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A PÍSNICE

 1| Edison − potřetí v písnické základní škole.

 2| Třeťáci z libušské školy v pokusné 

laboratoři.

 3| Praha-Libuš představila své zkušenosti na 

celopražském setkání.

 4| Žáci ze ZŠ Meteorologická se dověděli, jak 

funguje místní veřejná správa.

 5| Středem pozornosti na maškarním bálu SDH 

Libuš byl růžový zajíc.

Foto: Ladislava Ondrouchová, Soňa Štefanová, 

archiv NSZM, Lukáš Hrubý a Michal Korbel.

1 2

3

5

4



ZVEME

2 | U nás | 4/2O16

I naší akcí se budeme snažit 
toto téma přiblížit, ale zároveň se 
zaměříme i na jiné oblasti život-
ního prostředí. Akce „Zdravé po-
traviny… a co třeba luštěniny?“ se 
koná v pondělí 25. dubna 2016 od 
9 do 16 hodin před prodejnou Al-
bert na Sídlišti Písnice a je určena 
pro veřejnost, kolektivy dětí i jed-
notlivce.

Hodina Země proběhla 19. břez-
na 2016 od 20:30 do 21:30 hodin. 
Každoroční mezinárodní akci za-
vedl Světový fond na ochranu 
přírody, poprvé se konala v roce 
2007. Domácnosti, podniky i ve-
řejné instituce a zejména význam-
né kulturní památky při ní vypnou 
osvětlení a elektrické spotřebiče 
po dobu jedné hodiny na podpo-
ru zvýšení informovanosti o změ-
nách klimatu.

Perníková chaloupka aneb ces-
ta pohádkovým lesem se koná ve 
čtvrtek 21. dubna 2016 od 15 do 17 
hodin. Start cesty je před prodej-
nou Albert a Sídlišti Písnice a cíl 
na hrázi nádrže v Modřanské rokli, 
kde na děti čeká ježibaba v Perní-
kové chaloupce a sladká odměna. 
Během trasy plní děti rozličné úko-
ly na téma ochrany přírody. Akci 
pořádá Sokol Libuš ve spolupráci 
se spolky a sdruženími, které pů-
sobí v městské části Praha-Libuš.

Žákovské zastupitelstvo Praha-
-Libuš iniciovalo anketu na téma 
Pes a jeho pán a pochůzky s měst-
skou policií a členy Výcvikového 
střediska psů v Praze 11. Cílem je 
informovat majitele psů o povin-
nostech vyplývajících z vlastně-
ní zvířete a také nabídnou pomoc 
s jeho výchovou. Nedílnou součás-

tí je zjištění, kam a jak často se ma-
jitelé se svým psem na procházku 
vydávají.

Stromy našich malých občánků 
se budou sázet v pondělí 18. dubna 
2016 v novém prostoru, a to v par-
číku před Základní školou Meteo-
rologická.

Soutěž ve sběru hliníku probí-
há už od podzimu loňského roku 

v mateřských a základních školách. 
Veřejnost má také možnost sbírat 
v domácnostech hliník a odložit 
ho do nádoby umístěné na dvoře 
u pobočky České pošty v ulici Li-
bušská čp. 1 v Libuši.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravé město a místní Agenda 21

SVÁTEK PLANETY ZEMĚ
ZDRAVÉ POTRAVINY… A CO TŘEBA LUŠTĚNINY?
V rámci mezinárodní kampaně ke Dni Země pro vás letos městská část 
Praha-Libuš ve spolupráci s partnery připravila akci s názvem „Zdravé 
potraviny… a co třeba luštěniny?“ postihující téma roku 2016, vyhláše-
ného OSN jako Mezinárodní rok luštěnin. Jeho cílem je zvýšit povědomí 
o luštěninách, jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.

Zdravé  
potraviny
.…a co třeba luštěniny?
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Informační kampaň na téma  
ochrany životního prostředí,  
udržitelné výroby a spotřeby,  

významu recyklace a důležitosti půdy

Dozvíte se o:
výživě a ekologickém zemědělství

úrodnosti půdy
fair trade

Včelách a jejich významu
Ekologickém systému nakládání s odpady

Naučíte se: 
Jak se chovat k přírodě co nejšetrněji

pondělí  

25/4/ 2016 
9–16 hodin

prostranství  
před prodejnou Albert  

na sídlišti Písnice

Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin
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PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE

Program:
→	 Ohlédnutí za loňským rokem

→	 10 problémů Libuše a Písnice  
– diskuze k problémům  
v těchto tematických oblastech:

→	 rozvoj MČ, bezpečnost, veřejná správa
→	 občanská vybavenost, podnikání, služby
→	 zdravý životní styl, sociální oblast,  

národnostní menšiny
→	 školství, volný čas, sport,  

kulturní a společenský život
→	 životní prostředí, péče o vzhled městské části
→	 doprava
→	 studentský stůl

pondělí 2. května 2016
od 18.00 do 20.00 hodin / tělocvična Klubu Junior

Na Okruhu 395/1, Praha-Písnice

Doprovodný program:

→	 losování cen, drobné občerstvení
→	 prezentace a prodej  

výrobků Fair trade
→	 Pocitová mapa

Během fóra je v prostorách Klubu 
Junior zajištěno hlídání dětí.

Za účasti starosty a dalších 
představitelů MČ Praha-Libuš.

Více info na 

www.praha-libus.cz

Z problémů sdělených 
na fóru bude následně 

sestavena anketa

VEŘEJNÉ FÓRUM 2016
VAŠE NÁZORY / SPOLEČNÁ DISKUZE / CESTA K ŘEŠENÍ

SLOVO STAROSTY

Vážení občané, dovolte mi, 
abych vás pozval na květ-
nové diskuzní fórum 10 

problémů Libuše a Písnice. Tento 
projekt se koná v rámci našeho za-
pojení do Místní Agendy 21. V naší 
městské části byl tento model pra-
videlného setkávání občanů se za-
stupiteli a úředníky zaveden už za 
mého předchůdce, poprvé se usku-
tečnilo již v roce 2008. Mnozí z vás 
tyto veřejné diskuze již znáte, ně-
kteří je navštěvujete pravidelně, 
a máte tak možnost se vyjadřovat 
k problémům, které vás pálí. Každý 
rok jsem ale také potěšen novými 
návštěvníky, kteří často přicháze-
jí s neotřelými podněty. Program 
tohoto podvečera se přesně řídí 

podle metodiky Místní Agendy 21, 
a proto nezbývá příliš prostoru pro 
improvizaci. Celé je to však nasta-
veno tak, abychom my získali co 
nejlepší přehled o tom, co si obča-
né přejí, a zároveň každý účastník 
z řad veřejnosti mohl svým hlasem 
ovlivnit, jakou prioritu to či ono 
téma získá.

Každoročně se na předních mís-
tech zájmu vyskytují stálice, jako 
je vybudování metra D, častější 
kontrola městských policistů na 
vybraných místech naší městské 
části či požadavek, abychom ne-
připustili otevření nájezdu na Dol-
ní Břežany před vybudováním ob-
chvatu Písnice. U některých dříve 
se opakujících problémů se nám 
již podařilo občanům vysvětlit, že 
jejich řešení není a nikdy nebude 
v kompetenci naší městské části. 
Mám velké pochopení pro stesk 
některých pamětníků po bazénu 
na sídlišti Písnice, na který s lás-
kou vzpomínají. Tato stavba ovšem 
městské části nikdy nepatřila, ta 
proto na ukončení provozu neměla 
žádný vliv a obnova bazénu v dneš-
ních podmínkách je zcela nereálná. 
S každým novým projednáváním se 

ovšem objeví i nové řešitelné ná-
pady. Dovolte mi namátkou připo-
menout některé loňské: požadavek 
na otevření pobočky pošty v rámci 
areálu Sapy, zvýšení počtu odpad-
kových košů v Modřanské rokli, re-
vitalizace prostor před prodejnou 
Albert na sídlišti Písnice, vypraco-
vání urbanistické studie pro měst-
skou část či vyřešení palčivého 
problému všech pražských sídlišť, 
tedy parkování. Mnohé z těchto 
požadavků míří na jiné subjekty, 
jako jsou Česká pošta, Sapa, ČEZ, 
Lesy hl. m. Prahy nebo Institut 
plánování a rozvoje. Městská část 
se tak stává zprostředkovatelem 
těchto přání a požadavky ze strany 
občanů jsou významnou podporou 
pro tato jednání.

Letos již po čtvrté bude zařa-
zen i studentský stůl, kteří obsadí 
studenti našich dvou základních 
škol. Právě naši studenti každo-
ročně přicházejí s podněty, které 
jsou blízké jejich věku a dosud na 
těchto setkáních nezazněly, jako 
například požadavek na zábavnější 
formu výuky ve školách či vybudo-
vání venkovního zimního kluziště. 
Ne všechny nápady jsou realizova-

telné, ale je hezké vidět, že i dospí-
vající generaci leží na srdci místo, 
kde žijí a studují.

Srdečně vás tedy zvu na toto 
již deváté setkání v řadě. Přijďte 
diskutovat k jednotlivým stolům 
a podělte se s ostatními, co byste 
v naší městské části chtěli změnit, 
ať už v oblasti dopravy, životního 
prostředí, školství, nebo tráve-
ní volného času či strategického 
rozvoje městské části. Pro rodiče 
s dětmi je zajištěno hlídání v blíz-
kém mateřském centru Kuřátko 
tak, aby se dospělí mohli v klidu za-
pojit a současně bylo o jejich děti 
postaráno.

Spolu se svými spolupracovní-
ky a zastupiteli městské části se 
těším na setkání s vámi 2. květ-
na v tělocvičně Klubu Junior od 18 
hodin.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Proto si dovolujeme pozvat vás 
všechny na každoroční veřejné 
fórum nabízející možnost otevře-
ně sdělit své názory, trable a pro-
blémy, se kterými se v městské 
části potýkáte, navrhnout, co by 
se mělo zlepšit, upravit či změnit 
v oblastech, jako jsou například 
životní prostředí, zdravotnictví, 
rozvoj městské části, bezpečnost, 
školství, veřejný život, sport, do-
prava a další.

Debatní a otevřené veřejné 
fórum se bude konat v pondělí 
2. května 2016 od 18 hodin v tě-
locvičně Klubu Junior, ulice Na 
Okruhu 395/1, Praha-Písnice.

Zveme jak obyvatele žijící zde 
již dlouho, tak i ty, kteří se na Li-

buš nebo do Písnice přistěhova-
li nedávno a mají zájem o místní 
dění, chtějí se zapojit do diskuzí 
a dozvědět se, s jakými problé-
my se potýkají ostatní, nebo tře-
ba znát názory starosty a vedení 
městské části.

Chceme umožnit účast na fóru 
i rodičům s malými dětmi, proto 
po dobu konání fóra zajišťujeme 
hlídání dětí. K dispozici bude ob-
čerstvení a možnost zakoupit si 
fair trade výrobky. V závěru fóra 
proběhne losování drobných cen 
od sponzorů.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravé město a místní Agenda 21

ZVEME

VELKÉ DISKUZNÍ  
VEŘEJNÉ FÓRUM 2016
Radnice městské části se snaží vnímat vaše podněty, řešit 
problémy, se kterými se na ni obracíte a vytvářet ve spolupráci 
s vámi každodenní život v Libuši a Písnici příjemný a harmonický 
po všech stránkách. Nejdůležitější pro naši práci je vaše aktivita, 
zájem o okolí a život v obci.
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ZŠ PÍSNICE
PROJEKT EDISON POTŘETÍ

Je konec ledna a děti, které již 
zažily projekt Edison na naší ško-
le, se začínají vyptávat, kdy začne, 
kdo přijede a koho budou mít. Le-
tos to jsou studenti z Ukrajiny, Tu-
recka, Egypta a Číny. 

Celá škola se připravuje na pří-
jezd studentů a zahájení projektu. 
Paní učitelky chystají třídy. Kaž-
dá třída, která hostí studenta, má 
vyrobenou vlajku jeho země, jeho 
fotografii a na nástěnkách a chod-
bách se objevují mapy světa. Děti 
si ještě před příjezdem studentů 
sepisují seznam otázek, co je za-
jímá o zemi a studentovi, a posí-
láme všem studentům pozdravný 
e-mail. Každá třída pilně nacvičuje 
krátké vystoupení na přivítanou.

V pondělí ráno je ve škole všech-
no jinak. Všichni po sobě pokukují 
a těší se na zahájení. Paní ředitelka 
oficiálně projekt uvádí, celá škola 
se přivítá se studenty anglickými 
písničkami a školní sboreček za-
zpívá českou lidovku. Studenti jsou 
nadšení a těší se do tříd, naše děti 
si je ihned zamilují. A vůbec neva-
dí, že nerozumí jejich rodnému ja-
zyku. Přece mají ruce a úsměv, ale 
někteří to již zkoušejí i anglicky. 
Největší radostí pro učitele jazy-
ka je, když žák přijde a ptá se, a jak 
se to řekne anglicky? Naše děti se 
angličtiny nebojí, již i ti nejmladší 
chápou, že anglicky se učí i v jiných 
zemích a díky tomuto jazyku si 
můžeme porozumět.

Každý den je nabitý a připadá 
nám, že čas přímo letí. Najednou 
je tady pátek a celá škola se ote-
vírá i rodičům; děti představují ve 
svých třídách zemi svého studen-
ta, žáci z dalších ročníků se v jed-
notlivých třídách střídají a je vidět, 
že většina sleduje vše, co se kolem 

děje. Jedna dívenka z třetí třídy 
poznamenává, že děti z druhé tří-
dy měly náročnější prezentaci než 
jejich třída a že se jí zdálo, že byly 
lepší. A je tady konec. Na dosud 
usměvavých a pobavených tvářič-
kách dětí se objevují první slzičky 
a v očích a na rtech otázka: Proč 
není projekt delší?

Děti, paní učitelky a studenti bě-
hem týdne vytvořili něco jedineč-
ného: prezentace o zemi studenta, 
závěrečné vystoupení. Zní to tak 
jednoduše, ale připravit to nebyla 
úplná brnkačka.

Také rodiče našich dětí velmi 
pomáhali dotvářet přátelskou at-
mosféru. Děti po celý týden přiná-
šely pro studenty domácí dobroty 
a maminky upekly dorty na přivíta-
nou i rozloučenou. Všichni studen-
ti byli ubytováni v rodinách dětí 
naší školy.

Co myslíte, může tento relativně 
malý projekt děti motivovat a ně-
čemu je naučit?

Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová

NENÍ FOTBAL JAKO FOTBAL
Dětský fotbalový turnaj v Pra-

ze na Pankráci byl pro fotbalisty 
naší školy velkou událostí. Jejich 
úkolem bylo útočit, přihrávat, stří-
let a dávat góly. Bojovali jako lvi: 
Míša, Ondra, Jonáš, Teo, Dominik, 
Matěj, Vojta a Artur. Teo, náš bran-
kář, když viděl blížit se míč, skočil 
po něm. Artur byl hráčů hlavní zeď, 
přes kterou bylo těžké se dostat. 
Byly to perné zápasy a všichni se 
snažili, co jim síly stačily, ale stálo 
při nás i štěstí. Vojta vystřelil z půl-
ky hřiště skoro až ke stropu a dal 
gól. Náš velký dík patří panu Vrňá-
kovi, který byl oporou týmu na stří-

dačce, a tak jsme byli každým zá-
pasem lepší a lepší. Nakonec jsme 
dostali pohár za třetí místo, byl to 
skvělý pocit. Máme ho vystavený 
ve škole a jsme na něj moc pyšní.

Všichni se těšíme na další fotba-
lové turnaje!

Jana Daňhelková  
a žáci školního fotbalového týmu

Foto: Jana Daňhleková

JAK JSME PROHLUBOVALI 
VZTAHY S METEO...

Ten den bylo hezké počasí, svíti-
lo sluníčko a zvalo k pobytu venku. 
My jsme ovšem měli v kalendáři 
červeným písmem napsanou důle-
žitou poznámku: Družinový karne-
val v Meteorologické!

Všichni jsme se těšili, protože − až 
na prvňáčky − jsme tam nešli popr-
vé. No a děti z první třídy zase hlá-
sily, že tam potkají své kamarády že 
školky. Takže hurá na cestu! Tu jsme 
zvládli v pohodě, i když nás bylo přes 
třicet, do autobusů jsme se vešli...

V Meteo nás už čekali. Uved-
li nás do místnosti, kde jsme se 
mohli proměnit v princezny, rytí-
ře, víly, mušketýry, kostlivce, různé 
tanečnice či zvířátka. Udělali jsme 
na památku „sýýýr!“ do objektivu 
a hurá do tance! Jeho vítací hla-
hol jsme z jídelny v patře slyšeli 
až dole v přízemí. Takže zabloudit 
nemohli ani ti, kteří sem přišli po-
prvé. A už to šlo v rychlém sledu: 
tanec, bonbóny, zpívání s kytarou, 
tanec, hádanky z pohádek, bonbó-
ny, báječné chlebíčky, taneček na 
rozloučenou a hajdy domů. To nám 
to hezky uteklo! A poslušně hlásí-
me, že kamarádství dětí a přátel-
ství mezi vychovatelkami je opět 
utuženo! A to je fajn. Bylo to krás-
né odpoledne, děkujeme našim mi-
lým přátelům za pozvání...

Děti a vychovatelky ZŠ Písnice
Foto: Marie Štaflová
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BADATELSKÉ ABRAKADABRA
Co si musí obléknout a nasadit kaž- 
dý správný badatel – badatelka 
před započetím pokusu?
Ochrannou zástěru, brýle, placku 
se jménem.
Jaká pravidla musí dodržovat bada-
telé v laboratoři Abrakadabra Dr. 
Bubblera?
Nic nejíst a nepít. Uklidit po sobě. 
Naslouchat a pečlivě číst. Vzít si 
ochranné pomůcky. Chodit v labo-
ratoři opatrně.
Jaké dva pokusy jsi  provedl/a?
První pokus: Výroba slizu. Druhý 
pokus: Čištění vody.
Pamatuješ si, jaké pomůcky jsi pou-
žíval/a?
Laboratorní lžičku, odměrný válec, 
kádinku, pipetu, špejle, trychtýř, 
filtr, tácek, sítko, mouku z mořské 
řasy, vodu, potravinářské barvivo, 
mýdlové vločky, písek, černé uhlí, 
borax, kamenec.
Co jsi vyzkoumal/a, objevil/a, zjis-
til/a?
Suroviny na sliz jsou drahé. Klárka
Naučil jsem se vyrábět sliz. Martin

Existuje mouka z mořských řas. 
Kačka
Objevil jsem, že když vyčistím 
vodu, tak jí zbyde méně. Matěj F.
Vyrábět sliz je lehčí, než to vypadá. 
Anetka
Jsou vzácné suroviny, např. borax. 
Kuba S.
Mouka má cukry a borax je sůl. On-
dra
Co tě v laboratoři překvapilo? Proč?
Sliz, protože i rostliny mají sliz. Da-
vid Le
Mohli jsme si vyrobit sliz a odnést 
si ho domů. Ondra
Sliz, protože jsme se upatlali. Kuba 
S.
Dá se udělat zelený koláč, růžová 
bábovka, modrý rohlík a všechno 
můžeme sníst. Matěj F.
Nevěděl jsem, že v laboratoři se 
musí nosit brýle. Martin
Mě překvapilo, že jsme měli při-
chystané věci, se kterými jsme pra-
covali. Kačka
Překvapilo mě, že jejich profesor 
se jmenuje Dr. Bubbler. Nikdy jsem 
takové jméno neslyšel. Matěj Z.

Který z  pokusů ti přišel zajímavěj-
ší?
Čištění vody, protože může pomoci 
lidem. Kačka
Pokus se slizem, protože to pěkně 
čvachtalo. Matěj Z.
Zajímavější byl pokus, když jsme 
čistili vodu. Mohli jsme přelévat 
a házet nějaké laboratorní materiá- 
ly. Ondra
Čištění vody, protože se dá tak leh-
ce vyčistit. David Le
Pocity badatelů a badatelek při 
uchopení slizu:
Vlhké. Mazlavé. Klouzavé, patlavé. 
Jako mýdlo.
Proč by ses chtěl/a vrátit do labora-
toře Abrakadabra?
Baví mě dělat pokusy. Většina dětí 
z 3. A

Připravila Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová,  

třídní učitelka 3.A

NÁPRSTKOVO MUZEUM
V tomto muzeu jsme byli na ex-

pozici o Austrálii a Oceánii. Bylo 
to zvláštní, tak exotické. Tam bylo 
masek, štítů, šperků a jiných umě-
leckých děl – no mraky. Trochu to 
zavánělo magií, sněním a záhad-
nem. Podle mě byli původní obyva-
telé této oblasti velice vyspělí. Po 
prohlídce jsme dostali pracovní lis-
ty a ve dvojicích jsme hledali růz-
né předměty, tipovali jejich funkci 
a dokreslovali jejich tvar. Nakonec 
jsme se rozprskli po muzeu a pro-
hlíželi si jiné výstavy. Nejpůsobi-
vější byla Čína. To vám byla nádhe-
ra – ty vázy, nádobí, svitky a obrazy 
v krásných barvách.

Lucka Fílová, 7.B

TŘEŤÁCI NA ÚŘADU
Třídy 3.A a 3.C absolvovaly 24. 

února dlouho očekávanou návště-
vu Úřadu městské části Praha-Li-
buš. V zasedacím sálu přivítal žáky 
pan starosta Koubek, který násled-

ně vyprávěl o Libuši a Písnici z hle-
diska historie. Poté děti sezná-
mil s tím, co je a jak funguje úřad 
městské části. Děti dostaly pro-
stor pro vlastní dotazy a postřehy. 
Na závěr pro ně bylo přichystáno 
drobné pohoštění.

Všichni jsme se potom přesu-
nuli před hlavní budovu úřady, kde 
jsme se rozdělili na dvě skupiny. 
První zůstala a šla si znovu povídat 
s panem starostou do jeho kance-
láře. Druhá skupina se vydala do 
další budovy úřadu do ulice K Lu-
kám, kde si děti prošly jednotlivé 
odbory. Samozřejmě se obě skupi-
ny prostřídaly.

Celou dobu se nám věnova-
la (a návštěvu předem domluvila) 
paní Martínková, které chci ještě 
jednou poděkovat. Stejně tak panu 
starostovi za to, s jakým zájmem 
se dětem věnoval. Byla to velmi 
přínosná akce. Uvádím některé 
z ohlasů svých žáků a žákyň:

„Netušil jsem, že Libuš je sou-
částí Prahy takovou krátkou dobu. 
A myslel jsem, že se jmenuje po 
kněžně Libuši. A ona se tak jmenu-
je po panu Liboušovi.“ Marek

„Pan starosta nám v kanceláři 
ukazoval plány, kde se má co po-
stavit. A taky kde se stavět nesmí. 
A možná u nás bude metro.“ Lukáš

„Bylo to moc prima. Pan staros-
ta je milý. Viděli jsme toho hodně 
a potkala jsem tetu, která na úřadu 
pracuje.“ Julinka

„Bylo to lepší než se učit ve ško-
le. Cestou jsme počítali přechody 
pro chodce, zapisovali dopravní 
značky a různé obchody a servisy. 
Na úřadu mě bavilo poslouchat 
o minulosti. A taky jsme si zkoušeli 
dávat velikánská razítka.“ Filip

„Já už jsem v tomto sálu byla na 
vítání občánků. Vítali mě. Máma 
taky pracuje na úřadu.“ Juli

Lukáš Hrubý, třídní učitel 3.C
Foto: Lukáš Hrubý

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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Studenty Merve z Turecka 
a Dava z Číny doprovázela paní 
učitelka Ondrouchová, která záro-
veň zprostředkovávala komunikaci 
mezi dětmi a studenty.

Po společném přivítání se děti 
dozvěděly, odkud Merve a Dave při-
cestovali, jakým jazykem se mluví 
v Turecku a v Číně. A hned měly 
možnost si tyto jazyky vyzkoušet. 
Dave a Merve učili děti počítat, 
za všeobecného veselí se situace 
obrátila a děti učily počítat česky 
Dava a Merve. Všichni zjistili, že to 
není nic jednoduchého. Změna na-
stala, když studenti nabídli dětem, 
zda by to zvládly v angličtině (vě-
děli, že dost dětí navštěvuje krou-
žek anglického jazyka). A panečku, 
najednou všichni našli společnou 
řeč a všem se báječně dohroma-
dy počítalo. Společná řeč angličti-
na se osvědčila i při další činnosti 
s obrázky, které děti pojmenová-

valy. Přitom se dozvěděly, že třeba 
Dave má rád pandy, že v Číně jsou 
i hadi, Merve zase dětem řekla, že 
hroši a opice jsou u nich jen v zoo. 
U mapy světa děti ukázaly, kde leží 
Čína, Turecko, Česká republika, po-
rovnávaly velikosti zemí, který ze 
studentů měl delší cestu do Česka, 
jak dlouho a jakým prostředkem 
cestovali. Na závěr studenti dětem 
ukázali státní vlajky Číny a Turec-
ka a děti si vlajky nakreslily. Merve 
a Dave se dětem pod každou vlaj-
kou podepsali.

Na úplný závěr jak Dave, tak 
i Merve zazpívali dětem písničku 
ve svém jazyce a ani naše děti ne-
zůstaly pozadu a u klavíru se s čes-
kou písničkou rozloučily a podě-
kovaly za milé setkání a zpestření 
dopoledního programu.

Dagmar Čadová, MŠ Ke Kašně
Foto: Ladislava Ondrouchová

EDISON V MATEŘSKÉ ŠKOLE KE KAŠNĚ
Stejně jako v loňském roce i letos jsme se těšili, že naši třídu „Slůňata“ 
navštíví studenti z jiných zemí, a to díky projektu Edison, který se opět 
uskutečnil na ZŠ s RVJ L. Coňka v Písnici.

Balónky vyzdobené prostory li-
bušské sokolovny, stoly kolem ta-
nečního parketu, pódium s DJ pul-
tem a repráky s dětskou diskotékou. 
Točená limonáda, vynikající zákusky 
a od 14 hodin také početné zastou-
pení dětí v maskách, které díky své-
mu přestrojení měly vstup zdarma.

Mezi maskami se však vyjímal 
maskot bálu, růžový zajíc, který svý-
ma ušima vyčníval z houfu dětí. Ten 
byl středem pozornosti nejen pro ne-
všední zábavu a taneční kreace, ale 
také pro lístky do tomboly. Dary spon-
zorů v téměř sto padesáti výherních 
balíčcích byly lákavé, ale v této tom-
bole vyhrával každý. Ceny útěchy 
v podobě sladkostí byly u mnohých 
plnohodnotnou odměnou.

Samotný program pak kromě 
dětské diskotéky obsahoval sou-
těžní vstupy, Tanec okolo židlí (kdo 
si nesedne, vypadává) nebo Tanec 
pod laťkou (podlézání). A samo-
zřejmě vyhlášení nejhezčích ma-
sek. Mezi nesčetnými a skvělými 
maskami princezen, víl, akčních 
hrdinů či robotů Star Wars měla 
naše porota vybrat k ocenění pou-

ze tři masky (což bylo dlouho po-
važováno za nemožný úkol). Po 
náročných zasedáních do pozdních 
odpoledních hodin se nakonec 
přece usnesla. Na třetím místě se 
umístila malá kuchařka, na dru-
hém místě ježibaba s krysou na zá-
dech a nejhezčí maskou byl zvolen 
jeden z pirátů. Slavnostní vyhláše-
ní navíc rozzářila salva z konfety, 
která zasypala překvapený taneční 
parket další dávkou dětské radosti.

Video z maškarního plesu na-
jdete na Facebooku „Městská část 
Praha-Libuš“, kde můžete také sle-
dovat pozvánky na další akce pro 
děti i dospělé v Libuši a Písnici, na-
hrávat sem svá videa, fotky, psát 
postřehy a připomínky a sledovat 
aktuální dění v místě svého bydli-
ště a blízkého okolí.

Matěj Kadlec, Michal Korbel
Foto: Michal Korbel

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO NEJMENŠÍ
Dětská párty Sboru dobrovolných hasičů z Libuše se po dvou letech vrá-
tila blíže písnickému sídlišti do středu městské části. V sobotním břez-
novém odpoledni se v sále libušské sokolovny konal již sedmý ročník 
bálu plného masek, hudby a soutěží.

Děkujeme Aloisi Hoškovi za 
sponzorský dar na činnost 
SDH Praha-Libuš

Objemný sál libušské sokolovny naplnili malí tanečníci.

Maskot bálu, růžový zajíc, vzbuzoval u dětí nekončící pozornost.
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Na první zastávce jsme poznali 
Buštěhrad, hlavně díky na výsost 
ochotnému a opravdu znalému 
průvodci panu J. Pergelovi. Chrlil 
pro nás překvapivou historii měs-
ta a zaniklého hradu, jehož stopy 
jsme postupně nacházeli v křivola-
kých uličkách historického centra. 
Při loučení jsme v duchu záviděli, 
že má město tak skvělého nadšen-
ce a odborníka.

STAROBYLÝ BUŠTĚHRAD
Buštěhrad je zajímavé místo, 

bohaté na historické události, vý-
znamné postavy a dějinné zvra-
ty. Osídlení území dnešního měs-
ta trvalo prakticky nepřetržitě po 
celé tisíciletí. První zmínka o názvu 
vesnice se nalézá již v listině praž-
ského biskupa Daniela z r. 1209, ve 
které potvrzuje majetek kláštera 
v Oseku a kde mezi jinými jmenuje 
i poplužní dvůr (dnes bychom řekli 
statek) ve vsi Busczewes, později 
ves zvána Buckov. Od poloviny 13. 
stol. zde stávala tvrz a později hrad, 
který posléze po četných dostav-
bách v 15. stol. patřil k největším 
hradům své doby. V roce 1497 král 
Vladislav Jagellonský povýšil Buc-
kov na město. Nejstarší zástavba 
se nacházela pod hradem a kolem 
starého náměstí, v předbělohorské 
době to bylo pouhých 17 usedlostí. 
Hrad byl pobořen za třicetileté vál-
ky, do jeho ruiny se od 17. století za-
čaly vestavovat malé domky, využí-
valy zbytků hradních stavení, čímž 
vznikla dnešní unikátní čtvrť Starý 
Hrad. Roku 1699 byl Annou Marií 
Františkou, vévodkyní Toskánskou, 
vybudován barokní zámek, a to v je-
jích pouhých 26 letech, po nevyda-
řeném manželství. Na úpravách se 
podíleli i významní barokní stavi-
telé K. I. Dienzenhoffer a A. Lurago. 
Později prošel i klasicistní úpravou 
s výstavbou kaple, rozšířené na 
konci 19. století. U rybníka se na-
chází barokní, v 19. stol. přestavěný 
pivovar; existence pivovaru je zde 
však doložena již od středověku. Ve 
20. století město utrpělo soused-
stvím průmyslových podniků i hal-
dy, která vznikla činností ocelár-
ny Poldi v průmyslové zóně poblíž 
města. Nyní se Buštěhrad stává re-
zidenčním městem, spojujícím vý-
hody venkova a města. V roce 2016 
má již přes 3 200 obyvatel.

Na závěr poutavé prohlídky 
nám byl předveden v plné kráse 
buštěhradský zámek, t. č. v rekon-
strukci, včetně nově upraveného 
parku. Dokázali jsme si v duchu 
představit jeho minulou nádheru, 
která snad bude, po nalezení stra-
tegického partnera, jednou znovu 
obnovena.

LÁZNĚ MŠENÉ
Poté jsme vyrazili do Lázní Mše-

né, které nás potěšily svojí krásnou 
parkovou úpravou a malebností 
prostředí. Slatinné lázně Mšené se 
nacházejí asi 30 minut jízdy autem 
z Prahy, nedaleko starobylého měs-
ta Budyně nad Ohří v malebném 
lesnatém údolí Mšenského poto-
ka, s mnoha rybníky v okolí. Histo-
rie lázní sahá až do r. 1796 a od té 
doby se zde úspěšně léčí nemoci 
pohybového ústrojí, nově také zá-
něty nervů. Významnou architek-
tonickou památkou v areálu lázní 
je secesní pavilon Dvorana, dílo ar-
chitekta Jana Letzela (1905), který 
je také autorem Atomového dómu 
v Hirošimě. Celý lázeňský areál je 
velmi klidná zóna, ve které najdete 
dostatek klidu k relaxaci a odpo-
činku. Vedení lázní se nám věnova-
lo s velkým nasazením, vždyť jsme 
jejich potenciální klienti. Sympa-
tické zástupkyně lázní nám v jed-
nom z krásných salónků v krátkos-
ti osvětlily historii lázní od jejich 
vzniku po současnost. Přednáška 
byla završena chutným obědem, po 
kterém následovala krátká prohlíd-
ka lázní, včetně prohlídky pokojů 
v lázeňském domě Slovanka a ná-
vštěvy lázeňské prodejny.

ROUDNICE
Naší třetí zastávkou byl zámek 

v Roudnici nad Labem, kde jsme se 
seznámili s jeho historií a prohlédli 
si částečně rekonstruované míst-
nosti, včetně jejich chlouby, kterou 
je zámecká kaple s nádhernými 
stropními malbami.

A co praví historie? Lobkowicz-
ký barokní zámek je údajně bý-
valým oblíbeným letním sídlem 
pražských biskupů a prý zde byl 
Mistr Jan Hus vysvěcen na kněze. 
Interiéry zámku byly dokončovány 
až počátkem 18. století i proto, že 
byly tvořeny 180 místnostmi. Po 2. 
světové válce byl zámek zestátněn 

LETOŠNÍ PRVNÍ VÝLET KLUBU SENIORŮ
Ač to tak zpočátku nevypadalo, první letošní výlet klubu seniorů 15. 
března se opravdu povedl. Všichni účastníci byli viditelně rádi mezi svý-
mi vrstevníky a využívali jedinečné možnosti navzájem si družně po-
povídat a přitom poznat zase další kousek naší krásné země, tentokrát 
severozápadně od Prahy.

HAVÁRIE VODY

a dlouhá léta zde sídlila Vojenská 
konzervatoř Víta Nejedlého. V roce 
2008 byla škola zrušena. V sou-
časnosti si můžete prohlédnout 
zámeckou jízdárnu, galerii obra-
zů českých malířů 19. a 20. stole-
tí nebo zámeckou kapli. Zároveň 
máte možnost ochutnat a zakou-
pit si vína přímo z Lobkowiczkého 
vinařství. V současnosti je zámek 
pronajat americkými filmaři na 
dobu 3 let k filmování Královny 

Alžběty. Je to pro ně velký finanční 
přínos na další opravu.

Celý výlet byl završen posezením 
ve vyhlášené místní cukrárně Dort-
letka, kde jsme si nad sklenkou vína, 
šálkem kávy nebo čaje pochutnali 
na báječných zákuscích. Plánova-
ný odjezd byl odložen o hodinu, na 
18.00 hodin. Nikdo však nelitoval.

Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna

Před Sapou praskl 7. března rozvod vody, zaplaveny byly přilehlé ulice.  
Další fotografie  najdete na Facebooku MČ Praha-Libuš. Foto: Kryštof Štafl
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Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 
 č. 1/2016 Schvaluje uzavření smlou-

vy o smlouvě budoucí kupní se společ-
ností Luna Property, s. r. o., se sídlem 
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 
279 29 965, na pozemky a související 
stavby v k. ú. Písnice v areálu „Písnické 
rezidence – Vrtilka“, která plně nahra-
zuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
číslo 2009104115 ze 13. 10. 2009. Pově-
řuje starostu Jiřího Koubka podpisem 
této smlouvy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 č. 2/2016 Schvaluje uzavření 
smlouvy darovací se společností Luna 
Property, s. r. o., na částku 450 000 Kč, 
která plně nahrazuje smlouvu o smlou-
vě budoucí darovací číslo 2009104113 
ze dne 13. 10. 2009 a Darovací smlouvu 
číslo 2009104114 ze dne 13. 10. 2009. Fi-
nanční prostředky budou investovány 
v k. ú. Písnice. Pověřuje starostu Jiřího 
Koubka podpisem této smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 č. 3/2016 Bere na vědomí, že Zá-
měr na směnu pozemků byl zveřejněn 
na úřední desce od 11. 6. 2015 do 29. 
6. 2015. Schvaluje uzavření směnné 
smlouvy mezi MČ Praha-Libuš na smě-
nu pozemku parc. č. 968/3 v k. ú. Pís-
nice, obec Praha, o výměře 166 m2 ve 
svěřené správě MČ Praha-Libuš za po-
zemek parc. č. 969/2 o výměře 169 m2, 
v k. ú. Písnice, odděleného na základě 
GP číslo 1325-27/2015 z pozemku parc. 
č. 969/2 o výměře 273 m2 ve vlastnictví 
pana Jindřicha Nechvátala, Ke Březině 
191/1. Pověřuje starostu Jiřího Koubka 
podpisem směnné smlouvy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 4/2016 Bere na vědomí předlože-
nou studii bytového domu společnosti 
Central Group, a. s., Na Strži 1702/65 

140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 24227757, při 
ulici Mílová a Na Domovině na pozem-
ku parc. č. 557/38 v k. ú. Libuš s uliční 
linií při západní straně severněji polo-
ženého panelového objektu. Požaduje 
před vypracováním dokumentace pro 
územní řízení předložit řešení přeložek 
stávajících sítí a vymezit rozsah území, 
na kterém bude před stavbou proveden 
pasport stávajících objektů a způsob 
provedení pasportu. Pověřuje starostu 
MČ Praha-Libuš Jiřího Kubka obrátit se 
s žádostí na Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy o výpočet koeficientu pod-
lažní plochy v dané lokalitě.

 č. 5/2016 Schvaluje zveřejnění zá-
měru prodat a směnit pozemky parc. č. 
59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19 a 59/20, 
vše v k. ú. Libuš, obec Praha, vlastníkům 
přilehlých nemovitost. Pověřuje starostu 
Jiřího Koubka podpisem záměru, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 6/2016 Schvaluje rozpočtovou 
změnu č. 5 rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2015 ve všech bodech nebo po-
ložkách, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 č. 7/2016 Schvaluje: 1. Rozpočet MČ 
Praha-Libuš na rok 2016 v objemu pří-
jmů ve výši 41 445 tis. Kč, financování 
ve výši 170 tis. Kč a objemu výdajů ve 
výši 41 615 tis. Kč. Návrh rozpočtu je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. 
V ekonomické činnosti MČ v roce 2016 
s výnosy ve výši 3 490 tis. Kč, s náklady 
2 000 tis. Kč a s hrubým provozním vý-
sledkem ve výši 1 490 tis. Kč.

 č. 8/2016 Bere na vědomí rezignaci 
pana Jiřího Humhala na člena kontrol-
ního výboru Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš ke dni 3. 2. 2016. Volí ke dni 4. 2. 
2016 za člena kontrolního výboru pana 
Jiřího Nováka.

 č. 9/2016 Schvaluje rozpočtový vý-
hled MČ Praha-Libuš na roky 2017–2021 
dle přiložené tabulky, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 č. 10/2016 Schvaluje Dotační pro-
gram na podporu kultury, sportu a vol-
nočasových aktivit v MČ Praha-Libuš 
pro rok 2016, který je nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. Vyhlašuje termín 
pro ukončení přijímání žádostí o dotaci 
na rok 2016, a to do 5. 5. 2016 do 14.00 
hodin. Finanční částka pro Dotační pro-
gram je stanovena schváleným rozpoč-
tem MČ Praha-Libuš pro rok 2016 ve 
výši 280 000 Kč. Jmenuje členy Dotační 
komise na volební období zastupitel-
stva MČ v tomto složení: Mgr. Radek 
Řezanka − zastupitel MČ Praha-Libuš, 
p. Jan Duben − zastupitel MČ Praha-Li-
buš, Ing. Jaroslava Kubů − občanka MČ 
Praha-Libuš, Mgr. Zdeněk Bělecký − zá-
stupce ZŠ Meteorologická, Mgr. Blanka 
Chýlová − zástupkyně ZŠ s RVJ, p. Jaro-
slava Hlávková − pracovnice ÚMČ Pra-
ha-Libuš, Ing. Marcela Gürlichová – zá-
stupkyně komise pro udržitelný rozvoj, 
p. Eva Cochová − zapisovatelka dotační 
komise. Pověřuje pracovnici ÚMČ Pra-
ha-Libuš p. Jaroslavu Hlávkovou svolá-
ním 1. zasedání dotační komise.

 č. 11/2016 Schvaluje převod členství 
v Bytovém družstvu Libuš ze člena pana 
Václava Kováře na paní Lenku Peškovou.

 č. 12/2016 Bere na vědomí zprávu 
o činnosti rady městské části za období 
od 2. 11. 2015 do 15. 1. 2016.

 č. 13/2016 Bere na vědomí Zprávu 
o činnosti finančního výboru Zastupi-
telstva MČ Praha-Libuš za rok 2015.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2016

6. dubna
22. června
14. září
30. listopadu

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
-Libuš, Libušská 1 (vedle poš-
ty) od 18 hodin. 

Změna termínu vyhrazena – 
sledujte úřední desku na www.
praha-libus.cz.

Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš ze dne 3. 2. 2016 
v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

Významnou podmínkou je, aby 
se projekty shodovaly s některou 
z oblastí výzvy, Komunitním plánem 
zdraví a kvality života a prioritami 
z veřejného nebo studentského fóra. 
Žadatelé mohou podávat projekty 
v těchto vyhlášených oblastech:

– Kultura, vzdělávání, informova-
nost, osvěta

– Zdravý životní styl, sportov-
ní aktivity, prorodinné aktivity 
a mezigenerační programy

– Prevence kriminality a užívání 
návykových látek

– Ekologie a životní prostředí

Dotační program nabízí podporu 
jednotlivcům, skupinám obyvatel 
i organizacím na činnosti podporu-
jící rozvoj městské části a zlepšení 
života v ní.

Pravidla vymezující Dotační pro-
gram a podrobné informace jsou 
zveřejněny na webových stránkách 
http://www.praha-libus.cz/ nebo 
http://zdravemesto.praha-libus.
cz/ v sekci Grantový program.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

DOTAČNÍ PROGRAM  
V RÁMCI PROJEKTU  
ZDRAVÁ LIBUŠ A PÍSNICE 
VYHLÁŠEN
Rada městské části Praha-Libuš vyhlásila dne 22. února 2016 Dotační 
výzvu na podporu veřejně prospěšných aktivit v rámci Dotačního pro-
gramu projektu Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21. Uzávěrka pro 
podání projektů je 26. května 2016 do 15 hodin.

U NÁS | LIBUŠ A PÍSNICE | DUBEN 2016 
Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů  v městské části Praha-Libuš − 
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Slyšela jsem, že jste do České re-
publiky přijeli sami, bez rodičů. Co 
vás vedlo k tomu, abyste se roz-
hodli pro studium v České republi-
ce, a jaké byly vaše začátky v cizím 
kulturním prostředí?

Duy: Bylo to přání rodičů, kteří 
zde žili v 70. letech. Cesta do Čes-
ké republiky byla pro mne spíš „ná-
vrat do druhého domova“. Chtěl 
jsem tenkrát studovat žurnalis-
tiku, ale vzhledem k mé tehdej-
ší úrovni češtiny jsem se přihlásil 
na chemickou vysokou školu. Po 
třech letech pobytu v ČR jsem se 
rozhodl, že bych chtěl být právní-
kem, a začal jsem studovat i právo. 
První rok na škole byl nejtěžší, měl 
jsem tehdy za sebou jen tři měsí-
ce studia českého jazyka v Hanoji. 
Češtinu se učím pořád, i teď se ob-
čas setkávám s novými slovy.

Hung: Když jsem byl malý, často 
jsem se díval na pohlednice, které 
přivezli rodiče z Československa. 
Byl to můj sen jednou odjet do ČR. 
Začátek byl těžký. Ale postupně 
jsem začal rozumět místní kultu-
ře, místním zvykům a získal jsem 
i velice slušnou slovní zásobu čes-
kého jazyka.

Je pravda, že jste oba vystudovali 
dvě vysoké školy? Kterou profesi 
jste si vybrali pro svůj další kariér-
ní růst?

Duy: Mám inženýrský titul 
z chemie a magisterský titul z práv. 
Nakonec tu chemii mám ale jenom 
„na papíře“. Během studia i poté 
jsem pracoval v různých advokát-
ních kancelářích, pro notáře a nyní 
mám vlastní advokátní kancelář. 
Kromě všeobecné praxe se zamě-
řujeme zejména na problematiku 
cizinců v ČR. Často je to výhoda 
pro vietnamské klienty, když jejich 
advokát mluví stejným jazykem, 
tím se odstraní jazyková bariéra 
a případné pochybení při překladu.

Hung: Ano, vystudoval jsem fi-
nance a management, business 
a informatiku. Vždy mě lákalo 
vlastní podnikání. Po zkušenos-
tech, které jsem získal ve společ-
nosti Makro Cash & Carry, jsme 
s blízkými kamarády založili spo-
lečnost Nhattin, s. r. o., která je 

ve vietnamské komunitě známá 
v oblasti daňového poradenství. 
Poté jsem se rozhodl pokračovat 
v rodinné tradici a otevřeli jsme 
s bratrem a s kamarádem bistro 
„banh-mi-ba“.

Jaký je váš vztah k majoritní spo-
lečnosti a k vietnamské komunitě? 
Setkali jste se s pocitem znevýhod-
něných osob z důvodu vietnamské 
národnosti?

Duy: Drtivá většina mých ka-
marádů jsou Češi. Nedělám rozdíl 
mezi vietnamskou komunitu a čes-
kou společností. Rád cestuji a se-
znamuji se s novými lidmi. Jak říká 
jedno české přísloví: „všude chleba 
o dvou kůrkách“, všude jsou dobří 
a méně dobří lidé. Každý mne vidí 
jako Asiata, lidé, kteří mne znají, 
si o mně ale udělají vlastní názor. 
Ono je to dokonce někdy výhod-
né, v mém oboru se to nazývá tzv. 
„pozitivní diskriminace“. Obecně 
vzato, pokud člověk žije v jiné spo-
lečnosti, tak by se měl naučit jazyk, 
kulturu, aspoň základní chování 
a pravidla dané společnosti, pak už 
nemusí moc řešit diskriminaci či 
znevýhodnění z důvodu národnos-
ti. Čeští kamarádi spíš řeší, proč 
jako Brňák žiju v Praze, nikoliv jako 
Vietnamec v České republice.

Hung: Jako cizinec v cizí zemi 
se samozřejmě někdy setkávám s 
lidmi, kteří mají předsudky vůči ci-
zincům. Ale tyto lidi najdeme všu-
de na světě, tím myslím i ve Viet- 
namu.

Jaké jsou vaše osobní a podnika-
telské plány? Chcete se vrátit do 
Vietnamu?

Duy: Jako optimista mám spous-
tu plánů pro svou advokátní kan-
celář. Chtěl bych ji vybudovat jako 
centrum právní pomoci cizincům, 
především vietnamské komunitě. 
Jako občan obou států bych taky 
rád pomohl v rámci svých mož-
ností udržet a prohloubit dobrý 
vztah mezi vietnamskou komuni-
tou a českou společností.

Říká se, že rodina je základ. 
V mém osobním životě o to taky 
usiluji, tak uvidím, jak se to vyvine. 
Za ta léta jsem si už zvykl na Čes-

ko, do Vietnamu jezdím pravidel-
ně, ale jenom na návštěvu, stejně 
tak i do Brna.

Hung: V osobním životě nic 
zvláštního, plánujeme s přítelky-
ní rodinu a dítě. Ale velké plány 
mám v podnikání, v letošním roce 
vstupuje do našeho podnikatel-
ského plánu strategický partner 
Jan Bárta. Naším cílem je rozšířit 
síť bister s vietnamskými bageta-
mi banh-mi-ba na vyšší úroveň. Do 
budoucna nevylučujeme možnost 
spolupráce formou franšízingu.

Bistro banh-mi-ba nabízelo občer-
stvení například na akci městské 
části Jablkobraní. Jakým dalším 
aktivitám se zde věnujete?

Duy: Chtěl bych pomoct svým 
krajanům a taky české společnosti 
poskytováním právnických služeb. 
Ve spolupráci s městskou částí 
Praha-Libuš jsme s kolegou zahá-
jili poskytování bezplatného práv-
ního poradenství, a to každé pon-
dělí na pobočce úřadu K Lukám 1, 
Praha-Libuš.

Budete se i nadále aktivně zapojo-
vat do činnosti spolku Info-dráček?

Duy: Jsem s Info-dráčkem v pra-
videlném kontaktu a akcí uspořá-
daných spolkem se vždycky sna-
žím zúčastnit. Je to jedna z mála 
organizací, která opravdu pomáhá 
integraci vietnamské komunity do 
majoritní společnosti. Tato orga-
nizace má navíc velkou podporu 
nejen ze strany českých orgánů, 
ale i ze strany Vietnamců, někte-
ří z nich jsou členi spolku a jeho 
prostřednictvím pomáhají svým 
krajanům při integraci do české 
společnosti.

Hung: Poslední rok jsem se hod-
ně věnoval podnikání a budová-
ní firmy. Ale stále bych velmi rád 
pomáhal svým krajanům formou 
výuky finančního vzdělání, kterou 
organizuje Info-dráček.

Děkuji za velice příjemný rozho-
vor a jsem hrdá, že v našem spolku 
vyrůstají úspěšní mladí lidé a stá-
vají se z nich zajímavé a významné 
osobnosti.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku Info-dráček, 

www.info-dracek.cz,  
www.facebook.com/infodracek
Foto: archiv spolku Info-dráček

ROZHOVOR
PÍLE A ÚSPĚCH
Bratři Duy Le Duc a Le Hung byli prvními lektory workshopů českého 
jazyka pořádaných v městské části Praha-Libuš. Vzali si na starost te-
matické bloky Úřady a Finanční gramotnost. Životní osud obou bratrů je 
zajímavý a hlavně motivující pro novou vietnamskou generaci. V době, 
kdy jsem je poznala, byli ještě pilnými studenty, dnes jsou to již zralí 
mladí charismatičtí muži s pozitivním přístupem k životu.

Duy Le Duc

Le Hung

http://www.info-dracek.cz
https://www.facebook.com/infodracek/
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Alkohol (odborně etylalkohol, 
etanol) je chemická látka, která 
vzniká kvašením cukrů bez pří-
tomnosti vzduchu (kyslíku). K vý-
robě se využívají ušlechtilé kvasin-
ky. Kvasit může vše, co obsahuje 
jednoduché cukry nebo i škroby 
(brambory). Zkvašují se zejména 
obiloviny a ovoce. Vzniká tak na-
příklad pivo a víno (maximálně do 
18 % alkoholu), ze kterých násled-
nou destilací získáváme koncent-
rované alkoholické nápoje (slivovi-
ce, vodka, whisky…). Alkohol užívají 
lidé od nepaměti pro jeho opojné 
účinky. V malém množství půso-
bí rozjaření mysli, zvýšené množ-
ství snižuje sebekontrolu, zvyšuje 
agresivitu, a dále pak působí otra-
vu organizmu až smrt. Při delším 
užívání poškozuje zejména funkce 
jater (cirhóza), ledvin (selhávání), 
slinivky (záněty) a působí zejmé-
na na mozek (poruchy rovnováhy, 
zhoršení paměti, deprese, demen-
ce). Také snižuje potenci a může 
být příčinou vrozených vad u dětí.

Je zajímavé, že etylalkohol jako ta-
kový tělu vlastně neškodí. Všechny 
škodlivé účinky jsou způsobeny tím, 
že etanol se v těle okamžitě přemě-
ňuje na jedovaté produkty − acet-
aldehyd, který způsobuje všechny 
nepříjemné (kocovina) a škodlivé ná-
sledky. Téměř všechen alkohol v těle 

je vždy takto přeměněn na jedovaté 
zplodiny. Metanolová aféra z nedáv-
né doby poskytuje varování před 
jiným podobným alkoholem – me-
tylalkoholem, který je ve velmi ma-
lém množství přirozeně přítomen 
ve všech alkoholických nápojích. Při 
metanolové aféře byl přidáván jako 
levnější surovina. Látky vzniklé jeho 
přirozeným rozpadem v těle (formal- 
dehyd − formalín) jsou však daleko 
škodlivější než u etanolu. I v poměr-
ně malé dávce způsobuje mimo jiné 
slepotu a smrt. Je zajímavé, že prv-
ní pomoc při otravě metanolem je 
podání velkých dávek etanolu. Těl-
ní metabolizmus dá totiž přednost 
odbourávání etanolu, a poskytne 
tak čas k vyloučení nepřeměněné-
ho metanolu močí a vydýcháním. 
V přednášce jsme zmínili i 7 bodů, 
které jsou kritérii pro odborné urče-
ní diagnózy alkoholizmu – chronic-
kého návyku užívání alkoholu.

Hlavním tématem přednáš-
ky byla rizika požívání alkoholu 
u účastníků dopravního provozu. 
Jsou to nejen motoristi, ale i cyklis-
ti a také chodci! Alkohol nesporně 
snižuje pozornost a zejména pro-
dlužuje reakční dobu, v protikladu 
k tomu ještě naopak falešně zvy-
šuje sebedůvěru a agresivitu.

Český právní řád kvalifikuje 
jízdu pod vlivem alkoholu podle 

stanovení koncentrace alkoholu 
v krvi, které lze zjišťovat orientač-
ně dechovou zkouškou a přesně 
krevním rozborem. Množství alko-
holu v krvi se vyjadřuje jako pro-
mile (‰) – jedna tisícina celkové-
ho objemu krve. Obsah do 1 ‰ je 
kvalifikován jako přestupek, vyšší 
hodnoty jako trestný čin. Reálné 
hodnoty se pohybují podle indi-
viduality (pohlaví, váha, množství 
tuku a svalů v těle) až ke 2−3 ‰, 
hodnoty kolem 4 ‰ se považu-
jí za potenciálně smrtelné, i když 
byly zaznamenány i hodnoty vyš-
ší. Trestní postih do 1 ‰ je: ztráta 
7 bodů, odebrání řidičského průka-
zu na 6 měsíců až 12 měsíců a pe-
něžitá pokuta 2 500 – 20 000 Kč. 
Trestní postih nad 1 ‰ je: ztráta 
7 bodů, odebrání řidičského průka-
zu na 1 až 2 roky (u profesních řidi-
čů zákaz činnosti na 1 až 10 let), pe-
něžitá pokuta 25 000 – 50 000 Kč 
a moznost odnětí svobody až do 

3 let. Výše trestu závisí na rozhod-
nutí soudu. Pokud ovšem při řízení 
s alkoholem zraníte sebe nebo zra-
níte, či dokonce zabijete někoho 
jiného, nezapomeňte, že budete 
muset s tímto vědomím žít až do 
konce svého života.

Druhá navazující přednáška, kte-
rá proběhne pravděpodobně v dub-
nu, se bude týkat zejména výpočtu 
množství alkoholu v jednotlivých 
typech nápojů, doby jeho vyloučení 
z těla v závislosti na fyzických pa-
rametrech osoby a stanovení oka-
mžitého promile alkoholu v krvi.

Děkujeme všem účastníkům mi-
nulé přednášky za zájem, pozornost 
a za milou a povzbudivou odezvu. 
Poděkování patří také paní Zdeně 
Prchlíkové za zorganizování této 
přednášky v Klubu Senior. Těšíme 
se na setkání na příští přednášce.

Dagmar Řezáčová, přednášející
Foto: archiv Klubu Senior

RIZIKA ALKOHOLU (1)
V Klubu Senior proběhla 23. února první přednáška o alkoholu. Řekli 
jsme si, co je vlastně alkohol, jak vzniká a něco málo o jeho účincích na 
lidský organizmus.

Přednáška paní Řezáčové o rizicích alkoholu zaujala a bude mít pokračování.

Pozvání na akci přijala více než 
padesátka zástupců městských 
částí. Na úvod Marie Petrová, 
předsedkyně pracovní skupiny pro 
MA21 při Radě vlády pro udržitelný 
rozvoj, představila MA21 jako me-
todu zvyšování kvality veřejné 
správy, seznámila přítomné s její-
mi principy a především s finanč-
ními zdroji, které jsou pro městské 
části aktuálně dostupné ze strany 
resortů životního prostředí či prá-
ce a sociálních věcí. Koordinátor 
Projektu Zdravá Praha Jindřich Ex-

ner účastníky seznámil s dotačním 
programem Magistrátu hl. m. Pra-
hy pro městské části v oblasti pod-
pory zdraví a MA21. Městská část 
Praha-Libuš připravuje v rámci této 
výzvy podání projektu s názvem 
Cesty ke zdraví na podporu preven-
tivních a sportovních aktivit.

Poté přišly na řadu panelové dis-
kuze s jednotlivými městskými část-
mi. Ty, které jsou na začátku, Praha 8, 
Praha 4, Praha 12 a Praha-Slivenec, 
přicházely s tématy jako zapojování 
veřejnosti do přípravy strategického 

plánu, ekovýchova a zapojování pod-
nikatelů do komunitních akcí měst-
ské části. Další skupina městských 
částí s již bohatšími zkušenostmi 
v oblasti MA21 se zabývala tématy 
genderové politiky úřadu, partici-
pativního rozpočtování a bezbarié-
rovosti. Ve skupince nejpokročilej-
ších Zdravých městských částí byla 
i Praha-Libuš a společně s ní Praha 7 
a Praha − Dolní Počernice.

Naše městská část představila 
aktivity v oblasti integrace cizinců 
a činnost Žákovského zastupitel-
stva. Prezentace se soustředila na 
projekty a komunitní akce, které 
v městské části probíhají a nabí-
zejí možnost obohacovat se na-
vzájem, přinášet zkušenosti a nové 
informace. Naše Žákovské zastu-

pitelstvo má již sedmiletou tradi-
ci, organizuje vlastní akce a stalo 
se také významným partnerem při 
přípravě akcí městské části. Navá-
zalo spolupráci se Studentským za-
stupitelstvem z Prahy 7 a stalo se 
součástí mezinárodního projektu 
na předávání zkušeností mladých 
skupin z Anglie, Švédska a Itálie.

Na závěr akce proběhla diskuze 
k představeným tématům a aktuál- 
ním problémům.

Takováto setkání se konají pra-
videlně jednou za rok a nabíze-
jí účastníkům možnost inspirace 
a předávání zkušeností z různých 
oborů.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

PRAHA-LIBUŠ PŘEDSTAVILA SVÉ ZKUŠENOSTI  
NA SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY
Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 (MA21) se uskutečnilo 
v úterý 1. března 2016 v prostorách magistrátu na Mariánském náměstí 
pod záštitou radního hl. m. Prahy Ing. Radko Lacka. Smyslem akce bylo 
sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech 
Prahy a diskutovat o možnostech spolupráce.
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Daniela Hodrová: Točité věty
ISBN: 978-80-7530-003-4

P h D r . 
D a n i e -
la  Hodro-
v á ,  D r S c . , 
(* 5. červen-
c e  1 9 4 6 ) , 
česká lite-
rární teore-
tička a spi-
sovatelka, 
v s t o u p i l a 
d o  č e s k é 
l i t e r a t u -
ry v 70. letech. V jejím díle, které 
je řazeno k postmoderně (ta věč-
ná otázka, co to ta postmoderna 
vlastně je), je výrazná evokace ta-
juplné Prahy, fuksovská atmosfé-
ra, psychologické vykreslování po-
stav, náznaky, metafory a alegorie. 
To vše činí její dílo kvalitním, ale 
ne snadno čtivým a určeným pře-
devším náročnějším čtenářům. 
S trochou nadsázky lze konsta-
tovat, že autorka i svůj život žije 
jako román, je s ním pevně spjata 
a provázána. Její svět je do značné 
míry obrazem či odrazem její mys-
li. Její text je součástí života právě 
tak, jako je její život součástí textu. 
To se projevuje především v posta-
vách románu, mezi nimiž zaujímají 
čelné místo její blízcí. Její zesnulí 
manželé Karel a Jaroslav a přede-
vším její osobní přítelkyně, jimž je 
kniha věnována: výtvarnice Adrie-
na Šimotová (1926−2014) a spiso-
vatelka a překladatelka Bohumila 
Grögerová (1921−2014). Ta druhá je 
vypravěčce osobou nejbližší – Da-
niela ji často navštěvuje, předčítá 
jí knihy, které kvůli vyhasínajícímu 
zraku již není s to sama číst, zapřá-
dá s ní četné rozhovory. Pro obě je 
tvorba způsob vyvolávání a ucho-
vávání paměti...

Iva Pekárková: Pečená zebra
ISBN: 978-80-204-3856-0

Iva Pekárková už dobře patnáct 
let sleduje černo-bílý cvrkot v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku a na 
základě svých pozorování napsala 
román. Zobrazila v něm realitu ta-

kovou, jaká 
je .  Vystu-
pují tu naiv- 
ní i méně 
naivní dívky 
okouzlené 
bohatstvím, 
d r o g a m i 
i  s e x e m , 
p r o t ř e l í 
p ř e k u p n í -
ci z Afriky 
a spousta dalších obyčejných i ne-
obyčejných lidí. Román je napsán 
s nadhledem, vtipem i pochope-
ním, postavy jsou trojrozměrné 
a plné života, každý příběh podlo-
žený skutečnou událostí. Přečíst 
si Pečenou zebru, to je tak trochu 
jako cestovat po Africe s vynika-
jícím průvodcem. Je ovšem třeba 
také počítat i s autorčinou styliza-
cí, fantazií a fikcí.

 
R. Král, J. Hrušková, Z. Brečanová:
Vynálezárium
ISBN: 978-80-906112-1-4

F o r -
m á l n ě 
v každém 
p ř í p a d ě 
o b j e v -
ná kniha 
nejen, že 
o b s a h u -
j e  v e s e -
lé a „zaručeně pravdivé“ příběhy 
vzniku mnoha vynálezů (od kola 
přes šicí stroj až k inkubátoru), ale 
navíc je zpracovává v deseti růz-
ných básnických formách (balada, 
sonet, kaligram, limerik). Kniha po-
učuje dětského čtenáře o poetic-
kých formách a jejich možnostech 
a zároveň nabízí desítky básniček, 
které dětského čtenáře určitě ro-
zesmějí. Každou báseň navíc do-
provází vtipná a výstižná ilustrace. 
Autory knihy jsou Robin Král, Jana 
Hrušková a Zuzana Brečanová.

Na Magnesii Literu jsou nomino-
vány dobré knihy a já doufám, že si 
vyberete i z té menšiny, kterou jsem 
vám tu nabídl.

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁRNÍ KNIHKUPECTVÍ (116)
TAK MÁME ZAS NA KRKU…
… (knihkupci a čtenáři) Magnesii Literu (české literární ocenění, které 
od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera aktuálně v katego- 
riích: Litera za prózu, Litera za poezii, Litera za knihu pro děti a mlá-
dež, Litera za literaturu faktu, Litera za nakladatelský čin, Litera za 
překladovou knihu a DILIA Litera za objev roku). Loni se virtuální knih-
kupec, jak si jistě vzpomínáte, osvědčil a tipoval správně, letos si tak 
nevěří. Nabídne vám jen tři tituly – první dva soutěží v prozaické, ten 
třetí v dětské kategorii.

Ulice (1. tajenka) je pojmenovaná podle jihočeského města na řece 
Lomnice, jehož dominantou je pseudorománský kostel sv. Jiljí. První pí-
semná zmínka je z roku 1254, přičemž základy jsou pravděpodobně o sto 
let starší. Další významnou památkou je rodný dům význačného české-
ho malíře (2. tajenka). Jde o věrnou repliku původního stavení, které bylo 
zcela zničeno při požáru.

Druhou význačnou osobností města je autor loutkového Kašpárka – 
Matěj Kopecký, který se zde však nenarodil, nýbrž se přiženil.

Z dalších pamětihodností jmenujme židovský hřbitov, barokní kapličku 
sv. Jana Nepomuckého či technickou památku z roku 1939 – most přes 
Lomnici.

a b c d e f

Víla z večerníčků 1

Netučný 2

Druh kamene pro tesání soch 3

Kotrmelec 4

Správce stájí 5

Vinohrad 6

Soli kyseliny octové 7

Druh žáby 8

Svátky narození Krista 9

3a 6d 8d 3e 4f 1c 5a 7d 2a 9f 5a

Připravil Martin Zikeš
Řešení najdete společně s fotografií z tajenkové ulice na str. 13.

LUŠŤOVKA ULIČNICE (1)
Na Libuši a v Písnici najdeme nemálo ulic se zajímavými názvy. Připravili 
jsme proto pro vás, čtenáře místního časopisu, luštitelskou sérii, kde se 
zároveň dovíte něco právě o názvech zdejších ulic.

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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PŘÍBĚHY ZE SVĚTA KŘOVIN (4)

MOSTAR A HVĚZDA
Mostar rád s měsíčním skřítkem pozoroval noční oblo-

hu. Naslouchal měsíčnímu skřítkovi, který toho o hvězdách 
a noční obloze věděl strašně moc. Sedávali před chaloupkou 
v křovinách, měsíční skřítek někdy pokuřoval z fajfky a dí-
vali se do hlubin noční oblohy. Často se k nim přidal netopýr 
a sova. Ta sova, kterou z křovin vyhnali lidé, když jí pokáceli 
velký dutý strom, ve kterém v křovinách na Libuši bydlela. 
A tak občas přilétala za skřítkem a za Mostarem na kus řeči 
z Modřanské rokle, kam se přestěhovala. Někdy tak všichni 
čtyři jen tiše seděli a naslouchali tichu. A přidával se k nim 
i Měsíc. Víte, děti, že takové noční ticho často nebývá úpl-
ně tiché, ale můžete slyšet hodně zvuků, které jsou za dne 
přehlušeny brumláním motorů aut, autobusů, zpěvy ptáků, 
halekáním dětí, popelářským autem, hlasy z rádia a televize 
a vůbec vším možným?

A netopýr si pak odlétal chytit něco k snědku, sova se 
s rozbřeskem vracela do rokle, a tak plynul čas. Mostar se 
toho od měsíčního skřítka hodně dozvěděl. Třeba o tom, 
že hvězdy vytvářejí různé obrazce a těm se říká souhvězdí. 
Naučil se tak rozpoznávat mnoho souhvězdí a věděl, že ně-
která souhvězdí jsou vidět na obloze po celý rok a některá 
jen v určitých ročních obdobích. Také se dozvěděl, že se 
dříve lidé podle noční oblohy řídili, znali souhvězdí a jejich 
postavení a podle toho poznali, kudy se třeba mají vrátit 
domů. Poznali podle hvězd, kde jsou jaké světové strany, to 
je sever, východ, jih a západ. Hodně se hvězdami řídili moře-
plavci. Podle souhvězdí Velkého vozu, které se také jmenuje 
Velká medvědice, se dá poznat, kde je sever. Kam míří na 
hvězdu Polárku v souhvězdí Malý vůz, které se jmenuje také 
Malá medvědice… A tak znal Mostar různá souhvězdí a doma 
o nich vyprávěl. Kluci se tak naučili poznávat souhvězdí  
Orion, to jsou tři hvězdy v řadě, které vypadají jako pásek 
toho lovce, podle kterého se souhvězdí jmenuje. Připomíná 
tvarem přesýpací hodiny.

Jednoho dne v zimě se Mostar podíval na oblohu a strnul. 
V souhvězdí Orion chyběla jedna ze tří hvězd, které jsou 
v řadě a podle nichž souhvězdí vždy jednoduše poznáte. Ho-
nem pelášil za měsíčním skřítkem, aby mu novinku sdělil. 
Ale skřítek nebyl ve své chaloupce. Mostar se tedy rozběhl 
do křoví. Ťapal pěšinkami a najednou před sebou uviděl 
velké světlo. Šel pomalu blíž, až ho z té záře trošku zabolela 
očička, a uviděl hvězdu a také měsíčního skřítka.

„Ahoj,“ pozdravil. „Co tu děláš?“
Měsíční skřítek odpověděl: „To se jí ptám také.“
„Já jsem hvězda ze souhvězdí Orion,“ ušklíbla se hvězdička. 

„A nahoře mě to už nebavilo, tak jsem se rozhodla, že se vypra-
vím jinam.“

„Tady takhle nemůžeš zůstat, to by tě šel hned někdo hledat. 
Pojď se schovat ke mně do chaloupky,“ řekl skřítek. Mostar 
naložil hvězdu na záda a odnesl ji i se skřítkem do chaloup-
ky. Přilétl netopýr a taky sova a všichni poslouchali příběh 
hvězdičky z Orionu.

„Víte, já se pořád dívám z oblohy kolem sebe. Pozoruji ostat-
ní hvězdy a planety a lidi a zvířátka na Zemi. A chtěla jsem se 
podívat, jak to vypadá odjinud. A tak jsem přelezla do vedlejší-
ho souhvězdí. Do Blíženců. Ale ti dva se hned začali rozčilovat, 
že pro třetí hvězdu tady není místo a že musím pryč. Tak jsem 
přeskočila dál. Do souhvězdí Býka. Býk začal funět, hrabat 
nohou, co mu to jako dělám, že spletu lidi, protože mu dělám 
třetí roh, a ať jdu okamžitě pryč. Koulel hrozivě očima a funěl, 
tak jsem raději šla dál. Přeskočila jsem do souhvězdí Lva. Ten se 
probudil a zařval, co to tady dělám za zmatky, že už si stěžovali 
Blíženci a Býk se rozzuřil, a jak si to vůbec představuji, že nej-
sem tam, kde mám být. Že Orion beze mě vypadá dost divně. 
A tak jsem si řekla, že když mě žádná jiná souhvězdí nechtějí, 

tak se půjdu podívat sem na Zem, abych viděla, jaký máte 
pohled ze Země na nás. A taky by mě zajímalo, co si o nás lidé 
povídají a jak žijí.“

Měsíční skřítek si pohladil vous a řekl: „Hvězdičko, tady 
nemůžeš zůstat. My tu musíme být schovaní, aby nás nikdo 
nenašel.“

Mostar se podrbal za uchem a povídá: „Víš co? Já tě vezmu 
k nám domů, ke klukům. Oni se na vás rádi dívají, tak jim aspoň 
můžeš posvítit zblízka.“

Hvězdička se zaradovala, zatleskala a šla poslušně s Mo-
starem. Mostar přišel domů, všichni už spali. Otevřel dvířka 
pokoje, kde spokojeně oddychovali kluci, a řekl hvězdičce: 
„Skoč si na strop, tam už mají kluci nalepeno tolik hvězd, že 
se tam snadno schováš. Jsem zvědavý, jestli poznají, že je tam 
jedna navíc.“

Hvězdička skočila na strop a krásně se rozzářila. „Musíš 
trošku ubrat, abys nesvítila moc, potřebujeme se vyspat,“ pro-
hlásil Mostar.

A druhý den večer, v zimě už je brzy tma a hvězdy se dají 
dobře pozorovat, koukal Kubík s Matějem na oblohu. „Mami, 
tati, honem podívejte se!“ volal Kubík. „V Orionu chybí hvěz-
da!“

A když se potom Kubík zachumlal do peřinky, spatřil na 
stropě hvězdu. A pak si všichni vyprávěli a hvězda jim svíti-
la. Po nějaké době Mostar hvězdě povídá: „Hvězdičko, takhle 
to ale asi nemůže zůstat. Lidé jsou zmatení, kam se poděla 
hvězda z Orionu. Všude o tom píší v novinách, povídají ve zprá-
vách v televizi. A to souhvězdí Orion bez tebe opravdu vypadá 
dost zvláštně.“

A tak hvězdička několik dní přemýšlela a jednou večer 
povídá: „Máte pravdu, už jsem se tu dost vynadívala, rozlou-
čím se s měsíčním skřítkem a všemi kamarády v křoví a vrátím 
se do souhvězdí.“

Druhou noc se hvězdička rozloučila s dětmi, ty jí s Mos-
tarem zamávaly a oknem skočila hup! zpátky do souhvězdí 
Orion. A aby jim nebylo moc smutno, nechala jim na spaní 
kus sebe – malinkou hvězdičku, která se na ně usmívá.

Dobrou noc děti, krásné sny plné noční oblohy a dávných 
příběhů z vesmírných dálek. A až budete třeba na horách 
v zimě, podívejte se na oblohu. Orion určitě poznáte. Třeba 
na vás hvězdička zamrká.

Lívia Šavelková

Hvězdy Orionova pásu: (zleva) Alnitak, Alnilam, Mintaka.
Zdroj: www.wikipedia.org – NASA
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Chci tímto upozornit, že některé 
údaje uvedené v článku jsou chyb-
né. Pan místostarosta ani ve svém 
článku, ani v usnesení k rozpočtu, 
nekalkuluje správně bilanci roz-
počtu a pracuje s nekonzistentní-
mi daty na straně příjmů i schodku 
rozpočtu. Reálný deficit rozpočtu 
(schodek) totiž činí něco přes 2,5 
miliónu Kč a nikoli 170 tis. Kč, jak 
uvádí pan místostarosta. Také naše 
příjmy jsou o 2,4 milióny Kč nižší, 
než se čtenáři U nás mohli dočíst. 
Schvalovaný rozpočet totiž nebyl 
utříděn dle rozpočtové skladby, 
jak vyžaduje zákon č. 250/2000 
Sb., a je proto nepřehledný. I přes 
mé upozornění na tyto nedostatky 
v průběhu projednávání rozpočtu 
Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš 
tak zastupitelé schválili usnesení 
o rozpočtu, které bylo připraveno 
chybně a bude třeba jej co nejdříve 
revokovat. Schválené usnesení za-
stupitelstva je totiž ve faktickém 
rozporu s vlastním rozpočtem, 
který je nedílnou součástí usne-
sení. Vznikl tak nefunkční hybrid, 
podle kterého nelze rozpočtové 
hospodaření zajistit. Předkladatel 
zastupitele neinformoval a neza-
nesl do usnesení, že do rozpočtu je 
formou financování zapojen i zů-
statek z minulého roku, kterým 
schodek pokrýváme. Usnesení pro-
to bude revokováno na nejbližším 
jednání zastupitelstva, jak mi po-

tvrdil odbor rozpočtu MHMP, kte-
rý jsem požádala o posouzení této 
absurdní situace. 

NEDBALE PŘIPRAVENÝ ROZPOČET
Schválení rozpočtu je každo-

ročně nejdůležitějším usnesením 
zastupitelstva, vrcholem sezóny. 
Obyčejně mu předchází totožné 
usnesení Rady MČ, které ve stej-
ném znění doporučuje zastupitel-
stvu rozpočet přijmout. Naši radní 
o stejném rozpočtu tedy hlasovali 
dvakrát, nejprve v lednu na jednání 
rady a po třech týdnech na zastu-
pitelstvu znovu. Nikdo z nich si ne-
všiml, že něco jiného zastupitelům 
v usnesení rady doporučují, něco ji-
ného jim pak předkládají a společ-
ně s nimi odhlasují. Nikdo si také 
nevšiml, že ani jedno ze schvalova-
ných usnesení neodpovídá navrže-
nému rozpočtu. Očekávala bych od 
radních mnohem zodpovědnější 
přístup při přípravě a předkládá-
ní klíčového dokumentu, jakým je 
rozpočet MČ. Problémy podobné-
ho typu ohledně hospodaření naší 
městské části se neustále opakují, 
viz např. článek zastupitelky Rado-
vé (U nás 3/2016), auditní zprávy 
od kontrolního odboru magistrátu 
(http://www.praha-libus.cz/, sek-
ce rozpočet) či upozornění zastu-
pitelů v minulých letech. Bohužel 
to ukazuje na nekompetentnost 
vedení městské části v této oblas-

ti. Věřím, že ve spolupráci s novou 
vedoucí ekonomického odboru, 
paní Vajnerovou, se taková situace 
již nebude opakovat.

NA SILNICE SE NEPAMATUJE
Čtenáře však bude možná více 

zajímat skutečný obsah rozpoč-
tu než to, že se v něm nevyzná ani 
sám předkladatel. Je pro mne pře-
kvapením, že po letošním nárůs-
tu na straně příjmů díky zvýšené 
magistrátní dotaci o více než 4,5 
miliónu Kč byl rozpočet připraven 
opět jako schodkový. Vadí mi, že se 
z rozpočtu nedozvíte, jaké inves-
tice se chystají; jen že 1,8 miliónu 
Kč půjde, bez nějakého bližšího ur-
čení, do nemovitého majetku MČ 
a 1 mil. Kč je alokován na havarijní 
stavy. Jaký je vlastně záměr radni-
ce, co hodlá letos rekonstruovat, 
postavit, koupit? Na zastupitelstvu 
zůstala tato moje námitka bez od-
povědi, chybí i jakákoliv důvodová 

zpráva k rozpočtu, která by záměry 
vedení MČ objasnila. A to je další 
důležitá věc. Není jasné, zda vůbec 
konkrétní záměry existují. Ostatně 
nějaké programové prohlášení typu 
„co plánujeme, čeho bychom rádi 
konkrétně dosáhli za čtyři roky ve 
vedení radnice“, nebylo ani za rok 
a půl zveřejněno. Použitím úspor 
z minulých let a zvýšenou magist-
rátní dotací tak byly v našem roz-
počtu navýšeny hlavně běžné pro-
vozní výdaje. Překvapivě ale nikoliv 
v kapitole „komunikace“ (tj. silnice, 
chodníky, přístupové cesty), kde 
městskou část skutečně pálí pata. 
Tam k navýšení rozpočtu nedošlo, 
naopak. To se již dostávám do de-
tailů, sice zajímavých a důležitých, 
ale přesahujících pouhou reakci na 
článek pana místostarosty.

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

zastupitelka MČ Praha-Libuš

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2016  
− PROČ JSEM HLASOVALA PROTI
Reaguji na článek pana Mgr. Václava Kuthana, místostarosty pro ekonomiku a překladatele rozpočtu, uveřej-
něný v březnovém čísle časopisu U nás.

K tvrzením paní zastupitelky 
RNDr. Pavly Tůmové, Ph. D., uvá-
dím ve stručnosti:

Usnesení k rozpočtu ve znění, 
v němž bylo zveřejněno a na něž 
paní zastupitelka poukazuje, zpra-
covala nová vedoucí ekonomické-
ho odboru paní Vajnerová.

Částka 2 366 tis. Kč, která tvo-
ří zůstatek z minulého roku, je na 
straně příjmů uvedena v 7. řádku 
schváleného rozpočtu. Návrh roz-
počtu byl řádně zveřejněn a byl 
včas doručen všem zastupitelům, 
paní zastupitelku Tůmovou ne-
vyjímaje. Těžko tak může obstát 
tvrzení paní zastupitelky, že o sho-
ra uvedené částce nikdo nebyl in-
formován. Pokud jde o financo-
vání a zatřídění podle rozpočtové 
skladby, tak zůstatek z minulého 
roku byl v rozpočtu zatříděn v po-
řádku, avšak byl chybně uveden 
v návrhu usnesení (uvedena byla 
pouze částka pokrývající sociální 
fond).

Před uzávěrkou minulého čísla 
časopisu U nás jsem vedoucí eko-
nomického odboru opakovaně žá-
dal o prověření, zda údaje uvede-
né v usnesení jsou správné. To mi 
paní Vajnerová potvrdila e-mailem 
a následně telefonicky. Poté byly 
údaje zveřejněny v časopise.

Bezprostředně po vytištění ča-
sopisu vedoucí ekonomického od-
boru opětovnou kontrolou zjistila 
chybu. Věc byla souběžně konzul-
tována s odborem kontroly magis-
trátu s tím výsledkem, že bude po-
třeba připravit návrh úpravy roz-
počtu, včetně navýšení v příjmech 
a ve výdajích o 37 tis. Kč.

Mám za to, že vedoucí ekono-
mického odboru paní Vajnerová 
odvedla od srpna, kdy na náš úřad 
nastoupila, velký kus práce. Ne-
jsme neomylní, a pokud vznikne 
chyba, jde o to postavit se jí če-
lem. To se myslím v tomto přípa-
dě stalo.

Chápu, že opoziční zastupitel 
nebude stávající vedení městské 
části chválit, možná se na věci, 
které se podařily, v časopise pří-
liš nepoukazuje. Na tvrzení paní 
zastupitelky o údajné „nekompe-
tentnosti“ těch či oněch osob jsem 
si již skoro zvykl. Osobně jsem spíš 
zastáncem věcné diskuse a kon-
struktivních řešení než zdlouha-
vého psaní článků do časopisu. 
Ostatně články v časopise nemo-
hou problematiku rozpočtu ani při 
nejlepší vůli pisatele obsáhnout.

Mgr. Václav Kuthan,  
zástupce starosty MČ Praha-Libuš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (1) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1:  Mirotická | Tajenka 2: Mikoláš Aleš

http://www.praha-libus.cz/
mailto:pavla.tumova@gmail.com
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PRODEJ  
BYTOVÝCH DOMŮ ČEZ 
NA SÍDLIŠTI PÍSNICE
Na redakci časopisu U nás se obrátil Ing. Ivan Labanc z ulice U Ba-
zénu společně s dalšími nájemci bytových domů na Sídlišti Písnice. 
Požádal o otištění korespondence s firmou ČEZ, jež se týká řadu let 
připravované privatizace bytů ve vlastnictví ČEZ.

Shrnuje fakta o tom, jak nájemci mnoho let čekají v nejistotě, jak 
s byty, které obývají, bude naloženo. Tímto způsobem žádá o pomoc. 
Chce též upozornit další nájemce bytů ve vlastnictví ČEZ, že i oni by 
měli vyvinout větší aktivitu, aby se řešení tohoto problému, z hle-
diska obyvatel bytů velmi závažného, urychlilo.

(red)

Remíz K Vrtilce na jižním 
konci Písnice místní obyvate-
lé dobře znají: chodí kolem na 
procházky do okolí, na hřbi-
tov, do bažantnice, na Točnou, 
vyjíždějí na kole z Prahy, ma-
minky tu vozí kočárky. Občas 
se někdo zastaví u originální 
desky z dílny ak. sochaře pana 
Poláka. Tato krásná infodeska 
na železných pásech v kovo-
vých literách připomíná, že re-
míz je součástí lokálního bio-
koridoru, byl místními občany 
pracně obnoven a je registro-
vaným významným krajinným 
prvkem (VKP). Podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny jsou 
významné krajinné prvky záko-
nem výslovně chráněny. Jejich 
míra ochrany je ještě o stupeň 
výš než třeba ochrana lokální-
ho biokoridoru (jehož součástí 
zdejší remíz je).

Přitom ještě před patnácti 
lety byl remíz K Vrtilce rozsáh-
lou černou skládkou s hroma-
dami komunálního a staveb-
ního odpadu, skomírajícími 
stromy a zdevastovanou zelení. 
Severní cíp pozemku byl cíleně 
zavážen a používán jako samo-
zvané parkoviště pro vedlejší 

objekt tehdejšího servisu Brej-
la. Inu, prostředí, které zejména 
na podzim, když opadalo listí, 
skýtalo velmi žalostný pohled.

Obnova remízu byla nesmír-
ně pracná, nákladná a trvala 
déle než 4 roky. Na www.os-
-stromy.info (Fotogalerie/ Ob-
nova remízu) si můžete připo-
menout, v jakém stavu remíz 
byl a co taková změna obnášela. 
Vřele doporučuji. Bez jakéhoko-
li patosu a sebeprezentace, sto-
jí za to si to připomenout, his-
torie může být poučná. 

Pro zvelebení remízu byla 
vynaložena spousta energie, 
peněz a práce. Razítka, jedná-
ní, desítky hodin strávených 
nad papíry, shánění peněz. 
Následovalo proklestění teré-
nu, úmorné vytahovaní a vy-
hrabávaní všemožného odpa-
du a jeho dovoz v desítkách 
plných kontejnerů. Strojové 
a ruční odkopávání navážek ko-
lem kmenů stromů. Vyhloube-
ní odtokové strouhy a úpravy 
terénu, navezení nové zeminy, 
zatravnění a nakonec dosadba 
stromů a keřů a rozvěšení bu-
dek pro ptáky. Remíz ožil. Pro-
středí na Vrtilce se zvedlo.

O ZMARU ČI PROSPERITĚ 
PROSTŘEDÍ
Neznám prakticky člověka, který by zcela rezignoval na prostře-
dí, ve kterém se pohybuje. Většina lidí dává přednost pěknému 
a inspirativnímu prostředí a nelibě nese opak. Dosažení a udržení 
kvalitního prostředí není samozřejmé, ani snadné. Díky člově-
ku a jeho činnosti se kvalita prostředí mění. Bohužel, nejde vždy 
a všude o změny pozitivní. U jedné takové proměny prostředí 
bych se ráda zastavila.

http://www.os-stromy.info
http://www.os-stromy.info
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Jako čistá a přirozená zelená 
plocha prosperoval téměř deset 
let. Nyní se severovýchodní okraj 
remízu začal znovu drasticky pro-
padat ve skládku.

Stejně jako obnova remízu, tak 
i současný zmar mají svého kon-
krétního autora.

Je dobré vědět, KDO a JAK se na 
tomto prostředí podepsal.

Obnovu VKP realizovalo Sdru-
žení pro životní prostředí Stromy 
za podpory Magistrátu hl. města 
Prahy (MHMP), městské části Pra-
ha-Libuš (MČ P-Libuš) a nadací 
VIA pro místní rozvoj a Partner-
ství a pracovaly se na ní celé rodi-
ny: Hacklovi, Královi, Mlatečkovi, 
Řežábkovi, Svobodovi, Hronkovi, 
Partlovi a pomáhali někdy také 
známí a přátelé.

Remíz byl původně ve vlastnic-
tví Lesů ČR. Ty jej předaly MHMP, 
který jej spravoval jako les a re-
gistroval jako významný krajinný 
prvek. Nově obnovený a funkční 
biotop ponechal přirozené obnově 
a měla být prováděna jen nezbytná 
údržba a průřez. MČ P-Libuš vyse-
kávala 2x ročně jen jižní a severní 
okraj remízu v návaznosti na další 
zelené plochy ve své správě.

Současné zavážení pozemku 
odpadem a jeho nový propad ve 
skládku je dílem pana Fliegera. 
Tento vlastník sousedního pozem-
ku se rozhodl k ignorování civilizo-
vaných pravidel a zhodnocení své-
ho majetku tak, jak se v minulosti 
osvědčilo: navážením odpadu za 
účelem „vyrovnávání“ terénu. A to 
nejen na pozemku vlastním, ný-
brž i na úkor sousedního pozemku 
VKP. Lhostejno, zda poškozuje ma-
jetek cizí, vršil zde tento muž sta-
vební a další odpad a poté přešel 
ke stavbě palisádového plotu (bez 
stavebního povolení).

Pozemek remízu se nachází 
v kat. území Písnice, které je ve 
správě MČ Praha-Libuš. Ta přijímá 
a řeší podněty občanů a sama plní 
své kompetence v oblasti životní-
ho prostředí. Správu v přenesené 
působnosti vykonává MČ Praha 12. 
Péči o významné krajinné prvky za-
stává magistrát. Správu lesa vyko-
návají Lesy hl. m. Prahy. Poškozo-
váním dřevin se zabývá ČIZP.

Začátkem září loňského roku 
jsem podala podnět k odboru ži-
votního prostředí místního úřadu 
(OŽP P-Libuš) kvůli podezření na 
ohrožení VKP. OŽP MČ P-Libuš pře-
dal podnět odboru výstavby Praha 
12 (OV P-12) a MHMP, později též 
České inspekci životního prostře-
dí (ČIŽP). Po typickém přetahování 
„to není naše starost“ realizoval OV 
P-12 s panem Fliegrem neformál-

ní setkání a vyzval jej k nápravě. 
Protože se nic nezlepšilo, proběh-
lo koncem října 2015 na místě še-
tření za přítomnosti zástupců OŽP 
MČ P-Libuš, dvou zástupců MHMP, 
dvou úřednic OV P-12, dvou dotče-
ných vlastníků sousedních pozem-
ků a autorky podnětu. Samostatně 
navštívili místo i zástupci ČIŽP. 
Pan Flieger byl znovu požádán 
o odstranění plotu, který nakonec 
z místa odstranil. Stavební a další 
odpad a zavezené stromy v remízu 
však zůstaly!

Další vývoj lze shrnout takto:
Autor nepořádku zůstává i po 

půl roce bohorovně v klidu. Kromě 
odstranění palisád z hranice po-
zemku neudělal nic. Asi pochopil, 
že ničit jiné pozemky v Písnici lze 
tak snadno a beztrestně.

Žádný z dotčených orgánů totiž 
nedovedl věc do konce a neudělal, 
co bylo jeho povinností!

OŽP P-Libuš věc urgoval u OV 
P-12, u MHMP a u ČIŽP, ale sám 
aktivně správní řízení o přestup-
ku a udělení pokuty, podmínkách 
uvedení do původního stavu či ná-
hradních opatřeních nezahájil.

OV P-12 sice zajistil odstranění 
černé stavby palisádového plotu, 
ale stavební navážky a znečištění 
v remízu odmítl řešit s odůvodně-
ním, že terénní úpravy nejsou pře-
ce stavba. MHMP po pěti měsících 
konečně zaměřil hranici pozemku, 
ale k poškozování svého majetku 
se nevyjádřil. ČIŽP v dané věci tak-
též nic fakticky nevykonala.

Popsaný příběh velmi dobře ilu-
struje, proč se Písnice roky potácí 
v nepořádku a zmaru.

A vede k zamyšlení, jestli má 
občanská práce na zlepšování pro-
středí smysl v prostředí, kde se stá-
le vyplácí ignorování pravidel, aro-
gance a spoléhání se na nečinnost.

Přitom místo úřednického pink-
-pongu, neznalosti či neaplikování 
vlastních kompetencí stačilo tak 
málo: ujasnit si, kdo za co vlastně 
zodpovídá.

Protože tak dosud nikdo neučinil, 
udělala jsem to nakonec sama, do-
tazem u nadřízeného orgánu. To aby 
bylo jasno, i do budoucna, co všech-
no si může člověk v Písnici dovolit…

Mám tedy v ruce odpověď nadří-
zeného orgánu a věc je jasná.

Za černou skládku je pochopi-
telně vinen její původce, ale za to, 
že tato skládka ještě více než po 
půl roce od oznámení jejího vzni-
ku hyzdí životní prostředí v Písni-
ci a její autor není potrestán a do-
hnán k řádnému odklizení, je zod-
povědný odbor životního prostředí 
městské části Praha-Libuš. Svou 
povinnost nesplnil řádně ani odbor 

výstavby Praha 12 a do jisté míry 
ani ČIŽP.

Celý text odpovědi nadřízeného 
orgánu si můžete prostudovat na 
webu www.os-stromy.info.

Co dodat? Věřím v dobrý konec 
příběhu. Doufám, že napříště už 
občan bude podobných dohadů 
ušetřen, viník bude neprodleně do-
veden k nápravě škody a nabyté fi-
nanční prostředky z udělené poku-
ty, tedy pokud ji náš úřad městské 
části konečně udělí, budou využity 

ve prospěch životního prostředí.

Mgr. Daniela Partlová
Foto: Daniela Partlová

Pracovníci odboru životního 
prostředí a dopravy Úřadu MČ 
Praha-Libuš předpokládají, že se 
k článku Mgr. Daniely Partlové vy-
jádří v květnovém čísle časopisu 
U nás. Redakce nabídla možnost 
vyjádřit vlastní pohled na věc též 
panu Fliegerovi.

Od kolíků vpravo navážky v remízu.

Na vědomí MČ Praha-Libuš v září 2015.
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Již dvanáctý rok je tu Libhush  
alias Libušská hudební show, sou-
těž hudebních dovedností dětí 
a mládeže.

Uplynulé ročníky již tradičně 
ukázaly opravdový talent mnoha 
účastníků. Zastoupeni byli flétnis-
té, kytaristé, klavíristé i houslisté. 
Přihlásí se také letos ti, kteří mu-
zicírují i jinde než v Klubu Junior? 
Budou jejich kvality takové jako 
předcházející ročníky? Udělali mla-
dí virtuosové další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hudební 
zájemci, kteří si připraví jednu li-
bovolnou píseň či skladbu.

DISCIPLÍNY:
A. flétna*)
B. klavír, keyboard
C. kytara 
D. housle*)
*) V případě sólového charakteru 
těchto dvou disciplín je možné účast-
nit se soutěže za doprovodu dalšího 
hudebního nástroje.

VĚKOVÉ KATEGORIE:
do 6 let
7–10 let
11−15 let
15 a více let
začátečníci (výuka od ledna 2016)

 
I letos budou v porotě zasedat 

lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol 
– vybrat ty, které ocení diplomem 
a vítěze hodnotnou cenou! Neroz-
hoduje však pouze talent a výběr 
skladby, ale celkový projev mladé-
ho umělce.

Přátelské klání se uskuteční v ne-
děli 15. května 2016 v prostorách 
Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

Bližší informace:
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

KLUB JUNIOR
LIBHUSH 2016
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková,  
tel.: 604 273 968,  
kjunior@centrum.cz 
www.klubjunior.cz

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR LIBHUSh
Jméno a příjmení ............................................................................  Telefon......................................................................

E-mail ................................................................................................................

Disciplína:* 

A) flétna | B) klavír, keyboard | C) kytara | D) housle

Kategorie:* 

1) do 6 let | 2) 7−10 let | 3) 11−15 let | 4) 15 a více let | 5) začátečníci (výuka od ledna 2016)

Přihlášku je nutno zaslat do 22. 4. 2016 e-mailem  
na adresu: kjunior@centrum.cz 

*z
ak

ro
už
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Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace na území MČ 
Praha-Libuš v roce 2016“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR.

K d o  n e u m í ,  t o m u  p o m ů ž e m e ,  k d o  u m í ,  t e n  s e  p r o c v i č í .  C í l e m  j e  t a n č i t .  P o m ů ž e m e  k a ž d é m u .

M Č  P r a h a - L i b u š  v e  s p o l u p r á c i  s   K l u b e m  J u n i o r  
s i  v á s  d o v o l u j e  v   r á m c i  r e a l i z o v a n é h o  p r o j e k t u  p o z v a t  n a 

p r o c v i č e n í  s t a n d a r d n í c h  i  l a t i n s k o - a m e r i c k ý c h  t a n c ů

k a ž d ý  p á t e k  o d  1 9 3 0  d o  2 1 3 0

K l u b  J u n i o r ,  N a  O k r u h u  3 9 5 / 1 
z a č í n á m e  1 .  4 .  2 0 1 6  |  p o s l e d n í  t a n e č n í  h o d i n a  s e  k o n á  2 7 .  5 .  2 0 1 6

P ř í s p ě v e k  ú č a s t n í k ů  j e  d o b r o v o l n ý .

p a t e c n i t a n e c n i @ p r a h a - l i b u s . c z  |  t e l .  7 2 3   8 9 2   6 3 2  ( L u b o r )

Perníková  
chaloupka
aneb Cesta pohádkovým lesem 

akce  
ke Dni Země  

čtvrtek 21. dubna 2016

určeno pro děti  
libovolného věku
v kočárku, na kole i pěšky 

(trasu si může projít  
kdokoliv) 

start kdykoliv  
od 15.00 do 16.15 

před prodejnou Albert  
na sídlišti Písnice  

(konec se předpokládá  
do 17.15 hodin) Koná se  

za každého počasí  v případě deště  
v nedaleké  
sokolovně

AKCE  ZDARMA

Pořádá T. J. Sokol Libuš ve spolupráci s humanitárním sdružením ProTebe, RC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, Lesy Hl. m. Prahy, MČ Praha-Libuš a Klubem Junior

http://www.klubjunior.cz


ZVEME

U nás | 4/2O16 | 17

DUBEN 2016
(výběr z programu)
11. 4.  PO  Cholesterol ve zdravé 
výživě – přednáška s Mgr. Mego-
vou. Výživová a dietologická po-
radna – 15:00−18:00, 30minutové 
konzultace s výživovou poradkyní 
Mgr. Megovou, nutnost objednání 
na konkrétní čas na rckuratko@
gmail.com. Nejedná se o prodej 

potravních doplňků!
14. 4.  ČT  Montessori s Klárou
18. 4.  PO  Pohádka o pejskovi 
a kočičce s Janou – 16:00−17:30
20. 4.  ST  Sportování s Luckou 
ve znamení Dne Země – venkovní 
dopolední akce 9:30−12:00
24. 4.  NE  Hrací odpoledne 
s deskovými hrami – pro děti od 5 
let a dospělé

25. 4.  PO  Čarodějnický rej – spo-
lečný odchod od RC Kuřátko v 16:30, 
po cestě budou připraveny hry pro 
děti i rodiče. Vstup na akci 100,-/ro-
dinu. Občerstvení zajištěno. Před-
běžná registrace na: rckuratko@
gmail.com. Těšíme se na vás.
26. 4.  ÚT  Přednáška s MUDr. 
Hanou Cabrnochovou na téma 
„Jak předcházet častým onemoc-
něním u dětí a jak je správně léčit“ 
– 10:00−12:00. Registrace: rckurat-
ko@gmail.com.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na adre-
se www.mckuratko.cz a na našem 
Facebooku. Případné změny a de-
taily k vybraným  programům na-
leznete taktéž na webu MC či na 
nástěnce v centru Kuřátko.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU CEN
Vážení návštěvníci RC Kuřát-
ko. Z důvodu zvýšení provoz-
ních nákladů budeme muset 
od května zvýšit jednorázové 
vstupy a permanentky do he-
ren. V průběhu března a dubna 
máte ještě možnost si zakoupit 
permanentku za původní cenu, 
tedy 500,-/10 vstupů do kla-
sické herny a 700,-/10 vstupů 
do Montessori herny. Tyto per-
manentky budou ale mít zkrá-
cenou platnost, a to do konce 
června. Nové permanentky 
a ceny jsou nyní v jednání a bu-
deme vás o nich včas informo-
vat. Děkuji za pochopení.

Za RC Kuřátko  
Ing. Vendula Audolenská

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

Na děti a mládež čeká mnoho 
zajímavých her, kdy pomyslně 
navštíví Foglarova Stínadla, ne-
patrný rozdíl oproti nim ale přece 
jenom děti a mládež pocítí. Jed-
notlivé příběhy se budou odehrá-
vat podle známých komiksů, se 
kterými je bude náš programový 
vedoucí tábora pravidelně na ná-
stupech seznamovat, a táborníci 
podle toho ztvární jednotlivé po-
stavy příběhu, ve kterých se bu-
dou střídat a přehrávat části děje 
do reálných her, které budou na-
vazovat na jednotlivé komiksy.

Tímto neformálním učením 
se táborníci seznámí s příběhy, 
které četli jejich rodiče i prarodi-
če a naučí se novým poznatkům 
a dovednostem. Některé veče-
ry táborníci stráví u táborového 
ohně, jindy zas ukáží svůj herecký 
talent a sehrají krátké scénky pro 
pobavení ostatních oddílů. Na své 
si přijdou milovníci sportů, kteří 
své dovednosti budou moci uká-
zat při hrách, ale i v zápase o fot-
balového či volejbalového mistra. 
Děti, které si libují v logických 
úkolech a překypují vědomostmi, 

budou nepostradatelné v řešení 
složitých her, během nichž svému 
týmu mohou pomoci k vítězství. 
Zkrátka nepřijdou ani milovníci 
dobrodružství, kteří určitě vynik-
nou v oblíbených bojovkách a ne-
ztratí se ani při výpravách za hra-
nice tábora.

Do všech plánovaných aktivit 
se zapojují i děti a mládež s han-
dicapem za pomocí asistentů, bez 
kterých by tento program i celý 
pobyt nemohli absolvovat. Proto 
tyto asistenty řídí programový 
vedoucí a hlavní vedoucí tábora, 
aby vše probíhalo v harmonické 
atmosféře a úkoly a zadání byly 
přiměřené integrované skupi-
ně a aby všichni mohli vzájemně 
spolupracovat a radovat se z ví-
tězství, učili se přijímat výhru 
i neúspěch ve hře.

Více informací získáte a přihlá-
sit své děti na tábor můžete pro-
střednictvím kontaktů: 

Zdena Kapicová, předsedkyně 
sdružení Protebe, tel.: 777 603 883, 

e-mail: protebeh@org.cz,  
www.protebe.org.

INTEGROVANÝ LETNÍ TÁBOR 
„RYCHLÉ ŠÍPY“
Ve dnech 8.–20. 8. 2016 proběhne již 22. 
ročník Integrovaného letního tábora v La-
žánkách pro zdravé táborníky i táborníky se 
zdravotním postižením, který pořádá nezisková 
organizace Protebe. Tentokrát se tábor ponese v dobrodružném duchu 
„Rychlých šípů“.

PROGRAM KLUBU
Srdečně zveme všechny naše 

milé seniory z celé městské části 
Praha-Libuš na připravovaný pro-
gram Klubu Senior. Každý si něco 
najde, o co má zájem. Samozřejmě 
také připravujeme výlety.
5. 4.  Odjezd části seniorů do Ji-
zerských hor. Druhá část seniorů si 
udělá vlastní program, obyčejně si 
vypráví mezi sebou zajímavosti ze 
života apod. Přijďte posedět.
12. 4.  Na toto úterní odpoledne 
přijala pozvání grafoložka z naší 
městské části, která nás seznámí 
s tím, co o nás prozradí podpis. Bude 
to hodně zajímavé, potrvá 1,5 hod.
19. 4.  Další pokračování hovo-
rů o geologii, a to o geologických 
změnách naší Země – Austrálie. 
Jedna z nejzajímavějších předná-
šek paní prof. H. Samcové s dotazy 
a odpověďmi.
22.−24. 4.  Třídenní výlet do Jívky. 
Polsko, s návštěvou Perníkové cha-
loupky, návštěva Nového Města 
nad Metují s prohlídkou a obědem. 
Odjezd ve 12:00 z Písnice, dále Li-
buš, Budějovická.
26. 4.  Celodenní výlet směr Bělá 
pod Bezdězem. Odjezd v 9:00 od 
Eimů, přihlášky v Klubu proti zapla-
cení, taktéž se dovíte podrobnosti.
3. 5.  Odjezd seniorů do Harra-
chova na týdenní pobyt. Ještě je 
možnost se přihlásit, bereme vět-

ší autobus. Ubytování v hotelu Inn 
s polopenzí. Jídla dostatek. Klub 
v tento den uzavřen!
10. 5.  Oslava svátku matek. Krát-
ký úvod p. Randové o současném 
postavení žen ve společnosti. Malá 
kulturní vložka p. prof. Kaněrové se 
dvěma sólistkami. Zasloužíme si to!

KNIHOVNA
Malá připomínka pro všechny, 

kteří rádi chodí do klubu a využí-
vají naši knihovnu: Je pravidelně 
otevřena v úterý od 14:00 do 18:00. 
Možná vás i překvapí.

ZÁJEZDY
Nepřehlédněte! Malé změny 

v informacích o zájezdech – změna 
jen v datu!
Duben: výlet 26. 4. 2016 platí!
Květen: Harrachov 3.–8. 5. 2016, 
pro zájem bereme větší autobus, je 
možnost ještě pro 10 osob.
Červen: Hévíz 19.−25. 6. 2016, ještě 
je možnost se přihlásit. Výjimečný 
pobyt.
Září: Sklípek Čejkovice 3.−4. 9. 
2016, s hudbou, doporučujeme, vy-
nikající reference.
Říjen: Šumava 3.−8. 10. 2016, objed-
nán pobyt jen pro 40 osob, dvojlůž-
ka, jednodenní výlet.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

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

mailto:rckuratko@gmail.com
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.kuratko.mistecko.cz/
http://www.kuratko.mistecko.cz/
mailto:protebeh@org.cz
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6. dubna 2016  
od 10:00 do 18:00 Ve dvoře za poštou  

na adrese Libušská 1.
20. dubna 2016  

od 10:00 do 18:00

DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ

Do kontejnerů je možné odkládat: trávu, listí, větve do průměru 8 cm,  

zbytky rostlin, neznečištěné piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů,  

zbytky ovoce a zeleniny, hlínu z květináčů.

Sběr bioodpadu do přistavených kontejnerů  

je pro občany městské části Praha-Libuš zdarma.
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NÁZEV FIRMY,  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ADRESA,  
OTVÍRACÍ DOBA

KONTAKTY

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

Libuš
Libušská 319/126
Po−Ne 7:00−21:00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

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

T. Kejmar
603 885 382
info@skladylibus.cz

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

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

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

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

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

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

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

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

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

Libuš
U Libušské sokolovny 
373/11

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

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

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě kdykoliv

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

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

Libuš
K lesu 42

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

Zkušený masér senior −  
terapie a masáže u vás doma. 
Úleva na těle i na duši. Sleva 
pro důchodce 25 %. Dopravu 
neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.cz

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

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

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

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

NÁZEV FIRMY,  
POSKYTOVANÉ SLUŽBY

ADRESA,  
OTVÍRACÍ DOBA

KONTAKTY

Ing. Ewa Klosová − polština, 
překlady, korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.cz

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

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

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

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

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

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

Váš rodokmen, Matěj Kadlec 
a Lukáš Starý − vyhledávání 
předků, rodokmeny s grafy, 
dějiny domu, sken a retuše 
foto aj.

Libuš
K Novému sídlišti 
487/34
Na telefonu

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

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny dosavadní inzerenty, aby redakci potvrdili správnost údajů, které vyšly v čísle 2015/7−8, případně oznámili nové zně-
ní inzerátu. Nadále budeme uvádět pouze firmy s údaji potvrzenými či aktualizovanými po 1. 7. 2015.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz. Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů 
ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá firma 
nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.

http://www.pujcovna-privesu.cz
mailto:info@skladylibus.cz
mailto:hpv_panyrek@post.cz
mailto:novak9@volny.cz
http://www.kosmetika-novakova.cz
http://www.terapie-masaz.cz
mailto:travino@volny.cz
http://www.superdiskont.cz
mailto:Objednavky@wineworld.cz
http://www.wineworld.cz
mailto:hana.kolarova@tiscali.cz
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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.

DUBEN VEFOOD STORYKUNRATICE
• VEGANSKÝ SORTIMENT• PESTRÁ NABÍDKA PRODUKTŮ BEZ LEPKU A LAKTÓZY• PŘIJĎTE K NÁM NA LEHKOU VEČEŘI  VÝBĚR NAŠICH SÝRŮ A ŠUNEK + SKVĚLÁ VÍNA A PIVA 

  

inzerce

inzerce

MŠ Mezi Domy  
přijme od 1. 9. 2016 
kuchařku na HPP.

Praxe v oboru vítána. 
Informace na telefonu 603 294 941.
Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Mezi Domy 373, Praha 4 − Písnice

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků

Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 − Písnice

Přijmeme do našeho kolektivu školní jídelny 
vedoucí kuchařku a pomocnou kuchařku na 
plný i zkrácený úvazek. Nástup dle dohody.

Zájemci, informujte se u vedení školy nebo 
u vedení školní jídelny.

Telefon: 603 532 049 nebo 604 456 855.



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

inzerce

HONZA PIZZA

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

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

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

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

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

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

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

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

inzerceinzerce

PÍSNICE

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 
A DOPLŇKŮ

VÝPRODEJ STARŠÍCH KOLEKCÍ

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

