940 − † 9. 5. 1945) 
v důsledku vážného pohmoždění obli-
čeje a končetin. Zabita byla také paní 
M. Tomšová a paní Marie Černá. Váž-
ně zraněny byly Vlasta Šmejkalová 
a Anna Nováková (*31. 10. 1894), která 
v roce 1985 vzpomínala na osvoboze-
ní takto: „Den osvobození jsem prožila 
špatně. Byla jsem vítat Sovětskou ar-
mádu, která jela od Benešova na po-
moc Praze. U křížku jeden tank dostal 
smyk a vjel do davu lidí, kde jsem stála 
i já. Odvezli mne do nemocnice a tam 
jsem osvobození proležela, jsem ráda, 
že v míru žiji doposud.“

Kolona tanků místem projížděla 
ještě několik dalších hodin.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: Alena Langmüllerová,  
Slovácký deník, zpravy.aktualne.cz, 

Česká televize
Informační zdroje: Písnická kronika 

(struktura, názvy podkapitol), libušská 
kronika, kunratická kronika, rozhovor 
se Zdenou Vrňatovou, korespondence 

s Alenou Langmüllerovou, publikace 
Žijí mezi námi.

ROK 1945 V NAŠICH OBCÍCH (5)
NEŠTĚSTÍ U TŘÍ SVATÝCH
Také na Libuši, stejně jako v Břežanech či Písnici, přinesl 9. květen roku 1945 
kromě osvobození tragickou událost. Neštěstí způsobily paradoxně právě ví-
tané přijíždějící ruské tanky. V povědomí obce zapomenuto nebylo.  
Popisuje se však mimořádně těžce.

Poslední foto pořízené dne 9. května 1945 − maminka stojí i s dětmi u domu 
Kouckých proti dnešnímu ÚMČ Praha-Libuš s paní Holubovou.

Jana a Táňa 2. února 1945. Hrob v Kunraticích.

Vyčerpaní vojáci usnuli po dlouhé cestě

Jak probíhalo vítání přijíždějících tanků, dobře zachycuje fotografie z města 
Libochovice.
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Po celé republice je rozmístě-
no 253 127 kontejnerů na třídění 
odpadů, což dává možnost třídit 
odpad 10 483 885 obyvatelům 
(99 %). Průměrná vzdálenost 
k nádobě je 99 metrů. Přesto se 
recykluje pouze 75 % obalů a 7 
z 10 PET lahví.

Téměř všechny druhy odpad-
ků lze recyklovat. Výjimkou jsou 
snad jen kombinované obaly, 
které od sebe nelze jednoduše 
oddělit (plata od léků, řasenka, 
obal od zubní pasty) nebo zne-
čištěné materiály (mastný papír, 
pleny, použité papírové kapes-
níky). Plastové láhve, např. od 
oleje, je ale možné vypláchnout 
a vytřídit. Dokonce i použitý ku-
chyňský olej lze odevzdat.

V naší městské části se na-
chází celkem 42 stanovišť se 
sběrnými nádobami a množství 
dalších je v sousedství našeho 
katastru na Praze 12. Vesměs 
všechna naše stanoviště jsou vy-
bavena kontejnery na papír, sklo, 
plasty a nápojové kartony. Navíc 
jsou ve dvoře za poštou na adre-
se Libušská čp. 1 (před úřadem) 
umístěny sběrné nádoby na ob-
lečení a elektroodpad. Baterie 
lze odevzdat např. ve vestibulu 
úřadu městské části v ulici K Lu-
kám 664. Pro objemný odpad 
jsou několikrát do roka přistavo-
vány velkoobjemné kontejnery, 
jejich rozpis vždy s předstihem 
přináší časopis i web MČ: www.

praha-libus.cz. Např. v tomto 
čísle naleznete v rubrice Radnice 
adresy sběrných dvorů a také in-
formace o sběru nebezpečného 
odpadu.

Mimořádně se náš úřad po-
stavil k otázce bioodpadu. Ne-
jenom velkoobjemné, ale také 
nové kontejnery, které městská 
část zakoupila v rámci projektu 
„Neplaťte za bioodpad – kom-
postujte sami“, byly na podzim 
přistaveny ke svozu biologicky 
rozložitelného odpadu. Každý 
má také stále možnost zažádat 
o kompostér zdarma. Více infor-
mací o tomto projektu je uveřej-
něno opět na webu MČ.

Začátkem ledna začne být ak-
tuální svoz vánočních stromků, 
které je možné volně odkládat 
vedle stanovišť kontejnerů (na 
tříděný odpad a na sídlištích i na 
směsný odpad), a to nejlépe den 
před svozem komunálního od-
padu. Vysloužilé umělé stromky 
patří do sběrných dvorů.

Vážení občané, sledujte s námi 
své okolí a pomozte radou těm, 
kteří ponechají vysloužilý náby-
tek na stanovištích komunální-
ho odpadu, směsný odpad vha-
zují do kontejnerů na kartony 
nebo netřídí odpad vůbec.

Matěj Kadlec
Foto: Matěj Kadlec

Informační zdroje: www.jaktri-
dit.cz (odst. 1 a 2, grafy), ÚMČ 

Praha-Libuš 

JEŠTĚ NÁM TO NEJDE
V letním čísle časopisu jsme přinesli článek k třídění odpadu s názvem 
S odpadem na dvůr, ne do ulic. Odvoz vysloužilého nábytku je však 
stále problém. Třídění odpadů bohužel také.
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Prostě mám knížky ráda a utra-
tím za ně spoustu peněz. Někdy si 
ale koupím knihu, od které jsem če-
kala něco jiného, nebo jsem dostala 
knihu, kterou už mám, nebo prostě 
potřebuji udělat místo pro nové pří-
růstky a vyřadit knihy, které prav-
děpodobně už nikdy nevezmu do 
ruky. A tak mě před pár lety napad-
lo, že by bylo fajn, kdyby se u nás na 
Libuši konala burza knih, kde by si 
lidé mohli nepotřebné knihy nabíd-
nout, vyměnit, nebo naopak výhod-
ně knížku pořídit. Navíc čtenářství 
je na ústupu a potřebuje podpořit, 
což dokládají kampaně jako Celé 
Česko čte dětem, viz celeceskoc-
tedetem.cz, či Čtení pomáhá, viz 
www.ctenipomaha.cz.

Spolu s Vlaďkou Tomáškovou, 
tajemnicí Sokola Libuš, se povedlo 
uspořádat první burzu knih v Soko-
le Libuš. Nechtěly jsme to pojmout 
jako jednorázovou akci, ale založit 

tradici a burzu pořádat pravidelně 
dvakrát ročně. Ráda bych se s vámi 
podělila o postřehy z již proběh-
lých burz, a pomohla tak rozšířit 
povědomí o rozsahu této akce.

Burza trvá dvě hodiny 
(18.00−20.00 hod), za místo se nepla-
tí, ale můžete zanechat dobrovolný 
příspěvek. Prodávající si své knihy 
prodávají sami. Většinou nabízejí 
mnoho zajímavých knih za symbolic-
ké ceny (koruny, maximálně deseti-
koruny), přestože původní pořizovací 
cena mnohdy pouze jednou přečte-
ných knih činí stokoruny. K mání jsou 
dětské knihy, encyklopedie, odborné 
knihy, beletrie, často i povinná litera-
tura pro školáky a studenty. Klidně 
zde pořídíte dárek, protože mnoho 
knih je jako nových. Dokonce knížky 
prodávaly i nakupovaly děti za do-
hledu svých rodičů.

Největší „obchody“ zde často 
dělají prodávající mezi sebou. Já 

sama si vždy za pár korun odnesu 
knížky jako dárky, knížky, které si 
sama chci přečíst, či knížky, které 
užiji v práci učitelky mateřské ško-
ly. A pak jsou tu knížky, které pro-
dávající na burze zanechají, pokud 
se je nepodaří prodat. I ty najdou 
své čtenáře. Vlaďka Tomášková je 
pečlivě zaeviduje a nabídne Školní 
knihovně či Diakonii, kde dojdou 

dalšího smysluplného využití.
Takže vám vřele doporučuji udě-

lat si čas a navštívit další burzu 
v Libušské Sokolovně na jaře 2016.

Do nového roku vám přeji vše 
dobré a libušské burze knih další 
nové přívržence.

Eliška Leblová
Foto: Eliška Leblová

V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ PROBĚHLA ČTVRTÁ BURZA KNIH
Mám ráda knihy. Mnoho informací hledám na internetu, ale stojím si za 
tím, že není příjemněji strávené lenošení než s knížkou v posteli nebo na 
pohovce. A ještě příjemnější je společné čtení spolu s blízkými.

Voltaire: Candide
ISBN 978-80-7388-002-6

Autor zde s filosofickou ironií 
popisuje pestrý a dobrodružný ži-
vot svých postav, jejich neutucha-
jící lásku a pestrá dobrodružství. 
Dílo je rovněž kritikou soudobé 
společnosti (soudobé samozřej-
mě tehdy, v žádném případě dnes). 
Dílo je zároveň nelítostnou kriti-
kou Voltairova staršího takřka vrs-
tevníka Jean-Jacquese Rousseaua 
(1712−1778), jehož kosmický opti-
mismus je v tomto díle představo-
ván filosofem Panglosem tvrdícím, 

že vše je zařízeno dobře, i když se 
nám daří špatně a „tento svět je 
nejlepší ze všech světů“…

U starého francouzského filoso-
fa dostává ten optimismus na frak. 
To jiný francouzský klasik Romain 
Rolland (1866–1944), držitel Nobe-
lovy ceny za literaturu (1915), se ve 
svém snad nejklasičtějším románu 
Dobrý člověk ještě žije (Colas Breu- 
gnon, 1919) s optimismem vypo-
řádává trochu jinak. Ve šťastném 
období této civilizace po skončení 
„Velké války“.

Romain Rolland:  
Dobrý člověk ještě žije
ISBN 978-80-7390-291-9

Přenesme se s Romainem 
Rollandem v prostoru i čase. Do 
krásného Burgundska, v první po-
lovině sedmnáctého století. Žije 
tam stárnoucí truhlář a řezbář Co-
las Breugnon, který miluje nejen 

svou práci, ale i dobré jídlo, pití 
a krásné ženy. Díky svému neu-
tuchajícímu optimismu si dokáže 
poradit s osudem, který ho nešetří. 
Svým optimismem překoná požár 
v dílně, morovou ránu i tragickou 
ženinu smrt. A láskou k životu do-
káže nakazit i okolí… Zkrátka Ro-
main Rolland tu čtenáři s lehkostí 
a nadhledem napovídá, že někdy se 
stačí spokojit s málem a prostě si 
užívat života.

Tolik o optimismu u klasiků. Sou-
časný autor to má s optimismem 
těžší a vědečtější už proto, že je tře-
ba, jak už bylo řečeno, být korekt-
ní i za cenu křečovitosti. Je tak na 
tom třeba americká autorka Logan 
Langmeierová v práci Řekněte si 

ano aneb Pozitivní energie jako ces-
ta k úspěchu.

Logan Langmeierová:  
Řekněte si ano
ISBN 978-80-265-0047-6

Přečtěte si tuto knihu, pokud 
chcete dosáhnout nekonečně pro-
duktivní energie a extrémního opti-
mismu. Už proto, že autorčina rov-
nice energie a optimismu by vám 
mohla poradit, jak dělat méně (prá-
ce a chyb), ztrácet méně času a klidu 
a zároveň získávat mnohem více…

Jen aby, pomyslíte si možná jako 
já. Ať je to, jak je to, je asi ten opti-
mismus jedno z našich možných vý-
chodisek, i když v něj moc za tohoto 
stavu věcí asi nevěříme…

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 113
DO NOVÉHO ROKU SNAD S OPTIMISMEM…
…v tomto multi-kulti korektním světě? Už starý Voltaire (vlastním jménem 
François-Marie Arouet, 1794–1887) uveřejnil už v roce 1759 filosofickou 
novelu Candide aneb Optimismus, která se už i v Čechách dočkala mnoha 
překladů, vydání i divadelních zpracování. Pravděpodobně poslední vydání 
je toto v překladu Radovana Krátkého (1921−1973), vynikajícího až nesmr-
telného překladatele z francouzštiny.
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HODINA ZPĚVU
Vážení spoluobčané, v závěru 

uplynulého roku jsme společně 
prožili krásná adventní setkání, 
svatomikulášské oslavy i svá ztiše-
ní ve sváteční den narození Páně. 
Nyní na počátku nového roku mi 
dovolte pozvat vás na setkání při 
Hodině zpěvu, na níž pod vede-
ním sbormistra zazní známé písně 
a melodie pro radost a potěšení. 
Vážení přátelé, chcete-li si uchovat 
a prodloužit krásné chvíle sváteč-

ních dní a neupadnout příliš rychle 
do stereotypního stresu pracov-
ního běhu, zveme vás na Hodinu 
zpěvu ve středu 13. ledna v 18 ho-
din do Klubu Junior, ul. Na Okruhu 1 
na sídlišti Písnice, těšíme se na vás. 

Ing. Lenka Koudelková

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST
NOVOROČNÍ JÓGA

Od ledna 2016 pokračují každý 
čtvrtek vždy od 18 hodin pravidel-
né lekce jógy.

Jóga je životní filozofie o pohy-
bu stará tisíce let. Díky ní se může 
o své duševní i fyzické zdraví sta-
rat úplně každý bez ohledu na věk 
a ohebnost těla. Pravidelné cvičení 
jógy přináší pocit příjemně prota-
ženého, posíleného těla a zároveň 

větší duševní vyrovnanosti a klidu.
Lekce jógy se skládají z několika 

vzájemně propojených částí: de-
chová cvičení, pozice, cvičení kon-
centrace, relaxace.

Praktikováním jógy se naučíte 
pozorněji naslouchat svému tělu 
i duši a z lekce odejdete spokoje-
ní, příjemně naladění a naplnění 
energií.

Mgr. Petra Šulcová, lektorka

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz / Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, tel.: 604 273 968
kjunior@centrum.cz

OSOBNÍ POZVÁNÍ  
DO VAŠICH SCHRÁNEK
Rádi bychom pozvali obyvatele Libuše a Písnice 

též na setkání organizovaná v průběhu roku 2016 

městskou částí Praha-Libuš pro různé věkové ka-

tegorie, na která vám budou doručeny pozvánky 

aktuálně přímo do vašich poštovních schránek.

VALNÁ HROMADA
Výkonný výbor Sboru dobrovol-

ných hasičů Libuš zve všechny své 
členy na výroční valnou hromadu, 
konanou v sobotu 16. ledna 2016 
od 10 hodin v restauraci U Hertlů, 
Libušská 393/225, Praha-Libuš.

HASIČSKÝ PLES
Sbor dobrovolných hasi-

čů v Libuši vás srdečně zve na 
hasičský ples, který se koná v so-

botu 6. února 2016 od 20 hodin 
v libušské sokolovně. K tanci a po-
slechu bude hrát hudební skupina 
Bueno. Občerstvení a bohatá tom-
bola zajištěna. Předprodej vstupe-
nek bude zahájen 13. ledna 2016, 
po předchozí domluvě na tel.: 777 
867 000 a v den plesu od 17 hodin 
v sokolovně. Cena vstupenky je 
150 Kč. Těšíme se na vaši účast.

Za SDH Libuš Pavel Mráz

SDH LIBUŠ
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VÝBĚR Z PROGRAMU

Leden
6. 1.  ST  Sportování pro nej-
menší s Luckou – přijďte si zacvičit 
a zaskákat si.
12. 1.  ÚT  Tvoření pro nejmenší – 
s Veronikou si něco hezkého vyrobíte.
18. 1.  PO  Do nového roku s no-
vým účesem – přijďte si nechat 
udělat nový účes s možností hlí-
dání vašeho děťátka po dobu stří-
hání. Dopoledne 9:00−12:00 a od-
poledne 16:00−18:40, vždy po 40 
minutách. Cena stříhání dle délky 
vlasů (249−329 Kč), hlídání dětí 50 
Kč. Nutnost přijít s umytými vlasy. 
Rezervace času na kuratkomc@
seznam.cz.
19. 1.  ÚT  Vyrábíme s Veronikou 
– přijďte si něco hezkého vyrobit.
25. 1.  PO  Zpěv a tanec pro nej-
menší – s Janou si zaskáčete a pro-
cvičíte hlasivky.

26. 1.  ÚT  Šikovné ručičky – s Ve-
ronikou si něco hezkého vyrobíte.
27. 1.  ST  Sportujeme s Luckou – 
přijďte si zasportovat.

Únor
22. 2.  PO  Masopustní karneval 
– začátek v 16:00, nutnost před-
chozí rezervace. Více informací na-
leznete v únorovém programu MC 
Kuřátko.

Těšíme se na vaši návštěvu!

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

Za MC Kuřátko  
Ing. Vendula Audolenská

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

MC Kuřátko pro vás připravilo akci:

Do nového roku 

s novým účesem

pondělí 18.1.2016

9:00-12:00 a 16:00-18:40

MC Kuřátko, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš

MC Kuřátko Vás zve na akci: Do nového roku s novým účesem. 
Jedná se o dopolední a odpolední stříhání vlasů s možností hlídání 
vašich dětí. Cena stříhání: vlasy s délkou po ramena 249 Kč, vlasy
s délkou pod ramena 329 Kč, hlídání dětí po dobu stříhání 50 Kč. 
Na akci je nutné se předem objednat a rezervovat si čas stříhání. 
Nutnost přijít s již umytými vlasy.
Časy stříhání: 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00.
Rezervujte si čas na: kuratkomc@seznam.cz.

Zahajujeme již šestnáctý rok čin-
nosti zdejšího klubu seniorů. Pro-
šlo jím dosud nejméně 150 senio-
rů, kterým jsme zpříjemnili podzim 
života i tím, že se s námi podívali 
na výlety po české zemi, pobýva-
li s námi v klubu, kde jsme se těši-
li na jejich návštěvu. Nikdy neza-
pomeneme, čím nám byli i ti, kteří 
už odešli, vždy vzpomínáme. Ty, 
kdo pro zdravotní potíže nemohou 
v současné době docházet, ačkoli 
by rádi, pozdravujeme a doufáme, 
že se jejich stav zlepší a opět se 
uvidíme v našem klubu nebo při vý-
jezdech do okolí, kde není potřeba 
příliš chodit, ale jistě i takový výlet 
potěší výhledem po kraji, po naší 
krásné zemi.

PŘIPRAVUJEME V KLUBU
5. 1.  Zahájení klubu a vše, co s tím 
souvisí.
12. 1.  První letošní přednáška − 
p. prof. Randová o oteplování naší 
země a konferenci v Paříži.
17. 1.  Zajímavé čtení pro zasmání, 
nebo promítnutí krásného filmu.
26. 1.  Druhá přednáška − p. prof. 
Samcová o geografii Jižní a Severní 

Ameriky (vznik pohoří, státy od Ka-
nady po Chile).
2. 2.  Oslava narozenin – podrob-
nosti v klubu dne 26. 1.

PLÁNUJEME VÝLETY A POBYTY
Prosíme, sledujte časopis U nás, 

v březnovém čísle budou zveřejně-
ny všechny plánované výlety s po-
byty a cenami. Předběžně počítá-
me s následujícími:

 Jizerské hory, Penzion Kitty,  
5.−12. 4. 2016, týden s výlety 
a programy pro 15 osob,  
odjezd z Písnice.

 Jívka, Penzion p. Kobra,  
22.−24. 4. 2016

 Sloup v Čechách, 3.−8. 5. 2016. 
Změna programu vyhrazena!

 Zahrádkářský zájezd, 22.−23. 5. 
2016. Kam? Ještě se plánuje.

Jednodenní akce Klubu Senior: 
Žižkovská věž s občerstvením a vý-
hledem na Prahu, návštěva výstavy 
na Hradě dle návrhu p. Randové, 
návštěva lázní Mšené s exkurzí atd.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

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.

LEDEN VEFOOD STORYKUNRATICE
  Ovoce a zelenina v BIO kvalitě  Domácí fresh džusy

  Vynikající polévky dle denní nabídky  Výběrové šunky a sýry
  Skvělé pečivo z pekárny Krusta  Bezlepkový sortiment

( (

inzerce

Název firmy, poskytované služby Adresa, otvírací 
doba

Kontakty

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

Realitní kancelář − prodej bytů, 
domů, pozemků, zdarma realitní 
poradenství

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

Václav Kastner − Fincentrum, 
kompletní finanční poradenství, 
hypoteční úvěry s nejnižší sazbou 
na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Kreslení − malování, pořádám 
kurzy volného, rekreačního 
nebo profesionálního kreslení 
a malování

Písnice
Po−Ne, po 
domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

Ladislav Nekola – zednictví
veškeré zednické a obkladačské 
práce, koupelny, plovoucí podlahy 
a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

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

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě 
kdykoliv

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

HPV gastop, s. r. o. – topenářské, 
instalatérské a plynařské práce 
včetně revize plynovodů

Libuš
U Libušské 
sokolovny 373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

Kosmetika Michaela Nováková 
– kosmetické služby za příznivé 
ceny, kvalitní kosmetikou Alcina

Libuš
K lesu 42

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

Travino, v. o. s. – deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce; likvidace 
vosích a sršních hnízd; ochrana 
budov proti usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová německý 
jazyk − překlady a tlumočení, 
soudně ověřené překlady, výuka 
němčiny pro děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Superdiskont, s. r. o., velké značky 
za malé ceny, domácí a zahradní 
potřeby, Fiskars, Leifheit, Emsa, 
kancelářská křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po, St, Pá 
8:30−19:00
Út, Čt 8:30−17:30

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

WineWorld.cz − specializovaný 
e-shop pro prodej kvalitního 
vína z celého světa, zážitkové 
degustace, doplňkový sortiment

Libuš
Libušská 115/213
Po−Pá 9:00−17:00

734 575 902
Objednavky@wineworld.
cz
www.wineworld.cz

Připravil Vojtěch Kolář

Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny dosavadní inzerenty, aby redakci potvrdili správnost údajů, které vyšly v čísle 2015/7−8, případně oznámili nové 
znění inzerátu. Nadále budeme uvádět pouze firmy s údaji potvrzenými či aktualizovanými 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 v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá 
firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.



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

 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

Vážení rodiče,
jmenuji se Jarka, jsem čilá 

důchodkyně a nabízím 
od ledna 2016 pravidelné 

každodenní hlídání na 
Praze 4 dítěte od 2 let. Mám 
velmi dobré vztahy s dětmi, 

5 let praxe, z toho 4 roky 
v mateřské školce a jeden 

rok soukr. hlídání.
Jednalo by se o pondělí 

až pátek na 6 až 8 hodin. 
V případě zájmu volejte  

na: 737 685 594.
Těším se na spolupráci.

inzerce

ÚČETNÍ KANCELÁŘ 
NABÍZÍ komplexní vedení 

účetnictví, daňové evidence 
včetně silniční daně, DPH 
a mezd. Pro klienty, kteří 

jsou povinni vést daňovou 
evidenci, je pro rok 2016 

nabízena 20% sleva.
Podrobnosti na:  

www.ucto-mzdy.cz, 
případné dotazy  
tel.: 603 847 941, 

pavelstranik@volny.cz.

inzerce


