
INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
CHYSTÁ SE PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
TERMÍNY KONTEJNERŮ NA ODPAD
SÍDLIŠTĚ PÍSNICE: LOKALITA S OTAZNÍKEM

3 | 2016

LIBUŠ  
A PÍSNICE

 1| Starou Písnici opět rozveselil masopustní průvod.
 2| V Sapě se slavil staročeský masopust a příchod roku ohnivé opice.
 3| Z novoročního cvičení misogi v Klubu Junior.
 4| V základních školách se rozdávalo pololetní vysvědčení.
 5| Libušská zasedačka hostila gurmánské večery.
 6| Na 35. Pohrom se vydaly bezmála tři stovky účastníků.

Foto: Marie Štaflová, Kryštof Štafl, Michal Hájek, Soňa Štefanová,  
Jana Martínková a Milan Černý
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Projekt MČ Praha-Libuš "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 

2016" je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu "Projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016".

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 6

Fotoreportáž Kryštofa Štafla

FESTIVAL LUNÁRNÍHO ROKU A STAROČESKÉHO MASOPUSTU
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SLOVO STAROSTY

Program sestavený z vietnam-
ských i českých prvků doplnily oblí-
bené ochutnávky gastronomických 
specialit, ukázky umění řemesel 
obou národů a tvořivé dílny pro děti 
i dospělé s výrobou masopustních 
škrabošek, vietnamských lampionů 
a asijských hadů. Výzdoba sálu stále 
připomínala velké oslavy příchodu 
nového lunárního roku a provedla 
nás směsicí barev, květin a asijských 
motivů. Program obsahoval tradiční 
vietnamská i česká vystoupení.

Pro české návštěvníky bylo zá-
žitkem zhlédnout impozantní lví 
tanec a poznat lidový vietnamský 
dětský soubor z Brna při tanečním 
vystoupení. Kontrastem k tradi-

cím bylo vystoupení vietnamské 
zpěvačky Sandry a zejména hipho-
pového dua Fugi a Kenny, které 
všechny rozhýbalo a vneslo moder-
ní rytmy do klasických vystoupení. 
Za staročeský masopust nechyběla 
v programu lidová muzika, folklór-
ní tance, masopustní masky, sou-
boj medvědů a žonglérské vystou-
pení tria Cink, Cink, Cirk. Průvod-
cem večera se kromě česko-viet- 
namské moderátorské dvojice sta-
la také ohnivá opice, znamení le-
tošního lunárního roku.

Návštěvníci měli během večera 
možnost přispět na Organizaci „E“, 
která pomáhá lidem s epilepsií, má 
sídlo na Kamýku v Praze 12 a půso-

bí celorepublikově. Její klienti vy-
rábějí krásná květinová aranžmá. 
Kdo přispěl, mohl získat některou 
z drobných cen nebo na konci veče-
ra vyhrát třeba poukaz do restaura-
ce Dong Do v hodnotě tisíc korun.

Už od začátku programu se sál 
zaplnil diváky a bylo tomu tak po 
celý večer, na jehož konci se všich-
ni diváci i účinkující spojili do vel-
kého kruhu a společně si zatančili 
na českou lidovou písničku. 

Soudě podle ohlasů návštěvníků 
si troufáme tvrdit, že letošní fes-
tival byl úspěšný, provedl přítom-
né slavnostmi obou národů a uká-
zal pestrost a rozmanitost zvyků 
a tradic. Každý si přišel na své. Di-
váci z řad seniorů vysoce ocenili 
například radostně podané české 
lidové písně. Milovníky soustředě-
ného klidu, a nejen je, zase potěšilo 
pozorování kaligrafa, který komu-
koli na přání před očima vytvořil 
grafickou památku na tento večer.

Festival se uskutečnil díky pod-
poře městské části Praha-Libuš, 
Svazu Vietnamců v ČR, společnosti 
Saparia, a. s., a Ministerstva vnit-
ra ČR v rámci projektů na podporu 
integrace. Dalším z partnerů byla 
společnost WineWorld.CZ se síd-
lem v Libuši, která zvala přítomné 
k ochutnávce svařeného vína.

Děkujeme také spoustě dobro-
volníků z řad Čechů i Vietnamců, 
kteří se do organizace akce zapo-
jili, týmu kuchařek ze školní ku-
chyně Základní školy s rozšířenou 
výukou jazyků v Písnici za napeče-
ní sladkého masopustního pečiva, 
řeznictví pana Melichara z Libuše 
za zajištění zabijačkových specialit 
a dalším ochotným místním lidem.

Těšíme se na setkání na dalších 
komunitních akcích.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

VESELÝ MASOPUST SPOLEČNĚ SE SLAVNOSTNÍM  
NOVÝM LUNÁRNÍM ROKEM
Únorový čas v letošním roce opět propojil svátky radosti dvou národů: 
Čechů v podobě staročeského masopustu a Vietnamců (potažmo všech 
asijských národů) při oslavách nového lunárního roku. Na Libuši jsme je 
oslavili společně v rámci jedné akce již potřetí − Festival lunárního roku 
a staročeského masopustu se uskutečnil v pátek 12. února 2016 v podve-
černích hodinách ve společenském sále restaurace Dong Do.

Vážení občané, v pátek 12. 
února se uskutečnil již tře-
tí ročník festivalu asijské-

ho lunárního roku a staročeského 
masopustu. Jakkoliv se jedná o dvě 
zdánlivě nesourodé slavnosti a je-
jich spojení může na první pohled 
působit poněkud bláznivě, tato 
akce si už našla své věrné přízniv-
ce a letos byla účast místních i ná-
vštěvníků zdaleka největší. I letos 
jsem měl možnost na této akci po-
zdravit své spoluobčany, z nichž 
někteří se mi svěřili, že díky ní se 
poprvé ocitli v Sapě. Skvělá vystou-
pení českých i vietnamských herců 
a muzikantů a výborné pochoutky 
z kuchyní obou národů jsou vyni-
kající příležitostí, jak se navzájem 

lépe poznat. Když jsme před třemi 
roky tuto akci připravovali poprvé, 
nebyl jsem si jistý, zda si najde své 
diváky, kteří by se přišli podívat 
i opakovaně. Po letošním ročníku 
mě veškeré obavy opustily. Všem 
občanům vietnamské národnosti 
přeji dobrý rok ohnivé opice! A ti 
z vás, kteří jste na tuto akci ještě 
nikdy nezavítali, rozhodně si ji ne-
nechte ujít příští rok! Stejně jako 
letos budete odcházet obohaceni 
o nevšední kulturní i kulinářské zá-
žitky a na vlastní oči se přesvědčí-
te, že integrace vietnamské komu-
nity probíhá velmi úspěšně a má 
svůj zákonitý vývoj.

V únoru jsme obnovili bezplat-
nou právní poradnu pro občany. 
Již v předchozím čísle jsme tuto 
skutečnost inzerovali, ale je jis-
tě dobré ji zmínit několika větami 
ještě jednou. Tuto službu jsme již 
v minulosti nabízeli a z vašich po-
chvalných ohlasů bylo zřejmé, že 
je pro vás přínosná. Bohužel ad-
vokát, který poradnu vedl, se před 
časem odstěhoval z Prahy a s jeho 
odchodem tato služba zanikla. 
Nyní jsme činnost poradny obno-
vili a občanům naší městské části 

je k dispozici každé pondělí od 15 
do 17:30 hodin v budově Úřadu MČ 
Praha-Libuš v ulici K Lukám. Pokud 
tuto službu využijete, prosíme vás 
o zpětnou vazbu, nejlépe elektro-
nicky na adrese: starosta@praha-
-libus.cz. Bezplatnou právní po-
radnu pro nás nyní vykonávají dva 
mladí muži, z nichž jeden je Viet- 
namec perfektně hovořící česky 
i vietnamsky, a tak se na ni mohou 
obracet i občané vietnamské ná-
rodnosti.  

Integrace jiné komunity do vět-
šinové společnosti je vždycky časo-
vě i finančně náročným procesem. 
I proto jsme letos podali grant do 
dotačního titulu Ministerstva vnit-
ra ČR na integraci cizinců. Z tohoto 
projektu financujeme nejen spo-
lečenské akce, ale především asis-
tenty do škol. Rád bych touto ces-
tou poděkoval všem, kteří projekt 
připravili a kteří jej v praxi realizují. 
Věřím, že každá koruna vložená do 
integrace dětí se nám v budoucnu 
několikanásobně vrátí. Chce to čas, 
peníze a dobrou vůli na obou stra-
nách a obrovské pracovní nasazení 
našich pedagogů a lidí z nezisko-
vek. Všem vám moc děkuji. 

Srdečně vás všechny zvu na 
Oslavy jara do Písnice, které se 
uskuteční v pátek 1. dubna od 16 
hodin na prostranství před Zá-
kladní školou s rozšířenou výukou 
v Písnici a v přilehlém okolí, včet-
ně rybníka Obecňák, kam děti vy-
nesou Moranu, a symbolicky tak 
oslaví příchod jara.  Je to jedna 
z dalších akcí, kterou financujeme 
ze zmíněného grantu Ministerstva 
vnitra ČR. Hodně se v současné 
době diskutuje o hájení našich ev-
ropských hodnot. Diskuse je o to 
těžší, že patříme k zemím, jejichž 
obyvatelé mají velmi rezervovaný 
přístup k náboženství a církevním 
institucím, které jsou v jiných ze-
mích nositeli části těchto hodnot. 
Bylo by proto škoda, kdyby naše 
děti nepoznaly lidové zvyky spo-
jené s Velikonocemi, jako je malo-
vání vajíček či pletení pomlázek. 
Přijďte svým dětem ukázat zvyky 
našich dědečků a babiček. 

Těším se na setkání s Vámi a Va-
šimi dětmi

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

mailto:starosta@praha-libus.cz
mailto:starosta@praha-libus.cz
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Nezbylo nám než si sníh sami 
vyrobit z papíru, stejně tak sně-
huláky, vyprávět si o tom, jak sku-
tečná zima vypadá. Vydali jsme se 
do zimní krajiny s Maruškou z po-
hádky pro jahody, fialky, jablíčka, 
s Dlouhým, Širokým a Bystrozra-
kým jsme osvobozovali princeznu, 
šili jsme císařovy nové šaty…

Každý měsíc jsme zhlédli divadel-
ní představení. Pravidelně navště-
vujeme Sokolovnu, kde se zdokona-
lujeme v naší pohybové zdatnosti. 
Neminulo nás období nemocí, čtr-
náct dnů jsme se potýkali s nemoc-
ností dětí i personálu. V dobrém ko-
lektivu jsme ale vše zvládli.

Co nás čeká v nadcházejícím ob-
dobí? Divadelní představení nejsou 
žádná novinka, ale čeká nás eko-po-
řad o Velikonocích, který jsme získali 
za první místo ve sběru hliníku v loň-
ském roce. Těšíme se na preventivní 
pořad Policie České republiky. Před-
školáky čeká bezplatné vyšetření 
pohybového aparátu. Připravujeme 
spaní ve školce, rej masek, veliko-
noční dílnu a při příznivém počasí 
na horách a při zájmu rodičů víkend 
v Harrachově a také přijímání no-
vých děti do mateřské školy.

Ve spolupráci s MČ Praha-Libuš 
naše školka uspořádala seminář 
Jazyková podpora dětí s odlišným 
mateřským jazykem. Sešla se na 
něm početná skupina pedagogů 
a seminář byl velice úspěšný a pří-
nosný. Děkuji za spolupráci panu 
Kolafovi a paní Fruncové z úřadu 
městské části.

Živý plot z tújí na naší školní za-
hradě byl přerostlý, léta neudržo-
vaný, lípy v jeho blízkosti trpěly, 
hnaly do výšky za sluncem, místo 
aby se košatily do šíře. Naše zahra-
da byla tmavá, vlhká, všude jenom 
mech, trávy nám rostlo poskrovnu. 
Po dohodě se zahradníkem jsme 
proto živý plot snížili, zahrada se 
prosvětlila, lípy si oddechly, túje 
byly přihnojeny a nic jim nebrání 
v růstu. Chápu, že pohled z vyšších 
pater panelového domu před námi 
na nějaký čas není pěkný, jsou vi-
dět ořezané kmeny. Ale my jsme 
s dětmi v zahradě, kde si hrají, po-
třebují trávu, slunce, světlo. A naše 
zahrada prokoukla.

A čas běží, už se těšíme na jaro…

Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K LUKÁM
Letošní zima nás opět neobdarovala množstvím sněhu. Pravda, pár dnů 
jsme si užili hrátek se sněhem, postavili jsme sněhuláka, vybudovali iglú, 
ale za dva dny zbyla po našich výtvorech jedna velká kaluž. 

POZVÁNÍ K ZÁPISU
Blíží se zápisy do mateřských 

škol, a tak bychom vám rády přiblí-
žily MŠ Ke Kašně.

Mateřská škola se nachází 
v klidném prostředí „staré“ Písnice, 
v dosahu polí, lesů a luk. Máme dvě 
třídy po 28 dětech: Želvičky pro 
děti 3–5 let a Slůňata pro děti té-
měř předškolní, předškoláky a děti 
s odkladem školní docházky (5–7 
let). O děti se s největší pečlivostí 
starají čtyři paní učitelky (včetně p. 
ředitelky) a čtyři milé provozní za-
městnankyně.

Budova mateřské školy je dvou-
podlažní, v každém podlaží je pro-
storná třída s příslušenstvím. Sa-
mostatnou část tvoří hospodářský 
pavilon a technické zázemí. Dispo-
nujeme velkou členitou zahradou, 
jejíž dominantou je uměle vytvoře-
ný kopec, který využíváme zejmé-
na v zimních měsících k bobování. 
Děti mohou ke svým hrám dále 
využívat dvě zastíněná pískoviště, 

sportovní plochu a několik zajíma-
vých herních prvků.

Při tvorbě školního programu 
jsme vycházely z toho, že nejpři-
rozenější činností dítěte v tomto 
období je hra. Při ní vnímavý pe-
dagog pozná stupeň rozvoje osob-
nosti dítěte. Každá hra má moti-
vaci, pravidla a splňuje určitý zá-
měr. Poznáváme, jak dalece je dítě 
schopné se soustředit, být pozor-
né, tvořivé a nápadité, jak řeší ne-
úspěch či prohru. Motivujeme děti 
k tomu, aby poznávaly okolní svět, 
kamarády a samy sebe. Pomáhá-
me dětem rozvíjet řeč, učíme je 
naslouchat druhým a komuniko-
vat s nimi, ptát se, chápat okol-

ní svět. Je důležité učit děti uvě-
domovat si své emoce a umět je 
pojmenovávat. Pomocí tvořivých 
her zdokonalují jemnou a hrubou 
motoriku, pohybové dovednosti, 
smyslové vnímání, logické myš-
lení i výtvarné schopnosti. Pod-
něcujeme je, aby při tvořivé čin-
nosti projevovaly vlastní fantazii 
a nápady.

Nad rámec školního vzdělávací-
ho programu mohou děti navště-
vovat kroužky vedené externími 
lektory – Angličtina pro nejmenší, 
Flétna a Pohybová výchova. Během 
roku pořádáme pro děti spousty 
zajímavých akcí a programů (diva-
dla, ekologické programy, výlety, 

soutěže, exkurze ad.), každoročně 
vyjíždíme na školu v přírodě do 
krásného prostředí Harrachova.

Jsme si vědomy toho, že vycho-
vat šťastné a spokojené dítě je 
dlouhá a náročná cesta. Na začát-
ku stojí rodina a mateřská škola se 
přidává hned jako první pomocník. 
Spolupráce mezi rodinou a mateř-
skou školou je nesmírně důležitá 
a těší nás, že v naší mateřské škole 
je tradičně dobrá.

Sami se můžete přesvědčit, jak 
se nám toto vše daří.

Mgr. Ivana Koutná, ředitelka  
MŠ Ke Kašně, a kolektiv učitelek

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Zápis  
do Mateřské školy 

K Lukám
K Lukám 664/1a,  

Praha 4 – Libuš 

Vydávání potřebných 
formulářů pro zápis do naší 

MŠ bude probíhat: 

7. 3. − 11. 3. 2016  
od 13 h do 17 h

Příjem žádostí,  
přihlášek do naší MŠ: 

14. 3. − 15. 3. 2016  
od 13 h do 17 h

Žádosti ke stažení na  
www. msklukam.cz

Vydávání rozhodnutí  
do vlastních rukou:

4. 4. − 7. 4. 2016  
od 13 h do 17 h

v ředitelně mateřské školy

MŠ KE KAŠNĚ Rádi vás i vaše děti přivítáme u zápisu 
v Mateřské škole Ke Kašně. 

V době vyzvedávání přihlášek 

od 7. 3. do 11. 3. 2016 
si můžete prohlédnout prostory a prostředí 
v mateřské škole a paní učitelky vám rády 

odpovědí na vaše dotazy.
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Naše mateřská škola se nachází 
v klidné, zelení obklopené lokalitě 
mezi rodinnými domky u Kamýcké-
ho lesa. Mimo to se naše škola pyš-
ní krásnou zahradou s pískovišti, 
mlhovištěm, koloběžkovou dráhou 
a dalším vybavením. Součástí je i oh-
niště s lavicemi pro každoroční pod-
zimní táborák. Tato akce se těší stále 
větší oblibě a my máme radost, že se 
zde pravidelně schází naši současní 
i bývalí žáčci se svými rodiči.

Děti jsou ve třech třídách věkově 
smíšených (3−6 let). Třídy byly sta-
vebně upraveny a zmodernizovány. 
Vznikl lepší prostor a podmínky pro 
výchovně vzdělávací práci s dětmi 
a jejich bezpečnost. Ve všech třídách 
jsou moderně zrekonstruované dět-
ské umývárny, nový nábytek a vese-
le vymalováno. Máme nová lehátka 
a antialergické peřinky a polštáře.

Celý objekt byl osazen plastový-
mi okny, máme novou vlastní ply-
novou kotelnu, novou fasádu.

Výchovná filozofie je zaměřena 
na osobnostní orientaci, která re-
spektuje každého jednotlivce a sna-
ží se o jeho co nejlepší všestranný 
rozvoj, kdy převažuje trpělivost 
a důvěra k možnostem, které každé 
jednotlivé dítě má. Uplatňují se pro-
jevy uznání a celkově pozitivní mo-
tivace. Úzká je zde spolupráce s ro-
dinou. V zájmu co nejlepší přípravy 
dětí na vstup do základní školy spo-
lupracujeme se ZŠ a odborníky. Zalo-
žili jsme Klub předškoláka, kde paní 
učitelky dětem nabízí promyšlené 
a prožitkové seznamování s eko-
logií, poznávání Prahy, netradiční 
výtvarnou techniku a sportování 
v tělocvičně. V odpolední škole před 
školou jsou cíleně a záměrně rozví-
jeny schopnosti a dovednosti dítěte 
tak, aby přechod z MŠ do ZŠ byl pro 
dítě méně obtížný. Také pedago-
gicko-psychologická a logopedická 
poradna s námi spolupracují, takže 
můžeme ještě lépe připravit děti na 
vstup do školy, odstranit za spolu-
práce s rodiči případné nedostatky.

Mimo to je v jednotlivých třídách 
zvýrazněna: ve třídě Kytička výtvar-
ná a pracovní výchova, ve třídě Slu-
níčko relaxačně-sportovní výchova, 
ve třídě Čtyřlístek hudebně-drama-
tická výchova. Rodiče mají již při 
zápisu možnost zvolit, kterou z va- 
riant by si pro dítě přáli. Dalšími 
možnými aktivitami jsou kroužky: 
angličtiny, keramiky, plavání, brus-
lení, lyžování, tenis, hudební krou-
žek a sportovní kroužek. Samozřej-
mostí, kterou organizujeme ve spo-

lupráci s rodiči, jsou výlety, návštěvy 
divadel a koncertů, táborák, oslavy 
Mikuláše, Vánoc, Velikonoc, Dne 
dětí, ukázkové hodiny. Pokud bude-
te mít zájem, zveme všechny rodiče 
a jejich děti na prohlídku školky při 
akci Hrací dopoledne nebo při Dni 
otevřených dveří. Těšíme se na vás.

Více informací na: www.mslojo-
vicka.cz.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická

NAŠE TŘI TŘÍDY

Výtvarná třída − Kytička
Ve třídě Kytička se věnujeme 

všem činnostem, které harmonic-
ky rozvíjí osobnost dětí. Nejraději 
ale kreslíme a malujeme. Děti mají 
k dispozici výtvarný ateliér, kde 
si dle zájmu a bez spěchu mohou 
tvořit na volné, nebo dané téma. 
Nabízíme dětem možnost využití 
nových, méně obvyklých výtvar-
ných technik i práce s přírodní-
mi materiály, které prezentujeme 
na výtvarných soutěžích. Vedeme 
děti k tomu, aby se nebály výtvar-
ně vyjádřit své pocity a zážitky. Pro 
předškolní děti organizujeme vý-
tvarný kroužek, pracují na časově 
náročnějších výtvarných „dílech“ 
složitějšími technikami nebo kom-
binují několik technik dohromady. 
V Kytičce samozřejmě také zpí-
váme, tančíme, cvičíme, učíme se 
básničky, povídáme si, chodíme do 
přírody, ale hlavně si hrajeme. Jsme 
rádi, když děti do naší mateřské 
školy chodí rády, když jsou spoko-
jené a všechny činnosti probíhají 
v příjemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová  
a Dagmar Bumbalová, učitelky

Pohybově-relaxační třída  
– Sluníčko

U sluníček kamarádi zacvičí si 
vždycky rádi. Sportujeme, ne pro ví-
tězství, ale pro radost. Po celý den 
mají děti možnost pohybového vy-
žití, a tím zlepšování fyzické kon-
dice, proložené důležitou relaxací. 
Mezi oblíbené patří hudebně-po-
hybové hry, tanečky, prvky jógy, ob-
ruče, kuželky, švihadla, z nářadí pak 
žebřiny, kladina, trampolína. Favo-
ritem je však padák. Jsme šikovní 
na bruslích, na lyžích, chystáme se 
nově na tenis, jde nám plavání a cvi-
čení ve velké tělocvičně se nebojí-
me. Devizou je pak lesopark, kte-
rý máme u nosu a poskytuje nám 
spoustu sportovních zážitků. Rádi 
jezdíme na koloběžkách, ale často 

si také zazpíváme, baví nás malová-
ní, výlety a vyprávění pohádek. Zají-
máme se o všechno kolem nás.

Helena Böhmová  
a Bc. Kateřina Černá, učitelky

Hudebně-dramatická třída  
– Čtyřlístek

Čtyřlístek nabízí dětem zvýraz-
nění v hudební oblasti. V praxi to 
znamená, že ze třídy často uslyšíte 
melodie všeho druhu, ať ve formě 
audio nahrávek, nebo přímo vlast-
ní dětské realizace. Děti se učí pís-
ničky, které běžně neznají, stále 
mají k dispozici různé hudební 
nástroje. Hudba prolíná do všech 
činností, ať ve formě poslechu 
hudby, hudebních pohádek, cviče-
ní při hudbě, či v hudebním krouž-
ku, který v rámci rozšíření hudební 
náplně probíhá jednou týdně (ten 
mohou navštěvovat i děti z ostat-
ních tříd). Malí zpěváčci vystupo-
vali např. na Vítání občánků a po-
těšili rodiče při koncertu. Zájem 
o dramatickou výchovu podporu-
jeme výraznou četbou. Pohádky, 
písničky s velkým zájmem děti 
divadelně ztvárňují. Nenásilnou 
formou se učí veřejnému vystupo-
vání před větším publikem. Nejen 
výtvarná výchova s nepřeberným 
množstvím kreativních nápadů, 
ale i sportovní vyžití dělá dětem 
radost. Třídu Čtyřlístek navštěvu-
jí rády.

Dana Fáberová  
a Petra Dufková, učitelky

MŠ LOJOVICKÁ
Mateřská škola Lojovická 557/12, Praha-Libuš | www.mslojovicka.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
LOJOVICKÁ VÁS 
SRDEČNĚ ZVE

Den otevřených dveří
Zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do Mateřské 
školy Lojovická, na Den otevřených dveří dne 7. 3. 2016 v době od 8 
do 10 hodin a od 15 do 16.30 hodin. V této době si můžete vy i vaše 
děti prohlédnout prostředí mateřské školy. Pokud se rozhodnete 
přihlásit své dítě do naší mateřské školy, můžete si ihned, případ-
ně v dalších dnech, vyzvednout přihlášku. Pokud máte zájem ve 
školce dvě hodinky pobýt, je pro vás připravena doprovodná akce 
k zápisu Hrací dopoledne.

Hrací dopoledne pro děti
MŠ Lojovická zve všechny děti od 2 let a jejich doprovod na Hrací 
dopoledne ve dnech 9. 3., 10. 3. a 11. 3. 2016 od 9:00 do 11:00. Cena 
za jedno dopoledne činí 100 Kč. Věnovat se vám budou zkušené 
paní učitelky.
Přijďte si zkusit, jak by se líbilo vašim dětem v mateřské školce, se-
známíte se blíže s prostředím, které vaše dítě bude možná navště-
vovat od září 2016, přijďte se poradit v oblasti předškolní výchovy. 
Těšíme se na vás, nezapomeňte vzít dětem přezutí a pití. Pro velký 
zájem se, prosím, objednejte telefonicky na 241 471 378, osobně 
v MŠ nebo na e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz. Děkuje-
me také, že nám dáte vědět, že ač přihlášeni nedorazíte. Umožníte 
tím dalším zájemcům účast. Více na: www.mslojovicka.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka

ZÁPIS DO  
MŠ MEZI DOMY
Mezi Domy 373,  
Praha 4 − Písnice

Výdej přihlášek

7.−11. března 2016  
od 8:00 do 14:00 hodin

Příjem přihlášek

14. a 15. března 2016  
od 13:00 do 17:00 hodin

– přihláška musí být řádně 
vyplněná

– ředitelka školy kontroluje 
potřebné doklady

– OP zákonného zástupce 
dítěte, rodný list dítěte, 
popřípadě potvrzení 
o trvalém pobytu dítěte

– u dětí cizí státní příslušnosti 
je třeba navíc doložit platný 
cestovní doklad + kopii nebo 
průkaz k povolení pobytu 
dítěte v MČ Praha-Libuš, 
zákonný zástupce se dostaví 
osobně

Stáhnout přihlášku a dozvědět 
se více o naší škole je možné na:  
www.msmezidomy.cz.

Den otevřených dveří: 
9. března 2016 od 7:30 do 
9:45 a od 14:30 do 16:45

TĚŠÍME SE NA VÁS!

http://www.mslojovicka.cz
mailto:sykorova.mslojovicka@seznam.cz
http://www.msmezidomy.cz
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
V pondělí 1. února bylo v naší 

škole až do večerních hodin neob-
vykle živo. Důvodem byl zápis dětí 
do prvních tříd. Do školy pospíchali 
budoucí prvňáčkové se svými ro-
diči, často v doprovodu starších 
i mladších sourozenců, kteří si ne-
chtěli nechat ujít tuto důležitou 
a slavnostní chvíli. Většina dětí 
byla na zápis výborně připravena. 
Často děti na otázku: „Jak se jme-
nuješ?“ vychrlily nejen své jméno, 
ale i adresu bydliště. A tak, zatímco 
malí předškoláci horlivě odpovídali 
na „všetečné“ otázky paní učitelek, 
rodiče neslyšně a nevědomky spo-
lu s dítětem recitovaly básničky, 
starší sourozenci se mazácky ucu-
lovali a mladší vyjeveně kulili oči.

Budoucí prvňáčkové si v dopro-
vodu svých rodičů a prarodičů pro-
hlédli moderně vybavené třídy, po-
čítačovou učebnu, jídelnu a útul-
nou školní družinu.

Rodiče a děti ocenili naší školu 
rodinného typu a její umístění v roz-
lehlé zahradě. Zaujala je také nabíd-
ka prázdninového „Summer campu“ 
vedeného v anglickém jazyce.

Brzy nastane v životě předško-
láků důležitá změna – stanou se 
školáky a zůstanou jimi řadu let. 
Na úspěšném začátku velmi záleží 
a my na Základní škole s rozšíře-
nou výukou jazyků v Písnici udě-
láme pro úspěšný vývoj vašich dětí 
maximum.

Na závěr bych ráda popřála ro-
dičům moudrost při rozhodování 
a dětem milou paní učitelku a ta-
kovou školu, na kterou budou ještě 
i po letech rádi vzpomínat.

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 1.A

Foto: Marie Štaflová

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE
Začátkem ledna dokončilo de-

vět žáků naší 5. třídy školní kolo 
65. ročníku Matematické olympiá-
dy. Úspěšnými řešiteli se stalo pět 
z nich. Postoupili do obvodního kola, 
kde reprezentovali naši malou školu. 
Dne 19. ledna pak tradičně v ZŠ Na 
Planině změřili své schopnosti řešit 
netradiční logické úlohy s ostatními 
žáky pátých ročníků z Prahy 4.
Ze 79 účastníků dosáhli skvělých 
výsledků:
2.–3. místo Adam Olmer se 14 body 
(z max. 18 bodů)
4.–8. místo Jonáš Střelec se 13 body

Stali se tak úspěšnými řešiteli 
tohoto kola.

I další tři žáci však splnili naše 
očekávání a rozhodně se ve velké 
konkurenci neztratili!
29.–45. místo Tomáš Holý se 7 body
46.–57. místo Jozef Krištof s 6 body
57.–64. místo Barbora Krejčová 
s 5 body

Školní kolo Pythagoriády pro-
běhlo následně v pondělí 25. ledna. 
Zajímavé úlohy s tematikou Jur-
ského světa řešilo celkem 16 žáků 
5. třídy. Nejlépe se umístili:
1. místo Jonáš Střelec s 15 body 
(z max. 15 bodů)
2. místo Adéla Kolouchová s 11 body
3. místo Adam Olmer s 10 body

Blahopřejeme a věříme, že nej-
lepší nás opět budou reprezen-
tovat v obvodním kole, které se 
uskuteční během května.

Zuzana Schilhartová

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V PÍSNICI
V Písnici 4. února nebyla nuda. 

Byl masopustní průvod plný krás-
ných a někdy i trochu strašidel-
ných masek. Například: kostlivci, 
rytíři, čarodějnice, smrtky a tak 

dále. Šla s námi i mateřská škola 
a cestou nás provázel mírný déšť 
a vítr. Také s námi šel pan harmo-
nikář s harmonikou a medvěd. Byla 
zábava a po cestě jsme i tancovali. 
Masopustní průvod trval od 14 do 
15 hodin. Účastnily se ho 4 družiny. 
Udělali jsme si procházku po Pís-
nici a prošli jsme i kolem kačenek. 
Když jsme se vrátili do školy, čeka-
la nás sladká odměna. Ale museli 
jsme si ji vyprosit. Ťukali jsme na 
dveře a ozývala se jen jedna věta: 
„My chceme koblihy!“ A potom? 
Potom vyšla paní kuchařka a všich-
ni se hrnuli pro koblihy. Jako odmě-
na v té zimě to sedělo. Byly skvělé, 
cukrované a hlavně dobré. A nako-
nec jsme se šli ohřát do školy.

Ella Profousová, 3. třída

Masopust znamená, že se až do 
Velikonoc nesmí jíst maso, a to 
všechen druh. Ale lidi to už skoro 
nedodržují. Masopust se koná jed-
nou za rok. V našem průvodu školy 
Ladislava Coňka byly různé druhy 
masek, ale nejvíce bylo škrabo-
šek. Masopustu se zúčastnila také 
školka. Všichni měli pomalované 
obličeje. Když se jim přišel před-
stavit medvěd, jeden chlapeček 
se rozplakal. Medvěd se musel od-
maskovat. Ukázalo se, že je to uči-
tel počítačového kroužku. Zbytek 
cesty už proběhl bez nehody. Na 
konci byly od paní kuchařek výbor-
né koblížky, na kterých si všichni 
pochutnali.

Julie Strnadová, 3. třída
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

Děti ze školní družiny opět pletly šály na hrábích. Foto: Romana Dubová
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
28. LEDEN:  
POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

A je to tady! Půl roku rychle 
uteklo a opět jsme dostali hodno-
cení za naši práci a snahu.
Jak jsme byli spokojeni?
Bára: Čekala jsem dvě dvojky, ale 
mám samé jedničky, jsem spoko-
jená.
David H.: Z chování jsem čekal troj-
ku, protože docela lítám a peru se. 
Taky jsem čekal dvojku z matema-
tiky a češtiny! Nakonec mám samé, 
jsem spokojený.
Adélka: Myslela jsem, že bude 
dvojka z ČvS, ale mám samé!
Šimon: Čekal jsem samé jedničky 
a taky jsem je dostal.
Ada M.: Čekala jsem ošklivé znám-
ky, jen jedničku z Hv, ale vše dobře 
dopadlo.

Adam: Čekal jsem to, co jsem do-
stal, ale když jsem to dostal, tak 
jsem absolutně nespokojen, proto-
že nedostanu ten vytoužený drahý 
dárek!
Štěpán: Čekal jsem jednu dvojku 
a jednu trojku, ale když jsem viděl 
samé jedničky, tak jsem byl nespo-
kojený, protože chci ošklivé znám-
ky!!!
Eliška: Čekala jsem dvojku z ma-
tematiky, ale dostala jsem krás-
né známky. Miluji paní učitelku 
a ostatní učitele!

Připravila Jindra Němečková,  
třídní učitelka 2.B

Foto: Jindra Němečková

ANKETA:  
PRVNÍ POLOLETÍ V NEJLEPŠÍ 3. A
Jak ses ve třídě cítil/a? Podle svého 
pocitu vybarvi aktovky.

14 žáků a žaček vybarvilo všech pět 
aktovek, čtyři žačky a žáci vybarvili 
čtyři aktovky, jedna žačka vybarvila 
tři aktovky a pět žáků nebylo ve škole

Proč chodím rád/a do třídy 3.A?
Mám ve třídě kamarády a kama-
rádky. většina dětí
Třída je zábavná. Sun
Vím, že mě paní učitelka vždycky 
přivítá s radostí. Matěj Z.
Máme samé dobré třeťáky. Kačka
Máme paní učitelku Soňu a Janu. 
Klárka

Co mi ve třídě někdy vadí? Proč?
Mně nic ve třídě nevadí, protože 
jsme nejlepší 3. A. Matěj F.
Někdy se pohádám a pak mě to 
mrzí! Zuzka
Vadí mi, že nemůžeme kreslit na 
tabuli. Baví mě kreslit křídama. 
Kuba S.
Kluci za mnou pořád lezou. Jsou 
tím otravní. Verunka
Nejmenší děti mají třídy úplně na-
hoře, proto musí vyšlápnout celé 
schodiště. Anetka
Někdy mi vadí hluk, protože kluci 
hrají fotbal. Barunka
Vadí mi trochu čeština, ČvS i slovní 
úlohy, protože nejsem Češka. Tak 
moc nemohu umět přece česky! Sun

Na co budu vzpomínat?
Budu vzpomínat na školy v přírodě, 
na oslavy (Vánoční jarmark) a paní 
učitelku. Anetka

Na chvíle, které jsem si užívala se 
svými spolužáky. Kristýnka
Na ŠvP v 1. třídě, protože kluci zlo-
bili holky. Kristík
Budu vzpomínat na všechno, pro-
tože toto je nejlepší třída pod slun-
cem. Mario
Na Vánoční jarmark, protože si 
můžu prohlédnout celou školu 
a něco si koupit. Ondra
Na výlety, protože na výletě si mů-
žeme hrát. Adam
Vánoční jarmark, protože mě baví 
hlídat peníze. Kuba S.
Na výlety, protože mě baví být 
venku. Zuzka

Za co si zasloužím pochvalu? V čem 
jsem se zlepšil/a?
Zlepšil jsem si chování. Adam
Já si zasloužím pochvalu, protože jsem 
se zlepšil v písemném sčítání. Ondra
Nevím, ale měla bych se zlepšit 
v houpání na židli. Verunka
Zlepšila jsem se v češtině, protože 
jsem upravila písmo. Terka Č.
Pochválila bych se za spolupráci ve 
skupině. Sun
Podle mě jsem se zlepšila v češti-
ně. Kačka

Co bych vzkázal/a paní učitelce:
Abychom jezdili více na výlety. 
Anetka
Jestli se nemůžu odhlásit z astrono-
mického listu, protože na vypraco-
vání většinou zapomenu nebo ne-
stihnu. Verunka
Ať pořád nepíšeme psace. Už nás 
to nebaví! 3.A
Dobře jste nás učila a vaříte nejlep-
ší sušenky! Kristík
Mít odpoledku. Martin
Je na nás moc milá. Terezka Č.
Chci mít dvě školy v přírodě. Kuba H.

Připravila Soňa Štefanová, třídní 
učitelka 3.A

Foto: Soňa Štefanová

SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve dnech 18. a 19. ledna proběh-

lo školní kolo soutěže v anglickém 
jazyce pro žáky 6. až 9. ročníku 
pod vedením p. uč. A. Juhosové 
a p. uč. T. Lyubky. Žáci byli rozdě-
leni do dvou soutěžních kategorií: 
6./7. ročník a 8./9. ročník. Sou-
těžilo se v oblasti gramatického 
přehledu, poslechu i ústního pro-
jevu. Celkem se soutěže účastni-
lo 30 dětí, z nichž do okresního 
kola postoupili pouze vítězové ve 
své kategorii. Za kategorii 6./7. 
ročníku půjde dále reprezento-
vat naši školu Tobiáš Prepsl (6.A) 
a za kategorii 8./9. ročníku Phu-
ong Vy Tranová (9.A). Oba získali 
v soutěži téměř 100% bodového 
ohodnocení ze všech zkouškových 
části. Na druhém místě se umísti-
la Aneta Hrášková (7.A, kategorie 
6./7. ročník) a Martin Bayraktar 
(9.A, kategorie 8./9. ročník). Na 
třetím místě se umístila Olina Fi-
alová (6.A, kategorie 6./7. ročník) 
a Ngoc Nhuy Nguyen (9.A, kate-
gorie 8./9. ročník). Všichni sou-
těžící předvedli vynikající výkony 
a o umístění mnohdy rozhodoval 
rozdíl jednoho, dvou bodů. Všem 
velmi děkujeme za účast a vysoké 
nasazení.

Alexandra Juhosová

MASOPUSTNÍ A ZIMNÍ 
RADOVÁNKY

V pátek 22. ledna jsme byli na 
koncertě Masopustní a zimní ra-
dovánky v koncertním sálu Pražské 
konzervatoře. Na začátku přišel 
jen dirigent a začal dirigovat ne-
viditelný sbor. Začal jsem se kou-
kat kolem sebe a najednou jsem 
viděl na balkoně sbor, který zpíval, 
takže to nebyl neviditelný sbor. 
Byl to Pražský filharmonický sbor 
a Kühnův dětský sbor. Zazpívaly 
nám několik písní, např. píseň Cha 
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cha, Cingi pringi nebo Haleluja. Ce-
lou dobu jsme byli v maskách. Na 
konci jsme si zazpívali píseň Ma-
sopust držíme, kterou jsme se měli 
naučit ve třídě. Moc se mi to líbilo, 
na škále od 1 do 10 bych dal páteč-
nímu koncertu 7 bodů.

Vojtěch Janota, 4.C
Foto: Eliška Šveňková

VÝLET DO LIDIC
Z Nádraží Veleslavín nám něco 

po půl deváté jel autobus do Lidic. 
Mysleli jsme si, že cesta bude tr-
vat mnohem déle. Už ve chvíli, kdy 
jsme vystoupili z autobusu, v nás 
planula taková divná atmosféra, 
která přešla, teprve když jsme Li-
dice opustili.

Po chvilce čekání na recepci 
jsme se šli podívat na video, jak to 
vlastně s Lidicemi bylo, abychom 
se nějak spojili s tématem toho 

dne. Video bylo opravdu zajímavé 
a nemohla jsem z něj spustit oči. 
Bylo tam vysvětleno, proč vlastně 
byly Lidice vypáleny a jak k tomu 
došlo. Potom jsme se přesunuli 
do vedlejší budovy, šli jsme si pro-
hlížet obrázky na počítači a paní 
průvodkyně nám k nim vždy něco 
dodala, abychom to pochopili. Ob-
rázků bylo asi 75 a každý z nich měl 
jiný příběh. Nakonec jsme se pro-
šli po místě, kde dřív stály samot-
né Lidice. Viděli jsme hromadný 
hrob, základy dřívějšího kostela, 
co v Lidicích stál. Bylo to velmi za-
jímavé, protože obecně vše kolem 
druhé světové války mě opravdu 
zajímá. Pocity mám z akce dobré, 
ale i špatné. Nemohu uvěřit, že se 
tohle mohlo někdy stát, ale záro-
veň jsem ráda památné místo na-
vštívila.

Michaela Nováková, 9.A

Rodiče měli možnost přihlásit 
své děti do těchto kurzů, aby si je-
jich děti vyzkoušely nové sportovní 
dovednosti hravou formou a pod 
vedením zkušených lektorů si vy-
tvářely pozitivní vztah k pohybu.

Kurz Hravého lyžování se konal 
v lednu ve Ski areálu Monínec. Kurz 
byl výjezdový a děti byly na sjez-
dovku dopravovány minibusem 
a doprovázely je dvě učitelky z MŠ 
Lojovická. Výuka probíhala v bez-
pečném prostředí dětské lyžařské 
školy formou her, cvičení a netra-
dičních soutěží tak, aby se nenásil-
ně vytvářel přirozený vztah k nové 
formě pohybu. První den kurzu 
byly ověřeny lyžařské dovednosti, 
poté byly děti rozřazeny do skupin 
podle dovedností a začaly praco-
vat se zkušenými lektory. Výuka 

byla rozložena do tří hodinových 
bloků, dopolední dvě hodiny byly 
rozdělené odpočinkem a svačinou, 
následoval oběd a odpolední ho-
dina zakončená veselou jízdou na 
snowtubingu.

Hravé lyžování mělo u dětí velký 
úspěch. Všechny se naučily sjíždět 
dětskou sjezdovku a pokročilé děti 
se zdokonalily v lyžování na „velké“ 
sjezdovce. Na závěr čekaly děti zá-
vody ve sjezdu za mohutného po-
vzbuzování paní učitelek a medvíd-
ka Brumíka. Všechny děti byly oce-
něny diplomy a obdržely medaile.

Nyní máme před sebou kurz 
bruslení a v létě nás čeká kurz te-
nisových dovedností. Už teď se 
všichni moc těšíme.

Dagmar Bumbalová, MŠ Lojovická

SPORTOHRANÍ
Myslím si, že životní styl a chování, které podporují zdraví, je třeba vy-
tvářet již v předškolním věku dítěte, kdy se návyky upevňují nejtrvaleji. 
Nejsnáze se vytvářejí spontánně, přímou zkušeností dítěte, a proto jsem 
moc ráda, že děti v Mateřské škole Lojovická se v letošním školním roce 
mohou zúčastnit kurzů věnovaných zimním a letním sportům.

Byl to již 35. ročník této akce, 
o jejíž oblíbenosti svědčí i počty 
účastníků: 207 dospělých, 88 dětí 
a také vysoký počet čtyřnohých 
přátel člověka.

Od písnické hasičské zbrojnice se 
pochodníci vydali směrem k rybníku 
pod Kalibárnou, kde byla pro zpest-
ření nachystána první disciplína – 
hod granátem. Trasa dále pokračo-
vala malebným údolím Písnického 
potoka až k libušské retenční ná-
drži. Zde byl, zejména pro děti, při-
praven přechod přes lano. Odtud již 
cesta směřovala k letišti Točná, kde 
bylo nachystáno bohaté občerstve- 

ní. Děti měly možnost využít k „od-
počinku“ rozlehlé nově postavené 
hřiště. Po načerpání sil se pochod-
níci vydali přes Cholupice zpět na 
místo startu v Písnici, kde čekaly na 
navrátilce drobné odměny.

Pochod se konal za téměř jarní-
ho počasí, a také proto zhruba je-
denáctikilometrovou trasu zvládli 
bez problémů i ti nejmenší.

Děkujeme všem členům sboru 
za aktivní podporu, městské části 
za finanční příspěvek a všem zú-
častněným za přízeň. Budeme se 
těšit zase za rok!

Milan Černý, SDH Písnice

35. ROČNÍK POCHODU  
PO HROMNICÍCH
Sbor dobrovolných hasičů Písnice jako každý rok i letos první sobotu PO 
HROMnicích uspořádal pochod Pohrom.

DEN S MÉDII
Ve středu 3. února se žáci z páté 

třídy naší školy již po několiká-
té zúčastnili soutěže Den s médii, 
kterou pořádala Bankovní akade-
mie. Reprezentovat nás jela dvě 
tříčlenná družstva. Hned po pří-
chodu do Bankovní akademie si 
děti vylosovaly téma, na které 
vytvořily rozhlasový spot, rekla-
mu do časopisu a reklamní plakát. 
Rozhlasový spot pak zahrály před 
komisí, která všechny soutěžní 
práce posoudila. Děti z naší školy 
v náročné konkurenci obstály a ob-
držely pochvalu za aktivní účast 
a plno dárečků. Jen litovaly, že příš-
tí rok se této soutěže nemohou zú-
častnit, protože je jenom pro žáky 
z pátých tříd.

Šárka Šedinová, třídní učitelka 5.A

TRAPAS NEPŘEŽIJU  
ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ

S naší třídou 6. B jsme 9. února 
navštívili KC 12, kde jsme zhléd-
li představení Trapas nepřežiju 
aneb Ten řízek nezvedej. Předsta-
vení bylo o Karlu Loudovi, který 
se s rodiči přestěhoval do jiné-
ho města a potřeboval pomoc se 
slušným chováním. Zavolal si pro-
to paní Ryposluch, která ho sluš-
nému chování postupně naučila. 
Ryposluch totiž znamená „rychlá 
pomoc slušného chování“. Rypo-
sluch Karla učila, jak se chovat na 
mejdanu, v kině, jak se má ve ško-
le představit paní učitelce a spo-
lužákům. Moc se mi představení 
líbilo, protože bylo velmi vtipné 
a také jsem poprvé viděl herce ze 

seriálu Ordinace v růžové zahra-
dě. Vzal jsem si z toho ponaučení, 
že se mám chovat slušně.

Jan Horčík, 6. B

KRMENÍ PRO PTÁČKY
Již se na naší škole stalo tradi-

cí, že pokud je zima jak se patří 
„tuhá“, ozdobíme v areálu ško-
ly stromy. Zavěsíme na ně různé 
dobroty pro hladové ptáčky. Celá 
školní družina (všechna oddělení) 
se sejde před školou a písničkou, 
nebo básničkou pozve každé od-
dělení ptáčky na dobroty pro ně 
vhodné. Potom máme možnost 
celou zimu z oken pozorovat, 
jak si na dobrotách naši opeření 
kamarádi pochutnávají. Všichni 
máme dobrý pocit, že jsme zase 
trošku pomohli té naší živé pří-
rodě.

Vychovatelky a děti z ŠD Meteo

MALOVALI JSME NA SKLO
Ve školní družině nás 15. ledna 

navštívila paní, která měla pro děti 
připravený workshop Malování na 
sklo. Dílnička trvala dvě hodiny. 
Děti si vyzkoušely nabarvit spe- 
ciálními barvami motiv na sklenič-
ku. Jejich fantazie neznala meze. 
Každá sklenička byla originální. 
Někdo zvolil spíše zimní motiv, ně-
kdo zase zvířátka ze zoo či posta-
vičku z pohádky. Na závěr se vše 
zvýraznilo konturou a po zaschnu-
tí si děti skleničky odnášely domů, 
potěšit své rodiče.

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka ŠD

Foto: Blanka Zirnsáková
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JARNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE S JÓGOU
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
v sobotu 19. 3. 2016 od 9:00 do 13:00

Nabízíme Vám to, co v 60 minutách středeční jógy nestih-
neme. Můžete ji pojmout jako ochutnávku toho, co cvičíme 
v pravidelných středečních hodinách, nebo si jen tak udělat 
sobotní dopoledne pro sebe a nechat na sebe působit bla-
hodárné účinky jógy.
Program: Očistné dechové techniky / Cvičení se zaměřením 
na páteř, SI klouby, ramena / Orgánová sestava – podpora 
funkce vnitřních orgánů / Relaxační techniky / Léčivé účin-
ky posvátných manter
S sebou: vnitřní odhodlání, čistou vodu, teplou deku, poho-
dlné oblečení
Cena: členové Sokola 150 Kč, ostatní zájemci 200 Kč
Denně nás zatěžují rodinné, pracovní a společenské problé-
my, složité situace způsobené naším vlastním chováním. 
Vzápětí hledáme léky na vyrovnání vlivu stresů moderního 
života. Jóga nabízí změnu pohledu na životní styl, prostře-
dek na zlepšení tělesné kondice a vyrovnání stresujícího vli-
vu moderního života bez velkých finančních nároků. Je to 
moudrost ověřená tisíciletími.

Těší se na Vás cvičitelka jógy:
Eliška Leblová, tel:. 605 916 148

V sobotu 2. ledna se v Klubu 
Junior uskutečnilo novoroční 
očistné cvičení misogi.

„Potěšil nás nemalý počet zá-
jemců, neboť mnozí pravidelní 
účastníci a dlouhodobí příznivci 
tohoto cvičení si nenechali ujít 
první cvičení v roce, jsouce si vě-
domi velikého významu, který se 
v japonské tradici této jedinečné 
sváteční události přisuzuje,“ říká 
organizátor této akce a lektor 
cvičení Mgr. Michal Hájek, který 
na své kurzy pravidelně zve zá-
jemce z řad veřejnosti na strán-
kách tohoto periodika.

Lednové misogi bylo koruno-
váno psaním novoroční kaligrafie 
kakizome. Každý z přítomných si 
vytvořil své vlastní dílo. Cílem 
bylo zapsat zvolené motto nebo 
stručné přání, které následně 
člověka provází po celý rok: „udr-

žet čistou mysl“ či „být laskavý 
a spravedlivý“ anebo jednoduše 
„vítr v plachtách“. Cvičení misogi 
v Klubu Junior je vždy otevřeno 
pro všechny zájemce z řad široké 
veřejnosti. Skládá se z přibližně 
půlhodinového dechového cvi-
čení, po kterém následuje krátká 
přestávka a poté dvacetiminuto-
vá recitace se speciálními zvon-
ky. Cvičení má blahodárný účinek 
na celkovou psychickou i fyzic-
kou kondici. Koná se zpravidla 
první sobotu v měsíci. 

Aktuální informace najdete 
na www stránkách: http://ki-ai-
kido-praha.cz/, popř. FB Aikidó 
Libuš.

Michal Hájek, lektor
Kontakt na Klub Junior:  
www.klubjunior.cz, Ing.  

Lenka Koudelková, 604 273 968, 
kjunior@centrum.cz

NOVOROČNÍ MISOGI
Letošní Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, vynesla na Libuši 
neuvěřitelných 11 022 Kč.

Výtěžek bude věnován Farní Charitě Chodov na pečovatelskou a ošet-
řovatelskou péči, kterou vykonávají v MČ Praha-Libuš. Všem štědrým 
dárcům srdečně děkujeme!

Pavla Tůmová

KOLIK VYNESLA  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?

V sobotu 30. ledna pořádal výbor 
T. J. Sokola Libuš v libušské soko-
lovně tradiční Sokolský ples.

Rok uběhl jako voda a ve večer-
ních hodinách se v libušské soko-
lovně tentokrát necvičilo, ale tan-
čilo. Zaplnila se téměř do posled-
ního místa účastníky tradičního 
Sokolského plesu. K tanci a posle-
chu hrála hudební skupina BUE-

NO a ples se dle ohlasů samotných 
účastníků a pořadatelů vydařil.

Těšíme se na setkání při příštím 
Sokolském plese, který se bude ko-
nat v sobotu 28. ledna 2017.

Výbor jednoty děkuje všem dár-
cům, kteří přispěli a věnovali dary 
do tomboly.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

SOKOLSKÝ PLES

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ 
VALNOU HROMADU
TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY 
SOKOL LIBUŠ,

která se koná
v pátek 1. dubna 2016 
v 18:00 hodin v sokolovně.
Prezence přítomných v 17:30 hodin.

Program: 
– Zahájení VH
– Vystoupení Komorního sboru 

Libuše
– Návrh a schválení programu
– Návrh a schválení komisí
– Úvodní zpráva o činnosti jedno-

ty za rok 2015
– Zprávy náčelníka a náčelnice o 

činnosti odboru všestrannosti
– Zpráva o činnosti odboru spor-

tu – volejbal
– Zpráva o hospodaření v r. 2015, 

návrh rozpočtu na r. 2016
– Zpráva kontrolní komise
– Zpráva o členské základně
– Zpráva vzdělavatele
– Vystoupení hostů
– Rozprava ke zprávám a jejich 

schválení
– Volba starosty, místostarosty, 

jednatele, hospodáře, členů 
výboru a kontrolní komise

– Návrh usnesení
– Schválení usnesení a závěr

Srdečně zve 
výbor T. J. Sokol Libuš

Nově cvičení Jóga Pilates v libušské 
sokolovně – od 1. března každé úterý od 
20:00 do 21:00 hodin.

Cvičení Pilates propracoval Joseph 
Pilates v minulém století. Jde o systém 
cvičení za dodržení určitých zásad (ply-
nulý, přesný, soustředěný, řízený pohyb 
vycházející ze středu těla a hluboký 
dech), ke kterému byly vyvinuty speciál- 
ní cvičicí stroje, takže se Pilátova me-
toda cvičila pouze ve specializovaných 
studiích. Dnes se cvičí různé modifikace 
Pilátovy metody a jsou přístupné kaž-
dému.

Od března tedy můžete začít praco-
vat na svojí duševní i fyzické kondici. 
Těšíme se na Vás.

Bližší informace na tel.: 605 916 148 
nebo e-mail: sokollibus@volny.cz

Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ

BAINŠÓMJÓ NA NAŠÍ OBCI
Baionšómjó (japonsky 倍音声

明; anglicky overtone chanting) 
je cvičení pocházející od mni-
chů školy Ňingmapa, nejstar-
ší školy tibetského buddhismu 
Vadžrajána. Jedná se o uvědo-
mělou znělou artikulaci hlásek 
U-O-A-E-I-M spojenou s hlu-

bokým dýcháním a uvolněním 
stavu mysli.

Povzbuzeni hojnou účastí i klad-
ným ohlasem prvního společného 
setkání bainšómjó v uplynulém roce 
rádi bychom vás pozvali na letošní 
akci prožitkového cvičení baionšó-
mjó, které se uskuteční v neděli 3. 
dubna od 17 hodin v tělocvičně Klubu 

Junior. Akce je určena široké veřej-
nosti a potrvá cca 60 minut. Dopo-
ručen je přirozený oděv umožňující 
volný pohyb i pohodlné sezení. Více 
podrobností včetně ilustračních fo-
tografií a videa naleznete na: http://
ki-aikido-praha.cz/baionsomjo./

Na akci je vstup zdarma.

Ing. Lenka Koudelková, zástup-
kyně starosty pro oblast sociální, 

vzdělávání, školství a tělovýchovy

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST

ZVEME

KLUB JUNIOR

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
mailto:sokollibus@volny.cz
http://ki-aikido-praha.cz/baionsomjo./
http://ki-aikido-praha.cz/baionsomjo./
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První večer byly na programu letní 
závitky. Každý si mohl vlastnoručně, 
pod odborným dohledem vyrobit 
několik závitků a samozřejmě hned 
je zkonzumovat. Předcházelo tomu 
seznámení s jednotlivými ingredien-
cemi, jejich kuchyňská příprava a na-
konec i jejich kompletace v úhledné 
závitky. První vyrobené kusy každé-
ho účastníka nebyly ještě vzhledové 
takové, jako nám předváděli mladí 
vietnamští kuchaři, ale následující 
se jim již 100% vyrovnaly.

Další den byla, stejně jako ve vět-
ší části Asie, stěžejní součástí jídla 
čerstvě vařená rýže, k tomu polévka 
z vepřových kostí a sekaného vepřo-
vého masa spolu se zeleninou a koře-
ním. Každý z účastníků dostal misku 

s rýží a do ní přidával polévku, další 
vepřové maso pokrájené na nudličky 
a následně se do směsi vkládalo ješ-
tě libové sušené škrábané vepřové 
maso, které bylo chuťově moc dob-
ré i samotné. Předváděné jídlo bylo 
rychlé, zdravé a opravdu i pohledově 
chutné. Zúčastnění mohli používat 
bambusové jídelní hůlky, které si na-
konec všichni odnesli na památku.

V obou dnech jsme jako příznivci 
asijské kuchyně a zanícení  amaté-
ři mohli vidět autentickou přípravu 
známých pokrmů. Ochotní a sym-
patičtí mladí lidé nám pojmenovali, 
vysvětlili a velice zručně  předvedli 
ingredience potřebné k výrobě jed-
notlivých jídel. Ochutnali jsme růz-
né druhy potravin, včetně zeleniny 

a ovoce, v syrovém i vařeném stavu. 
V některých případech jsme dosud 
ani nevěděli, že takové druhy existují, 
popř. věděli, ale neznali jejich použi-
tí. Viděli jsme různé náčiní a zařízení 
k jejich přípravě. Byli jsme překvape-
ni příjemnou chutí vietnamské kávy 
a silou zeleného čaje. Dozvěděli jsme 
se řadu zajímavostí nejen o vietnam-
ském stravování, ale i o rodinných 
vztazích a úctě Vietnamců k rodičům, 
prarodičům a předkům. Obrovskou 
výhodou pro nás byla i jejich znalost 
češtiny. Musím říci a určitě mluvím 
za všechny účastníky, že setkání bylo 
pro všechny přítomné jednoznačným 
přínosem.

Vladimír Kudrna
Foto: JM nebo VK – nevím

GURMÁNSKÉ VEČERY
V zasedací místnosti ÚMČ Praha-Libuš se konaly Gurmánské večery 
s vietnamskou kuchyní. Zúčastnit těchto akcí se mohli všichni zájemci, 
bez rozdílu věku, potřeba bylo jen zaregistrovat se, třeba telefonicky. 
Registrace byla nutná, aby se dalo zajistit dostatečné množství surovin 
pro všechny účastníky.

DALŠÍ PODOBNÉ AKCE  
NÁS ČEKAJÍ

Za organizátory Gurmán-
ských večerů mohu říci, že 
jsme byli potěšeni zájmem 
místních obyvatel o kuli-
nářské téma, živou diskuzí 
a otevřeností vůči asijské 
kultuře. Jak potvrzuje pan 
Kudrna, mluvilo se o všem, 
co přítomné zajímalo. I pro 
nás to byla dobrá zkuše-
nost, ověřili jsme si mož-
nosti, jaké máme do bu-
doucna.
Pro úplnost doplním, že ob-
dobná akce jako Gurmán-
ské večery proběhla i spe-
ciálně pro místní senio- 
ry, a to pod názvem: No-
voroční setkání se seniory 
na téma vietnamský večer. 
Organizoval ji spolek In-
fo-dráček a byla neméně 
úspěšná, jak dokládá pří-
spěvek „Vietnamský ve-
čer pro libušské seniory“ 
v tomto čísle časopisu. 
V letošním roce budeme 
s obdobnými akcemi určitě 
pokračovat v rámci projek-
tů podpořených z různých 
externích zdrojů. Budete 
o nich včas informováni.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice 
a MA21

Po představení spolku Info-drá-
ček následovala videoprezentace 
o Vietnamu. Během ní již senioři 
podkládali zvídavé otázky. S vel-
kým zájmem se setkalo srovnání 
hlavních měst obou států, kultur-
ních rozdílů dvou největších měst 
Vietnamu, Hanoje a Ho Či Min, dří-
ve Saigon.

Senioři měli možnost prohléd-
nout si ukázky vietnamských pro-
duktů a bylinek, které jsou zá-
kladem vietnamské gastronomie 
a preventivní zdravotní péče, jako 
jsou např. kachní vajíčka s kachním 
zárodkem pro odstranění bolesti 
hlavy. Návštěvníci akce ochutna-
li taky vietnamské salámy, asijské 
sladkosti, arašídy, které se prodáva-

jí jen v době oslav nového lunární-
ho roku Tết a hlavně rýžový maso-
vý koláč, který nechybí na žádném 
vietnamském stolu během oslav 
Tết. K občerstvení byly připravené 
rýžové palačinky a závitky, klasic-
ké nesmažené i smažené závitky 
s pravou domácí omáčkou a sa-
mozřejmě nechyběla pravá viet- 
namská překapávaná káva a zelený 
čaj.

Pro velký zájem seniorů o Viet-
nam, ale i o Vietnamce žijící a pra-
cující na území městské části Pra-
ha Libuš spolek Info-dráček navr-
hl účastníkům večera bezplatnou 
prohlídku OC Sapa. Po prohlídce 
bude pro ně připraveno občerst-
vení s ochutnávkou vietnamské 

gastronomie v restauraci Ho Sen 
Quang Lotus, které si uhradí se-
nioři dle svého vlastního výběru 
a konzumace. O termínu procház-
ky bude informovat paní Šárka Vlč-

ková Fruncová z Úřadu MČ Praha-
-Libuš.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku Info-dráček

Foto: archiv spolku Info-dráček

VIETNAMSKÝ VEČER PRO LIBUŠSKÉ SENIORY
Zasedací místnost městské části Praha-Libuš ten čtvrtek zaplnili senioři, 
aby se zúčastnili Večeru o Vietnamu, který připravili ve spolupráci MČ 
Praha-Libuš a spolek Info-dráček.

Akce byla pořádána v rámci projektu 
MČ Praha-Libuš "Podpora integrace 
na území MČ Praha-Libuš v roce 
2015" zaměřeného na integraci cizin-
ců a spolufinancovaného Minister-
stvem vnitra ČR.
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– objem příjmů ve výši 41 445 tis. Kč,
– objem výdajů ve výši 41 615 tis. Kč,
– schodek rozpočtu ve výši 170 tis. 

Kč je kryt finančními zdroji ve 
třídě 8 – financování.
V ekonomické činnosti pak byly 

pro tento rok schváleny:
– výnosy ve výši 3 490 tis. Kč,
– náklady ve výši 2 000 tis. Kč,
– hrubý provozní výsledek ve výši 

1 490 tis. Kč.
Hospodaření naší městské čás-

ti bude vyrovnané, přestože je 
schválený rozpočet schodkový, je-
likož rozdíl je pokryt vlastními fi-
nančními zdroji městské části.

Projednání a schválení rozpoč-
tu naší městské části předcháze-

lo schválení rozpočtu Zastupitel-
stvem hlavního města Prahy dne 
17. 12. 2015. Jelikož byl rozpočet 
hlavního města Prahy schválen až 
těsně před koncem roku, hospo-
dařila do schválení rozpočtu naše 
městská část v rozpočtovém pro-
vizoriu.

V letošním roce nám byl na pří-
jmové straně na jednu stranu na-
výšen finanční příspěvek na jedno-
ho obyvatele městské části, který 
dostáváme od hlavního města Pra-
hy, oproti roku 2015, a to z 2 500 Kč 
na 2 900 Kč, na druhou stranu se 
však musíme postupně vyrovnat 
s výpadkem příjmů v souvislosti 
s končícími licencemi na provoz 

výherních automatů, což souvisí 
s jejich tzv. nulovou tolerancí, a to 
je samozřejmě správné řešení.

Při vyjednáváních o výši příspěv-
ku na obyvatele jsme před schvá-
lením rozpočtu hlavního města 
Prahy měli výraznou podporu Sva-
zu malých městských částí, který 
dlouhodobě usiluje o narovnání 
finanční podpory malých a velkých 
městských částí ze strany hlavní-
ho města Prahy, a podařilo se tak 
mimo jiné navýšit právě i příspě-
vek na jednoho obyvatele.

Náš rozpočet je stejně jako 
v uplynulých letech provozním 
rozpočtem. To nám bylo potvrze-
no i ústy odpovědné radní hlavní-
ho města Prahy na setkání s paní 
primátorkou k tématu rozpočtu. 
Velké investice, jako jsou například 
rozsáhlé rekonstrukce a výstavba 

komunikací, jsou nadále investič-
ními akcemi hlavního města Prahy 
a není možné je financovat z naše-
ho rozpočtu. V rámci našeho roz-
počtu se snažíme o zajištění řád-
ného chodu městské části, udržení 
provozuschopnosti našich škol-
ských zařízení a o jejich postupnou 
obnovu, údržbu zeleně a komuni-
kací ve správě městské části a je-
jich drobné opravy, dále o podpo-
ru spolkového života, zájmových 
organizací a činnost místní správy 
a zajištění chodu úřadu.

Schválený rozpočet na rok 2016 
naleznete na webových stránkách 
městské části v hlavních odkazech 
vlevo (http://www.praha-libus.cz/
index.php?catid=197).

Mgr. Václav Kuthan,  
zástupce starosty

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ  
NA ROK 2016 BYL SCHVÁLEN
Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš schválilo na svém zasedání 
dne 3. 2. 2016 rozpočet Městské části. Praha-Libuš na rok 2016 v počtu 
13 hlasů, ze 14 přítomných zastupitelů (1 zastupitel byl proti) takto:

Městská část Praha-Libuš zahajuje 
proces systematického šetření po-
třebné pomoci obyvatelům v růz-
ných životních situacích.

V roce 2015 byl v naší městské 
části aktualizován demografický 
průzkum, který poskytl konkrétní 
data o věkovém složení obyvatel 
v MČ Praha-Libuš a jeho možném 
vývoji do budoucna*). Na tato data 
je třeba reagovat dalšími postup-
nými zjištěními. Současně městská 
část získala od hl. m. Prahy dotaci 
na šetření konkrétních sociálních 

potřeb obyvatel na svém území 
s cílem zajistit v budoucnu do-
stupnější péči pro občany na celém 
území hlavního města.

V procesu zjišťování potřeb je 
vždy velmi důležitá role aktivní 
široké veřejnosti, která zatím tyto 
služby sice nepotřebuje, nicméně 
v budoucnu je vysoce pravděpo-
dobně využívat bude. Pro veřejnost 
tedy připravujeme řadu veřejných 
projednávání několika sociálních 
témat, na která si vás dovolujeme 
srdečně pozvat − viz přiložený le-
ták na následující straně.

Neméně důležité jsou však také 
zkušenosti a potřeby, jež mohou 
sdělit ti občané, kteří již některou 
službu na území Libuše a Písnice vy-
užívají či za konkrétní službou dojíž-
dějí j na jiná území Prahy, příp. mimo 
Prahu. Budeme velmi rádi, pokud 
se také tito lidé veřejných jednání 
zúčastní nebo nám na sebe zašlou 
kontakt. Rádi je pozveme na menší 
skupinová setkání společně s uži-
vateli shodné služby anebo si s nimi 
o jejich zkušenostech, příp. dalších ji-
ných potřebách osobně pohovoříme.

Neopomeneme ani zkušenosti 
od těch z vás, kteří služby v blíz-
kém okolí nabízíte, poskytujete.

Všechna tato zjištění společně 
s dalšími vstupy budou základním 
podkladem pro posuzování po-
třebnosti a naléhavosti určité kon-
krétní služby a pomoci a poslouží 
k zajištění optimální koordinace 
dostupnosti různých druhů služeb 
pro občany Písnice a Libuše a u vy-
braných možných služeb případ-
ně v budoucnu dostupnost přímo 

v místě za přispění městské části 
Praha-Libuš.

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abych vás současně informovala, 
že novou externí spolupracovnicí, 
která se komunikaci s občany naší 
městské části v oblasti sociálních 
témat bude věnovat a která vám 
bude se zajištěním sociálních služeb 
v budoucnu nápomocna, je diplo-
movaná specialistka v oblasti sociál- 
ní práce paní Zuzana Vránová, Dis.

Děkuji za vaši pozornost a budu 
se těšit na naši vzájemnou nadchá-
zející spolupráci v této oblasti.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělávání, 
školství a tělovýchovy

Foto: Jana Martínková

*) Demografická studie městské části Pra-
ha-Libuš na období let 2015–2029 na webu: 
www.praha-libus.cz v sekci Městská část / 
Rozvoj městské části / Koncepční doku-
menty a v sekci Městská část / Školství.

POJĎME SPOLEČNĚ PLÁNOVAT  
DOSTUPNOU SOCIÁLNÍ SÍŤ SLUŽEB A POMOCI

Příprava sociálního plánování na MČ Praha-Libuš byla v roce
2015 – 2016 podpořena z dotace hl. m. Praha a byla
spolufinancována MČ Praha- Libuš, a to v rámci projektu roku
2015 s názvem: „Analýza potřeb sociálních služeb pro občany
HMP na území MČ Praha-Libuš – 1. část“.

BEZPLATNÁ POMOC
Potřebujete pomoci? Jste 
v nouzi? Nevíte si rady?
Zdarma Vám poradí Zuzana Vránová, 
externí spolupracovnice městské části 
Praha-Libuš, 

koordinatorpomoci@praha-libus.cz.

http://www.praha-libus.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
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ZVEME

Vnitřní zdroje jsou jako v mnoha 
jiných městských částech velmi sva-
zující a v principu umožňují zejména 
nutnou údržbu. Nicméně aktuální 
dotační příležitosti primárně z fondů 
EU jsou pro oblast vzdělávání štědré. 
Udělat lze tedy poměrně dost. Je nut-
né vyřešit jen pár „drobností“ – pře-
devším je nezbytné vědět, co a kde je 
třeba zlepšit, jakým způsobem na to 
jít, stanovit priority, projednat vše se 
zainteresovanými aktéry i veřejnos-
tí, spárovat plány s dotačními příle-
žitostmi. To vše pro střednědobý až 
dlouhodobý horizont, aby všichni 
znali výhled. A pak už stačí pouze po-
stupně připravovat kvalitní, smyslu-
plné projekty, které obstojí v konku-
renci dalších žadatelů.

Tolik teorie. Praxe vyžaduje vytr-
valou a intenzivní práci. Neformální 
setkávání sice generovala nápady, 
také odhodlání a zapojení paní Lenky 
Koudelkové, která je druhé volební 
období radní pro vzdělávání, škol-
ství, tělovýchovu a sociální oblast, 
umožnilo přímý kontakt s vedením 
městské části. Přesto této skupině 
chyběl formální a systematický ráz, 
který by jejímu názoru zaručoval více 
pozornosti. A tak napadlo novou za-
stupitelku Pavlu Tůmovou ustavit 
k tématu vzdělávání řádnou komisi 
Rady MČ, jak je to zvykem i v jiných 
městských částech a obcích. Zřízení 
komisí jako poradních a iniciativních 
orgánů rady městské části umožňuje 
zákon o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. 
Rada MČ Praha-Libuš na žádost paní 
Ing. Koudelkové proto v únoru 2015 
jmenovala osm členek Školské ko-
mise, které se od té doby pravidelně 
scházejí a diskutují rozvojová téma-
ta i rozmanité provozní záležitosti 

z oblasti vzdělávání v městské části. 
Tajemnicí komise se stala paní Jaro-
slava Hlávková, která zprostředko-
vává kontakt s úřadem městské části 
a současně zajišťuje vyvěšení základ-
ních informací o fungování Školské 
komise na internetových stránkách 
obce (http://www.praha-libus.cz/
index.php?catid=222). Všem patří 
dík za jejich práci i čas. Další zájemci 
o členství ve Školské komisi jsou ví-
táni. Měl by někdo zájem?

CO ŠKOLSKÁ KOMISE RADĚ MČ JIŽ 
PORADILA A CO INICIOVALA?

Od počátku existence Školské 
komise do uzávěrky tohoto čísla ča-
sopisu proběhlo sedm setkání. Na 
program bývají zařazena témata, 
která předjímají budoucí koncep-
ci v oblasti vzdělávání, ale i reakce 
na četné ad hoc situace či zajímavé 
podněty zvenku.

V prvním pololetí roku 2015 na-
vštívila Školská komise (resp. její zá-
stupci) jednotlivé školy a školky a je-
jich ředitelům představili komisi, její 
členy, cíle a kompetence. Současně 
delegace Školské komise zjišťovala 
rozvojové záměry jednotlivých škol 
či problémy, s nimiž by mohla obec 
školám pomoci. Tato zjištění byla 
dána do souvislosti s dalšími zdroji 
informací, například Demografic-
kou studií MČ Praha-Libuš, zpraco-
vanou na podzim 2015 (ke stažení 
pro zájemce zde: http://www.pra-
ha-libus.cz/index.php?catid=49), 
a budou podkladem pro některá do-
poručení zaměřená mj. na rozvoj ka-
pacit či kvality školek a škol.

Školská komise se však také za-
bývá podněty od občanů a tyto ná-
měty velmi vítá. Jedním z takových 

impulsů byl požadavek na alespoň 
částečné otevření mateřských ško-
lek na území Libuše a Písnice v době 
letních prázdnin. Školská komise se 
téměř rok pečlivě zabývala jak legis-
lativou spojenou s letním provozem, 
tak praktickou stránkou věci. Na-
vštívila či se dotazovala v několika 
městských částech, diskutovala si-
tuaci i s řediteli mateřských školek, 
kde mívají přes léto otevřeno, a vý-
sledkem bylo doporučení Radě letní 
provoz mateřinek na území MČ ale-
spoň v omezeném rozsahu zavést. 
Tento záměr Rada MČ v prvním úno-
rovém týdnu podpořila, a rodiče na 
Libuši a Písnici tak snad v roce 2016 
ocení možnost, že mají pro své děti 
dostupnou alespoň na pár letních 
týdnů tak kvalitní péči, na jakou jsou 
zvyklí i v ostatních měsících roku.

Školská komise se aktuálně za-
čala zabývat možností otevřít na 
území městské části třídu mateř-
ské školy s ekologickým zaměřením 
a inspiraci hledá v lesních školkách. 
Proběhlo jednání, na kterém člen-
kám Školské komise představil zá-
stupce jedné takové školky charak-

ter a běžnou praxi takového zaříze-
ní a některé členky komise v tom 
spatřují zajímavou příležitost i pro 
Libuš a budou ji dále analyzovat.

VÍTÁME DALŠÍ PODNĚTY
Školská komise vítá jakékoli další 

podněty. Za tímto účelem můžete 
využít například e-mailu paní ta-
jemnice: hlavkova@praha-libus.cz. 
Vašim názorům budeme věnovat 
náležitou pozornost.

Lucie Jungwiertová,  
předsedkyně Školské komise

PŘEDSTAVUJE SE  
ŠKOLSKÁ KOMISE
Setkání probíhala zpočátku v úzkém kruhu a spíše neformálně. Předmě-
tem diskusí bylo téma sice jediné, ale zato velmi komplexní: co může MČ 
Praha-Libuš, zřizovatel čtyř mateřských a dvou základních škol, udělat 
pro rozvoj vzdělávání na svém území?

Školskou komisi zřídila Rada 
MČ Praha-Libuš v únoru 2015 
a jejími členkami byly jmeno-
vány: RNDr. Lucie Jungwierto-
vá, Ph.D., Ing. Lenka Koudelko-
vá, PaedDr. Jaroslava Adámko-
vá, JUDr. Ing. Eva Radová, paní 
Vladimíra Tomášková, RNDr. 
Pavla Tůmová, Ph.D., a paní Le 
Anh Nguyen. Tajemnicí komi-
se je paní Jaroslava Hlávková.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM NA CHYBNĚ 
ČÍSLOVANÉ TÝDNY V KALENDÁŘI

Vážení občané, v kalendáři městské části, který byl přílo-
hou časopisu U nás v prosinci 2015, došlo k opačnému číslová-
ní sudých a lichých týdnů. Omlouvám se všem, kterým jsme tak 
zkomplikovali jejich pravidelné čtrnáctidenní aktivity, jako je na-
příklad svoz odpadů. Přijměte prosím mou omluvu, dáme si v dal-
ších letech na to bedlivý pozor.

Jiří Koubek, starosta 

http://www.praha-libus.cz/index.php?catid=222
http://www.praha-libus.cz/index.php?catid=222
mailto:hlavkova@praha-libus.cz
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V prvním pololetí 2016 budou kontejnery přistaveny podle následujícího 
harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 15. do 17. dubna  Ke Kašně, Na Domovině, Mirotická, Zahrádecká
od 22. do 24. dubna  K Vrtilce, Ke Kurtům, Ohrobecká, Drůbežářská
od 20. do 22. května  Hoštická, K Lukám, Na Močále, Ke Lhoteckému lesu
od 27. do 29. května  Na Konečné, Na Okruhu, Betáňská, K Novému sídlišti
od 17. do 19. června  Ke Kašně, U Bazénu, V Rohu, K Jezírku
od 24. do 26. června Výletní, K Lukám, Zbudovská, Ohrobecká

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se 
zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na mís-
tě již žádný nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpa-
du. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (náby-
tek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, auto-
sklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů.

Tyto kontejnery nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské 
činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 
čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

8. března K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká
5. dubna Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále
3. května Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, 
autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontej-
nerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat: stavební suť, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologický 
odpad ze zahrad, pneumatiky apod. Uvedené druhy odpadu lze uložit ve 
sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kon-
tejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových 
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na po-
čtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. 
Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. 
Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, 
bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude pří-
tomna obsluha.

12. března od 9:00 do 12:00 hod.  Hoštická, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)
12. března od 13:00 do 16:00 hod. Ohrobecká, Zahrádecká
19. března od 9:00 do 12:00 hod. K Novému sídlišti, K Vrtilce
19. března od 13:00 do 16:00 hod. Ke Lhoteckému lesu, Na Močále
26. března od 9:00 do 12:00 hod. Betáňská, Drůbežářská, Ke Kašně
2. dubna od 9:00 do 12:00 hod. Božejovická
2. dubna od 13:00 do 16:00 hod. Na Konečné 

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem při-
děluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvo-
rů a typu převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA ODPAD

9. března 2016  
od 10:00 do 18:00

Ve dvoře za poštou  
na adrese Libušská 1.

16. března 2016  
od 10:00 do 18:00

23. března 2016  
od 10:00 do 18:00

DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ

Kontejnery jsou určeny na odpad ze zahrad: LISTÍ A VĚTVE DO PRŮMĚRU 8 cm.Sběr bioodpadu do přistavených kontejnerů je pro občany městské části Praha-Libuš zdarma.
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PÍSNICE

MÁTE KOLO PŘIPRAVENÉ?
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL A DOPLŇKŮ

VÝPRODEJ STARŠÍCH KOLEKCÍ KOL A DOPLŇKŮ

www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,  
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: 
Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 

Pá: 1000−1800 | So: 900−1400
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Jak se dostalo „Y“ na začátek vaše-
ho občanského jména Jaroslav. Jde 
o umělecký pseudonym?

 „Y“ se na začátek jména dostalo 
ještě před začátkem mé profesio-
nální hudební dráhy. Už na střední 
škole jsem chodil na soukromé ho-
diny k jednomu z nejlepších a nej-
uznávanějších českých saxofonistů 
Ivanu Myslikovjanovi. A při jedné 
z lekcí Ivan říká: „Dej si tam ̦Y‘, až 
budeš jezdit po světě, ať ti neříkají: 
̦ džarda‘. Tento nápad mě zaujal na-
tolik, že od té doby používám Y.
Bydlíte i působíte v Písnici. Jak jste 
se do této části Prahy dostal?

Úplně náhodou. Před časem jsem 
pracoval v jedné společnosti, která 
zde pronajímala byty, a jelikož se mi 
tu zalíbilo, začal jsem zjišťovat, jest-
li je možnost někde cvičit na klavír 
a saxofon, abych v paneláku neplašil 
sousedy. Osud mě přivedl do Klubu 
Junior, kde jsem se setkal s velmi sr-
dečným přijetím, navázal spolupráci 
a od září loňského roku zde učím.
Odkud pocházíte?

Z venkova, z jedné obce na jihu 
Plzně.
Jak se vám zde žije a jak vnímáte 
zdejší mix prvků vesnice a města?

Žije se mi tu dobře, zdejší prostře-
dí vnímám dobře pro možnost tvorby 
v ústraní a zároveň v dosahu města.
Kdy vás poprvé oslovila hudba?

Fascinovala mě od dětství a saxo-
fonu jsem úplně propadl při setkání 
s Ivanem na letních kurzech, kde na 
saxofon učil a předvedl něco neslý-
chaného a nevídaného.
S jakým nástrojem jste začínal, jaký 
máte nejraději, proč a na který víc 
cvičíte?

Začínal jsem na klavír, u něhož 
tvořím, a ve 13 letech jsem přidal 
saxofon, který je pro mě srdeční zá-
ležitostí. Má v sobě víc než kouzlo 
osobitého zvuku, ale i duši, a snažím 
se z něj dostávat víc než hudbu. Cvi-
čení, z důvodů časové vytíženosti, je 
každodenní souboj. Snažím se pravi-
delně věnovat čas oběma nástrojům, 
ale už to není jako dřív, kdy jsem měl 
dostatek času na několikahodinové 
trénování podle svých představ.
Vedli vás k hudbě rodiče, nebo hrál 
někdo u vás na hudební nástroj?

K hudbě jsem veden nebyl, u nás 
doma ani v rodině nikdo na žádný 

hudební nástroj nehrál, z počátku 
to nebylo jednoduché si piano pro-
sadit. Když jsem ve 13 letech začí-
nal se saxofonem, bylo to obdob-
né. Dnes už ovšem máme s rodiči 
nadstandardní vztah a mám v nich 
obrovskou podporu. Vděčím jim za 
mnohé z toho, co mám a čeho jsem 
dosáhl, pomoc z jejich strany byla 
a je téměř bezbřehá.
Bavilo vás jako dítě každodenní cvi-
čení a příprava na hodinu?

Když jsem v 8 letech začínal hrát, 
tak jsem moc necvičil a byl to spíš 
boj, ale později jsem přešel do jiné 
školy, kde byl úplně jiný přístup 
k hraní a kde jsem právě začal hrát 
na saxofon. Tam mě začala hudba 
hodně bavit. 
Pomáhá vám dnes tato zkušenost 
jako učiteli hudby?

Ano, často vidím někoho, kdo mi 
připomíná mě samotného. A stále 
platí, že je důležité a hlavní to, jak 
se žáci věnují hudbě doma. Na hodi-
ně uděláme hodně, ale když k tomu 
doma týden nesednou, kýžený vý-
sledek se nedostavuje. Nejmenší 
děti chodí od pěti let, ty se ještě učí 
písmenka, čísla, kde která klávesa 
leží apod. Tam je to spíše o zábav-
né formě a motivaci, aby se snažily 
samy. Většina studentů chodí až od 
sedmi, osmi let. Hodinu zpestřím 
nějakou ukázkou a děti motivuji, ale 
hlavní je individuální přístup, který 
právě Klub Junior, na rozdíl od ostat-
ních škol, umožňuje bez omezení.
Jaké nástroje v Klubu junior vyuču-
jete?

Nejvíce klavír a flétnu, ale učím 
také klarinet i saxofon.
Vyučujete také dospělé? Je možné se 
k vám přihlásit?

Výuka dospělých je možná po 
individuální dohodě, pokud někdo 
chce, může mě kontaktovat přes 
Klub Junior.
Je podle vás nějaká horní hranice, 
kdy je možné začít s hudbou?

Přichází mnoho studentů ko-
lem třiceti až padesáti let a ptají se, 
jestli není pozdě. Mám k tomuto 
jednu historku. Byl jsem před ča-
sem na cestách a kdesi v horách byl 
velmi zajímavý historický objekt, 
který jsem navštívil. Provázel tam 
pán 65+ věku a když jsme navštívili 
místnost, kde byly varhany, někdo 

z účastníků prohlídky požádal pána, 
aby zahrál. A on zahrál tak dobře, 
že nám lezl mráz po zádech, paní se 
ho hned ptala, jestli hraje celý život 
a on odpověděl: „Ne, začal jsem až 
na důchod.“ Takže nikdy není pozdě.
Kdy jste se vy rozhodl definitivně 
pro hudbu?

Když mi bylo 13−14 let. Ale bylo mi 
jasné, že za pouhý rok není možné se 
připravit na konzervatoř tak, abych 
se tam hned dostal. Zvolil jsem 
proto cestu studia elektrotechniky 
v Plzni a paralelně jsem se věnoval 
hudbě. Tehdy jsem začal jezdit do 
Prahy k Ivanovi. Ten mě připravil 
tak dobře, že jsem přijímačky udělal 
a byl jeden ze tří, které přijali.
Vystudoval jste Konzervatoř a VOŠ 
Jaroslava Ježka, obor saxofon. S ja-
kými ambicemi jste do školy nastu-
poval?

Ano, vystudoval jsem saxofon, 
klarinet a klavír, k tomu jsem dělal 
dva roky ještě flétnu a bicí. V 18 le-
tech jsem šel dobývat svět. Původ-
ní cíl byl naučit se hrát tak, abych 
mohl mít vlastní kapelu, kde budu 
hrát jako sólista. Ale ve druhém 
ročníku jsem již začal hrát s Big 
Bandem Václava Kozla, který mi 
učaroval. A pak už to šlo ráz na ráz: 
Bohemia Big Band Bohouše Wolfa, 
veřejné koncerty pro rozhlas s Ta-
nečním orchestrem Českého roz-
hlasu, s panem Hálou v Big Bandu 
konzervatoře Jaroslava Ježka nebo 
i s Big Bandem Gustava Broma. 
K tomu Funk AllStars i Dave Mur-
phy Bandem. Čtyři roky jsem hrál 
jen s těmito velkými hudebními tě-
lesy a vlastní dráha šla stranou. Te-
prve v pátém ročníku jsem se vracel 
k vlastní kapele, kterou jsem založil 
se spolužáky.
Měl jste jako student čas na brigády, 
nebo jimi byla právě angažmá v ka-
pelách?

Během studia jsem hrál souběž-
ně až v osmi kapelách, takže cvičení 
jsem musel rozdělit na dopolední 
a odpolední hodiny a po večerech 
jsem už hrál s kapelou. Už od dvace-
ti jsem každý pátek a sobotu večer 
namísto brigád měl koncerty a uží-
val si právě to, že mohu hrát.
Na konci studia vás čekalo absoluto-
rium – závěrečné zkoušky. Jak vypa-
daly ty vaše?

Zkouška na konzervatoři má teo-
retickou a praktickou část. Teoretic-
ká je klasická obhajoba diplomové 
práce, zvládnutí hudebních teorií, 
historie apod. Praktickou část si musí 
každý absolvent zorganizovat sám. 
Čeká ho vlastní absolventský kon-
cert, kam pozve vedení školy, učitele 
konzultanty i oponenty. Místo ko-
nání může být sál školy nebo nějaký 
klub. Já jsem absolventský koncert 
uskutečnil v divadle Viola na Národní 
třídě, kam se rád vracím. A měl jsem 
štěstí, kromě rodiny, přátel a spolu-
žáků přišlo i vedení školy. Absolvoval 
jsem jako první ještě před zkouško-
vým obdobím. Potřeboval jsem totiž 
odjet na delší dobu do zahraničí.
Do zahraničí jste jel také ve spoji-
tosti s hudbou?

Ano, šlo o zahraniční turné s ka-
pelou, která jezdila již mnoho let 
po Evropě a která právě měnila sa-
xofonistu, turné bylo od května ve 
Švýcarsku.
Bylo pro vás angažmá na zahranič-
ních turné zásadní zkušeností oproti 
bigbandům v ČR?

Je to jiné, tyto koncerty byly více 
zaměřeny zábavně, populárně, aby 
se lidé bavili. To mě ale nepřekva-
pilo, splnilo to mé očekávání. Spí-
še mě překvapila země, cizí kraje 
a hlavně mentalita lidí.
Kam jste se s hudbou všude podíval 
a kde jste nalezl nejvděčnější pub-
likum?

ROZHOVOR
HUDBA JE VÍC NEŽ UMĚNÍ
Yaroslav Vacík je profesionální muzikant a učitel hudby, který v tomto 
školním roce působí v Klubu Junior. Vyučuje zde desítky dětí především 
z Libuše a Písnice. Do naší městské části se také přestěhoval a jeho kon-
certy „Saxofonové recitály“ si již našly zasloužený ohlas. Ten nejbližší se 
koná v pátek 18. března v zrcadlovém sále Klubu Junior.
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V podstatě jsem díky hudbě ob-
jel celou Evropu. Od Itálie přes Ně-
mecko, Švýcarsko až po Skandinávii 
a zpět přes Polsko, Slovensko i Ra-
kousko. S každou kapelou jsme hrá-
li jiný styl, tak bylo jiné i publikum. 
Když jsme hráli s Georgem Kingem, 
spoluhráčem Jimiho Henrixe, který 
sháněl lidi na turné po východní Ev-
ropě, tak to byla klubová scéna a pu-
blikum kolem dvaceti či pětadvace-
ti let, ti naši hudbu přijímali všude 
velmi dobře. Ve Švýcarsku byly lidi 
kolem 50+, ti si přišli hudbu po-
slechnout a vychutnat. A když jsme 
objížděli s jinou kapelou Itálii, tak to 
zase bylo ve znamení letních rytmů, 
pohody, pláží, slunce… Každý z těch 
stylů má úplně jiné posluchače, jiné 
publikum a bylo štěstí, že jsem vždy 
byl s kapelou, která hrála kvalitně.
Hudební turné je více náročná slu-
žební cesta, nebo jde o zábavu a od-
dech?

Jezdil jsem i turné, kde jsme na-
vštívili asi 20 míst za 30 dnů, z toho 
si člověk pamatuje tak tři nebo čtyři 
místa. Obden nové město, nový ho-
tel. Má to super atmosféru, potká-
váte stále nové lidi, znovu se těší-
te, poznáváte spoustu míst, kam 
byste se jinak nedostali. V tu dobu 
mně bylo mezi 22 a 25 lety, takže 
jsem byl rád, že jsem mohl cestovat 
a užívat si svět. Navíc jsem neměl 
žádné závazky ani výdaje. Přijedete 
na nové místo, zahrajete si, vyspíte 
se a jedete dál.
Nebolí z toho ráno hlava?

To záleží na přístupu. Jsou samo-
zřejmě večírky, po kterých vám není 
dva dny nejlíp, ale můžete také tý-
den hrát každý večer. Záleží, jestli 
to berete jako pařbu, nebo chcete 
jet dál, něčemu se tam přiučit, zá-
roveň si to užívat a vnímat to jako 
šanci posunout se. Je pak na tom 
závislý i výkon. Když víte, že ráno 
v osm vstáváte a přejíždíte na nové 
místo, dokážete si to zorganizovat.
Který ze stylů a žánrů je vám nej-
bližší?

Nejvíc mě ovlivnila kapela Ye-
llowJackets a Joshua Redman. Mám 
rád spíše moderní jazz, jazz-rock, 
snažím se jít směrem, který je blíz-
ký mně i místním poměrům. Takže 
i soft-jazz nebo jazz s prvky klasiky, 
neboť vážnou hudbu také upravuji 
pro saxofon a v poslední době jí vě-
nuji nemalou pozornost.
A oblíbené kapely, interpreti či hu-
dební vzory?

Je důležité vědět, kdo se líbí zvu-
kově, ke komu bych chtěl směřovat. 
Jakým stylem interpret hraje, co 
přitom předvádí hudebně, jak staví 
skladbu, sólo, kam směřuje. Pro mě je 
to saxofonista Joshua Redman, Bob 
Malach nebo v Čechách známý Ivan 
Myslikovjan. Vzory je dobré mít, ale 

je důležité vybudovat si svůj vlastní 
styl. Najít sám sebe. To samozřejmě 
vyžaduje velkou oběť časovou, kdy 
člověk musí hodně cvičit a hledat.
Našel jste vlastní cestu po škole, 
když jste se spolužáky založil vlastní 
kapelu? 

Částečně ano, proto jsem tam 
hrál a psal vlastní věci.
Jak se vaše kapela jmenuje?

Kapela se jmenuje Flame podle 
jedné skladby. Teď fungujeme spo-
radicky, protože klavírista odešel do 
Berlína, bubeník žije v Jižních Če-
chách a baskytarista se kromě hud-
by živí ještě jinou prací pro televizi. 
Většinou děláme předvánoční šňůry.
Pořídili jste nějaké nahrávky nebo 
máte sólové desky?

Pokud jde o nahrávky, tak v tuto 
chvíli mám tři sólové desky a jedno 
DVD z koncertu. Pak je spousta na-
hrávek, které jsou ve spolupráci s ji-
nými tělesy od bigbandů v rozhlase 
či v televizi až po různé malé klu-
bové kapely, kterým jsem nahrával 
různá sóla. Ukázky jsou na YouTube 
a CD lze zakoupit na koncertech.
Můžete nás na nějaký koncert po-
zvat?

Aktuálně připravuji koncert na 
pátek 18. března od 19 hodin v Klu-
bu Junior.
Připravujete také další CD?

Postupně, nyní to ale není priori-
ta, píši si do šuplíku.
V současné době se realizujete ve 
výuce dětí, kolik máte žáků?

Mám stálých 45 žáků a několik 
dalších, kteří chodí nepravidelně. 
Mění se to, neboť část tvoří soukro-
má klientela bez stalého rozvrhu. 
Od března mám dokonce nabíd-
ky i na sobotní výuku, neboť týden 
mám úplně plný.
Uspokojuje vás v hudbě i činnost 
diametrálně odlišná od koncertová-
ní, jako je výuka?

Je to úplně jiné, ale záleží na li-
dech. Učím i francouzské děti a děti 
z různých společenských vrstev, tito 
lidé mají úplně jiný přístup. Takže 
pokaždé jsem nabitý něčím jiným.
Platí: Co Čech, to muzikant?

Co se týká nadání, tak ano. Vel-
mi markantní to bylo, když jsem žil 
v Austrálii. Tam je lidí s talentem 
hrstka. Tady když seberete na ulici 
deset dětí, tak devět z nich dokáže 
vytleskat rytmus, zazpívat nebo zo-
pakovat motiv. V Austrálii je tohle 
výjimečné. Hlavně jde o mentalitu, 
která je jiná. Tam, pokud mají lidé na 
něco talent, cokoli dokážou, tak si za 
tím tvrdě jdou. A také mají obrov-
ské množství jiných možností, které 
u nás nejsou. Podobně to mají i Fran-
couzi. Oni vědí, že dostali do vínku 
talent, jsou na to hrdí a dělají to. Ne-
plýtvají s nadáním, protože Pán Bůh 
jim ho nadělil a oni si ho váží. Zde ho 

má sice každý druhý, ale mnoho lidí 
na to kašle a vůbec toho nevyužijí.
Pomáhá hudba v integraci? Máte 
i v rámci Klubu Junior jiné národ-
nosti?

Hudba určitě dokáže bořit hrani-
ce i sbližovat, znám to z vlastní zku-
šenosti z kapel, kde jsem vyrůstal. 
Děti, které se neznají a začnou hrát 
v nějakém souboru, si tak najdou 
společnou řeč. Jednomu se líbí, jak 
hraje druhý, jinému se zas líbí, jak 
hraje jeho nástroj, a už se začnou 
bavit a sbližovat. Ke mně chodí dvě 
holčičky, které jsou vietnamské ná-
rodnosti. Integrace by fungovala 
i v rámci kapely žáků klubu, ale za-
tím nemáme dostatek zájemců.
Kolik hodin denně je potřeba cvičit?

Když jsem se snažil dostat do Pra-
hy na školu, makal jsem tvrdě a cvi-
čil i 8 hodin denně. Takže jsem při-
šel domů ze školy, nedělal jsem nic 
jiného, než hrál, a pak jsem šel spát 
a druhý den znovu. Člověk se posu-
ne o ohromný kus dopředu. Dnes se 
snažím udržet ve formě a vzhledem 
k časové vytíženosti spíše řeším, na 
který nástroj cvičit dříve, jestli na 
piano, nebo na saxofon, nebo jestli 
vzít ještě jednu hodinu.
Co vám hudba dala a co případně 
vzala?

Hudba dává životu jiný rozměr. 
Lidé, kteří ji vnímají pouze jako 

podkres či kulisu, o mnoho přichá-
zí. Hudba má ohromnou moc a do-
kázala ovlivňovat dějiny i lidi tisíce 
let. Už od primitivních kmenů, od 
rytmů kolem ohně, až po dnešní 
bigbandové a velkoformátové scé-
ny, kde hrají symfonické orchestry 
apod. Jsem si jist, že člověku obo-
hatí život a otevře oči. Mně dala to, 
že jsem se mohl podívat po Evropě 
i dál. Nemyslím si, že by mi něco 
vzala. Je to čas, který člověk musí 
„obětovat“, jestli chce. Ale pokud 
budete hrát fotbal, tak bude čas 
„brát“ také.
Máte další záliby?

Sport. Chodím běhat, plavat, jez-
dím na kole, čtu a aktivně hraju.
Jaká je vaše aktuální vize do bu-
doucnosti? Jste spokojený?

Aktuální vize je doučit školní rok 
a zjistit, jaké to bude mít ohlasy. 
Podle toho buď pokračovat v učení 
i v dalším roce, nebo mám čerst- 
vou nabídku, která se týká hudební 
tvorby. Člověk si má užívat každé 
vteřiny, co žije, a jsem v tuhle chvíli 
rád za to, kde jsem, co mám, co jsem 
dokázal, a za to, co dělám. Takže si 
užívám tu aktuální scénu, která je.

Ptali se: Matěj Kadlec, Kateřina 
Majerová, Jana Leichterová 

 a Kateřina Straková
Foto: archiv Yaroslava Vacíka

 

 

OTEVŘENÁ SETKÁNÍ S HUDBOU 
 

V rámci cyklu komorních koncertů přímo na obci  

Vás srdečně zveme na  

  

KLAVÍRNÍ A SAXOFONOVÝ RECITÁL 
českého interpreta  

 

JAROSLAV  VACÍK 
 

 

Představí vlastní tvorbu  i skladby světových autorů  

Alicia Keys, Phil Collins , Milana Dvořáka  a dalších… 

 

 

v pátek 18. března od 19 hodin 

v zrcadlovém sále Klubu Junior, 

/ul.Na Okruhu 1, sídliště Písnice/ 
 

 

V průběhu přípitek        vstupné dobrovolné 
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Zahušťování sídlišť je realitou 
nejen např. Jižního Města, ale i Li-
buše a Písnice. Obyvatelé ulic Mí-
lová, Na Domovině, Ke Kurtům 
a U Bazénu o tom vědí své. Pokud 
má investor v soukromém vlast-
nictví stavební pozemek, dá se 
očekávat tlak na maximální vy-
těžení daného území. Současný 
vlastník většiny pozemků na síd-
lišti Písnice, společnost ČEZ, a. s., 
není developerskou společností, 
která by novou výstavbu sama ini-
ciovala. Dá se očekávat, vzhledem 
k dosavadním krokům, že vedení 
této společnosti v současné době 
hledá vhodný model privatizace 
majetku ČEZu v Písnici, neboť ten-
to majetek nesouvisí s charakte-
rem hlavní činnosti této polostátní 
energetické firmy. 

BUĎME AKTIVNÍ
A zde je kámen úrazu. ČEZ v po-

sledních letech sjednotil parcelaci 
většiny pozemků do jednoho vel-
kého (p. č. 910/1), který je celý sta-
vebním pozemkem. Taktéž další 
pozemky ČEZu jsou stavební. Na-
cházejí se na nich třeba dvě dětská 
hřiště a taktéž prostranství před 
Albertem, kde stává vánoční strom. 
Je docela možné, že bude záměrem 
firmy ČEZ mít v zamýšlené priva-
tizaci co nejmenší počet partnerů, 
nejlépe jednoho. Velká realitní spo-
lečnost pak může postupovat dál 
v privatizaci, a to i bytů, či se stát 
hybnou silou nového developmentu 
na vhodných pozemcích. Zkušenost 
říká, že „vystřihnout“ stavbu byto-
vého domu na malém a naprosto 
nevhodném pozemku se pokouší 

téměř každý. S budoucí výstavbou 
metra D obzvlášť. Co s tím? 

Územní plán nyní výstavbu na 
volných prostranstvích sídliště 
Písnice připouští a zde může být 
městská část aktivní v zanesení 
jisté územní regulace. Nástroje 
k dispozici jsou, jen je efektivně 
použít. Je však spíše pět minut po 
dvanácté než čas o tom teprve za-
čít diskutovat, co by se dalo udě-
lat, protože je to běh na několik 
let. O to víc mě překvapilo, že MČ 
v tomto žádnou koncepci nemá. 
Nicméně snažila jsem se jako za-
stupitelka nyní diskusi aspoň ote-
vřít, jak v e-mailové komunikaci 
s panem starostou, tak i na únoro-
vém zastupitelstvu. 

Městská část vzhledem k finanč-
ním možnostem nemůže ve velkém 
uvažovat o odkupech těchto po-
zemků do svého vlastnictví, i když 
např. pro hřiště s pyramidou by to 
dle vyjádření pana starosty na za-
stupitelstvu bylo smysluplné. Jis-
tě se bude lépe jednat s polostátní 
firmou, kde ještě může hrát roli ve-
řejný zájem či společenská odpo-
vědnost, než s případným realitním 
dravcem. Budu ráda, když si naše 
městská část uvědomí svou odpo-
vědnost za budoucnost veřejných 
prostranství, neboť nejde jen o „ži-
votní prostor“ našich občanů, ale 
jedná se i o prostory, které městská 
část jako taková aktivně využívá. 

NEOPAKOVAT CHYBY
Je třeba řešit přístupové cesty 

k našim objektům mateřské škole 
Mezi Domy a Klubu Junior, protože 
paradoxně ani jeden z nich nemá 

přístup z veřejné komunikace, 
pouze přes pozemky (zatím) ČEZu. 
Jsem ráda, že po mé výzvě zača-
la městská část přístupové cesty 
řešit a vešla do jednání s ČEZem. 
Ideální je odparcelace a odkup pří-
stupových cest. Možnosti komuni-
kovat s firmou ČEZ, a. s., tady jistě 
jsou, mohu potvrdit z vlastní zku-
šenosti. V září 2015 jsem pozvala 
na Písnici člena dozorčí rady ČEZu, 
který se sešel se zástupci nájem-
níků a měl zájem se poučit o chy-
bách, které již jednou ze strany 
ČEZu v chystané privatizaci v roce 
2003 nastaly. Ohledně veřejných 
prostranství a nástrojů k regulaci 
případné výstavby projevil zájem 
se mnou komunikovat také archi-
tekt Adam Gebrian. 

Sídliště Písnice může být příkla-
dem jak neopakovat chyby, které 
se staly na jiných sídlištích. Je to 
pěkné, vzdušné sídliště, kde je (za-
tím) dost prostoru k životu. A prak-

tické „centrum“ naší městské čás-
ti. Musíme ale nejprve sami jako 
samospráva vědět, kde je naše role 
a zda je to pro nás téma. Dle mého 
názoru by toto téma mělo vést 
k dialogu mezi městskou částí, ob-
čany a developerem (resp. nyní ČE-
Zem). Doufám, že vznesený otaz-
ník u této lokality vzbudí zájem 
hledat odpovědi nejen u Rady MČ, 
která má hlavní odpovědnost za 
vedení městské části, ale i u oby-
vatel tohoto sídliště. 

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,  
pavla.tumova@gmail.com,  

zastupitelka MČ Praha-Libuš

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE: LOKALITA S OTAZNÍKEM
Otazník se týká toho, co a jak moc se bude moci v budoucnu v této loka-
litě stavět. Řeknete si, lze ještě na sídlišti Písnice někde stavět?

Největší z pozemků společnosti ČEZ, a. 
s., p. č. 910/1 o výměře téměř 5 hektarů 
(modře). Společnosti ČEZ, a. s., patří na 
sídlišti Písnice dalších 51 pozemků, na 
mnohých jsou umístěny stavby.
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz

Vážený pane starosto, dovoluji si obrátit se 
na Vás ve věci migrace v naší městské části. 
V Libuši vidíme úspěšnou asimilaci a integraci 
vietnamské komunity. Mé návštěvy předměstí 
některých západoevropských měst mě ale na-
plňují nejistotou a obavami. Jako občan a poli-
tik mám starosti z toho, že Praha a její městské 
části nejsou připraveny a schopny dostatečně 
zvládnout potenciální migrační vlnu. Jaký je 
Váš názor na aktuální migrační dění v Evro-
pě? Jak byste takovouto masovou migraci řešil 
jako starosta naší městské části?

Ing. Josef Novotný

Vážený pane Novotný, kdo je připraven, 
nebývá zaskočen. Je-li připravena celá Praha, 

netuším. V naší městské části od roku 2010 
probíhají integrační aktivity ve spolupráci 
s neziskovými organizacemi a za financování 
ústředních státních orgánů. Díky vedení obce 
v letech 2006−2010 se podařilo nastartovat 
klíčovou část komunikace s představiteli viet-
namské komunity, na jejich práci jsme úspěš-
ně navázali. Každoročně čerpáme grant z Mi-
nisterstva vnitra na integraci cizinců (letos 
necelé tři miliony korun), polovina částky jde 
na asistenty do škol. Jednáme s hlavním měs-
tem Prahou o cíleném předfinancování po-
dobných grantů, neboť realizovat v kalendář-
ním roce je potřebujeme od ledna, ale peníze 
z jednoletých grantů přicházejí až v polovině 
roku. Při naší práci máme i kus štěstí – spo-

lupracujeme s národnostní menšinou, která 
je začlenitelná, a jejich děti se plně integru-
jí do naší společnosti. Riziko bych spatřoval 
v okamžiku, kdyby se tvořily v naší městské 
části či přilehlých městských částech odděle-
né komunity až ghetta. To se ale neděje. Ka-
tedra sociální geografie a regionálního rozvo-
je Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v minulých letech zpracovala studii Sídelní 
segregace Vietnamců. Je k dispozici na našich 
webových stránkách. Budeme časem požado-
vat její aktualizaci, abychom mohli porovnat, 
zda se situace nezhoršuje. Z dosavadní práce 
a z výsledků zůstávám optimistou.

Jiří Koubek,  
starosta MČ Praha-Libuš

MIGRACE A INTEGRACE
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Závěrečný účet je dokument 
obsahující údaje o ročním hospo-
daření územního samosprávného 
celku. Jeho smyslem je umožnit 
občanům a zastupitelům městské 
části kontrolovat, jak městská část 
nakládá s peněžními prostředky, 
jak s penězi zacházejí jí zřízené či 
založené právnické osoby a zda její 
hospodaření končí jako vyrovnané, 
se schodkem či přebytkem. Právo 
občanů městské části nahlížet do 
závěrečného účtu a seznámit se 
s ním ještě před jeho projednáním 
na zastupitelstvu je součástí jejich 
práva na informace zakotveného 
v Listině základních práv a svobod.

Aby mohl závěrečný účet plnit 
své poslání a občany městské čás-
ti (a potažmo zastupitele) o něčem 
informovat, musí se u něj součas-
ně naplnit dvě podmínky: (i) musí 
být informativní, tj. musí požado-
vané informace skutečně obsaho-
vat, a (ii) musí být možné se s ním 
zákonem předvídaným způsobem 
seznámit.

Bohužel, v případě MČ Praha-
-Libuš v posledním projednáva-
ném závěrečném účtu nedošlo dle 
mého názoru ke splnění ani jedno-

ho z výše uvedených předpokladů. 
Závěrečný účet za rok 2014, který 
byl zastupitelstvem městské části 
schválen 24. 6. 2015, neobsahoval 
údaje v požadovaném členění dle 
rozpočtové skladby, nebylo možné 
z něj vyčíst příjmy a výdaje jednot-
livých zřizovaných subjektů, hos-
podaření s fondy obce atd.

Nadto, závěrečný účet u nás 
není jeden dokument, ale kupodi-
vu rovnou dva, tedy vlastně MOŽ-
NÁ dva. Jeden z nich se nazývá 
„Rozbor hospodaření za rok 2014“ 
a ten byl také zákonem předví-
daným způsobem zveřejněn na 
elektronické i úřední desce MČ. 
U druhého, který se jmenuje „Zá-
věrečný účet za rok 2014“ a kde, 
jak název napovídá, bychom kaž-
dopádně očekávali, že najisto pů-
jde o závěrečný účet, to naopak 
tak jisté není. Tento dokument 
vůbec zveřejněn nebyl, a na inter-
netových stránkách MČ Libuš jej 
proto budete hledat marně. Přesto 
jej zastupitelé dostali ke schvále-
ní. Z vysvětlujícího e-mailu býva-
lé vedoucí ekonomického odboru 
městské části Ing. Vachouškové, 
na dotaz ohledně vztahu obou 

dokumentů a nezveřejnění dru-
hého z nich, plyne, že závěrečným 
účtem je dokument, který se tak 
nejmenuje (tedy Rozbor hospoda-
ření za rok 2014), a „sestavu s ná-
zvem závěrečný účet máte jen pro 
porovnání a z této sestavy není vi-
dět rozpočtové členění podle kapi-
tol, uvádí se zde pouze hromadně 
položky za celý úřad.“

Naopak, obdobný dotaz přímo 
na zastupitelstvu dne 24. 6. 2015 
(viz zápis ze zasedání Zastupitel-
stva MČ Praha Libuš ze dne 24. 6. 
2015, str. 18) byl zodpovězen ná-
sledovně: „Vedoucí EO Vachouš-
ková odpověděla na dotaz ve věci 
závěrečného účtu. Vysvětlila, co je 
obsahem zákona č. 250/2000 Sb. 
a upozornila, že závěrečný účet není 
jen jedna sestava – jedná se o celko-
vé zhodnocení rozboru hospodaření 
za celý rok. Rozbor hospodaření je 
již několik let dle požadavku zastu-
pitelů pro přehlednost členěn v ta-
bulce dle kapitol a dle jednotlivých 
položek. Dle vyjádření auditu je zce-
la v pořádku.”

Tak, že by přeci jen oba doku-
menty?

Po vysvětlení dvojjedinosti zá-
věrečného účtu za rok 2014 a poté, 
co pan tajemník na zmíněném za-
stupitelstvu všechny ujistil, že do-
kumenty byly zveřejněny dle zá-

kona a tento postup konzultoval 
na odboru auditu MHMP, proběhlo 
v závěru loňského roku přezkou-
mání hospodaření městské části 
právě zmíněným odborem kont-
rolních činností (auditu) MHMP. 
Výsledkem bylo ohledně závěreč-
ného účtu konstatování, že ke zve-
řejnění závěrečného účtu nedošlo 
a že obsah a členění závěrečného 
účtu neumožňují komplexní zhod-
nocení hospodaření MČ.

Nepřehlednost toho, co je u nás 
závěrečný účet, brání zhodnotit, 
jak vlastně hospodaření měst-
ské části skončilo. Závěrečný 
účet nazvaný „Rozbor hospoda-
ření za rok 2014“ končí přebyt-
kem 8 919 878 Kč, závěrečný účet 
nazvaný „Závěrečný účet za rok 
2014“ končí ztrátou 9 064 550 Kč. 
Důvodová zpráva k projednání zá-
věrečného účtu naopak konstatuje 
přebytek 9 064 550 Kč.

Proto si na závěr položme znovu 
úvodní otázku: „Co je to závěrečný 
účet městské části a k čemu slou-
ží?“ Závěrečný účet je jeden, dva, 
možná i několik různě označených 
dokumentů, zásadně se lišících ob-
sahem. Závěrečný účet u nás v Li-
buši neslouží vlastně k ničemu.

Eva Radová, členka Zastupitelka 
MČ Praha-Libuš

VÍTE, CO JE ZÁVĚREČNÝ ÚČET?
Ačkoliv nechci čtenáře U nás nudit definicemi pojmů, pro vysvětlení 
dále popsaného je nutné odpovědět na otázku: „Co je to závěrečný účet 
městské části a k čemu slouží?“

Původním záměrem bylo upo-
zornit na skutečnost, že třída 
Montessori není speciální třídou 
pro děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami, ale rovnocennou 
alternativou klasickému vzděláva-
címu systému. Tímto se čtenářům 
a paní Šavelkové omlouvám za pří-
padná nedorozumění.

JAK VLASTNĚ VZNIKLA 
PEDAGOGICKÁ KONCEPCE 
MONTESSORI?

Zakladatelkou pedagogiky 
Montessori byla italská lékařka, 
která se sice nejprve věnovala dě-
tem mentálně postiženým, nic-
méně již od roku 1907 se její po-
zornost soustředila na děti bez 
speciálních pedagogických potřeb. 

Maria Montessori založila v Římě 
Dům dětství (Casa dei bambini), 
kde postupně zpracovala a od-
zkoušela výukové metody, které se 
začaly používat v běžném školství. 
A tyto výukové principy jsou uplat-
ňovány i v Montessori třídě na ZŠ 
Meteorologická.

V ČEM JE VÝUKA  
V MONTESSORI TŘÍDÁCH JINÁ?

Základem je důvěra ve vnitřní 
motivaci dítěte, v jeho touhu po 
poznání, potřebu učit se, samo-
statně objevovat a porozumět své-
mu okolí. Děti si nejlépe pamatují 
to, co se učily ze svého vlastního 
zájmu, než když jim je informa-
ce mechanicky podávána. Systém 
také umožňuje individuální tempo 

výuky. Případné chyby, které děti 
udělají, jsou přitom chápány jako 
přirozený jev v procesu učení, tj. 
jako příležitost k novému řešení 
problémů a získávání nových po-
znatků. Zpětnou vazbu dítě zís-
kává nejen reflexí vlastního učení, 
ale též porovnáváním vlastní práce 
s předlohou, debatou se spolužáky 
a také pedagogem. Děti většinou 
studují ve smíšených věkových 
skupinách. Způsob hodnocení žáků 
na vysvědčení není formou zná-
mek 1 až 5, ale slovním hodnoce-
ním, které dokáže lépe vystihnout, 
co se dítě již naučilo, na čem pra-
cuje, co je třeba ještě dostudovat 
atd. Samotné vysvědčení je tedy 
koncipováno tak, aby dítě motivo-
valo k dalšímu vzdělávání, nikoliv 
aby ho „zaškatulkovalo“ do kate-
gorie 1−5.

VÝZNAM MONTESSORI  
VE 21. STOLETÍ

Vzdělávání se stává celoživot-
ní aktivitou. To znamená, že děti 

by měly být do vzdělávání přímo 
aktivně zapojeny. Navíc získané 
vědomosti děti přímo porovnáva-
jí se svými životními zkušenostmi 
a bohatými výukovými pomůc-
kami. Děti mají možnost na řadě 
úloh pracovat v týmu, během vý-
uky sdílejí nové poznatky, mohou 
se ptát starších spolužáků a porov-
návat své názory, což proces uče-
ní významně obohacuje. Příprava 
projektů není dětmi vnímána jako 
„práce navíc“, ale jako přirozená 
součást učebního procesu.

Jak uvádí sama Maria Montesso-
ri: „Lidská osobnost, ne výchovná 
metoda musí být brána v úvahu.“

Buďme proto rádi, že na ZŠ Me-
teorologická tato forma výuky 
existuje a umožňuje našim dětem 
získávat vzdělání přitažlivou a při-
rozenější formou.

Pavel Konečný
Použité zdroje:  

http://www.montessoricr.cz, 
http://zsmeteo.cz

ZAJÍMAVÁ VZDĚLÁVACÍ PŘÍLEŽITOST NA DOSAH RUKY – POKRAČOVÁNÍ
V únorovém vydání časopisu U nás byla v rámci článku „Zajímavá vzdě-
lávací příležitost na dosah ruky“ uvedena citace paní Lucie Šavelkové, 
která má svého syna v prvním ročníku třídy 1.M na ZŠ Meteorologic-
ká. V rámci krácení článku došlo bohužel k drobné úpravě, která mohla 
vyvolat mylný dojem, že do třídy Montessori nelze integrovat děti se 
speciálními pedagogickými potřebami. Tak tomu ovšem není. 

http://www.montessoricr.cz/
http://zsmeteo.cz
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MĚLA JSEM LIBUŠ RÁDA A MÁM DODNES

S bolestí, kterou čas nikdy nezhojí, 
vzpomínáme 4. března 2016 nedožitých 
85. narozenin našeho drahého manžela, 
tatínka a dědečka pana
Jiřího Cinibulka,
rodáka z Libuše. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Nikdy nezapomeneme!

manželka Jana, dcera Jana s rodinou

Tichou vzpomínku za naši maminku…
Dne 13. 3. 2016 tomu jsou dva roky, co zemřela paní 

Marie Hošková.

Stále vzpomínají: dcera Marcela s manželem a vnoučaty

Čtvrt roku jsem plánovala pro seniory posezení s hudbou, aby to 
bylo opravdu překvapení. Zcela se nepodařilo „utajit“, ale rozhodně 
byla dobrá myšlenka pozváním ocenit všechny, kteří se zúčastňují 
programů Klubu Senior.

V klubu se za dobu mého pů-
sobení již řada seniorů podílela 
na organizaci oslavy v klubu, ve 
společnosti přátel. Vždy to bylo 
pěkně strávené odpoledne a osla-
venci nelitovali času ani peněz. 
Proto jsem také chtěla překvapit, 
neboť dožít se zlomového bodu, 
pěkného věku, který život rozdě-
luje na odcházející mládí a nastu-
pujícího stáří… Co si více přát?!
Vše mělo proběhnout přímo 
v Klubu Senior, ale proslechlo 
se, že přeci jenom přijdou i další 
gratulovat, a tak jsem se rozhodla 
požádat pana tajemníka místní-
ho úřadu, jestli by bylo možné 
odpolední oslavu udělat v čp. 1 
na Libuši. Pan tajemník ochotně 
převzal odpovědnost za zapůjčení 
místnosti a doporučil, abych se 
obrátila na spolehlivou paní Pi-
chovou z odboru správy majetku 
a investic, která nám též ochotně 
vyšla vstříc. Příprava tedy pro-
běhla bez problémů, za pomoci 
výboru klubu vše bylo s předsti-
hem přichystáno.
Dvě hodiny před zahájením jsme 
začali moje i od jiných přátel 
napečené dobroty chystat na 
stoly. Od známých pana Pospí-
šila na Moravě přišla dodávka 
velmi chutného vína. Sladkostmi 
přispěli naši senioři: manželé 
Chaloupkovi, p. Máslowská, Alen-
ka Dostálová, Jana Dostálová, p. 
Doležalová, p. Literová, p. Urba-
nová, p. Koudelová a další.

A potom, s tím jsem nepočítala… 
Sál byl zaplněn do posledního 
místečka, ba ještě židle scházely. 
Byla jsem z toho zcela konsterno-
vána, neviděla jsem nic tak nád-
herného, radost v očích seniorů 
těšících se na setkání, gratulace, 
popovídání, hudebník s klávesa-
mi. I v malém prostoru se tančilo, 
hrálo, zpívalo se a byla to velmi 
příjemná kulisa. Říkala jsem si: 
Je to možné, že tolik lidí se těšilo 
z tohoto setkání?
Za úřad městské části přišla 
s kyticí paní Hlávková z odboru 
správního a školství. Také jsme 
nezapomněli s ochutnávkou na 
paní Martínkovou, Fruncovou 
a Pichovou, jelikož vzájemnou 
spolupráci hodnotíme velmi 
dobře. Měla jsem velkou radost, 
ale také trému, jak předstoupit 
před zástup asi 100 lidí a jak po-
děkovat, kde začít a kde skončit. 
Nakonec to ale šlo úplně samo. 
Fotografovali pan Kudrna a paní 
Doležalová, jako již vícekrát pro 
archiv klubu. Tentokráte také do 
mého osobního alba. Až nebudu 
moci a budu jenom ležet, ráda se 
fotografiemi potěším. Ačkoli jsem 
si občas na konci našich výletů 
s Klubem Senior, při děkovačce 
a výstupu z autobusu, v duchu 
říkala, kolik to stálo času i nervů, 
aby to dopadlo, tak jak to dopadlo, 
přece jen vždy konec dobrý, vše 
dobré. Teď jsem se utvrdila, že to 
všechno opravdu stálo za to.

Nesmím opomenout, že posléze 
dorazil též pěvecký sbor Libuše 
pod vedením paní prof. Kaněrové, 
každá ze sboristek s krásnou čer-
venou růží, a zazpívali své kama-
rádce tři krásné písničky k mým 
narozeninám. Bylo to tak krásné 
a dojemné, procítěné, až mi slzy 
kapaly z tváří.
Zavzpomínala jsem: Kdy jsem se 
seznámila s Libuší? Ale, vážení, je 
to přesně 50 let! Měla jsem Libuš 
ráda a mám dodnes. Je mi jen 
líto, že hodně lidí, z nichž jsem si 
brala příklad, již nežije. To velmi 
mrzí, ale vzpomínku si uchová-
vám navždy. A proto jsem si také 
k této příležitosti připravila bás-
ničku: „Nic nechci víc než v duši 
klid, ni žádného víc štěstí, než co 
ho může unést ptáček na větvi 
ratolesti.“
Chtěla bych tedy poděkovat za 
krásnou oslavu, dary, množství 
překrásných květin, které mi 
oblažily následující dny a hlavně 

připomínaly každého gratulan-
ta. Ten den se mi naplnil jasnou 
myšlenkou o přátelství, poděko-
vání za činnost pro ostatní. I když 
jsem někdy zapochybovala a měla 
pocit, že taková činnost se někdy 
jeví druhým jako samozřejmost, 
dnes jsem byla přesvědčená, že 
vděčnost je upřímná. Ještě jednou 
chci všem poděkovat. Na každého 
z vás mám v srdci nesmazatelnou 
vzpomínku a k tomu pocit, že 
jsem v klubu nepracovala nadar-
mo a že si to senioři uvědomují.
Den oslavy se naplnil jak má-
lokterý, co tedy sejít se takto 
jednou do roka vždy na stejném 
místě? Hudbu platím já a o ostat-
ním se domluvíme. Co na závěr 
dodat? 
„Nikoliv žít, být zdráv je život.“ 
Marcus Valerius Martialis

Zdena Prchlíková,  
oslavenkyně a děkující

Foto: Miloslava Doležalová
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Samotného Šabacha, autora mj. 
knih Jak potopit Austrálii (1986), 
Hovno hoří (1994), Zvláštní pro-
blém Františka S. (1996), Putová-
ní mořského koně (1998), Babičky 
(1998), Opilé banány (2001), Čty-
ři muži na vodě (2003), Ramon 
(2004), Občanský průkaz (2006), 
Tři vánoční povídky (2007), Škoda 
lásky (2009), S jedním uchem na-
veselo (2011), Máslem dolů (2012), 
Rotschildova flaška (2014), A nako-
nec Vánoce (2015), jejichž motivy 
využili Jan Hřebejk, resp. Ondřej 
Trojan k realizaci nedávnou minu-
lost i přítomnost přitažlivě umě-
lecky zobrazujících filmů Šakalí 
léta, Pelíšky, Pupendo, U mě dobrý 
či Občanský průkaz (i když třeba 
pamětník může mít tu a tam vý-
hrady, protože paměti holt nejsou 
kompatibilní, nehledě k faktu, že 
umělecké ztvárnění nemusí vždy 
plně odpovídat obsahu individuál-
ní paměti), udělení ceny tak trochu 
zaskočilo.

Cenu si sám nepřebral a k celé té 
„kauze“ se vyjádřil takto: „Doufal 
jsem, že když si nepřijdu osobně 
cenu převzít, popudím tím členy 
komise a oni udělí cenu někomu 
jinému. Já jsem si z těchhle věcí 
vždycky spíš dělal legraci, protože 
literární ceny podle mě dělaj jenom 

zlou krev, málokdy jsou spravedli-
vý. Víte přece, kolik senzačních, bá-
ječných spisovatelů nedostalo No-
belovu cenu za literaturu...“

Petr Šabach samozřejmě ví, 
o čem mluví, ale já jako čtenář a sa-
mozvaný virtuální knihkupec mu 
cenu přeju, protože nevím o jiném 
českém autorovi, který se v popře-
vratové době podle mne tak výraz-
ně zapsal jak do české literatury, 
tak do čtenářského povědomí.

A tak vám nabídnu ze svého vir-
tuálního pultu alespoň jednu kni-
hu: 

Petr Šabach:  
S jedním uchem naveselo
ISBN: 978-80-86526-50-8

V tomto 
případě jde 
o sbírku po-
vídek, jejímž 
p r o s t ř e d -
nictvím ob-
jevil Šabach 
další dimen-
zi své tvor-
by. Všechny 
čtyři příbě-
hy situoval nikoli do nedávné české 
minulosti, ale na zahraniční cesty 
životních partnerů, ať už se díva-
jí na východ slunce v Řecku, nebo 
chytají ryby v Norsku. Jedině v pří-
padě pojmenovaném podle prů-
vodce a distributora map Lonely 
Planet jde o zážitky staršího tram-
pa poznávajícího irskou zem. Ne-
chybí tu smysl pro detail, třeba že 
pes v Irsku neštěká haf, haf, ale ruf, 
ruf, a to autorovi stačí, aby navodil 
atmosféru a posunul příběh dál. 
Tyto povídky Petra Šabacha jsou 
jakési laskavé momentky z part-
nerského života, kterými zručný 
povídkář posílá, tentokrát také 
prostřednictvím virtuálního knih-
kupce, dárek svým čtenářům.

Příjemné chvíle strávené třeba 
s Petrem Šababachem přeje

Jiří Brixi

SALON

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (115)
CENU KARLA ČAPKA,
kterou k uctění památky svého zakladatele uděluje Český PEN klub jednou 
za dva roky, získal letos Petr Šabach (1951). Cena se od roku 1994 uděluje 
− až na výjimky − českým tvůrcům za mimořádné literární dílo. To „mimo-
řádné“ je ovšem termín jaksi sémanticky prázdný, a tak sedmičlenná ne-
závislá porota při výběru přihlíží především k tomu, zda tvůrce a jeho dílo 
přispěli k tomu, aby se ve společnosti prosadily demokratické humanistic-
ké hodnoty. Prvními laureáty se stali Günter Grass a Philip Roth při příle-
žitosti Světového kongresu PEN v Praze. Arnošt Lustig byl oceněn v roce 
1996 a v dalších letech cenu získali Jiří Kratochvil (1998), Josef Topol 
(2000), Ludvík Vaculík (2002), Ladislav Smoček (2004), Jiří Stránský (2006), 
Václav Havel (2008), Ivan Klíma (2010), Pavel Šrut (2012) a Jan Šulc (2014).

BŘEZEN 2016
(výběr z programu)

8. 3.  ÚT  Tuky ve zdravé výži-
vě – přednáška výživové porad-
kyně, 10:00−12:00, nutnost před-
chozí registrace na kuratkomc@
seznam.cz. Výživová a dietologic-
ká poradna – 15:00−18:00, 30mi-
nutové konzultace s výživovým 
poradcem, nutnost objednání na 
konkrétní čas na kuratkomc@se-
znam.cz, akce je ZDARMA. Nejed-
ná se o prodej potravních doplňků!
13. 3.  NE  Herní odpoledne 
s deskovými hrami – 15:00−17:00, 
pro děti od 5 let a jejich rodiče, 
odpoledne s hraním deskových 
her. Přinést si můžete vlastní hru 
nebo využít některou z našich.
14. 3.  PO  Stříhání dětí – 
9:00−12:00 a 15:00−18:00, nut-
nost předchozí registrace na ku-
ratkomc@seznam.cz.

16. 3.  ST  Burza jarního a letního 
oblečení – čas prodeje 9:30−12:00 
a 15:00−18:00, pro prodávající 
nutnost předchozí registrace na 
kuratkomc@seznam.cz.
22. 3.  ÚT  Zdobení veliko-
nočních perníčků – 9:30−12:00 
a 15:00−17:30, nutnost předcho-
zí registrace na kuratkomc@se-
znam.cz.
30. 3.  ST  Sportujeme s Luckou 
– přijďte si zasportovat.

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  progra-
mům naleznete taktéž na webu 
MC či na nástěnce v centru Ku-
řátko.

Za MC Kuřátko  
Ing. Vendula Audolenská

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 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, perma-
nentka na 10 vstupů 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup 110 
Kč, předplatné na 10 vstupů 700 Kč.

Pro všechny zúčastněné bude 
připravena bohatá tombola, 
soutěže o zajímavé ceny, občer-
stvení a hudba. Vstupné dospě-
lí 100 Kč, děti bez masky 50 Kč, 
děti s maskou zdarma. Info na: 

www.sdhlibus.cz nebo na tel.: 
777 867 000.

Těšíme se na vaši účast.
Za SDH Libuš:

Pavel Mráz,  
starosta SDH Libuš

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Sbor dobrovolných hasičů Praha-Libuš ve spolupráci se stájí Donja 
Písnice vás srdečně zve na Dětský maškarní karneval, který se koná 
dne 12. března od 14 hodin v libušské sokolovně.

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jak_potopit_Austr%C3%A1lii&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hovno_ho%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_probl%C3%A9m_Franti%C5%A1ka_S.&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvl%C3%A1%C5%A1tn%C3%AD_probl%C3%A9m_Franti%C5%A1ka_S.&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Putov%C3%A1n%C3%AD_mo%C5%99sk%C3%A9ho_kon%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Putov%C3%A1n%C3%AD_mo%C5%99sk%C3%A9ho_kon%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Babi%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opil%C3%A9_ban%C3%A1ny
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cty%C5%99i_mu%C5%BEi_na_vod%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cty%C5%99i_mu%C5%BEi_na_vod%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramon&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ob%C4%8Dansk%C3%BD_pr%C5%AFkaz_%28rom%C3%A1n%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%99i_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_pov%C3%ADdky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0koda_l%C3%A1sky_%28kniha%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0koda_l%C3%A1sky_%28kniha%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S_jedn%C3%ADm_uchem_naveselo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S_jedn%C3%ADm_uchem_naveselo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A1slem_dol%C5%AF&action=edit&redlink=1
mailto:kuratkomc@seznam.cz
mailto:kuratkomc@seznam.cz
mailto:kuratkomc@seznam.cz
mailto:kuratkomc@seznam.cz
http://www.kuratko.mistecko.cz/
http://www.kuratko.mistecko.cz/
http://www.sdhlibus.cz
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PLÁNOVANÉ VÝLETY NA ROK 2016
měsíc dnů kam ubytování bus cena poznámka
březen       
15. 3. 1 Lázně Mšené, Zámek Buštěhrad, Budyně nad Ohří   150 přihlášky v klubu
duben       
5. − 11. 4. 7 Jizerské hory Penzion Kitty zdarma 2 590 plná penze
22. − 24. 4. 3 Jívka Polsko Penzion Kobr, s hudbou  1 100 polopenze
26. 4. 1 Kam – viz časopis  přihlášky v klubu u p. Vladykové. Termín platí
květen       
3. − 8. 5. 6 Harrachov Hotel Inn 2 500 polopenze; obsazeno
21. − 22. 5. 2 Krušné hory Cascade Most zahrádkáři 1 100 u p. Urbanové
24. 5. 1 Kam − viz časopis  přihlášky v klubu u p. Vladykové. Termín platí
červen       
5. − 10. 6. 6 Lázně Poděbrady s procedurami 4 800 u p. Urbanové; polopenze
19. − 25. 6. 7 Lázně Hevíz s procedurami 200 Eur u p. Urbanové; polopenze
  podle zájmu hrad Schimek   1 200  
14. 6. 1 Kam – viz časopis přihlášky v klubu u p. Vladykové   Termín platí.
srpen       
29. 7. − 6. 8. 8 Slovensko – Tatry Hotel Spojar s výlety 170 Eur u p. Urbanové; Libuš
   s pozvánkou 1 300 plná penze
19. − 27. 8. 8 Slovensko – Tatry Hotel Spojar 6 650 včetně; Praha 9; plná penze
  v případě zájmu volejte do 15. 3. na tel.: 603 354 424 u  ved.   p. Jiráska 
září       
17. − 18. 9. 2 Sklípek s historií Hodonín, Hotel Krystal 1 500 u p. Urbanové
   s pozvánkou Bus, polopenze, sklípek  
13. 9. 1 Kam – viz časopis přihlášky v klubu u p.Vladykové   Termín platí.
říjen       
10. − 15. 10. 6 Šumava Hotel Kuba 2 800 u p.Urbanové; polopenze
  Kubova Huť +jednodenní výlet   s pozvánkou
18. 10. 1 Kam – viz časopis přihlášky v klubu u p.Vladykové   Termín platí.
listopad       

11. − 13. 11. 3 Jívka-Polsko Penzion Kobr 1 100 u p.Urbanové; s hudbou

22. 11. 1 Kam-viz časopis přihlášky v klubu u p.Vladykové   Termín platí.
prosinec       
6. 12. 1 Vánoční posezení Zámek Jemniště  200 u p. Vladykové
   Prohlídka, večeře, hudba, bus  varhanní koncert 
kolem 20. 12.  Vánoční koncert Bude uvedeno v časopise!   u p. Vladykové
  Podle zájmu!     

 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.

PROGRAM KLUBU
Srdečně zveme všechny naše 

milé seniory do klubu na následu-
jící program připravený na březen 
a začátek dubna 2016:
1. 3.  Na odpoledne přijal pozvá-
ní pan Mgr. Šedivý, který zajišťuje 
právní poradnu pro naši městskou 
část. Přijde nám poradit a vysvětlit 
některé právní složitosti.
8. 3.  Mezinárodní oslava žen – 
přijďte společně si užít pěkné od-

poledne a něco se také dozvědět.
15. 3.  Výlet do Lázní Mšené, Bu-
dyně nad Ohří, Buštěhradu. Při-
hlášky jen v klubu u p. Vladykové. 
Odjezd od Eimů v 9:00 hodin.
22. 3.  O zdraví, jarní únavě a vi-
tamínech přijde zajímavým způso-
bem povídat p. MUDr. B. Mastná. 
Určitě přijďte!
29. 3.  Povelikonoční posezení. Ko-
nec masopustu přijďte oslavit v klu-
bu. Kdo nebude pospíchat, může 

zhlédnout film Vzpomínky na Afri-
ku, který pustíme. Těšíme se na vás!
5. 4.  Část seniorů odjíždí do Ji-
zerských hor, část zůstává v klubu 
s vlastním programem. Obyčejně 
v takovém případě přijde na řadu 
tzv. kolektivní popovídání, které 
má své nezaměnitelné kouzlo.
12. 4.  Výlet (bude upřesněno 
v příštím čísle). V klubu s předsti-
hem oznámíme kam. Termín platí, 
přihlášky u p. Vladykové jen v klubu.

Těšíme se opět na programy 
a čas strávený s vámi a na přátel-
skou atmosféru. Tyto chvíle utečou 
jako voda, ale pak se již těšíme na 

další úterý. Čas prchá neuvěřitelně 
rychle, a tak ho využívejme na vše, 
co bychom ještě chtěli. Neváhejte, 
využijte nabídky Klubu Senior, jsme 
s vámi rádi a o výletech dvojnásob!

KNIHOVNA
Nové i dosavadní čtenáře upozor-

ňujeme, že knihovna je otevřena na 
stejné adrese jako Klub Senior, a to 
každé úterý od 14:00 do 18:00 ho-
din. S výběrem vám rád poradí pan 
knihovník, který ví o každé knize vše 
a rozděluje je na nej- a ty, které by si 
měl přečíst každý. Neváhejte, přijď-
te, budete mile překvapeni!

Změna programu vyhrazena!
Poznámky: Datum jednodenní-

ho výletu − bude měsíc dopředu 
hlášeno, kam pojedeme, termín je 
pro ty, kdo musí chodit k lékaři, aby 
věděli, zda je klub, nebo výlet. Kde 

je uvedena „pozvánka“, bude bě-
hem měsíce připravena. Při každé 
závazné přihlášce 1 000 Kč záloha! 
Jednodenní výlet plánujeme vždy 
s obědem. V Hévízu je bohatá po-
lopenze a v poledne výběr ze dvou 

polévek a pečivo; po zkušenostech 
neplánujeme výlet, neboť když je 
hezky, každý chce procedury a za 
tím účelem tam jedeme, ale bude-
-li zájem, nějak to vyřešíme. U Slo-
venska jsou dva termíny: naše stálá 

skupina a skupina Praha 9 pana Ji-
ráska − můžete termín akceptovat 
podle svých možností.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková



Pohotovost pro děti zajišťuje Fakultní Thomayerova nemocnice, pracoviště LSPP 
v areálu nemocnice, pavilon B1, ve všední dny 19:00–6:00, v sobotu a v neděli (ve 
svátcích) nepřetržitě, tel.: 261 083 783.

Xin các bệnh nhân hẹn giờ khám bệnh qua điện thoại - muộn nhất vào ngày khám vào 
buổi sáng giữa 7:30−8:30. Như thế khi quý vị đến sẽ không phải chờ lâu, đồng thời 
cũng giúp tránh được sự gặp gỡ giữa những trẻ em khỏe mạnh và những trẻ em bị 
ốm và như thế ngăn ngừa sự lây truyền các dịch bệnh truyền nhiễm giữa trẻ em.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST (0−19 LET) 7

Praktický lékař pro děti a dorost, Plicní dětský lékař  

Lékař: MUDr. Jindřich Pohl

Ke Kurtům 383/3 (přízemí), 142 00 Praha 4-Písnice 
tel.: 261 910 072, 777 200 582 | e-mail: dr.pohl@seznam.cz 
http://www.pediatrie-pohl.cz

Omezení přijímání nových dětí.

Ordinační 
hodiny Nemocní Prevence  

+ poradna pro kojence
Pondělí 8:00−10:00 12:00−13:00 10:00−12:00
Úterý 8:00−10:00 10:00−12:00 14:00−18:00

Středa 8:00−10:00 10:00−14:00
Čtvrtek 8:00−10:00 10:00−13:00 14:00−16:00
Pátek 8:00−10:00 12:00−13:00 10:00−12:00

Spolupracující:

Praktický lékař pro děti a dorost, homeopatie

Lékař: MUDr. Libuše Polanecká

Den Nemocní
Pondělí 14:00−18:30

Objednání možné u sestry v ordinaci PO−PÁ 8:00−10:00, tel.: 261 910 072.
Stručné konzultace možné telefonicky mezi 14:00−14:30 hod.

9

REHABILITACE 10

Therap Tilia, spol. s r. o.

Brunelova 14, 142 00 Praha 4 − Libuš (zvýraznění tměvě šedá – viz mapka)  
tel.: 234 760 515, 736 623 264 | www.rehabilitace-praha.eu/pracoviste/libus

Fyzioterapeut: Mgr. Jitka Nejedlá

Den Ordinační hodiny
Pondělí 9:00−17:00
Úterý 8:00−13:00
Středa 8:00−14:00
Čtvrtek 12:00−18:00
Pátek 8:00−13:00

MASÁŽE 11

Masážní služby Irina Horáčková

Libušská 294/129 (Sokolovna), 142 00 Praha 4 − Libuš 
tel.: 732 759 458 | e-mail: hirina@seznam.cz | www.masaze-irina.webnode.cz

Přijímáme nové pacienty.

Den Čas
Pondělí − pátek 10:00−21:00
Sobota − neděle dle dohody

Pokud nemůžete nebo nechcete cestovat vy za mnou, ráda vás navštívím ve 
vašem domácím nebo pracovním prostředí.

11

CELOSTNÍ MEDICÍNA 12

Jana Dyršmídová 

K Novému sídlišti 246, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel. 608 709 932 | e-mail: j.dyrsmidova@atlas.cz 
www.alternativni-medicina.stranky1.cz

Přijímáme nové pacienty.

CELOSTNÍ MEDICÍNA 13

Poradna celostní medicíny

PharmDr. Dagmar Aubrechtová

Libušská 319/126 (areál Sapa, 2. patro), 142 00 Praha 4 − Písnice
tel.: 724 242 428

OPTOMETRIE 14

AURA oční optika, s. r. o.

Libušská 1, 142 00 Praha 4 – Libuš | tel.: 241 470 041

Přijímáme nové pacienty.

Měření zraku
Pondělí − pátek 9:00−18:00

Vyšetření i bez objednání, pro klienty optiky zdarma.

14

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ 17

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) 
Stomatolog − specialista na estetickou stomatologii

Lékař: MUDr. Zdeněk Waagner | Zdravotní sestra: Šárka Křížková

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš | tel.: 241 471 861

Přijímáme nové pacienty.

Den Ordinační hodiny
Pondělí 9:00−18:00
Úterý 9:00−18:00

Středa 9:00−14:00
Čtvrtek 9:00−18:00
Pátek 9:00−14:00

Pohotovost po telefonické nebo osobní domluvě. Možnost platby kartou.

PRAKTICKÝ ZUBNÍ LÉKAŘ 18

Soukromá zubní ordinace

Lékař: MUDr. Irena Nováková

K Lukám 644, 142 00 Praha 4 − Libuš | tel.: 261 910 203
e-mail: novakova.zubni@seznam.cz

Ordinační doba
Pondělí 7:00−12:00, 14:00−18:00
Úterý 7:00−14:00

Středa 7:00−14:00
Čtvrtek 7:00−14:00
Pátek 7:00−13:00

16
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ALERGOLOGIE 8

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) | Medima, s. r. o.

Lékař: MUDr. Ivo Šimůnek | Zdravotní sestra: Marie Květoňová

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš | tel.: 244 472 734, 241 719 881

Přijímáme nové pacienty.

Den Ordinační hodiny
Úterý 14:00−20:00

Prosíme pacienty, aby se objednávali na konkrétní den a hodinu.

REHABILITACE 9

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) | Medima, s. r. o.

Fyzioterapeuti: Bc. Petra Rezková, Mgr. Maria Repková

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš | tel.: 241 403 325

Přijímáme nové pacienty.

Den Ordinační hodiny
Pondělí 7:30−16:00
Úterý 7:30−19:00
Středa 7:30−19:00
Čtvrtek 7:30−19:00
Pátek 7:30−16:00

Rehabilitační lékař: MUDr. Nataša Stříbrská | tel.: 241 403 325

Den Ordinační hodiny
Pondělí 13:00−19:00 

Prosíme pacienty, aby se 
objednávali na konkrétní den 
a hodinu. 

Polední pauza ÚT−ČT 
13:00−13:30 hod.

10

Ke Kurtům 383/3

Libušská 1

Libušská 183/49

Libušská 319 (areál SAPA)

Meteorologická 987/21

Šatrova 8

Mílová 697/5 A2

K Novému sídlišti 246

Libušská 319 (areál SAPA)

Libušská 208/65

Libušská 400

Mašovická 479/17

K Lukám 644

Libušská 294/129 (Sokol)

Brunelova 14

Na Šejdru 45
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DERMATOLOGIE 15

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) | Kožní ambulance 

Lékař: MUDr. Eliška Vyskočilová | Zdravotní sestra: Lucie Horáková

Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš
tel.: 602 305 797 (objednání pacientů) | http://www.vyskocilova.cz/

Ordinační 
hodiny

Náběry biolog. 
Materiálu Objednaní Kožní ambulance

Pondělí 13:00−18:00
Úterý 7:00−12:30
Středa 7:00−8:00 8:00−12:00
Čtvrtek 7:00−8:00 8:00−12:00 12:30−15:30
Pátek 7:00−8:00 8:00−13:00

Poslední pacient bude přijat k ošetření 30 minut před koncem ordinační doby. 
Návštěva kožní ambulance je možná pouze po objednání. Objednat se můžete 
vždy v ordinačních hodinách na tel.: 602 305 797. Sledujte prosím aktuální 
informace ohledně dovolených na webu www.vyskocilova.cz.

DERMATOLOGIE 16

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) 
Studio estetické a korektivní dermatologie

Lékař: MUDr. Eliška Vyskočilová

EK-studio, Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš
tel.: 777 782 115 | www.ek-studio.cz, www.vyskocilova.cz

Ordinační hodiny Objednaní Po dohodě
Pondělí 8:00−12:00
Úterý od 13:00
Středa od 13:00
Čtvrtek 8:00−12:00
Pátek 8:00−12:00

Do EK-studia se 
můžete objednat 
v pracovních dnech 
od 8 do 17 hodin  
na tel. 777 782 115.

15



PRONAJMEME zařízené prostory pro KADEŘNICTVÍ
(nehtové studio)

MATUSCHKA INTERNATIONAL v Praze 4 − Libuši,
Libušská 199/68

Jedná se o pronájem kadeřnických křesel 
nebo pronájem celého salonu, včetně vybavení.

Prostory se nacházejí v 1. patře, v přízemí je 
prodejna vlasové kosmetiky.

Telefon:+420 734 314 798
E-mail: vetrovec74@gmail.com

PRODÁME VW LT 35
Skříň 10,4 m3, 2,5 l, nafta, r. v. 2001, 

najeto 250 000km, užitková hm. 1598 kg, 

celková hm. 3500 kg, tažné zařízení, 

zimní i letní gumy, technická prohl. 5/2017.
Cena 99 000,- Kč, bez DPH 81 818,- Kč

Tel. 734 314 798, e-mail: vetrovec74@gmail.com

inzerceinzerce

inzerce

FOOD STORY KUNRATICE
K LIBUŠI 129/2 

(NAPROTI KOSTELU)
PRAHA 4 – KUNRATICE

KDE NÁS NAJDETE?

 
Přijďte si k nám nakoupit

 dobroty k obědu i na večer s přáteli,
nebo jen tak posedět u skleničky

dobrého vína či šálku kávy.

BŘEZEN VEFOOD STORYKUNRATICE
 NOVÉ FAIRTRADOVÉ VÝROBKY   (káva, čokolády, kakao)

DĚTSKÁ VÝŽIVA (příkrmy, čaje, kaše, snacky, sladkosti)
NOVÁ PIVA (od českých i zahraničních pivovarů)

inzerce

DERMATOLOGIE 15

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) | Kožní ambulance 

Lékař: MUDr. Eliška Vyskočilová | Zdravotní sestra: Lucie Horáková
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Materiálu Objednaní Kožní ambulance

Pondělí 13:00−18:00
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Středa 7:00−8:00 8:00−12:00
Čtvrtek 7:00−8:00 8:00−12:00 12:30−15:30
Pátek 7:00−8:00 8:00−13:00

Poslední pacient bude přijat k ošetření 30 minut před koncem ordinační doby. 
Návštěva kožní ambulance je možná pouze po objednání. Objednat se můžete 
vždy v ordinačních hodinách na tel.: 602 305 797. Sledujte prosím aktuální 
informace ohledně dovolených na webu www.vyskocilova.cz.

DERMATOLOGIE 16

Poliklinika Libuš (Zdravotní středisko) 
Studio estetické a korektivní dermatologie

Lékař: MUDr. Eliška Vyskočilová

EK-studio, Libušská 60/149, 142 00 Praha 4 − Libuš
tel.: 777 782 115 | www.ek-studio.cz, www.vyskocilova.cz

Ordinační hodiny Objednaní Po dohodě
Pondělí 8:00−12:00
Úterý od 13:00
Středa od 13:00
Čtvrtek 8:00−12:00
Pátek 8:00−12:00

Do EK-studia se 
můžete objednat 
v pracovních dnech 
od 8 do 17 hodin  
na tel. 777 782 115.
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MATUSCHKA INTERNATIONAL, s. r. o. – VLASOVÁ 
KOSMETIKA PRO KADEŘNÍKY, ale i pro vás

Sortiment produktů značky MATUSCHKA 
INTERNATIONAL Top Hair obsahuje cca 70 druhů 
přípravků česko-německé kosmetiky MATUSCHKA 
a dalších asi 100 výrobků profesionální italské 
značkové kosmetiky MAXIMA. Všechny výrobky 
si můžete nyní objednat na našich www stránkách 
nebo osobně vyzvednout na naší prodejně. 
(Prokážete-li se tímto inzerátem, získáváte hned 
slevu 5 %.)

Těšíme se na Vaši návštěvu na prodejně nebo na 
našem e-shopu.

Jsme tu pro vás již 22 let.

Kontakty: www. matuschka.cz

Prodejna: Libušská 68/199, Praha 4 – Libuš, tel. 
244 471 780, e-mail: matuschka@cbox.cz

mailto:vetrovec74@gmail.com
mailto:matuschka@cbox.cz


 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

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

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

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ
Praha 4 – Libuš a Písnice

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz
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