
ZVEME NA SPOUSTU PODZIMNÍCH AKCÍ
JAK SE ZDARMA ZBAVIT PNEUMATIK
PROTIDROGOVÁ PREVENCE  
JE ÚČINNĚJŠÍ NEŽ REPRESE
PRVNÍ DOJMY ZE ŠKOLY
FOTOSOUTĚŽ „TAK TO VIDÍM JÁ“

10 | 2016

LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 Písnická škola pořádala oblíbený 
English Summer Camp.

2 MČ Praha-Libuš se zúčastnila 
Veletrhu sociálních služeb.

3 Libušská sokolovna nabídla  
už 10. ročník Sokolení.

4 Na fotbalovém hřišti  
ve staré Písnici byl ples.

5 Iniciativa Moje Písnice svolala 
demonstraci před Úřadem vlády.

Foto: archiv ZŠ Písnice,  
Tereza Dejlová − ÚMČ Praha 12,  
Marie Štaflová, Lukáš Urban  
a Matěj Kadlec.
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Akce je f inančně podpořena z rozpočtu 
MHMP za účelem podpory místní 
Agendy 21 v oblast i  zdraví  a zdravého 
životního stylu na lokální  úrovni

Par tneři  akce:

MČ Praha-L ibuš 
pod  zášt i tou  radn ího  h l .m.  Prahy  Ing.  Radka  Lacka

 Vás  zve  na  akc i

www.praha-libus.cz

SOBOTA 

8/10/2016
OD 14:00

[SPOLU S DRAKIÁDOU]

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PÍSNICI 
ULICE ŠVIHOVSKÁ

Měření základních tělesných hodnot
Měření tuku v těle, stanovení BMI

Měření kosterního svalstva
Měření oxidu uhelnatého, prevence proti kouření

Dermatologické poradenství
Preventivní program na správnou ústní hygienu

Prevence proti rakovině prsu
Ukázka přípravy a ochutnávka čerstvých salátů

Ukázka Záchranné brigády kynologů Praha
Ukázka zdravého cvičení

Nutriční poradenství
Ukázka poskytnutí první pomoci

Odměna pro účastníky stezky Zdraví

Změna programu vyhrazena

V rámci projektu Cesty ke zdraví, který je 
finančně podpořen z rozpočtu Magistrátu 
hl. m. Prahy za účelem podpory místní Agen-
dy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního 
stylu na lokální úrovni na rok 2016, vás měst-
ská část Praha-Libuš zve na praktické ukázky 
přípravy zdravého vaření pro začátečníky 
i pokročilé.

Ve třech setkáních se můžete těšit na ochut-
návku a prezentaci tzv. supertpotravin s ukázkou 
jejich přípravy a zpracování. První kurz se bude 
konat ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18:00 v prosto-
rách zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, 
Libušská 1 (v budově, kde je pošta). 

Téma prvního kurz je Sedm inspirací pro 
zdravou snídani. Pan Robert Žižka pro vás bude 
připravovat domácí granolu, ořechové krémy, 
džemy ze sušeného ovoce, obilné kaše, jogurty 
s celozrnným pečivem, bezlepkové vafle, zdra-
vé salámy a uzeniny.

Další kurz na téma Domácí pomazánky pro 
vaše lepší zdraví se uskuteční ve čtvrtek 3. 11. 
2016 a poslední kurz na téma Vánoční recepty 
– tipy na sváteční stůl se bude konat v úterý 6. 
12. 2016.

Přijďte se podívat a ochutnat zajímavé po-
traviny.

Bc. Petr Borský, koordinátor projektu  
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

1
čtvrtek 20.10.2016 od 18:00 

Téma: Sedm inspirací  
pro zdravou snídani

Domácí granola, ořechové krémy, džemy 
ze sušeného ovoce, obilné kaše, jogurty 

s celozrnným pečivem, bezlepkové 
vafle, zdravé salámy a uzeniny

2
čtvrtek 3.11.2016 od 18:00 

Téma: Domácí pomazánky  
pro vaše lepší zdraví

Luštěninové, obilné, zeleninové, ovocné 
a ořechové pomazánky – rychle a levně

3
úterý 6.12.2016 od 18:00 

Téma: Vánoční recepty –  
– tipy na sváteční stůl

Pár oblíbených domácích pochutin – včetně 
cukroví, ze kterého nepřiberete. Nevěříte? :)

PRAKTICKÉ UKÁZKY PŘÍPRAVY ZDRAVÉHO VAŘENÍ

Par tner akce:Akce je f inančně podpořena 
z rozpočtu MHMP za účelem 
podpory místní  Agendy v oblasti 
zdraví  a zdravého životního stylu 
na lokální  úrovni  na rok 2016.
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SLOVO STAROSTY

Městská část Praha-Libuš si vás na základě konzultací s terénními asistenty pracujícími s lidmi bez domova
a výsledků zpracované analýzy potřeb v sociální oblasti dovoluje pozvat na 

VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ U KULATÉHO STOLU NA TÉMA 

„LIDÉ BEZ DOMOVA“
na území Libuše a Písnice správního obvodu Praha 12 a sousedících městských částí Praha 12 a Praha 4

Ve čtvrtek 13. října 2016 od 18:00 do 20:00 hodin 
V prostorách Klubu Junior (Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice)

Vážení občané, nemohu za-
čít tento úvodník jinak než 
opět informacemi o prode-

ji písnického sídliště společností 
ČEZ, a. s., který se dotýká čtvrtiny 
obyvatel naší městské části. Na 
konci srpna se uskutečnilo první 
větší jednání mezi zástupci ČEZ, 
iniciativou Moje Písnice a vede-
ním městské části, kterého jsem 
se zúčastnil spolu se zástupky-
ní starosty Jaroslavou Adámko-
vou. Jednání trvalo tři a půl hodiny 
a nepřineslo pro občany tolik oče-
kávaný výsledek, tedy zastavení 
prodeje veřejnou soutěží a přímou 
nabídku odkupu bytů nájemníkům. 
Společnost ČEZ nadále trvá na vy-
hlášeném způsobu prodeje, tedy 
všech 739 bytů a celého veřejného 
prostranství třetí osobě. Za měst-
skou část jsme vznesli požadavek 
na oddělení pozemků pod sídlišt-

ními pěšími komunikacemi a za-
psání těchto pozemků do katastru 
nemovitostí. Domnívám se totiž, 
že obyvatelé sídliště tak budou 
lépe ochráněni před případným 
novým nabyvatelem, který by ne-
chtěl v budoucnu respektovat reál- 
ný stav sídliště včetně chodníků 
a přístupových cest k jednotlivým 
vchodům. Ačkoliv z hlediska zá-
kona o pozemních komunikacích 
mají chodníky své zatřídění, nemů-
žeme vyloučit, že budoucí nabyva-
tel se pokusí o omezení pohybu na 
těchto cestách či jejich faktické 
zrušení. Společnost ČEZ na dalším 
jednání, konaném v prvním záři-
jovém týdnu, přislíbila, že hlavní 
komunikace uvnitř sídliště budou 
zaměřeny a tento oddělovací geo-
metrický plán bude součástí kupní 
smlouvy s novým nabyvatelem tak, 
aby nový vlastník v budoucnu ne-

mohl argumentovat, že o existenci 
stávajících komunikací při nabývá-
ní majetku nevěděl. Za městskou 
část jsme na tomto druhém setká-
ní vznesli požadavek na doplnění 
smlouvy s novým nabyvatelem do 
té míry, aby měl povinnost tento 
oddělovací plán zapsat do katastru 
nemovitostí. Společnost ČEZ tak 
před prodejem sídliště totiž učinit 
nechce. O tom, v jakém rozsahu 
jsou stávající komunikace v geo-
metrickém plánu zaměřeny, není 
ani ke konci září nic známo, neboť 
společnost ČEZ přes svůj slib tento 
plán ještě nedodala. Nájemníkům 
společnost ČEZ přislíbila možnost 
prodloužení data podání nabídek 
k veřejné soutěži z původního 21. 
října do 2. prosince. Tento dílčí 
ústupek ovšem neřeší to klíčo-
vé pro nájemníky – jejich nerovné 
podmínky vůči realitním skupi-
nám (které byty koupí i s pozemky 
a budou s nimi kalkulovat pro dal-
ší zástavbu), nebo jejich investice 
do bytů v uplynulých letech, které 
uskutečnili nad rámec běžné údrž-
by. Je tu riziko, že nájemníci tyto 
náklady budoucímu nabyvateli při 
případném odkupu bytu do sou-
kromého vlastnictví zaplatí ještě 
jednou. Z mého pohledu to dokon-
ce není riziko, jako spíše jistota. To 
je vůči nájemníkům neférové jed-

nání. Způsob prodeje nikoliv přímo 
nájemníkům, ale třetí osobě je jistě 
legální, ale vzhledem ke všem sou-
vislostem velmi nesolidní, neboť 
v podstatě nájemníky předem vy-
loučil z okruhu uchazečů, a zmarnil 
tím jejich veškeré předchozí kroky, 
jako bylo před třinácti lety zaklá-
dání bytových družstev, úvěrové 
smlouvy a další na pokyn ČEZu.

V polovině září se na hřišti ve 
staré Písnici uskutečnil Ples a zá-
bava TJ Sokol Písnice. Do té chví-
le jsem netušil, že plesová sezó-
na může začít tak brzy, a navíc na 
tak netradičním místě a ve stanu. 
S ohledem na uzavření hospody 
se sálem U Vokouna si tak míst-
ní občané našli způsob, jak nadále 
rozvíjet společenský život v obci. 
Smekám před těmi, kteří měli ten-
to nápad a dokázali jej i realizovat. 
Držím palce, aby takových aktivit 
do budoucna přibývalo. Na foto-
grafie z plesu se můžete podívat 
na facebookovém profilu městské 
části, kde naleznete i moment-
ky z dalších podzimních akcí, jako 
jsou Jablkobraní, Drakiáda aj.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Ke kulatému stolu byli pozváni 
zástupci všech zainteresovaných 
stran, mimo jiné hl. m. Prahy, městské 

části Praha 12, městské části Praha 4, 
Policie ČR, Městské policie hl. m. Prahy 
a odborných organizací pracujících v terénu, 
a to zástupci organizace NADĚJE, pobočka 
Praha, zaměřující se na lidi bez domova, 
a obecně prospěšná společnost Středisko 
prevence a léčby drogově závislých  Drop In, 
poskytující svou pomoc především osobám 
závislým na nealkoholových drogách.

 Představení sociálních služeb pro lidi 
bez domova na území Prahy-Libuše, 
Prahy 12 a Prahy 4 − terénní program 
NADĚJE, pobočka Praha

 Představení služeb pro lidi závislé  
na nealkoholových drogách  
(DROP IN, o. p. s.)

 Problematika bezdomovectví z pohledu 
terénní práce a z pohledu veřejnosti − 
nejčastější dotazy, námitky a rady z řad 
občanů Prahy (NADĚJE)

 Diskuse s občany, odpovědi na dotazy 
občanů

V rámci programu bychom se rádi 
společně s hosty věnovali i problematice 
bezdomovectví z pohledu Městské policie 
a z pohledu MHMP (krajská síť sociálních 
služeb).

Bližší informace budou dispozici před 
akcí na nástěnkách městské části 
a internetových stránkách městské části

www.praha-libus.cz.

ZVEME
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Se začátkem školního roku si ro-
diče kladou otázku, na jaké mimo-
školní aktivity své dítě školou po-
vinné přihlásit. Pokud chtějí, aby se 
věnovalo různým pohybovým akti-
vitám, pak jim mohla být inspirací 
některá z akcí celorepublikového 
projektu „Sokol spolu v pohybu“. 
Zábava, cvičení, diagnostika, nové 
pohybové trendy, poznání pro tělo 
i ducha – to je atraktivní projekt 
„Sokol spolu v pohybu“ České obce 
sokolské. V sokolských jednotách, 
které se do tohoto projektu zapoji-
ly, se mohli blíže seznámit se spor-
tovními aktivitami, na něž moh-
li nebo mohou své děti přihlásit, 
a také si některé z těchto aktivit 
i sami vyzkoušet. Projekt není za-
měřen výlučně na děti, ale předsta-
vuje možné pohybové a volnočaso-
vé aktivity pro všechny generace.

Akce projektu se konaly pře-
devším v týdnu od 19. do 25. září. 
Po celý týden se každý den po celé 
republice v rámci tohoto projektu 
představily různé cvičební a kul-
turní aktivity. V pondělí to byly 
především aktivity pro seniory, 
úterý byl den pro nejmenší děti 
a rodiče, středa ve znamení dne 
zdraví a spolupráce s handicapova-
nými, čtvrtek byl věnován výkon-
nostnímu sportu a v pátek ožily 
sokolovny Nocí sokoloven. Na ví-
kend byly připraveny zábavné akce 
a soutěže pro celé rodiny. V ně-
kterých místech se konaly akce po 
celý týden, na jiných jen v některé 
dny. Některé akce, jimiž se sokol-

ské jednoty přihlásily do projektu 
„Sokol spolu v pohybu“, se konaly 
již dříve – např. středa 14. září byla 
dnem, kdy T. J. Sokol Libuš pořáda-
la již 10. ročník Sokolení – sportov-
ně-zábavné akce pro širokou ve-
řejnost, děti i dospělé. Cílem této 
akce bylo představení nejstarší tě-
locvičné organizace, spolku Sokol, 
a sportovních aktivit vhodných pro 
všechny věkové kategorie, které 
tento spolek v libušské sokolovně 
nabízí dětem i dospělým.

Připraveno bylo tentokrát 11 sta-
novišť, kde si účastníci vyzkoušeli 
různé pohybové dovednosti a vy-
užili většinu dostupného tělocvič-
ného nářadí, náčiní a sportovních 
pomůcek, které jsou k dispozici 
v tělocvičně jednoty. Všechna sta-
noviště byla z praktických důvodů 
umístěna v tělocvičně a přilehlých 
prostorách budovy sokolovny: č. 1 
a 2 pohybové a silové testy (celko-
vá obratnost − balance na kruho-
vé podložce, vytrvalostně silové 
schopnosti − leh-sed, rychlost re-
akce – zachycení padajícího před-
mětu, koordinace – skákací panák), 
č. 3 gymnastika hrazda (vzpor, 
svis vznesmo, výmyk „nahoru jak 
umíš“), č. 4 hrátky pro menší děti 
(válec, lavička, hod na cíl, malá pře-
kážková dráha, prolézání tunelem), 
č. 5 gymnastika, akrobacie (kotoul 
vpřed / ve vzduchu, kolébka do 
dřepu / houpání, svíčka / zvednu-
té nohy, kotoul vzad / válení sudů, 
váha − stoj na jedné noze, gymbal), 
č. 6 šplh, žebřiny, chůze po kladině, 

malá trampolína, č. 7 velká tram-
polína, č. 8 švédská bedna se sklu-
zavkou – přechod a seskoky s do-
pomocí a nadlehčením, č. 9 kruhy, 
č. 10 lakros a č. 11 zábavné disci-
plíny (ping-pong, hod na koš, hod 
kroužky na kužel). Po absolvová-
ní jednotlivých stanovišť si každý 
účastník vybral drobnou odměnu. 
V teplém zářijovém odpoledni tak 
sokolovna ožila nejen 114 dětskými 
účastníky, ale také jejich dospělým 
doprovodem – rodiči, prarodiči, vy-
chovatelkami a kamarády. Sokolení 
se už tradičně zúčastnily dvě velké 
skupiny dětí, a to ze školní družiny 
při ZŠ s RVJ v Písnici a při ZŠ Meteo- 
rologická v Libuši, které doprová-
zely paní vychovatelky.

Poděkování patří všem cvičite-
lům, členům jednoty a dalším dob-
rovolníkům, kteří se na přípravě 
a samotném průběhu akce podíleli. 
Odpoledne strávené sportováním 
a zábavou se vydařilo a dle ohlasů 
všem zúčastněným líbilo. Těšíme 
se na další setkání v libušské soko-
lovně, a to nejen při akci Sokolení.

Tuto akci podpořila MČ Praha-

-Libuš v rámci Dotačních progra-
mů na podporu kultury, sportu 
a volnočasových aktivit v MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2016 poskytnutou 
finanční dotací. Výbor a cvičitelský 
sbor T. J. Sokola Libuš za poskytnu-
tou finanční dotaci děkuje.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: Marie Štaflová,  
vedoucí vychovatelka ŠD  

při ZŠ s RVJ v Písnici

SOKOL LIBUŠ
SOKOLENÍ

Sportovně-zábavná akce pro širokou veřejnost – akce projektu  
„Sokol spolu v pohybu“.

Sokol Písnice uspořádal 17. září nebývalý ples a zábavu ve stylu „ležérní elegance“. V obřím bílém stanu s tanečním parketem hrála živá hudba ZKS (Zvuk spokojeného kom-
presoru) a po půlnoci ještě DJ Bába. Uváděly hostesky, podávaly se míchané koktejly a došlo i na tombolu. „Šokovali mě,“ je nadšený starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek. „Při-
jít a vidět ty nazdobené stoly a židle… To je přeci kontrast s písnickými tancovačkami U Vokouna! A nic po radnici nechtěli, zajistili si všechno sami!“ (red); Foto: Lukáš Urban

 FOTOZPRÁVA: PLES NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
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PRÁZDNINOVÉ MĚSÍCE
Závěr klubu před prázdninami 

s objednanou hudbou byl tak tro-
chu mimořádný − spousta vzájem-
ných přání, radosti, očekávání věcí 
příštích, s povídáním o připravo-
vaných akcích a s pochvalou všem, 
kteří přispívají k programu svými 
přednáškami, i pracovnicím výboru 
klubu, které zajišťují vše potřebné. 
Se zajištěním občerstvení a hudby 
na tento rozlučkový den pomohly 
i další účastnice, jak je již dobrým 
zvykem: p. Březinová svými nepře-
konatelnými roládami, košíčky p. 
Prchlíková, p. Hladíková vynikající-
mi slepovanými pusinkami aj. Zá-
kusky z libušské cukrárny a další 
dokoupené od našich seniorů při-
spěly ke krásnému zakončení půl-
roční činnosti. Potom jsme si zpívali 
a užili pocit z dobře vykonané práce.

Během prázdnin jsme pak do-
končovali zajištění dvou zájezdů, 
a to Slovensko a do sklípku na Mo-
ravu, takže někteří úplné volno ne-
měli, ale to zkrátka patří k práci or-
ganizačního výboru. Výlety splnily 
naše představy a vidět seniory, jak 
se baví a volné dny si užívají, stojí 
za to. Však jsme měli co nabídnout; 
vždy se snažíme vybírat místa ne-
známá a zajímavá.

Dva prázdninové měsíce utekly 
jako voda a opět jsme zahájili klu-
bovou práci a chystáme se na akce, 
které byly již v předstihu oznáme-
ny: výlet na Čapí hnízdo, na Šuma-
vu, do Harrachova, Jívky a do Pol-
ska a jednodenní výlety. Co měsíc, 
to výlet. Zájezdy jsou zájemci napl-
něné, a to hovoří za vše.

Přejeme klubovým i dalším senio- 
rům, aby si akce užívali, neboť čas 
letí a zdraví už někdy moc neslouží. 
Kdo nemůže tak moc běhat, může 
třeba jenom dojet na místo a cestou 
pozorovat krásnou krajinu. I to stojí 
za to! V Klubu Senior jsou dveře ote-
vřené pro všechny, kteří chtějí nabí-
zené akce využívat. Zájem o výlety 
i z jiných lokalit Prahy je velký a nás 
těší, že jsme oceňováni za dobře ve-
dený klub s mnoha pěknými akce-
mi a že senioři jsou rádi, mohou-li 
se k nám do klubu natrvalo přihlá-
sit. Vždy však máme na mysli slova 
pana starosty, abychom přednost-
ně dávali prostor seniorům z Libuše 
a Písnice, což se také daří.

TRADIČNÍ VINNÝ SKLÍPEK
Exkurze do vinného sklípku na 

Moravu s několika zastaveními za 
historií při cestě tam a zpět vždy 
láká. Sklípek nabízí pobavení, hud-
bu, degustaci vzorků nejlepší kva-

lity a možnost k zakoupení domů. 
Ubytování bývá pěkné. Stejně to 
bylo i letos. Autobus se naplnil, 
plán se setkal se souhlasem našich 
seniorů a jelo se! Jen škoda, že to 
bylo tak krátké.

Navštívili jsme Skanzen Stráž-
nice, kde byl oběd a dostatek času 
na krásnou prohlídku. Mladý vyso-
ce znalý průvodcem nás prováděl 
skoro dvě hodiny, měl dostatek 
času i na množství našich zvída-
vých otázek. Velmi zajímavá byla 
i projížďka lodí po Baťově kanálu 
s paní průvodkyní, která povídala, 
a my z loďky mohli pozorovat okolí 
a bylo nám moc dobře. Na ubyto-
vání jsme měli celou hodinu času, 
než jsme se vydali do sklípku v Čej-
kovicích. Cestou jsme vzpomínali 
na pana Ing. Lehovce, když jsme 
projížděli jeho rodištěm Krumví-
řem. Ve sklípku se celý večer tan-
čilo a zpívalo, byli jsme spokojení.

Druhý den následovala návště-
va doporučovaná panem Braunem, 
naším odborným znalcem zcesto-
valým po České republice, a to Vě-
trný mlýn Klobouky u Brna. Stálo to 
za to, neboť pan průvodce, zapálený 
odborník a kronikář města, vyprávěl 
a ukazoval, nehleděl na čas ani pení-
ze. Bylo to moc pěkné zastavení, byli 
jsme nadšení. Na místo oběda jsme 
se přesto dostali ve smluvených 13 
hodin do Velkého Meziříčí. Všechno 
proběhlo bez zádrhele, účastníci si 
již ráno předtím vybrali jídlo ze tří 
možností. A tak jsme potom v po-
klidu mohli na prohlídku zámku. 
Předem jsme věděli, že kolem zám-
ku bude hasičská oslava se vším, 
co k takové oslavě patří − stánky, 
prodej, ochutnávky, cukrovinky, 
pití všeho druhu, na pódiu hudba, 
šermíři atd. Při prohlídce zámku 
jsme byli svědky šermířské scén-
ky, kdy královna pasovala jednoho 
z návštěvníků na rytíře. Pan řidič, 
přestože jsme byli upozorněni, že 
autobus se až k zámku nedostane, 
si troufl a zaparkoval mezi osobní 
auta. Připravil pro nás i překvapení, 
kde si dáme prý dortík a kávu. Ve 
vybraném motorestu jsme se těžko 
rozhodovali, co ochutnáme. Sladké, 
slané, kyselé, ovoce, dorty, koláče, 
masa, chlebíčky… Byla to pěkná teč-
ka za výletem na Moravu.

Že se výlet líbil, jsme již cestou 
domů slyšeli několikrát. A tak mohu 
již teď pro zájemce oznámit, že pří-
ští sklípek bude 6.−10. září 2017 a je 
objednán i s ubytováním a exkurzí, 
tentokráte Templářského sklípku, 
který je jeden z nejžádanější na Mo-
ravě. Tak ať se nám to i příště poda-

ří! Všem účastníkům a dobrým spo-
lečníkům přejeme hodně zdravíčka 
a opět, ať nikdo nechybí.

NEPŘEKONATELNÉ SLOVENSKO
Ačkoliv jsme vyjeli do Západních 

Tater již po sedmnácté, naši cesto-
vatelé to vždy ocení: dobře připra-
vený zajímavý program s ubytová-
ním v klidné lokalitě, ale nepříliš da-
leko od autobusové zastávky směr 
Liptovský Mikuláš, se třemi pláno-
vanými výlety do nedalekého okolí.

Tentokrát jsme obdivovali do-
stavěnou lanovou dráhu Jasná − 
Chopok s mimořádnou nabídkou 
deseti přestupů na všechny strany. 
Chopok, to byl zážitek s nabídkou 
všeho, co náročný turista může ob-
divovat, a s lidovými cenami. Ná-
sledovala návštěva malého lázeň-
ského městečka Lůčky s koupáním 
za poloviční cenu oproti Bešeňo-
vé. Líbilo se. Z Tatranské Lomnice 
jsme se lanovkou dostali na Skal-
naté pleso a turistikou magistrálou 
na Hrebienok, následoval výstup 
na Žiarskou chatu. Bratři Literovi 
opět vystoupili na Baranec – sme-
káme před nimi. Dopřávali jsme si 
procházky lesem, sbírání a sušení 
hub, procházku na Kožiar, na Salaš 

a mnoho jiného. Výlet nás zavedl 
do Liptovského Jána s koupáním 
ve vířivé skruži, s pěkným brouzda-
lištěm a s občerstvením ve vedlej-
ší restauraci k osvěžení. Také jsme 
navštívili Mini Slovensko, areál 
s modely slovenských kulturních 
památek vybudovaný občanským 
sdružením. Tatínek jednoho z auto-
rů této stavby nám objasnil, že jde 
o koníček a velkou vášeň. Ve vytvá-
ření napodobenin památek budou 
i nadále pokračovat. Všichni jsme se 
shodli, že to stálo za zhlédnutí. Uží-
vali jsme si také večerní návštěvu 
pana Bella s přednáškou a s promí-
táním zajímavého filmu s hádanka-
mi pro poučení a film o medvědech, 
natočeného zde, v Západních Tat-
rách, dále filmu o svištích.

Na závěr pobytu nechybělo hez-
ké přátelské posezení se sklenkou 
v ruce a písničkou, to už je tradice. 
Mnozí poseděli i před ranním brzkým 
vstáváním do pozdního večera. Urči-
tě i tentokrát naši senioři budou mít 
na co vzpomínat. Děkujeme všem 
báječným společníkům, kteří se umí 
bavit a jsou pro každou legraci.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR MČ Praha 12 pořádá
ve spolupráci  

s Městskou policií hl. m. Prahy
rozsáhlý vzdělávací cyklus v oblasti

prevence kriminality

SENIOR AKADEMIE
Opakujeme pozvánku na novou Seniorskou akademii na 

území městské části Praha 12 a připomínáme termíny a místo 
konání. Plné znění pozvánky bylo uveřejněno  

v minulém čísle časopisu U nás. 

Kdy: Vždy v úterý od 14 do 16 hodin, a to ve dnech:
1., 8., 15., 22. a 29. listopadu,  

6. a 13. prosince 2016, 
3., 10., 17., 24. a 31. ledna 2017.

Kde: Viniční domek v Modřanech,  
Chlumecká 6/1, 143 00 Praha 4.

Účast na SENIOR AKADEMII je bezplatná! Akademie se může 
zúčastnit maximálně 40 předem přihlášených účastníků!

Zájemci o účast se mohou hlásit osobně v informační 
kanceláři Úřadu MČ Praha 12 nebo na tel.: 244 028 256, 

případně na elektronické adrese: informace@praha12.cz

SENIOR AKADEMIE se uskuteční pod záštitou 
zástupce starostky MČ Praha 12 Mgr. Zbyňka 
Boublíka a radní MČ Praha 12 Lenky Vedralové.
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CO SE DĚLO VE ŠKOLE 
O PRÁZDNINÁCH

Zatímco si děti užívaly prázdnin 
a na plážích stavěly a bořily hrady 
z písku, ve škole jsme se pustili 
nejdříve do demolice a poté do vý-
stavby. Na chodbách máme nové 
záchody a v šatně podlahu. Nejvíce 
si to užívají paní učitelky, protože 
ve škole přibyla i sprcha, takže se 
teď po perném učebním dni koneč-
ně můžou pořádně zchladit. V pří-
padě potřeby se mohou zchladit 
i naši žáci. 

Výměna starého za nové se po-
vedla. Moderní hygienické vybave-
ní září novotou a čistotou. Je potě-
šující, že se podařilo opravit a na-
třít původní dveře do všech míst-
ností, a tím se zachoval ráz naší 
více než 130 let staré školy. 

Srdečně zveme občany MČ na 
prohlídku školy při dnech otevře-
ných dveří 25. 11., 8. 12. nebo 12. 1. 
2017.

Kamila Plísková a Blanka Chýlová

ČEŠTINA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁKY
V předposledním srpnovém týd-

nu jsme pro naše nové žáky s od-
lišným mateřským jazykem při-
chystali přípravný kurz s názvem 
Čeština pro budoucí prvňáky. Prv-
ňáků se nakonec sešlo šest a cho-
dili v prázdninovém parnu do ško-
ly od pondělí do pátku každý den 
na tři hodiny. Ukázalo se, že jsou 
všichni moc šikovní a do školy se 
náramně těší. Společně jsme si vy-
tvořili velký plán naší školy, sezná-
mili se s názvy školních předmětů, 
pomůcek i různých zaměstnanců 
školy a jejich typickými činnostmi. 
Říkali jsme si, co nosíme ve školní 
tašce, co dělat, když jsem nemoc-
ný a chybím ve škole, a posloucha-
li, jak vypadá takový den školáka. 

Děti se také připravily na nadchá-
zející povinnosti, které je čekají 
v podobě domácích úkolů a samo-
statné nebo skupinové práce, ale 
stihly si i zahrát spoustu her, vy-
běhnout na hřiště nebo se podívat 
na pohádková videa, o kterých už 
navíc zvládají vyprávět. Za takovou 
prázdninovou přípravu si vyslouži-
ly pořádný diplom, sladkost a něco 
do nové školní výbavy.

Kamila Plísková

ENGLISH SUMMER CAMP
English Summer Camp je již 

tradiční akcí pro děti, která je or-
ganizována jako denní docházko-
vý tábor se zaměřením na rozvoj 
dovedností v jazyce anglickém 
v kombinaci s pohybem a kreativní 
činností. 

Poslední tři roky pořádáme vždy 
dva turnusy. Tento rok se obou akcí 
zúčastnilo 46 dětí ve věku 5−15 let. 
Letošní ročník se konal již tradičně 
v Kunraticích a v oblíbeném Klu-
bu Junior. Na přípravě programu 
se každoročně podílí tým mladých 
nadšenců a rodilých mluvčích. 

ZŠ PÍSNICE CHYSTÁ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

SOKOLENÍ
Velké poděkování všem, kteří pro děti připravili již tradiční Sokolení v li-
bušské sokolovně. Děti z naší družiny si cvičení na stanovištích ohromně 
užily a celý rok se budou těšit na příští setkání!

Foto: Marie Štaflová

snažení všech zúčastněných; dětí, 
lektorů i asistentů.

Summer Camp se letos konal 
již po šesté a velmi mě těší, že si 
děti tuto akci oblíbily a účastní se 
jí opakovaně. Jsem ráda, že se nám 
daří dělat dětem radost a posky-
tovat jim kvalitní program během 
letních prázdnin. Děkuji za hojnou 
účast a podporu. Budeme se těšit 
na vaše děti i příští prázdniny.

Mgr. Ladislava Ondrouchová

Námětem pro přípravu týmových 
a tvořivých her se pro letošní rok 
staly letní Olympijské hry.

Denní program je rozdělen na 
dvě části. Po čtyřech hodinách 
soustředění v jazyce anglickém 
přichází čas na pohybové a umě-
lecké aktivity, které se vždy po 
hodině střídají. Díky pestrosti pro-
gramu se děti opravdu nestačí nu-
dit. Páteční vystoupení pro rodiče 
je vždy vyvrcholením pětidenního 
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MEDVĚDÍ BOUDA
Škola v přírodě, na kterou se 

vypravili mladší žáci na Medvědí 
boudu u Špindlerova Mlýna krát-
ce před prázdninami, od 20. do 24. 
června, stojí za zaznamenání.

1. den: Cesta do Špindlerova Mlý-
na rychle uběhla. Kolem poledne 
jsme byli u cíle. Medvědí Bouda byla 
zahalená v mlze a pršelo. Pooběd-
vali jsme kuřecí na paprice, ubyto-
vali se a po malém odpočinku vyra-
zili na Ptačí kameny, pěkně do kop-
ce. Zvládli jsme to. A už se těšíme, 
co nás za překvapení čeká zítra…

2. den: Vzbudili jsme se do ml-
havého a zataženého rána. Boha-
tě jsme posnídali, vybírali jsme ze 
snídaňového bufetu. Pak nás čeka-
lo dopoledne plné soutěží. Soutě-
žili jsme třída proti třídě ve zpěvu, 
násobilce, kdo se víc oblékne. Před 
obědem jsme se protáhli. Šli jsme 
na Bradlerovu boudu, kde jsme 
vyzkoušeli trampolínu, houpačky 
a skluzavku. Po špagetách k obě-
du jsme si odpočinuli v postýlkách, 
napsali pohledy a zážitky do dení-
ků. Odpoledne se počasí vylepši-
lo a my si zastříleli ze vzduchovky 
a z foukačky a stavěli jsme v lese 
domečky pro skřítky. Všichni jsme 
spokojeni a užíváme si čerstvého 
vzduchu. Zítra nás čeká celodenní 
výlet k pramenu Labe…

3. den: Nejhorší byl výstup od 
naší chaty k Martinovce, kde byla 
první občerstvovací zastávka. Po-
kračovali jsme k Labské boudě, 
podívali se na Pančavské vodopá-
dy a snědli řízeček, co jsme dostali 
s sebou k obědu. Od Labské bou-
dy jsme se vydali k pramenu Labe 
a poté jsme vyšli směrem k Violí-
ku a překročili hranice s Polskem. 
Statečně jsme šlapali, jen občas se 
ozvalo nějaké brblání. Z polské stra-
ny jsme se vrátili zpět k Martinov-
ce. Trasa byla náročná, protože jsme 

museli dávat pozor, kam šlapeme, 
cesta byla kamenitá a občas to ně-
komu podklouzlo. Už jsme se blížili 
k cíli po 15 kilometrech dlouhé ces-
ty. Všichni statečně šlapali a zaslou-
žili si pochvalu. Výlet máme úspěš-
ně za sebou − hurá! (To ještě děti ale 
netuší, že zítra mají zase výšlap.)

4. den: Dopoledne proběhlo ve 
sportovním duchu, dokončovali 
jsme soutěž mezi třídami. Utkali 
jsme se v těchto disciplínách: ná-
sobilka, pamětné sčítání a odčítání 
do sta, běh v holinách, páka a oblé-
kaná. Někteří se vztekali, jiní pla-
kali a další vzdávali, ale nakonec 
zvítězil sportovní duch a 3.A pora-
zila druháky o pouhý bod. Po obě-
dě jsme vyrazili na poslední výšlap. 
Naštěstí převažovala chůze z kop-
ce. Skutáleli jsme se do Špindle-
rova Mlýna, osvěžili se zmrzlinou 
a utratili poslední penízky. Na ná-
městí se zjevil i Krakonoš. Chtěli 
jsme se s ním vyfotit, ale bohužel 
se vládce hor fotil jenom za eura! 
K velké radosti dětí jsme nešlapali 
5 km zpět do kopce k naší boudě, 
ale vyjeli jsme nahoru autobusem 
a došli po vrstevnici. Den jsme za-
končili opékáním buřtů, balením 
a hrou na pašeráky.

5. den: Snědli jsme poslední sní-
dani, sbalené kufry jsme odtáhli 
do autobusu a huráááá směr Pra-
ha. Ještě jedno zamávání Medvědí 
boudě a Špindlu… A všichni už se 
těší na rodiče a dobroty, které jim 
připravily mamky…

Jindra Němečková

PRVNÍ DOJMY ZE ŠKOLY
Nastal ten dlouho očekávaný 

okamžik pro nové prvňáčky. V pon-
dělí 5. 9. se z nich konečně stali 
školáci. Mnozí nemohli ani dospat 
a dlouho před tím, než začala jejich 
první hodina, nedočkavě postávali 
s rodiči i prarodiči před školou. Ve 

třídě se seznámili se svými paními 
učitelkami. Hodně štěstí a úspě-
chu jim přišel popřát i pan starosta. 
Také se naučili první říkanku a se-
známili se svými novými spolužá-
ky. Každý malý školáček si nadše-
ně odnášel kromě nových učebnic 
i plno nezapomenutelných dojmů.

Šárka Šedinová

VĚDĚLI JSTE …
… že z jedné tuny baterií lze re-

cyklací znovu získat až 167 kg oce-
li, 210 kg zinku, 205 kg manganu 
a přibližně 15 kg niklu a mědi? Ba-
terie však představují i riziko pro 
životní prostředí. Časem se z nich 
začnou uvolňovat některé toxické 
látky a mohou tak znečistit spodní 
i povrchové vody. Pokud se dosta-
nou spolu s komunálním odpadem 
do spalovny, mají negativní dopad 
i na kvalitu ovzduší…

Dominika Polanková

SBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ 
POKRAČUJE

Kromě podzimní soutěže ve sbě-
ru baterií pokračujeme celoročně 
i ve sběru vysloužilých spotřebičů.

Nově ale nesbíráme velké spo-
třebiče jako televize, monitory, 
pračky, lednice atd. 

Za body, které jsou škole přidě-
leny, nakupujeme vybavení na vý-
uku tělesné výchovy, do družiny, 
nebo pro výuku kroužků školy.

Pokud by i veřejnost chtěla při-
spět škole – noste během pracov-
ního dne na recepci školy. 

Děkujeme všem, kteří škole po-
mohou tím, že donesou vysloužilý 
spotřebič, baterie, cartridge.

Za školu Monika Exnerová

ZÁJMOVÁ ČINNOST PŘI ZŠ 
METEOROLOGICKÁ

V tomto školním roce se opět 
mohou děti hlásit na kroužky pořá-

dané školou – nabízíme celkem 29 
skupin. Jedná se o kroužky vzdělá-
vací, umělecké a sportovní. Nově 
nabízíme zdravotní tělesnou vý-
chovu, čtení s radostí, chemii, mi-
niházenou a lakros.

Druhou skupinu tvoří kroužky 
zajišťované externími partnery – 
těch máme 24 skupin. Snažíme se 
také nabídnout široké spektrum. 
Největší zájem je o florbal, kde 
jsme bohužel nemohli uspokojit 
všechny zájemce.

Seznam kroužků a informa-
ce o nich naleznete na webových 
stránkách školy.

Těší nás, že rodiče umožní svým 
dětem využití volného času tak, 
že je dítě spokojené na některém 
kroužku nebo má možnost plně 
rozvíjet svůj talent.

Za organizaci kroužků  
Monika Exnerová

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Společnost Ecobat vyhlašuje 
v rámci školního vzdělávacího 
programu Recyklohraní
VELKOU PODZIMNÍ SBĚROVOU 
SOUTĚŽ ŠKOL
Kdy: 22. 8. – 15. 11. 2016
Čeho: Sběr baterií a drobných 
elektrospotřebičů
Kde: Ve vestibulu školy – čer-
vený kontejner nebo sběrné 
krabičky ve třídách
Školy za sběr získávají body, za 
které pořizujeme pomůcky na 
TV nebo do družiny.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Škola, to není jenom dopoled-

ní výuka, ale také spousta zábavy 
a odpoledního vyžití, a to nejenom 
v družině, ale i v kroužcích, které 
každoročně nabízíme. Děti se do 
nich mohou přihlásit prostřednic-
tvím přihlášky v papírové formě, 
kterou si vyzvednou u třídní uči-
telky, či je možné přihlášku stáh-
nout a vytisknout pro vyplnění ze 
stránek školy. Tam také naleznou 
děti i rodiče informace o termí-
nech jednotlivých kroužků a v sou-
boru „Co se děti naučily“ se mohou 

podívat na informace od lektorů 
shrnující práci v kroužku v před-
chozím pololetí.

Největší zájem bývá o kroužek 
počítačů, keramiky a výtvarky. 
Z dalších kroužků je velký zájem 
o konverzaci v angličtině, která 
probíhá od pondělí do čtvrtka. Děti 
jsou zde rozděleny podle věkových 
kategorií, pro nejstarší věkovou 
kategorii (žáky 5. tříd) je navíc kon-
verzace zaměřena jako příprava 
k pohovorům v angličtině na gym-
názium a na přestup do dalších 
škol. Letos navíc otevíráme krou-

žek češtiny pro cizince, kde si děti 
hravou formou budou vylepšovat 
svoje poslechové a vyjadřovací 
schopnosti v češtině, která není je-
jich rodným jazykem.

K dalším nabízeným kroužkům 
patří Sborový zpěv, Sportovky 
a Jóga. V rámci kroužků vedených 
na naší škole jinými organizacemi 
se mohou žáci přihlásit na Zábav-
nou logiku, Šachový kroužek, Věda 
nás baví nebo Irské tance. 

Zájmové kroužky na ZŠ s rozší-
řenou výukou jazyků L. Coňka za-
čínají v říjnu a mohou se do nich 

hlásit i děti z jiných škol a okolí. 
Všechny kroužky probíhají v od-
poledních hodinách mezi 13. a 17. 
hodinou v prostorách školy. Spor-
tovky bývají venku. Veškeré další 
informace naleznete na webových 
stránkách školy www.zspisnice.
info nebo na vývěsce před školou.

K otevření kroužku je potřeba 
alespoň osm přihlášených. V přípa-
dě nenaplněnosti se v daném polo-
letí kroužek nekoná.

Monika Kuchyňková  
a Kamila Plísková

Foto: archiv ZŠ Písnice

http://www.zspisnice.info
http://www.zspisnice.info
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Měli jsme na veletrhu vlastní 
stánek s představením nové služby 
v sociální oblasti „Koordinátorky 
pomoci městské části Praha-Li-
buš“ a její představitelce pí. Zuza-
ně Vránové, DiS., bylo umožněno 
novou službu veřejně představit 
v rámci prezentací zástupců jed-
notlivých pomáhajících organi-
zací v sociální oblasti. Na našem 
stánku se příchozí mohli seznámit 
i s ostatními aktivitami, které MČ 

Praha-Libuš pořádá.
Na slavnostním zahájení Vele-

trhu sociálních služeb vystoupi-
li zástupci městské části Praha 
12 a za naši městskou část pro-
mluvila paní místostarostka Ing. 
Lenka Koudelková. Následovalo 
velké množství prezentací, kte-
ré byly zpestřeny různými kul-
turními představeními. Velmi 
zaujala prezentace a vystoupení 
instruktorů systému sebeobra-

ny krav maga z Protect Security 
Solutions Říčany, kteří předvedli 
ukázky sebeobrany. Také všech-
ny přítomné seznámili s proble-
matikou stalkingu. Stalking je 
nevhodné chování, projevující se 
zejména opakovaným fyzickým 
sledováním, nechtěnými kontak-
ty (dopisy atp.), dlouhodobým 
sledováním aktivit určité osoby 
a sbíráním informací o ní, případ-
ně nemístným oslovováním jejích 
příbuzných, přátel atp. Takový 
zájem cílenou osobu obtěžuje, 
narušuje její soukromí a vzbuzuje 
u ní strach; někdy ústí až v trestní 
stíhání pronásledovatele.

Největší aplaus sklidily taneč-
nice stepařky-seniorky ze Života 
90. Velmi srdečné bylo i pozvání od 
Městské policie na kurzy bezpeč-
ného života, které budou předsta-
veny od listopadu na kurzu v Aka-
demii seniorů, kam jsou zcela zdar-
ma zváni také naši senioři z Libuše 

a Písnice (viz pozvánka na str. 5). 
Venku na náměstí mezitím probí-
hal doprovodný kulturní program 
pro děti i pro dospělé s občerstve-
ním na trhu (street food). Akci za-
končila tombola s množstvím zají-
mavých cen. Návštěvníci si na ve-
letrhu mohli zdarma vzít Katalog 
poskytovatelů sociálních služeb 
a různé letáky s informacemi spo-
lu s drobnými dárečky na stáncích 
jednotlivých vystavovatelů.

Ti z vás, kdo jste se nemohli zú-
častnit, si v případě zájmu může-
te Katalog poskytovatelů sociál- 
ních sužeb vyzvednout na úřa-
dech městských částí Praha-Libuš 
a Praha 12. Naleznete v něm in-
formace o všech poskytovatelích 
v sociální oblasti, kteří působí také 
v naší městské části.

Zuzana Vránová, DiS.,  
koordinátorka pomoci Praha-Libuš

Foto: Tereza Dejlová, ÚMČ Praha 12

VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 15. 9. 2016 proběhl již XVII. ročník Veletrhu 
sociálních služeb, který pořádala městská část Praha 12 na modřanském 
Sofijském náměstí. Pro obyvatele Libuše a Písnice byla tato akce výjimečná 
tím, že se naše městská část na organizaci a programu aktivně podílela.

Koordinátora sociální 
pomoci je možné kon-

taktovat písemně po mailu nebo 
telefonicky. Službu poskytuje:

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana 
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz
Libušská 35/200,  

142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

Na podatelně městské části ne-
chávejte prosím uzavřené obálky 
s nápisem „k rukám paní Vráno-
vé“ a uvnitř nezapomeňte uvést 
jméno a kontakt na sebe, nejlépe 
telefon.
Ke komunikaci ohledně obecných 
témat ze sociální oblasti byl zřízen 
sběrný e-mail Úřadu městské části 
Praha-Libuš, který obhospodařuje 
též koordinátorka sociální pomo-
ci, ale kopie zaslaných e-mailů au-
tomaticky informují i zástupkyni 
starosty pro oblast sociální a ve-
doucí odboru správního a školství: 
socialno@praha-libus.cz.

Zástupkyní starosty MČ Praha-Li-
buš, která má v kompetenci oblast 
sociální, je paní Ing. Lenka Koudel-
ková. Pověřenou vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-
-Libuš je paní Jaroslava Hlávková. 1/9—31/10 2016

KATEGORIE  č.2

FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU 
NA TÉMA PODZIM NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii s pod-
zimní tématikou pořízenou na území městské části 
Praha – Libuš a v jejím nejbližším okolí. Fotografie musí 
být pořízena z digitálního fotoaparátu (ne z mobil-
ního telefonu). Bez omezení jsou povoleny dodatečné 
úpravy v grafických programech v PC.

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, posláním na e-mail: fotosoutez@praha-libus.cz. Osoba zare-
gistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš. Kaž-
dý soutěžící může přihlásit max. 3 soutěžní snímky v každé kategorii. Velikost jednoho soutěžního snímku je max. 3 Mb.

KATEGORIE  č.1   

MOBILNÍ FOTOGRAFIE NA TÉMA  
PODZIM NA LIBUŠI A V PÍSNICI

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii s pod-
zimní tématikou pořízenou na území městské části Pra-
ha – Libuš a v jejím nejbližším okolí. Fotografie musí být 
pořízena z mobilního telefonu. Bez omezení jsou po-
voleny dodatečné úpravy v grafických programech v PC. 

Úřad městské části Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21 

vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

TAK TO  
VIDÍM JÁ

PODZIM NA LIBUŠI A PÍSNICI

FOTO
SOUTĚŽ

Více informací na www.praha-libus.cz

PODZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ – PODZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ

FOTOSOUTĚŽ „TAK TO VIDÍM JÁ“
Městská část Praha-Libuš letos v září vyhlásila fotosoutěž „Tak to vidím 
já“ na téma Podzim na Libuši a v Písnici v kategoriích mobilní fotografie 

a fotografie z digitálního fotoaparátu.
Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané naší městské části 

s jakoukoliv fotografií s podzimní tematikou. Soutěžní snímky zasílejte 
na: fotosoutez@praha-libus.cz. Fotosoutěž je otevřená do 31. 10. 2016. 

Sponzor soutěže věnuje zajímavé ceny. Více informací naleznete na 
webových stránkách www.praha-libus.cz v rubrice fotosoutěž.

PODZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ – PODZIMNÍ FOTOSOUTĚŽ

Bc. Petr Borský, koordinátor projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

ZVEME

SOCIÁLNÍ TÉMA − KONTAKTY

mailto:socialno@praha-libus.cz
mailto:fotosoutez@praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2016“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
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Městská část Praha-Libuš, spolek INFO-DRÁČEK  
a jeho sekce INFO-DRÁČEK – PRO DĚTI 
si vás dovoluje pozvat na 

1. podzimní pouťový 
sobotní výlet rodičů s dětmi
do dětského zážitkového areálu

DUHOVÝ PARK
v rámci komunitních společných výletů rodičů s dětmi 
pořádaných na podporu integrace cizinců

V sobotu 15. října 2016 od 8 do 19 hodin 
Duhový park, 57 atrakcí a her pro děti 4−13 let   
 (www.duhovypark.cz)

Cena: Část nákladů na akci je hrazena v rámci realizovaného projektu. 
Doplatek činí 250 Kč/osobu. O možnosti získat 20% slevu pro rodiny  
(max. 2 dospělí a 3 a více dětí) se informujte na níže uvedených kontaktech. 
V ceně je doprava, vstupné, jídlo a pití včetně svačinek po celý den.

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat formou vyplněné 
přihlášky. Přihlášku získáte zasláním mailu či SMS ve formě: „přihláška, 
duhový park, jméno, počet osob, váš mail, váš telefon".

Kontakt: tu_phamova@yahoo.com,  
775 607 932 (česky, vietnamsky, anglicky)
Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

Městská část Praha-Libuš a spolek INFO-DRÁČEK 
si dovolují vyzvat ke spolupráci žáky druhého stupně 
základních škol, středoškoláky a vysokoškoláky žijící 
v městské části Praha-Libuš i jejich formální či neformální 
uskupení při přípravě plánované akce 
ČESKO-VIETNAMSKÝ STUDENTSKÝ VEČÍREK 
ANEB „VEČER JE JEDNA VELKÁ HRA“ 
pořádaný na podporu integrace cizinců v rámci komunitního 
setkávání.
Schůzky před akcí pro přípravu programu akce budou probíhat 
pod garancí spolku INFO-DRÁČEK. Vlastní akce se koná:

v sobotu 12. listopadu 2016 od 18 do 21 hodin. 

prostory Klub Junior městské části Praha-Libuš (Na Okruhu 395/1)

Cena: Účast na akci zdarma. Akce pouze pro registrované účastníky. 

Jedná se o tradiční akci, která by měla dostat nový kabát. Poprvé je 
zaměřena na tak široké věkové rozpětí pozvaných účastníků, protože 
věříme, že i v žácích základní škol dříme potenciál mít bezva nápady. 
Poprvé zveme otevřeně k pomoci všechny, kteří mají zájem. Věříme, že 
iniciativu přípravného týmu převezmou především středoškoláci a ukážou, 
co umí. Metodickým vedením a oporou i organizačním zázemím jim bude 
spolek INFO-DRÁČEK s předsedkyní paní Zdenkou Dubovou, která byla 
u akce již od jejího zrodu. Program bude připravovat a večerem provázet 
sám přípravný tým akce. Držíme palce všem, kdo se zúčastní příprav, a na 
akci se těšíme! 

Registrace: Pro zapojení do přípravného týmu akce zašlete mail či SMS ve 
formě: „přihláška, studenstký večírek – pomůžu rád/a, jméno, počet osob, 
váš mail, váš telefon“. Kontakt: akce@praha-libus.cz, 604 740 696.  
Kontakt na paní Dubovou ze spolku info-dráček – 778 050 185. 

Počet míst je omezen! Na vlastní akci je třeba se registrovat samostatně 
zasláním mailu či SMS ve formě: „přihláška, studenstký večírek, jméno, 
počet osob, váš mail, váš telefon“. Kontakt: akce@praha-libus.cz, 
604 740 696. 

Podrobnější informace o akci budou dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

Městská část Praha-Libuš a spolek INFO-DRÁČEK a jeho sekce 
INFO-DRÁČEK – PRO DĚTI 
si vás dovoluje pozvat na 

2. podzimní halloweenský
sobotní výlet rodičů s dětmi
do zážitkového parku

MIRAKULUM
v rámci komunitních společných výletů rodičů s dětmi 
pořádaných na podporu integrace cizinců

V sobotu 29. října 2016 od 8 do 19 hodin  
Park Mirakulum, 10 hektarů zážitků pro celou rodinu,  
(www.mirakulum.cz)

Cena: Část nákladů na akci je hrazena v rámci realizovaného projektu. 
Doplatek činí: 250 Kč/osobu. O možnosti získat 20% slevu pro rodiny  
(max. 2 dospělí a 3 a více dětí) se informujte na níže uvedených kontaktech. 

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat formou vyplněné 
přihlášky. Přihlášku získáte zasláním mailu či SMS ve formě: „přihláška, 
mirakulum, jméno, počet osob, váš mail, váš telefon“.

Kontakt: tu_phamova@yahoo.com,  
775 607 932 (česky, vietnamsky, anglicky)
Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.
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Městská část Praha-Libuš si vás dovoluje pozvat na tematický 
veřejný vzdělávací seminář 
s následnou prohlídkou Sapy 

 „V ČEM JSME JINÍ  
A CO NÁS SPOJUJE“
pořádaný na podporu integrace cizinců v rámci 
vzdělávacích seminářů a workshopů pro 
veřejnost k tématu interkulturní rozdíly 

Ve úterý 18. listopadu 2016 od 16 do 21 hodin 

Kde: Zasedací místnost městské části Praha-Libuš + obchodní centrum 
Sapa (zahájení: Libušská čp. 1/204, objekt, kde je Česká pošta).

Cena: Účast na akci zdarma. Akce pouze pro registrované účastníky. 

Máte v plánu cestovat do zemí jihovýchodní Asie, nebo přímo do Vietnamu, 
máte přátele nebo obchodní partnery z této části světa, máte cizince za 
sousedy a spoustu nezodpovězených otázek ohledně jejich zvyků, vaše dítě 
má nové spolužáky ve školce či škole, děti o nich vyprávějí a vy byste rádi 
o kultuře, ve které tyto děti vyrůstají, věděli něco více, nechápete chování 
cizinců z této části světa, kteří bydlí či pracují zde v Praze? Na mnohé 
z vašich otázek vám můžeme dát odpověď. Přijďte si prožít seminář, který 
vám pomůže získat informace a odpovědi na vaše otázky. 

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat zasláním mailu či SMS 
ve formě: „přihláška, vietnamský večer, jméno, počet osob, váš mail, váš 
telefon“. 

Kontakt: akce@praha-libus.cz, 734 613 114 

Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

Městská část Praha-Libuš a spolek INFO-DRÁČEK 
si vás dovoluje pozvat na tematický 

VIETNAMSKÝ VEČER  
ANEB PODZIMNÍ POSEZENÍ NEJEN 
PRO SENIORY VČETNĚ OCHUTNÁVEK 
VIETNAMSKÉ GASTRONOMIE
pořádaný na podporu integrace cizinců v rámci 
vzdělávacích seminářů a workshopů pro 
veřejnost k tématu interkulturní rozdíly

V sobotu 10. listopadu 2016 od 16 do 19 hodin 

Kde: Zasedací místnost městské části Praha-Libuš (Libušská čp. 1/204, 
objekt, kde je Česká pošta)

Cena: Účast na akci zdarma. Akce pouze pro registrované účastníky. 

Chcete se dozvědět něco z historie Vietnamu, v čem se liší naše a asijská 
mentalita, s jakými rozdíly se potkáme v každodenním životě, jaké jsou 
rozdíly ve vztazích v rodině, k dětem a ke starým lidem, jaké jsou suroviny, 
které používá vietnamská gastronomie, jaká jídla jsou pro Vietnamce 
typická? Toto i mnohem více se dozvíte a budete mít možnost se ptát i 
ochutnávat typické vietnamské jídlo i pití. 

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat zasláním mailu či SMS 
ve formě: „přihláška, vietnamský večer, jméno, počet osob, váš mail, váš 
telefon“. 

Kontakt: akce@praha-libus.cz, 734 613 114 

Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

Městská část Praha-Libuš a spolek INFO-DRÁČEK 
si vás dovoluje pozvat na 

SPOLEČNÉ POSVÍCENSKÉ SETKÁNÍ 
S HUDBOU A ZÁBAVOU PRO SENIORY 
ZE VŠECH KULTUR 
pořádaný na podporu integrace cizinců v rámci 
komunitních setkávání

V neděli 13. listopadu 2016 od 16 do 20 hodin 

Kde: Prostory objektu Klub Junior městské části Praha-Libuš (Na Okruhu 
395/1, nízký objekt na sídlišti Písnice).

Cena: Účast na akci zdarma. Akce pouze pro registrované účastníky. 

Máte rádi společnost, hudbu a veselou zábavu? Máte příležitost se 
zúčastnit společenského setkání, kde uslyšíte příjemnou hudbu z vašich 
mladých let, populární klasická česká i vietnamská vystoupení. Na akci 
bude k dispozici k drobnému občerstvení jídlo i pití jak z české, tak 
vietnamské kuchyně. Večerem budou provázet profesionální baviči.  
Pokusíme se vám všem připravit příjemný večer, na který budete rádi 
vzpomínat.     

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat zasláním mailu či sms 
ve formě: „přihláška, vietnamský večer, jméno, počet osob, váš mail, váš 
telefon“. 

Kontakt: akce@praha-libus.cz, 604 740 696 

Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

Městská část Praha-Libuš si vás dovoluje pozvat  
na tematicky zaměřený 

VEŘEJNÝ SEMINÁŘ S UKÁZKAMI 
VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ   
VE VIETNAMSKÉ GASTRONOMII
pořádaný na podporu integrace cizinců v rámci 
vzdělávacích seminářů a workshopů pro 
veřejnost k tématu interkulturní rozdíly

Ve čtvrtek 27. října 2016 od 19 do 21 hodin 

Kde: Zasedací místnost městské části Praha-Libuš (Libušská čp. 1/204, 
objekt, kde je Česká pošta).

Cena: Účast na akci zdarma. Akce pouze pro registrované účastníky. 

Chcete se dozvědět informace o vietnamské gastronomii do větší hloubky, 
poznat nové suroviny a jejich přípravu a využití, sledovat lektory při 
přípravě celého typického rodinného vietnamského menu, moci se na vše 
zeptat a dostat odpovědi, vše uvařené nakonec ochutnat? 

Počet míst je omezen! Na akci je třeba se registrovat zasláním mailu či SMS  
ve formě: „přihláška, vietnamský večer, jméno, počet osob, váš mail, váš 
telefon“. 

Kontakt: akce@praha-libus.cz, 734 613 114 

Podrobnější informace o akci budou k dispozici po potvrzení vaší registrace 
pořadateli.

ZV
EM

E
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ICP bylo založeno Magistrátem 
hl. m. Prahy v březnu 2012, aby na 
území hlavního města Prahy pro-
pojilo již existující aktéry v oblas-
ti integrace cizinců, jako jsou ne-
ziskové organizace, státní sprá-
va, cizinci ze zemí mimo EU a celá 
řada dalších subjektů. Mezi hlav-
ní cíle patří eliminace zneužívání 
znevýhodněného postavení cizin-
ců v různých oblastech života, mi-
nimalizace vytváření uzavřených 

center komunit cizinců, podpora 
rozvoje občanské společnosti, sní-
žení napětí mezi obyvateli hlavní-
ho města a cizinci a zapojení cizin-
ců do integračních a rozhodova-
cích procesů a do veřejného života.

Tyto cíle jsou ve spolupráci s part-
nerskými organizacemi a městský-
mi částmi naplňovány na všech po-
bočkách ICP, které najdete na Praze 
4, 12, 13, 14 a v areálu Sapa. Na po-
bočkách je poskytováno bezplat-

né právní a sociální poradenství pro 
cizince ze třetích zemí, dále je za-
jišťována asistence a tlumočení na 
úřadech či ve školách. Organizo-
vány jsou také kurzy českého jazy-
ka, kurzy sociokulturní orientace 
a komunitní a kulturní akce. Nedíl-
nou součástí aktivit ICP je spoluprá-
ce s místní samosprávou, školami 
a školkami, neziskovými organiza-
cemi a dalšími institucemi. Všechny 
poskytované služby jsou bezplatné.

V městské části Praha-Libuš je ci-
zincům ze zemí mimo EU k dispozici 
především pobočka v areálu Sapa. Po-
kud byste rádi využili nabízené služ-
by, kontaktujte telefonicky vedou-

cí pobočky na čísle: +420 775 791 202 
(česky, anglicky), integračního pra-
covníka: +420 774 466 837 (česky, vi-
etnamsky) nebo navštivte pobočku 
na adrese: Libušská 319/126 − hlavní 
budova Sapy, 6. patro, 142 00 Praha 
4. Otevírací doba: pondělí od 08:00 
do 16:00.

Ať už jste cizinec, který potře-
buje pomoci, nebo se jen zajímá-
te o integraci cizinců, či jen chcete 
poznat přátele a podpořit, rádi Vás 
uvítáme a zodpovíme Vaše dotazy!

Mgr. Markéta Koropecká, 
vedoucí pobočky, Integrační cent-

rum Praha, o. p. s., pobočka Praha 12

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA
„Metropole všech“, tak zní slogan Integračního centra Praha, o. p. s., 
(dále jen ICP), které se snaží na území hlavního města Prahy vytvářet 
takové podmínky, aby se zde cizinci a cizinky cítili jako plnohodnotní 
obyvatelé a spolupodíleli se na společném veřejném životě.

MONTÉR – PRACOVNÍK DO VÝROBY

Nabízíme pracovní místo na HPP. Jedná se o výrobu 
firemních log a orientačních systémů, instalace reklam. 

Požadujeme manuální zručnost a technické myšlení, 
řidičský průkaz, trestní bezúhonnost.

Kontaktujte: jaroslav.sykora@intersign.cz, 603 449 727 

INTERSIGN, s.r.o.
Libušská 258/109,P4, 142 00

www.intersign.cz

inzerce inzerce
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Eltma sdružuje největší výrobce 
pneumatik a plní zákonné povin-
nosti povinných osob, které do sys-
tému přistoupí, a to transparent-
ním a hospodárným způsobem.

Eltma byla založena společnost-
mi Bridgestone ČR, s. r. o., Conti-
nental Barum, s. r. o., Goodyear 
Dunlop Tires Czech, s. r. o., Miche-
lin Hungária Kft., Nokian Tyres, s. r. 
o., a Pirelli Tyre (Suisse) S.A., které 
tímto krokem projevily platformě 
svou jednoznačnou podporu.

Eltma umožňuje pneuservisům, 
autoservisům, místům prodeje 
pneumatik, tj. místům zpětného 
odběru, ale i firmám s vlastním vo-
zovým parkem, bezplatný svoz a li-
kvidaci použitých pneumatik, a to 
bez ohledu na značku, množství či 
případný nákup pneumatik. Množ-
ství odevzdaných pneumatik musí 
odpovídat množství obvyklému 
užívání automobilu. Zpětný od-

běr je určen pro 
koncové uživa-
tele – spotřebi-
tele. Více infor-
mací najdete na: 
www.eltma.cz.

Síť Eltma plní 
požadavky na 
zpětný odběr, 
které stanovuje 
zákon o odpa-
dech v § 38. Na 
místech zpětné-
ho odběru zajiš-
ťují povinné oso-
by zpětný odběr 
použitých pneu-
matik od koneč-
ných uživatelů:
– bez podmínky 

koupě nových 
výrobků (pneumatik) nebo slu-
žeb,

– zcela zdarma,
– bez ohledu na značku, množství 

a velikost pneumatik.
Hlavní město Praha v současné 

době umožňuje občanům na všech 
sběrných dvorech odevzdat jakéko-
liv pneumatiky v jakémkoliv množ-

ství, ovšem za úplatu. Ceny stano-
vuje provozovatel sběrného dvora, 
v současné době se pohybují od 25 
Kč do 100 Kč/ks. Ročně se takto vy-
sbírá cca 275 tun pneumatik.

Málokdo ví, že povinností po-
vinných osob, resp. prodejců pneu-
matik a pneuservisů, je zcela zdar-
ma pneumatiky odebírat, a to bez 

ohledu na nakoupené množství, 
značku a velikost!

Děkujeme občanům, že ode-
vzdáním použitých pneumatik 
chrání životní prostředí a čistotu 
našeho okolí.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy

SYSTÉM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK ZDARMA
V dubnu získal oprávnění první 
kolektivní systém zpětného odbě-
ru pneumatik. Provozuje ho nezis-
ková společnost ELT Management 
Company – Eltma.

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Pneumatiky od konečných spotřebitelů je možné zdarma odevzdat v místech 
zpětného odběru pneumatik – pneuservisech, autoservisech, 
místech prodeje a dále v některých showroomech, a to: 

 Bez podmínky koupě nových pneumatik nebo služeb 

• Zcela zdarma 

• Bez ohledu na značku, velikost, v množství obvyklém užívání 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz, 
tel: +420267121111, dále na stránkách prvního kolektivního systému zpětného 
odběru pneumatik Eltma https://www.eltma.cz/,tel:  +420730599290, nebo na 
Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy http://portalzp.praha.eu/, tel: 
+4202360044229.  

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

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

inzerce

Hlavní město Praha zahájilo kampaň zaměřenou na snížení počtu čer-
ných skládek v okolí nádob na separovaný a směsný komunální odpad.

ODPAD PATŘÍ DO SBĚRNÝCH NÁDOB

Odpad patří do sběrných ná-
dob, do nádob na tříděný odpad, 
domovních „popelnic“, speciálních 
velkoobjemových kontejnerů na 
určené typy odpadů nebo do sběr-
ných dvorů. Některé typy odpadu, 
např. baterie, elektrospotřebiče 
nebo pneumatiky, lze odevzdá-
vat v rámci kolektivních systémů 
zpětného odběru.

Na možný finanční postih v přípa-
dě odložení odpadu mimo sběrné ná-

doby upozorňuje pražský magistrát 
formou informační nálepky na pro-
blémových místech. Takto odlože-
ný odpad znamená černou skládku. 
Úklid nepořádku v okolí nádob na tří-
děný odpad je hrazen z rozpočtu hl. 
m. Prahy. Náklady na jeho úklid jen 
v roce 2015 dosáhly 37,484 mil. Kč.

Zdroj: Odbor ochrany prostředí 
Magistrát hl. m. Prahy,  

upraveno (red) 

 

 

Odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1 

UPOZORNĚNÍ 
Odkládání odpadů mimo sběrné nádoby a znečišťování stanoviště sběrných 
nádob je přestupkem proti veřejnému pořádku a může být postihováno 
pokutou až do výše 50 000 Kč. 

Objemný odpad lze odložit ZDARMA ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či do 
velkoobjemových kontejnerů umisťovaných v ulicích města. 

Informace o systému nakládání s komunálním odpadem naleznete na 
http://portalzp.praha.eu/odpady  
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Krajská protidrogová koordiná-
torka hl. m. Prahy Mgr. Nina Janyš-
ková skutečnost, že na území Prahy 
12 toto centrum vznikne, ocenila 
slovy: „Jsem pyšná na Prahu 12.“ 
Redakce Novin Prahy 12 připravila 
rozhovor s MUDr. Jiřím Preslem, ře-
ditelem a vedoucím lékařem Stře-
diska prevence a léčby závislostí 
Drop In, který odpovídá na obdobné 
otázky, jaké pokládali účastníci ve-
řejné debaty. Tyto informace nabí-
zíme i obyvatelům MČ Praha-Libuš. 

Mnohým lidem možná ani nedochá-
zí, jak vážným problémem je závis-
lost zvláště u mládeže…

Nemyslím si, že si to neuvědomu-
jí, naopak. Lidé chtějí dostat infor-
mace. Byla tam delegace sousedů 
s opozičními postoji, a na konci se-
tkání jejich zástupce řekl, že změnil 
názor, že to pochopil a už není pro-
ti. Když totiž lidé dostanou správné, 
nezkreslené informace, rozhodnou 
se ve prospěch věci. Není to pro mne 
žádná novinka, protože v téhle ob-
lasti pracuje Drop In pětadvacet let 
a já sám ještě o šest let déle, předtím 
jsem byl ve státním sektoru. Takže 
mám velkou zkušenost, jak veřej-
nost reaguje na nejrůznější pro-
gramy tohoto typu, když se s nimi 
setkává poprvé. Že je to reakce ne-
gativní, tomu se nelze divit. Strach 
z neznámého není nic neobvyklého.

Neinformovaní občané se zřejmě 
obávají, že v Adiktologickém cent-
ru si drogově závislí budou vyměňo-
vat stříkačky a jehly.

Nemusejí se obávat. Adiktolo-
gické centrum Drop In je v pod-
statě bezproblémová záležitost. 
Je tam Centrum primární preven-
ce, Adiktologická ambulance, AT 
ordinace pro závislost na alkohol, 
Metadonová ordinace druhého 
stupně. Toto jsou programy pro 
lidi, kteří se už rozhodli něco změ-
nit. Zdůrazňuji, už předtím změnili 
a stabilizovali svůj způsob života. 
Adiktologické centrum v žádném 
případě není ten začáteční pro-
gram pro lidi, kteří přicházejí z uli-
ce a teprve chtějí něco změnit. Zde 
bude program pro lidi, kteří už po-
čátečním programem – tím krokem 

číslo jedna − úspěšně prošli, došlo 
u nich ke stabilizaci, což je pod-
mínka pro vstup do druhého kroku, 
a tím je Adiktologické centrum.

U dospívající mládeže je závislost 
stále větší problém, často už u dětí 
vidíme cigarety, alkohol i drogy.

U drog to naštěstí dosud to-
lik neplatí, u alkoholu ano. A to 
je zrovna oblast, které se věnuje 
zdravotní péče minimálně. Tady 
by byla možnost primární preven-
ce – děti a dospívající by měli u nás 
dostat informace, které by vedly 
k tomu, že v optimálním případě 
by s problémovým návykem vůbec 
nezačali. Adiktologická ambulance 
a AT ordinace se věnují i tomu, na 
co není současná pozornost pří-
liš upřena. Problém s alkoholem je 
podceňován, a velice mě zaujalo, 
jak moc si radnice Prahy 12 tenhle 
problém uvědomuje. Je to jeden 
z našich handicapů, nechali jsme 
rozpadnout osvědčenou síť AT or-
dinací; do roku 1989 měla každá 
městská část svoji AT ordinaci, byly 
navzájem provázané a velmi dobře 
to fungovalo.

Proč se ten systém rozpadl?
Všechny tyto programy jsou 

neziskové, na nich nevyděláte. Je 
proto vždycky potřeba mít něko-
ho, kdo se o to zajímá a cíleně pod-
poruje, ať už je to městská část, 
magistrát, ministerstvo zdravot-
nictví. Po roce 1989 bohužel stát 
neprojevil zájem o transformaci 
protialkoholní sítě v nových pod-
mínkách. Takže lidé, kteří tam pra-
covali, postupně odcházeli do dů-
chodu, pracoviště se rušila.

Podle statistik v konzumaci alko-
holu patříme mezi světovou špičku.

Platí to u dospělých, bohužel 
i u mládeže. Vznikající Adiktologic-
ké centrum Drop In by mohlo po-
moci nejen při mapování, ale hlav-
ně při řešení problému. Mohli by se 
přijít poradit nejen ti, kteří začínají 
být na alkoholu závislí, ale i rodi-
če, širší rodina, která chce účinně 
pomoci svým dětem, nebo člen 
rodiny, který nechce do závislosti 
upadnout. 

To je tedy AT ordinace. A s jakým 
problémem může občan přijít do 
Adiktologické ambulance?

Kromě nealkoholových drog, což 
může být marihuana, ale i podce-
ňované legální drogy, psychotrop-
ní léky, které nějakým způsobem 
ovlivňují psychiku a zhusta se zneu-
žívají. A v neposlední řadě je to pro-
blém gamblerů, tedy patologického 
hráčství. Žádáme o grant, abychom 
se v centru mohli věnovat i této pro-
blematice. To by bylo výborné.

Ale zastánci hazardu argumentují, 
že se jen přesune na internet.

Z hlediska závislosti je úplně jed-
no, jestli člověk hraje na internetu 
nebo v herně, takže tím se odmítám 
zabývat. Nejsem politik ani majitel 
herny. Když to shrnu, tak Adiktolo-
gické centrum v Praze 12 by mohlo 
zaplnit určité mezery, které tady 
jsou, a zároveň dát příklad ostatním 
městským částem. V což já doufám, 
a co bylo vždy snem magistrátní 
protidrogové koordinátorky Mgr. 
Niny Janyškové, že by se městské 
části mohly podílet na vylepšení si-
tuace v oblasti primární, sekundár-
ní a terciární prevence v celé Praze. 
Nadiktovat to městským částem 
ovšem nelze, takže bez jejich aktiv-
ní účasti to nepůjde. V tomto ohle-
du si maximálně cením aktivity po-
litické reprezentace Prahy 12 napříč 
stranami. Pro mě na schůzi ve Vi-
ničním domku byla dalším fascinu-
jícím momentem chvíle, kdy jeden 
z přítomných občanů řekl: „Já jsem 
sice na straně opozice, ale tenhle 
projekt podporuju.“ A to je přesně 
ono, protože tato problematika jde 
napříč politickým spektrem. A že je 
Praha 12 takovým příkladem, mě 

těší o to více, že jsem sám občanem 
Prahy 12. Obrovskou zásluhu na 
úrovni prevence má taky protidro-
gová koordinátorka Prahy 12 Marie 
Vašáková.

Jak mnoho takových preventivních 
center bychom v optimálním přípa-
dě měli v republice mít?

Na padesát tisíc lidí jedno cent-
rum, a v každém okresním městě. To 
znamená, že právě primární preven-
ce je v Praze hrubě podceněna. Snad 
jsou na školách nějací preventisti, 
ale to je naprosto nedostatečné.

Existuje země, která nám v této 
problematice může být příkladem?

Nejvyspělejší státy, jako je třeba 
Německo nebo Švýcarsko, jsou na 
tom hůře než my, co se týče infekcí 
mezi drogově závislými. Na druhé 
straně síť zařízení je velice dobrá 
v Německu. Mají skutečně podpo-
rující vládní programy, které do toho 
dávají peníze. Nemůžu ale říci, že 
by naše vládní protidrogová komise 
pracovala špatně. Ta komise i magis-
trát v této činnosti fungují a snaží se 
dělat co nejvíce, ale nedostatky jsou 
na straně městských částí – s vý-
jimkou Prahy 12 a dalších několika 
městských částí. A musím jmenovat 
paní radní Lenku Vedralovou, která 
s programem centra přišla jako zá-
stupce oficiální politické reprezen-
tace, a to je u nás nevídaný jev. Třeba 
je to ale první vlaštovka a další měst-
ské části budou následovat.

Děkujeme za rozhovor.

Připravila Ivana Hudcová
Převzato z Novin Prahy 12,  

červenec – srpen 2016

PREVENCE A POMOCNÁ RUKA  
JSOU ÚČINNĚJŠÍ NEŽ REPRESE MUDr. Jiří Presl, ředitel a vedoucí lékař 

Střediska prevence a léčby závislostí 
Drop In. Foto: Jaroslav Kňap

Protidrogovou a další sociální prevenci v rámci veřejné správy pro naši 
městskou část zajišťuje Praha 12, která nově zřizuje Adiktologické cent-
rum Drop In v Těšíkově ulici. Uspořádala k této problematice před časem 
informační besedu pro občany. Ti, kdo se jí zúčastnili, nabyli jistoty, že 
teď, když vědí, o jaké se jedná zařízení, nemusejí se ničeho obávat.
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V pondělí 12. září v 18 hodin po-
znali všichni politici, úředníci a za-
městnanci Strakovy akademie, jak 
vypadá nesouhlas obyvatel pís-
nického sídliště s prodejem jejich 
bytů. Před hlavním vchodem Úřa-
du vlády ČR se sešlo více než 250 
nájemníků, které podpořili kromě 
jiných také obyvatelé domu z Vr-
šovic. Ten chce společnost ČEZ 
prodat stejně jako 739 bytových 
jednotek na sídlišti v Písnici za nej-
vyšší možnou nabídku.

Proč demonstrující nesouhlasí 
s tímto postupem energetického 
gigantu, zaznělo hned na začát-
ku setkání občanů. Mluvčí inicia-

tivy Moje Písnice Ondřej Václavík 
postupně přiblížil celou anabázi 
vzniku privatizace a prodeje bytů 
v Písnici. Jeho příspěvky do mega-
fonu doprovázel a přehlušoval hla-
sitý hluk davu, který tak vyjadřoval 
podporu vyřčenému a nesouhlas 
s vyhlášeným prodejem ve stáva-
jící podobě. 

Zajímavá byla i témata dalších 
řečníků, kteří doplnili již známé sku-
tečnosti hovořící proti prodeji. Při-
pomeňme alespoň zhodnocování 
nemovitostí péčí samotných nájem-
níků nebo jejich brigádnické hodiny 
na stavbě domů. Zazněly například 
nové informace z prostudované pri-

vatizační smlouvy písnického sídli-
ště. Tím se potvrdilo, že ČEZ získal 
všechny nemovitosti bezplatně. 
Poutavé bylo zamyšlení a porovná-
ní zájmu státu ve vztahu k církvím 
s návratem majetků v tzv. církevních 
restitucích a iniciativa státu ve věci 
písnických obyvatel. Za zamyšlení 
stojí i názor, že ČEZ považuje pro 
výběr kupce za rozhodující z 95 % 
finanční výši nabídky. Žádný řádný 
hospodář přece neriskuje svou po-
věst neférovým jednáním, protože 
ta se pak jen těžko napravuje třeba 
velmi nákladnou reklamní kampaní.

Zvuk sirén, řehtaček či píšťalek, 
stejně jako troubení projíždějících 
aut, jejichž řidiči tak vyjadřovali 
podporu shromáždění, jistě upou-
taly pozornost nejen televizních re-
portérů, kteří si přijeli demonstraci 
zdokumentovat. Přestože v době 

konání demonstrace panovaly stále 
vysoké letní teploty, na Úřadě vlá-
dy se postupně zavírala okna. Bylo 
zřejmé, že hlas z Písnice je dosta-
tečně silný a nejde přeslechnout.

Demonstrace však nešla ani pře-
hlédnout. Již z dálky čitelné trans-
parenty nesly hesla jako: „Stop 
s bakalizací bytů“, „ČEZ hrabe, kde 
se dá, nám už se to zajídá“, „500 
hodin brigád, pomáhali jsme sta-
vět“ nebo „ČEZ dostal byty zdar-
ma, teď požaduje zisk“ a „ČEZ 
a OKD kšeftují s byty, s lidmi, fuj!“.

Demonstrace, kterou zabezpe-
čovala policie a která ovlivnila i do-
pravu v ulici nábřeží Edvarda Be-
neše, trvala bezmála do půl osmé 
večer a podle plánu iniciativy Moje 
Písnice nezůstane poslední.

Matěj Kadlec

„PRODÁVAJÍ NAŠE SÍDLIŠTĚ“
Pod tímto mottem vyhlásila iniciativa Moje Písnice demonstraci na Úřa-
du vlády České republiky, které se zúčastnilo několik stovek lidí.

Co si o odprodeji bytů, které patří 
ČEZu, myslíte?

Soucítím s lidmi z písnického 
sídliště. Většina z nich tam žije 
dlouhá léta, někteří od doby, kdy 
bylo sídliště postaveno, takže více 
než 30 let, a to je kus života. Jsou 
s tímto místem spjati, je to jejich 
domov, a tak chápu jejich obavy, 
co bude dál. Znám velmi podrobně 
celou anabázi soudních sporů, kte-
ré probíhaly od roku 2003 do roku 
2012. O způsobu, jak prodej bytů 
uskutečnit ke spokojenosti nájem-
níků za dodržení veškerých záko-
nem stanovených podmínek jsem 
se snažila společně s manželem 
Františkem Adámkem vyjedná-
vat s ČEZ, a. s., od roku 2009. V té 
době se uskutečnil úspěšný prodej 
1 916 bytů v severních Čechách. 
Stejně jako nyní bylo vyhlášeno vý-
běrové řízení na prodej bytových 
domů jako celku právnické osobě. 
Podstatný rozdíl byl v tom, že vý-
herce výběrového řízení v sever-
ních Čechách byl smluvně zavázán 
k tomu, že následně odprodá byty 
těm, kteří o to projeví zájem, za 
garantovanou cenu. Ta vycházela 
z ceny, kterou uhradil, a navýšení 
bylo opět garantováno jen do ur-
čité výše, aby byly pokryty náklady 
spojené s převodem bytů. Takovýto 

model ČEZ, a. s., úspěšně realizoval 
v roce 2009. Byla to pro nás naděje. 
Manžel inicioval spoustu jednání, 
během kterých jsme se zástupci 
ČEZ, a. s., projednávali, zda lze ten-
to model realizovat i na písnickém 
sídlišti. O to víc nás překvapilo, 
když nám občané, žijící na sídlišti 
v Písnici, těsně před prázdninami 
dne 27. 6. oznámili, že ve schrán-
kách našli oznámení o vyhlášení 
výběrového řízení na prodej byto-
vých domů. Podmínky výběrového 
řízení náš šokovaly. Rozhoduje nej-
vyšší cena, ta má váhu 95 %. Pou-
hými 5 % je účastník výběrového 
řízení motivován k tomu, aby byl 
ochoten byty následně prodat ná-
jemníkům, popřípadě nezvyšovat 
nájem, či zvyšovat jej jen v určité 
výši po určitou dobu. Od roku 2009 
stále dokola opakujeme zástup-
cům ČEZ, a. s.: Hledejme cestu, jak 
byty odprodat nájemníkům. Ni-
kdo nepočítal s tím, že by je mohl 
dostat zadarmo. Nájemníci měli 
a stále mají zájem si byty, ve kte-
rých žijí, koupit. Vyhlášené výběro-
vé řízení předčilo naše očekávání. 
Zklamání bylo obrovské, spousta 
času vynaloženého na jednání se 
zástupci ČEZ, a. s., bylo k ničemu. 
Proto si kladu otázku, jakou cenu 
pro nás mají lidé z písnického síd-

liště? Nestojí nám za to, abychom 
našli řešení, jak jejich domovy, kde 
dlouhá léta žijí, prodat právě jim? 
Opravdu to nejde? Neexistuje žád-
ná legální cesta?

Obáváte se, že o byty budou mít 
zájem spekulanti? I s ohledem na 
vybudování metra D?

Co je to spekulant? Pokud budu 
vycházet z toho, že se jedná o sub-
jekt, který nakupuje a prodává za 
účelem dosažení zisku, a může to 
být velká společnost i malý ob-
chodník, pak lze předpokládat, 
že všichni účastníci výběrového 
řízení budou spekulanti. Je otáz-
kou druhou, zda to budou spe-
kulanti poctiví a zda bude možné 
toto rozpoznat. Obava je namístě 
vždy, když má takovýto počet do-
mácností a rodin, jako je na sídlišti 
v Písnici změnit toho, kdo jim bude 
byty nadále pronajímat. Obava je 
namístě s metrem i bez metra. Jed-
ná se o byty v Praze. Metro jistě 
bydlení v této lokalitě zatraktivní 
a bude mít vliv na zvýšení cen ne-
movitostí, nepokládám to však za 
tak zásadní. A už vůbec nevidím 
žádnou spojitost v tom smyslu, že 
by tato skutečnost měla přilákat 
nepoctivce. Jak jsem se již vyjád-
řila, obava je namístě vždy, pokud 
není vlastníkem stát, jiná státní or-
ganizace nebo obec.

Sdílíte obavy, že by ve výběrovém 

řízení mohl zvítězit subjekt spojený 
s nedalekou vietnamskou tržnicí 
Sapa, a že by tak na místě mohla 
vzniknout vietnamská čtvrť?

Nerada bych se pouštěla do spe-
kulací tohoto typu. Jak jsem uvedla 
v předchozí odpovědi, můj osobní 
názor je ten, že s určitým rizikem 
je nutno počítat u každého pri-
vátního subjektu. Neobávala bych 
se v případě, že by byty přešly do 
vlastnictví státu, kraje (v našem 
případě na hl. m. Prahy) nebo na 
obec, tedy na státní organizace. Co 
se týče soužití s cizinci, osobně si 
velmi cením aktivit, které v rámci 
integrace cizinců vedení městské 
části Praha-Libuš od roku 2006 
podporuje a na které vynakládá 
i nemalé finanční prostředky. Nej-
větší část získáváme každoročně 
z grantů Ministerstva vnitra ČR. 
V úrovni začleňování cizinců je 
městská část Praha-Libuš hodno-
cena jako jedna z nejlepších v re-
publice.

Jaký podle vás mají smysl demon-
strace organizované iniciativou 
Moje Písnice (další se koná dnes, 12. 
září, před Úřadem vlády)?

Těmto lidem rozumím a chápu 
je, že svůj nesouhlas dávají naje-
vo tímto způsobem. Chrání svůj 
domov, kde žijí desítky let. Zkla-
mání obyvatel z odstoupení ČEZu, 
a. s., od prodeje bytů v roce 2003 
je stále obrovské. Nabídka ČEZ na 

ZŮSTÁVÁ NADĚJE, ŽE BYTY NA SÍDLIŠTI PÍSNICE  
BUDOU MOCI KOUPIT NÁJEMNÍCI?
Nadále sledujeme téma prodeje bytů společnosti ČEZ na sídlišti Písnice. 
Tentokrát se k věci vyjadřuje zástupkyně starosty MČ Praha-Libuš Jaro-
slava Adámková.
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prodej bytových domů do-
spěla do fáze, kdy si lidé 
vyjednávali úvěry na bydle-
ní, popřípadě prodávali svůj 
majetek (chaty, chalupy, 
auta…), aby měli na úhradu 
kupní ceny. Zakládali byto-
vá družstva, protože to bylo 
jednou z podmínek prodeje 
bytových domů. Následova-
lo deset let soudních sporů. 
S nadějí, že ČEZ, a. s., najde 
vhodnou formu, jak bytový 
fond v Písnici odprodat těm, 
kteří zde desítky let bydlí, 
jsme společně s manželem 
vyjednávali se zástupci ČEZ 
v očekávání, že je to reál-
né. Vyhlášení výběrového 
řízení bylo pro všechny 
ztrátou veškerých nadějí. 
Proto jsem na prvním se-
tkání iniciativy Moje Písni-
ce projevila osobní názor, 
že jedinou šancí je zrušení 
výběrového řízení a násled-
né vyjednávání o nových 
podmínkách prodeje. Toho 
se snaží občané dosáhnout 
i formou pokojné demon-
strace, což je nástroj de-
mokracie. Společně věříme, 
že osudy občanů, kteří zde 
žijí, nebudou lhostejné těm, 
kteří mohou výběrové řízení 
zastavit a zastat se nás.

Čeho tím mohou protestující 
dosáhnout, když soudy daly 
za pravdu ČEZ, že byty může 
prodat komukoliv?

Jen upřesním, že obsa-
hem soudních řízení bylo to, 
zda má ČEZ, a. s., povinnost 
prodat byty jednotlivým by-
tovým družstvům na zákla-
dě nabídky, kterou učinil. 
Ano, byty může ČEZ, a. s., 
prodat komukoliv, proč ne 
tedy těm, kteří zde desítky 
let bydlí, řádně platí nájem 
a chtějí zde žít i nadále. Proč 
mohlo být více než sedm ti-
síc bytů, které byly v rámci 
privatizace bezúplatně pře-
vedeny na akciovou společ-
nost ČEZ, převedeno či pro-
dáno těm, kteří v nich byd-
leli. Nyní zbylo posledních 
750 bytů na sídlišti v Písnici 
a tady to nejde? Není mož-
né najít řešení? Je ze strany 
ČEZ, a. s., zájem jej hledat? 
Zrušit výběrové řízení a vrá-
tit se k jednacímu stolu, to 
nám dává naději a toho by-
chom rádi dosáhli.

Ptala se Michaela Cápová

1287 Ves s tvrzí − držitel Bezděch 
(zápisy u Kap. vyšehradské). Re-
trosp. lexikon obcí 1850−1970: ves 
lidí Kuonrátových.
1289 Franclin Wolflín (Welflovic) Ja-
kubův, syn Jakuba Wolflína, rychtář 
staroměstský 1320−1323. Ten byl 
královským úředníkem, a přízeň kr. 
Jana Lucemburského si udržoval fi-
nančními půjčkami.1

Kunratice byly tedy tvrzí s dvorem 
a kostelem, snad od počátku far-
ním. Polnosti kolem Kunratic byly 
jen malou částí bohatství řečené-
ho Franclina Wolflína, přesto když 
r. 1336 vdával dceru Kláru za Proc-
ka z Wildenperka a neměl hotovost, 
musel Kunratice zatížit 300 k. gr.2 
U kostela byl tehdy i útulek „pad-
lých“ žen spravovaný P. Kunšem.
Roku 1357 Kunratice získává pří-
slušník dalšího mocného rodu Ol-
bramoviců Pešl Bohuslavův, komor-
ník kr. Karla IV., a v r. 1376 jeho syn 
Prokop Bohuslavův. Po něm bylo za 
vdovu a syna ustanoveno poručnic-
tví. Roku 1407 koupil celé kunratic-
ké panství se všemi právy i břemeny 
král Václav IV. Ten si zde, blízko Pra-
hy, toužil vybudovat svůj „lusthaus“ 
– vlastně jakousi rekreační králov-
skou chalupu namísto dosavadní-
ho hradu Točník. Jedná se o místo, 
kde se hradiště nalézalo již v závěru 
doby bronzové, se všemi důsledky 
pro síť komunikací atd.
Stavbu hradu prováděli v letech 
1411−12 zkušení pražští stavitelé 
Hertvín a Kříž (ten stavěl i Novo-
městskou radnici).3 Na příkop oko-
lo byla sjednána zvláštní smlouva 
s novoměstským zednickým mis-
trem Řehořem a jeho bratrem Maří-
kem, v němž si král vymiňuje hloub-
ku 15 loktů a šířku 30 loktů. Hertví-
novi a Křížovi se tehdy musel lamač 
kamene Jakub zavázat „pod ztrátou 
hrdla“, že okolo celého hřebene, na 
němž vyrůstal hrad, provede rybnič-
né dílo – jeho malým pozůstatkem 
je dodnes tzv. Dolnomlýnský rybník. 
Hrad byl po obvodu zastavěný bu-

dovami s dominantním, min. dvou-
patrovým věžovitým palácem a ří-
kalo se mu buď „Wenzelstein“, nebo 
prostě „Nový hrad“. Zde se po zprá-
vě o defenestraci 13 konšelů z oken 
Novoměstské radnice kr. Václav IV. 
rozčílil a 16. 8. 1419 zemřel.
V atmosféře právě zažehlé husit-
ské revoluce se královna-vdova Žo-
fie Bavorská necítila na Pražském 
hradě v bezpečí a 5. 11. 1419 přijela 
přímo na Nový hrad; když se ani po 
čtyřech měsících nedočkala zklid-
nění situace, vzdala se vladařství 
a uchýlila se na dvůr svého švagra, 
císaře Zikmunda Lucemburského.4 
Ten se rozhodl proti husitům zasáh-
nout a v čele vojska přijel 23. 5. 1420 
právě na Nový hrad. Pak s armádou 
obešel Prahu kolem dokola, čeka-
je na vhodný okamžik, ale v nasta-
lé bitvě 14. 7. 1420 utrpěl porážku 
a ustoupil ke Kutné Hoře. Od ní 21. 
10. 1420 přitáhl zpátky ke Kunrati-
cům, kde se setkal s posilami a po-
stupoval k Vyšehradu. Nastala 
strašná bitva, v níž byl opět poražen 
a uprchl znovu ke Kutné Hoře. Zik-
mundova posádka v Novém hradě 
si zaopatření získávala přepadá-
váním početných kupců jedoucích 
po okolní benešovské silnici. To ale 
bylo neúnosné. Proto Pražané při-
táhli 31. 12. 1420 a hrad oblehli. Po 
třech týdnech vyjednal rytíř Her-
bert z Fulštejna kapitulaci za volný 
odchod i s osobními věcmi. Pražané 
ale zjistili porušení úmluvy – posád-
ka chtěla odvézt vše, nejen osobní 
věci –, nastal ozbrojený střet a po 
něm úplné vyplenění hradu.
Dne 28. 1. 1421 bylo rozhodnuto 
hrad zbořit a vypálit, aby nemohl 
opět sloužit Zikmundovi proti Pra-
žanům. Ruiny hradu a panství nyní 
za své považovali jak Pražané, tak 
i Zikmund.
Od Pražanů si vymiňuje Martin 
z Turnova (na úhradu pohledávek 
k Václavu IV.) královské rybníky oko-
lo bývalého hradu. Kunratice pak cí-
sař Zikmund r. 1421 upisuje Chvalo-

vi z Očina a také Janovi z Riesenbur-
ka. V letech 1421−1436 bylo zde tedy 
držitelů hned několik.5

17. 5. − 21. 5. 1434 táboří u Kunra-
tic jak husité pod vedením Prokopa 
Holého, tak i vojsko Jana Čapka ze 
Sán před nešťastnou bitvou u Lipan. 
Roku 1436 po ukončení husitských 
bojů předávají Pražané Kunratice cí-
saři Zikmundovi. Kr. Jiří z Poděbrad 
je zastavuje Vilémovi z Rýznberka; 
po něm zřejmě Zdeňkovi Konopišť-
skému ze Šternberka.6 V době ja-
gellonské se vracejí kr. koruně, a to 
jako tzv. „Trvalý majetek koruny“, 
který nemůže nikomu být zapsán, 
pronajat či zastaven bez souhlasu 
zemského sněmu. Tak to bylo až do 
r. 1530, kdy je Ferdinand I. zapisuje 
Václavu Zímovi z Novosedel, od něj 
je kupuje Jindřich Berka z Dubé, je-
hož synové je r. 1541 prodávají Mi-
kuláši Hýzrlemu z Chodů, ten je re-
novuje a zakládá mlýn. Roku 1602 je 
kupuje Josef Marek, měšťan praž-
ský, zakladatel rodu Voříškovských 
z Kunratic. 1616 panství kupuje Petr 
z Liebenthalu, který po bitvě na Bílé 
Hoře emigruje r. 1622 ze země.7 
Celý kraj je tehdy několikrát za se-
bou postižen hrozným ničením 
a vypalováním vojsky zúčastněnými 
v bojích vleklé třicetileté války. Po 
ní v Kunraticích zůstávají na grun-
tech pouze dva hospodáři a jeden 
zahradník. Obnova počíná až r. 1671, 
kdy panství kupuje Václav Čábelický 
ze Soutic. On a od r. 1687 jeho syn 
Jan František znovu oživují Kunrati-
ce i Paběnice.
1688 Jan František Čábelický dává 
místo tvrze stavět barokní zámek 
a téhož roku údajně8 přikupuje ke 
Kunraticím i statek Libuš (škoda, že 
zatím schází písemné doklady).
1699 Oboje kupuje Helena Bedari-
desová, roz. z Golčů, ale již r. 1701 je 
prodává hraběnce z Pöttingu, avšak 
r. 1721 je opět získává Jan Arnošt 
z Golčů.

Jaroslav Melichar

KUNRATICE (ČÁST PRVNÍ)

1 eman, str. 23 2 Škoda, L. P., str. 13 3 Škoda, L. P., str. 16 4 Zeman, str. 25 5 Zeman, str. 27 6 J. Bartoň, Ch. t.,str. 34  
7 Zeman, str. 27 8 Zeman, str. 47

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (5)
Na historické okružní procházce postupujeme do Kunratic. Geografickým cílem seriálu je Libuš, kam dorazíme 
přes Písnici. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes Komořany, Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Bře-
žany, Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec, Paběnice a Betáň. V následujících měsících ještě nahléd-
neme do historie dalších obcí: Hrnčíře, Šeberov, Chodov, Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka. (red)
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Čtvrtého dne měsíce října slaví svátek Františkové. 
Dovolte vzpomenout dva nositele tohoto jména z dáv-
né historie, kteří mají s naší obcí spojitost. 

Prvním je František (Franclín) Wolflín a druhým 
František (Franclín) Rotův (též Rotlev nebo Rothonius). 
Oba žili na přelomu 13. a 14. století. Franclín Wolflín byl 
královský komoří i rychtář Starého města pražského 
v letech 1320−1323. Byl velmi blízko králi Janu Lucem-
burskému, kterého finančně podporoval. Od r. 1289 
byl majitelem blízkých Kunratic. Do oblasti jeho zájmů 
může spadat i nejstarší záznam o Libuši, kdy byla roku 
1321 dobyta zdejší tvrz Staroměstskými. Jednalo se 
o neklidnou dobu vyřizování účtů mezi příznivci a od-
půrci krále Jana, mezi které patřila i jeho manželka – 
sama královna Eliška Přemyslovna. František Rotův byl 
stejně, jako Wolflín, významný patricij a kupec. Wolflí-
ny rod Rotův vždy podporoval, ale zůstával významem 
poněkud za nimi, Rotové byli spíše jejich pravou rukou. 
Právě oni jsou o něco později v průběhu 14. století prv-
ními zaznamenanými majiteli Libuše. Jedná se tedy 
o velice významné osoby naší minulosti. 

Nositelé krásných českých jmen spjatých s historií 
slavili jmeniny také v předešlém měsíci. 8. září měla 
svátek Mariana (dle církevního kalendáře den Narození 
Panny Marie), 12. září to byla Marie a 16. září Ludmila. 
I tato jména se v naší historii vyskytují, vždyť Ludmila 
Hrušková, narozená v r. 1691, je prvním dítětem, o němž 
bezpečně víme, nejen předpokládáme, že se na Libuši 
narodilo. Marie (Marjána) pak byla její maminkou. 

Jestlipak víte, jak významné výročí letos uplynulo od 
nejstaršího písemného záznamu, v němž je konkrétně 
jmenován obyvatel Písnice − Václav z Písnice (v originá-
le Waczko de Pyesnice)? Bylo to v roce 1406, od té doby 
uplynulo dlouhých 610 let. Vzpomeňme při této příle-
žitosti na jmenovce současné a popřejme dodatečně 
Václavům, Vaškům a Vašíkům k jejich jmeninám (28. 9). 
Srdečné přání patří také Františkům, Maruškám, Liduš-
kám a zapomenout nemůžeme ani na všechny další, je-
jichž jméno je v kalendáři v průběhu měsíce září a října. 
Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví!!!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY (1)

inzerce

Vážení čtenáři, 
děkuji Vám za všechny kladné ohlasy, které 
dostávám jako reakce na historický seriál, který 
pravidelně vychází v místním časopise. Je z nich 
patrné, že Vás historie zajímá, a zvláště historie 
míst, kde žijete a která dobře znáte. V souvislosti 
s tím mne napadlo, že by bylo zajímavé pokusit se 
k takovéto aktivitě podnítit i další následovníky. 
Podporu jsem získal nejen v místní organizaci 
ČSSD, ale také v rámci obvodu. Pod záštitou OVV 
ČSSD Prahy 12 byla vyhlášena kulturně-letopisná 
aktivita „Poznej svoji obec“. Tímto bychom chtěli 
podpořit zájem občanů o místo, kde žijí. V rámci 
této aktivity budeme připravovat různé akce 
související s historií obce a blízkého okolí. Jednou 
z prvních vlaštovek jsou KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY. 
Touto formou bychom chtěli připomenout 
významná data naší historie a hlavně přiblížit 
naše předky tak, abychom si jejich život dovedli 
představit a nebyl pro nás jen prázdnou historií. 
Pokud se nám to podaří, pak náš úmysl dojde 
naplnění. Děkujeme! 
Za kulturní iniciativu ČSSD „Poznej své bydliště, 
svou obec“ 

Jaroslav Melichar

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (121)
SLÍBIL JSEM MINULE…
…pojednání o patafyzice. Podobně jako u au-
tentičnosti osobnosti Járy Cimrmana (jeho 
divadlo hraje letos už padesátou sezónu 
a činnost Járy Cimrmana a jeho populizáto-
rů je dnes natolik součástí naší literární tra-
dice, že pochybovat o jeho významu, a tedy 
i existenci, je až nepřípustné) nemám rád ani 
pochybnosti o jednoduché základní definici 
patafyziky, která nekompromisně praví, že 
patafyzika je věda. Jako vědu je třeba ji za-
řadit do věd fyzikálních, kde nad fyzikou (si-
lozpyt, věda zkoumající přírodní jevy a obec-
né zákony, kterými se tyto jevy řídí, zejména 
vlastnosti hmoty, prostoru a času a vzájem-
né působení různých forem hmoty) ční meta-
fyzika (část filosofie, která se zabývá nejen 
problémem bytí samotného, ale také kon-
krétními projevy bytí ve fyzické skutečnosti 
a vším, co s tím souvisí, např. vznikem a záni-
kem, pohybem, časem a prostorem, účelem, 
případně Bohem apod.) a na vrcholu sousta-
vy se pak tyčí patafyzika (věda o tom, co je 
nadřazené metafyzice, ať už v rámci, či mimo 
rámec jejích hranic; zkoumá prostor natolik 
vzdálený metafyzice, jako je pole metafyziky 
vzdálené fyzice). Patafyzika usiluje o analýzu 
zákonitostí, podle nichž se řídí výjimky, a po-
pisuje dosud neprozkoumaný svět obsažený 
ve světě známém.

Patafyziku, která provází lidstvo, slo-
žené výhradně z patafyziků, ať už uvědo-
mnělých, nebo bezelstných, jako svébytný 
kulturní, filozofický a sociální femomén 
od počátku jeho exis-
tence, konstituoval ve 
svém díle Alfred Jarry 
(1873−1907), francouz-
ský romanopisec, dra-
matik, básník, první 
uvědomělý představitel 
patafyziky, vědního oboru, který můžeme 
charakterizovat také jako dekonstrukci rea- 
lity a její znovuspojení v absurditě. Alfred 
Jarry byl a je také důležitým inspirátorem 
surrealismu, absurdního divadla a vlastně 
celé moderní literatury. Je duchovním ot-
cem minimálně dvou důležitých věčných 
a na věky inspirujících literárních postav – 

otce Ubu a nadsamce Ondřeje Marceuila.

Alfred Jarry: Ubu králem. Ubu spoutaný. 
Ubu na homoli. Ubu paroháčem
ISBN: 80-86379-69-8

Otec Ubu, který se říze-
ním osudu stane polským 
králem, je lakomec, žrout 
a přízemní tvor. O jeho cha-
rakteru vypovídá třeba to, že 
chce vynalézt pozemní pla-
chetnici, již budou pohánět 
vojáci mohutnými pšouky. 
Tento nenasytný a hamižný „hrdina“ se neumí 
ubránit nespoutanému obžerství. A k tomu 
samozřejmě potřebuje mnoho peněz, a tak 
si vymyslí zvýšení daní a jejich zaplacení pře-
dem několikrát za sebou. Obhroublý nevy-
chovanec, nevzdělanec, požitkář, sprosťák 
„slovem, pšoukem a také grgem“ a zbabělec 
vládne lidu, který odírá ze všech sil i stran. 
Úvodní slovo hry zní fracouzsky „merde“, 
Prokop Voskovec je do češtiny přeložil jako 
„hovnajs“ a toto slovo také otevřelo první 
české uvedení hry roku 1927 v Osvobozeném 
divadle, kde byl v režii Jinřicha Honzla králem 
Ubu Jan Werich a jeho protipólem kapitánem 
Obrubou Jiří Voskovec.

Alfred Jarry: Nadsamec
ISBN: 978-80-7388-534-2

To Nadsamec je hrdina 
jiného kalibru. Román je 
uvozen opovážlivou větou: 
„Láska je akt nemající vý-
znamu, protože je možné 
jej opakovat nesčíslněkrát,“ a Ondřej Mar-
ceuil opravdu dosahuje nadlidských výkonů 
v lásce, sportu i ve vědě. Jarry tu s padesáti-
letým předstihem svou patafyzickou jasno-
zřivostí dokázal zkarikovat fenomén super-
mana ustavený vlastně až v 50. letech 20. 
století Jamesem Bondem a jemu podobnými.

Nevím, dokázal-li jsem vás nalákat do 
světa Alfreda Jarryho a patafyziky, ale v kaž- 
dém případě nezapomínejte na slova Ju-
lia Fučíka: „Lidé, měl jsem vás rád. Čtěte!“ 
Nebo tak nějak.

Jiří Brixi

LUŠŤOVKA ULIČNICE (7)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Tato ulice (viz tajenka) má zajímavý osud. Název získala v roce 1941, kdy se nacházela 
na téměř samotném konci Prahy. Později (v roce 1953) byla připojena k Libuši, aby se 
v roce 1968 opět vrátila do Prahy. V roce 1991 byla úředně zrušena s odůvodněním, že 
zanikla, protože se v posledních 15 letech nevyskytovala na plánu. Od roku 1996 se 
opět na mapách Prahy začala objevovat.

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 18.
Připravil Martin Zikeš

SALON
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Malá hora
Podzemní část rostliny

Otesané stromy
Slovenský režisér (Obchod na korze)

Krůpěj
Předložka

Části skeletu (kostry)
Pistolový náboj

Drby
Hlavní město Dánska

Kropicí nádoba
Dveřní zarážky

FEJETON

VZPOMÍNKA  
NA LETNÍ  
PRÁZDNINY
Představa prožití letních prázdnin je sice 
individuální, ale nejspíš se řada z nás vidí 
povalovat na rozehřáté písčité pláži poblíž 
šumějícího moře s koktejlem v ruce a chy-
tat bronz. Ale jsou tu i další možnosti.
Spousta zástupců náctileté generace touží 
prožít své dny „volna“ v ponurém pokojíku 
se zataženými závěsy u blikajících monito-
rů, kde hrají „úžasné“ hry a sotva si uvědo-
mují, co že to jedli k obědu, kolik je hodin, 
nebo dokonce, co je vlastně za den. Ale 
abych zase nekřivdila zářným výjimkám: 
jsou i tací, kteří slunné letní dny tráví ak-
tivně venku s přáteli či rodinou.
Dospělí si v letním období na nějaký ten tý-
den vezmou v práci volno, a pokud neodje-
dou do ciziny, tak alespoň na své chaty, kde 
je čeká buď zas práce (ovšem jiného druhu 
než v zaměstnání), nebo ráchání v zahrad-
ním bazénu či na koupališti. A pokud mají 
přeci jen tendenci cestovat, vezmou své 
ratolesti na několikadenní výlet po památ-
kách České republiky. Jenže to vše – s vý-
jimkou paření počítačových maniaků – se 
dá podniknout za toho správného letního 
počasí.
Ale co když si počasí usmyslí pravý opak 
a namísto vřelého pohlazení od slunečních 
paprsků nás čeká zmáčení od chladných 
dešťových kapek? Co když místo fotogra-
fování romantického západu slunce mů-
žete dokumentovat maximálně tak tmavá 
mračna, která sem tam pročísne nějaký ten 
blesk? Pak nezbývá než nad tím mávnout 
rukou, nebo aspoň zalamentovat a říct si, že 
příště to snad bude lepší... Někdy se zkrát-
ka zadaří a naskytnou se ideální podmín-
ky třeba i ke stanování. Jindy napomůžou 
možná tak k sepsání referátu o bouřkách 
a srážkovém úhrnu v republice.
Každopádně, než se stačíte rozkoukat 
a zpracovat konečně fakt, že jsou letní 
prázdniny, probudíte se do nového rána 
a sklíčeně si uvědomíte: Dnes je 1. září.

Michaela Pospíšilová

DEBATA

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat 
s názorem vydavatele či redakce.

KAUZA „OPIČÍ DŮM“  
OPĚT OŽÍVÁ (2)

Dne 5. 4. 2016 se konalo v Ju-
nior-klubu na sídlišti Písnice ve-
řejné projednání stavby „opičího 
domu“. Za firmu Damila-Leasing 
jednal pan Ing. Arch. Kraus, Ar-
chitektura, s. r. o. Představil po-
dobu objektu a dal přítomným na 
vědomí, že investor má všechna 
povolení a posudky, takže za-
čne stavět v polovině roku 2016 
a koncem roku 2016 bude stavba 
hotová. Námitky občanů ignoro-
val nebo odpovídal na něco jiné-
ho. Do dnešního dne však firma 
Damila-Leasing nepodala pří-
slušnému stavebnímu úřadu ani žádost 
o zahájení územního řízení. Možná že i to 
je kladný výsledek petice.

V únoru r. 2016 předložila firma stavební 
komisi ÚMČ Libuš neúplnou a matoucí sta-
vební dokumentaci k bytovému domu Výlet-
ní z 12/2015 vypracovanou Ing. arch. Davidem 
Krausem. Dům má již menší rozměry (délka 
22,5 m, výška 14,75 m, šířka domu ani pozemku 
není nikde uvedena) a dům je téměř stejný jako 
původní varianta domu z r. 2006.

O tom, že firmě Damila-Leasing jde skutečně 
o stavbu k bydlení, je možné vážně pochybovat. Kdy-
by jim skutečně šlo o objekt k bydlení, pak mají v síd-
le firmy, v Modřanech, nejméně 800 m2 volné plochy 
ve zcela klidném prostředí, kde by se dal postavit 
podstatně větší objekt k bydlení. Hluk od dopravy 
z ul. Libušská, kde projede denně cca 23 000 vozidel, 
dosahuje podle hlukové mapy Prahy z r. 2008 hod-
not ve dne 70 až 75 dB, v noci 65 až 70 dB. Podle vyhl. 
268 „O technických požadavcích na stavby“ se před-
nostně musí uplatňovat opatření urbanistická před 
opatřeními k ochraně vnitřních částí stavby před 
hlukem. V obytných místnostech smí být ve dne hla-
dina hluku max. 50 dB, v noci 30 dB, takže utlumení 
hluku v noci o 40 dB je nereálné. Navíc by se obyva-
telé bytového domu dívali do červeně oplechované 
zdi paneláku na protější straně ulice. 

Podle vyhl. č. 510/2006 Sb. musí být odstup stavby 
od hranice sousedního pozemku 2 m a odstup oken 
obytných místností od okraje komunikace (ul. Výlet-
ní) 3 m. Tím zbývá pro vlastní stavbu na širším konci 
pozemku šíře 4,8 m a na užším konci pouze 3,3 m. 
Navíc kvůli dodržení odstupu od protějšího panelo-
vého domu čp. 396 vysokého 18,1 m by využitelná 
část pozemku musela být ještě o 1 m užší. Podle no-
vých stavebních předpisů pro Prahu, které mají začít 
platit od srpna 2016, má být odstup vnější zdi stavby 
od sousedního pozemku opět 3 m, odstup linie oken 
obytných místností od hranice vozovky 1,5 m. Bez 
porušení stavebních předpisů nezbývá na tomto po-
zemku prakticky žádné místo a pozemek je nevhod-
ný pro jakoukoliv stavbu k bydlení.

Doporučujeme každému, aby si pozemek prohlé-
dl a přesvědčil se, o jak 
nesmyslný a nestoudný 
záměr jde. Nachází se po 
pravé straně ul. Libuš-
ská směrem k Písnici, asi 
30 m od stanice U Libuš-
ské sokolovny.

Jaká jsou pravidla 
udělování výjimek ze 
stavebních předpisů:
1. Na udělení výjimky 
není právní nárok.
2. Udělení výjimky musí 
stavební úřad řádně zdů-
vodnit a výjimku lze udě-
lit pouze ve zvláštních 
a výjimečných případech 
(stavební zákon, § 169).

3. Výjimka nesmí poškodit nikoho z účastníků 
územního či stavebního řízení, zvláště ne majitele 
sousedního pozemku nebo sousední nemovitosti 
(vyhl. 501, § 23). Konkrétní znění: „Umístěním stavby 
nebo změnou stavby na hranici pozemků nebo v její 
blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousední-
ho pozemku.“

Pokud by výjimka poškozovala pouze zájmy 
majitele vedlejšího pozemku nebo nemovitosti 
a nikoho dalšího, může se poškozený se stavební-
kem dohodnout na peněžité nebo jiné kompenzaci 
a výjimku tolerovat.

Ještě závažnější je, že stavba na pozemcích by 
porušovala vyhl. 501 v části týkající se bezpečnos-
ti, konkrétně §20 odst. 4, § 23 odst. 1 a § 25 odst. 
1, na které v žádném případě nelze udělit výjimky. 
Pravidla udělování výjimek byla stavebními a od-
volacími úřady vždy velmi přesně dodržována. Pro-
to nebyla na uvedených pozemcích v letech 2004 
až 2011 ani po sérii odvolání firmy Damila-Leasing 
žádná stavba povolena.

Pokud se tuto stavbu podaří firmě Damila-Lea-
sing realizovat v takto stísněných a zcela nepřija-
telných podmínkách, vznikne tím precedens pro 
další developery chystající se zastavět na sídlišti 
Písnice všechny ostatní zelené plochy (ty jsou de-
klarovány jako stavební pozemky), dětská hřiště 
atd. Proto je nutno proti záměru bojovat všemi 
dostupnými prostředky.

Ing. Vladimír Kameník, vlad.kamenik@gmail.com

Navrhovaný bytový dům Výletní, jak jej prezentuje 
investor. Zdroj: Dokumentace předložená firmou 
Damila-Leasing pro stavební řízení.

Pozemek, na kterém má stát 
bytový dům Výletní. Šrafova-
ná plocha, na které se podle 
platných stavebních předpisů 
dá stavět, má v nejpříznivějším 
případě rozměry na širší straně 
4,8 m, na užší straně 3,3 m.

mailto:vlad.kamenik@gmail.com
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ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí 9:30−11:30
Sportování + rytmika pro nejmenší 
(1,5−4)
Pohybové hry pro rodiče s dětmi. 
Protáhneme tělo, zazpíváme si a za-
skotačíme. Potkáme nové kamará-
dy a budeme odcházet s úsměvem 
na rtech. Těší se na vás Ivana.

Pondělí 16:30−17:30
Angličtina (4−7)
Zábavná a hravá angličtina pro děti 
s prvky Montessori. Těší se na vás 
Hanka a Martina.

Úterý 9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4)
Montessori pro děti s rodiči. Indi-
viduální práce s Montessori mate-
riálem, cvičení ticha a koncentrace 
na elipse, společné téma, společná 
svačinka (nácvik stolování). Těší se 
na vás Klára.

Úterý 16:30−18:00
Montessori herna (4−7)
Montessori pro děti s rodiči / bez 
rodičů. Individuální práce s Monte-
ssori materiálem, cvičení ticha 
a koncentrace na elipse, společné 
téma. Těší se na vás Hanka.

Středa 9:30−11:30
Tvoření pro nejmenší (1,5−4)
Každé dítko má šikovné ruce, ne-
nechme je zahálet – tematicky za-
měřené tvoření pro nejmenší děti 
i jejich rodiče. Těší se na vás Magda 
a Lucka.

Čtvrtek 9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4)
Montessori herna pro děti s rodi-
či. Individuální práce s Montessori 
materiálem, cvičení ticha a kon-
centrace na elipse, společné téma, 
společná svačinka (nácvik stolová-
ní). Těší se na vás Jana.

Čtvrtek 16:30−18:00
Montessori pracovna (4−8)
Montessori pracovna pro děti (bez 
rodičů) vedená zkušenou pedagož-
kou ze ZŠ Montessori Na Beránku 
Kateřinou Tomešovou. Zaměřeno 

na individuální potřeby jednotli-
vých dětí a řešení jejich problémů 
v konkrétních oblastech. Těší se 
Katka.

ŘÍJEN 2016 / JEDNORÁZOVÉ AKCE

Středa 5. října 16:30−17:30
Jak pejsek a kočička myli podlahu
Divadýlko pro nejmenší. Vstup: 
80 Kč / rodina, nebo permanentka. 
Těší se Jana.

Pondělí 10. října 18:00−20:00
Výroba barefoot sandálů Huarache
Vyrobíte si a domů můžete odejít 
již ve svých nových Huarache san-
dálech. Cena vč. materiálu: 350 Kč 
/ dospělý, 200−250 Kč / dítě do vel. 
30. Rezervace nutná. Těší se Slávek 
Albl a Ivana.

Čtvrtek 13. října 19:30−21:00
Montessori kurz pro rodiče
Montessori kurz pro rodiče vás se-
známí s Montessori pedagogikou 
a jejím přínosem pro vzdělávání 
a vývoj dětí. V rámci kurzu můžete 
konzultovat vaše problémy a dis-
kutovat o tématech, které se týkají 
přímo vašich dětí. Kurz vede zkuše-
ná pedagožka ze ZŠ Montessori Na 
Beránku Kateřina Tomešová. Těší 
se Katka. Cena: 290 Kč. Rezervace 
nutná.

Středa 26. října 9:00−11:30
Škola ženskosti aneb Jak zůstat šik 
i na rodičovské dovolené
Seminář č. 1: O ženskosti
Co je ženskost? Jaké vlastnosti 
jsou ženské? Jak nejen žensky vy-
padat, ale také jak se žensky cí-
tit? Jaké role jako ženy hrajeme 
a na jaké na RD zapomínáme? Jak 
v sobě ženskost znovu probudit 
a jakou roli v tom hraje sebevě-
domí a sebeláska? Lektorka: Věra 
Sobotková Šimonová − psychote-
rapeutka a módní stylistka, Cena: 
150 Kč. Rezervace nutná.

Rodinné centrum Kuřátko nabízí 
ve školním roce 2016/2017 nejen 
stálý program, ale také tematicky 
zaměřené jednorázové akce. Stálý 
program je zaměřený na Montes-
sori jak pro děti předškolního věku, 

tak pro děti mladšího školního 
věku. Oblíbené sportování a rytmi-
ku nabízíme pravidelně v pondělí, 
stejně jako angličtinu, ve středu 
pak tvoření pro nejmenší děti a ro-
diče. Od října budou v našem ro-
dinném centru probíhat zajímavé 
workshopy pro maminky s názvem 
„Škola ženskosti aneb Jak zůstat 
šik i na rodičovské dovolené“. V říj-
nu se chystáme také na Drakiádu, 
kde budeme mít nachystanou díl-
ničku pro nejmenší děti.

Kompletní nabídku programu Rodin-
ného centra Kuřátko včetně všech 
detailů a případných změn naleznete 
na našem webu www.rckuratko.cz.
Činnost spolku Rodinné centrum 
Kuřátko finančně podporuje MČ 
Praha-Libuš, za což mnohokrát dě-
kujeme.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Za celý tým Rodinného centra  
Kuřátko Ing. Ivana Vrablcová

Foto: Ivana Vrablcová

RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Pobytné a systém předplatného:
Sportování, rytmika, tvoření: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč / 10 
vstupů); Angličtina: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč / 10 vstupů);
Montessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1 100 Kč / 10 vstupů)
Montessori pracovna: 250 Kč / lekci

LUŠŤOVKA ULIČNICE (7) – ŘEŠENÍ
Tajenka: Předposlední; Foto: Martin Zikeš

Montessori herna (1,5−4).

Montessori workshop na Modřanském veletrhu volnočasových aktivit.

Montessori herna (4−7).

http://www.rckuratko.cz
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
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KLUB JUNIOR
JUDO ODDÍL VSTOUPIL  
DO SEDMNÁCTÉ SEZÓNY

Judistický oddíl v Klubu Ju- 
nior zahájil v tomto školním roce 
již sedmnáctý rok tréninkové 
práce s dětmi a mládeží. Vedle 
pravidelných pondělních a stře-
dečních tréninků v tělocvičně 
se mladší i starší judisté účastní 
pod vedením trenérů judistic-
kých závodů v České republice 
a ti nejzdatnější i v zahraničí.

Judo je úpolový sport a vy-
chází ze starého bojového 

umění jiu-jitsu. U dětí přispívá 
rozhodující měrou k vyrovna-
nému rozvoji pohybových do-
vedností a vlastností. Charak-
terem tréninků se jedná o ko-
lektivní sport − judisté trénují 
spolu, vzájemně se podporují 
a učí respektu jeden k druhé-
mu. Současně však během zá-
pasu jde o čistě individuální 
prosazení se každého jedince 
na tatami. Děti se učí zapojo-
vat a používat veškeré své fy-
zické dispozice a schopnosti 

− cílem je přemoci protivníka 
nejen technikou, ale i taktic-
kou převahou. Judo není jen 
tělovýchovný systém, judo je 
především velice účinné sebe-
obranné umění.

Přijďte se podívat, trénuje-
me každé pondělí a středu od 
17:30 hodin v tělocvičně Klubu 
Junior!

Těší se na Vás trenéři:

Ing. Martin Vondrouš,  
Ing. Oldřich Ježek

www.klubjunior.cz | Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 | Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 
604 273 968, e-mail: kjunior@centrum.cz

PROGRAM KLUBU
Zveme všechny seniory z Libuše a Písnice 

na náš program:
4. 10.  Klub uzavřen z důvodu odjezdu 46 
seniorů na rekreaci na Šumavu. Odjezd v 8 ho-
din od stanice u Eimů. Sezení v autobusu při-
praveno.
11. 10.  Pozvání do našeho klubu přijala p. 
Vránová, koordinátorka sociální pomoci. Bude 
to velmi zajímavé, připravte si otázky, na vše, 
co vás bude zajímat, p. Vránová zodpoví.
18. 10.  Připravujeme celodenní výlet s od-
jezdem v 8 hodin od Eimů, a to do Kladrub − 
prohlídka zámku s exkurzí, dále do Slatiňan 
– prohlídka výběhu koní. Dále budeme pokra-
čovat malým překvapením. Přihlášky se za-
placením přímo v klubu u p. Vladykové, tel.: 
604 731 127.
20. 10. 2016  Připravujeme prodloužený ví-
kend v Harrachově, to od 20. do 24. 10. 2016 
za 2 100 Kč. Pro zaplacení autobusu je nutné 
přihlásit nejméně 15 osob. Přihlášky u p. Urba-
nové v klubu, nebo v Písnici, tel.: 731 230 731.
25. 10.  Zveme na zajímavou přednášku, 
kterou připravila p. prof. Randová na téma: 
Aktuální otázky v současnosti. Nezapomeňte, 
můžete přispět k diskuzi.
1. 11.  Na základě vašeho ohlasu budeme 
plánovat na tento den návštěvu senátu. Při-
hlášky nutně v Klubu, a to do úterý 25. 10. Od-
jezd od Eimů ve 12 hodin.
8. 11.  Opět zveme do klubu p. prof. Kaněro-
vou, která má propracované cvičení pro seniory 
a nemusí to být jen v sokolovně. Rádi si na závěr 
také společně zazpíváme. Zveme k hojné účasti.

KNIHOVNA
Naše knihovna je stále k dispozici všem obča-

nům v Libuši a Písnici a jsme rádi, že do ní dochá-
zí i spousta spoluobčanů z městské části. Ote-
vřena je každé úterý od 14 do 18 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Můžeme si vybrat jednu ze tří nabídek ve 

stejném termínu: prodloužený víkend 23.−27. 
10. 2016. Vybereme tu možnost, která bude 
mít nejvíce přihlášených, a to nejméně 15 
osob. Samozřejmě je možné přihlásit i více 
osob.
1| 5 dnů, hotel Inn Harrachov, 2 100 Kč
2| 5 dnů, hotel Spojár, Západní Tatry, 4 000 Kč
3| 5−6 dnů, penzion Tatranská Lomnica, 

5 000 Kč
Termín přihlášení ihned, nejpozději však do 

5. 10. 2016. Informace proběhne v klubu. Po-
tom bude rozhodnuto! Je možnost přihlásit se 
i po telefonu u p. Urbanové na tel.: 731 230 713. 
Hory na podzim jsou ty nejkrásnější!

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 uve-
deno jinak.

DUATLON
Libušsko-písnický

dětí a mládeže

MČ Praha-Libuš Vás zve na

sobota

8. 10. 
2016

Pořadatel:  
MČ Praha-Libuš 

(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:  

Smyčka před Klubem Junior,  
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

Časový program:
830 začátek prezentace 
930 hod. start kategorie do 7 let
1000 start kategorií 8–9 a 10–11 let
1030 start kategorií 12–13 a 14–15 let

Prezentace: 
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem 
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení 

prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na 
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,  

142 00 Praha-Libuš, e-mail: horcik@gmail.com)

Disciplíny: 
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.  

Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.  
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo

Podmínky účasti: 
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,  

cyklistická přilba pro cyklistickou část.

Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle 
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení 

bude provedeno před startem příslušné kategorie. 
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2009 a mladší) 

není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. 
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti 

zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody 
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Kategorie: 
Zařazení do kategorie je určeno  
podle roku narození závodníka.
→ Děti do 7 let:  

běh 300 m, kolo 1,2 km
→ Děti 8–9 let:  

běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Děti 10–11 let:  

běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Mladší žáci 12–13 let:  

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→ Starší žáci 14–15 let:  

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

Při malém počtu závodníků v kategorii bude 
její start spojen se sousední kategorií  
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii  
bude oceněno

Vyhlášení výsledků: 
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz


 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

inzerce

DLOUHODOBÁ BRIGÁDA

Nabízíme možnost dlouhodobé brigády na cca 15 – 20 hodin týdně.
Jedná se o kompletace log, nátěry a tmelení polystyrenu, 

formátování materiálu na pile. 
Požadujeme manuální zručnost a technické myšlení.

Kontaktujte: jaroslav.sykora@intersign.cz, 603 449 727 

INTERSIGN, s.r.o.
Libušská 258/109,P4, 142 00

www.intersign.cz

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

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

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.

MÁME OTEVŘENO 
OD 8 – 20 HODIN.

ŘÍJEN VE FOOD STORYKUNRATICE
•   BEZLEPKOVÉ PEČIVO 

•  SKVĚLÉ BEZLEPKOVÉ DORTY•  VYNIKAJÍCÍ SNÍDANĚ KAŽDÝ DEN
•   ŠPIČKOVÁ VINOTÉKA

•  MOŽNOST PŘEDOBJEDNÁVKY VÁNOČNÍCH GASTROBALÍČKŮ (I PRO FIRMY)

inzerce
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