
2. 12. SVATOMIKULÁŠSKÉ OSLAVY NA LIBUŠI
PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN V PÍSNICI
ZVEME NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ SENIORŮ
RODINNÉ DIVADLO
BURZA KNIH V SOKOLOVNĚ

11 | 2016

LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 V parku na Kamýku se vydařilo oblíbené Jablkobraní.
2 Děti, rodiče a přátelé MŠ Lojovická se sešli u táboráku.
3 Písničtí hasiči zvládli nejenom nehodu autobusu.
4 Vánoční stromy se rozsvítí 26. a 27. listopadu.
5 Při Drakiádě pršelo, draci přesto létali.
6 Cvičení baionšómjó můžete vyzkoušet v Klubu Junior.

Foto: Kryštof Štafl, Natalia Iakunina, Stanislav Sobol,  
archiv ÚMČ Praha-Libuš, Miroslav Bouček a Michal Hájek.
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, v září se usku-
tečnil již čtvrtý ročník Jablkobraní 
v parku Kamýk (U Zahrádkářské ko-
lonie). Svým zaměřením je tato akce 
v rámci našich integračních aktivit 
unikátní a mezi obyvateli čím dál 
oblíbenější. Letos nás návštěvou 
poctil i radní hlavního města Prahy 
Jan Wolf, který nejenže převzal nad 
akcí záštitu, ale v doprovodu s paní 
Janou Hajnou, vedoucí oddělení 
národnostních menšin a cizinců, se 
tohoto programu aktivně zúčastnil 
a zapojil se i do hodnocení jablko-
vých koláčů. Pro příští ročník bude-
me muset zavést větší počet oce-
nění, protože z vašich upečených 
dobrot je takřka nemožné vybrat 
jen ty dvě nejlepší.

Říjnová Drakiáda se letos potka-
la s nepříznivým počasím. Za po-
sledních šest let nám třikrát počasí 
bohužel nepřálo − dvakrát odpole-

dne propršelo, jednou vládlo doko-
nalé bezvětří. Účast při letošním 
chladném a deštivém počasí byla 
co do počtu draků desetinová, o to 
větší poděkování patří všem dě-
tem a jejich rodičům, kteří navzdo-
ry špatnému počasí přišli.

Ke kauze prodeje písnického 
sídliště společností ČEZ, a. s., bylo 
již na stránkách tohoto časopisu 
v minulých číslech hodně napsá-
no. Přesto se setkávám opakovaně 
s dvěma dotazy od vás, občanů, na 
které se pokusím odpovědět. Vy, 
kteří neznáte kauzu detailně v její 
celé historii, kladete otázku, proč 
si občané už dříve byty nekoupili? 
Odpověď je jednoduchá: Nemohli, 
neboť jim je nikdo k prodeji nena-
bídl. Nabídka odkoupit byty přišla 
jen jednou v roce 2003, tuto nabíd-
ku však společnost ČEZ čtrnáct dní 
před podpisem smluv stáhla. Ob-

čané tedy neměli reálnou možnost 
si byty odkoupit, i když o to velice 
stáli. A druhý dotaz se týká toho, 
proč se městská část, resp. hl. měs-
to Praha, nezapojí do veřejné sou-
těže a sídliště od společnosti ČEZ 
nekoupí? Pro městskou část je to 
nad jejími finančními možnostmi. 
Hlavní město Praha na základě pe-
tice občanů tuto alternativu zkou-
má. Petice se bude projednávat na 
listopadovém zasedání Zastupitel-
stva hlavního města Prahy. Osob-
ně jsem o situaci hovořil s radním 
Radkem Lackem, který přislíbil, že 
bude zpracována analýza, zda se 
město může do veřejné soutěže 
zapojit. Vzhledem k nastaveným 
podmínkám veřejné soutěže jsem 
k této možnosti velmi skeptický. 
Veřejná soutěž má totiž dvě úska-
lí. ČEZ jako vyhlašovatel soutěže 
si v podmínkách vymínil, že může 
jednotlivé zájemce vyzvat k tomu, 
aby v průběhu soutěže až pětkrát 
navýšili svou nabídku. A po vyhod-
nocení nabídek společnost ČEZ ješ-
tě v podmínkách soutěže připouští, 
že do hry může vstoupit další ne-
vyžádaná nabídka, která může být 
pro společnost ČEZ natolik ekono-
micky výhodná, že se ji společnost 
ČEZ rozhodne přijmout bez ohledu 
na jiné řádně zkoumané nabídky. 
Z mého pohledu je za této situace 

nulový prostor pro to, aby se sou-
těže mohl zúčastnit veřejnoprávní 
subjekt, který o svém případném 
zapojení do soutěže musí jednat 
na několika úrovních (komise, rada, 
zastupitelstvo). Veřejnoprávní sub-
jekt je tak značně znevýhodněn 
proti soukromým společnostem, 
které nemusí o svých nejen finanč-
ních možnostech dopředu sdělit 
nikomu nic. Panu radnímu Radku 
Lackovi jsem nabídl prostor v na-
šem časopise pro sdělení jeho sta-
noviska na základě analýzy, kterou 
si nechá vypracovat. Pro městskou 
část by bylo příznivé, kdyby se no-
vým nabyvatelem sídliště a veřej-
ných prostranství stalo hlavní měs-
to Praha. Aby však k tomu mohlo 
dojít, musela by z mého pohledu 
společnost ČEZ zrušit veřejnou 
soutěž a vstoupit do přímého dvoj-
stranného jednání s hlavním měs-
tem Prahou. Jenže společnost ČEZ 
chvátá a odmítla i přes opakované 
výzvy soutěž zastavit.

Těším se na setkání s vámi u roz-
svícení vánočních stromů v sobotu 
26. listopadu na náměstíčku před 
Albertem a o den později ve staré 
Písnici.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

ZVEME

V sobotu 26. listopadu se sejdeme 
v 17 hodin na prostranství před supermar-
ketem Albert na písnickém sídlišti. Tento 
rok se můžeme těšit na tóny z Pražské 
mobilní zvonohry.

V neděli 27. listopadu od 17 hodin bu-
deme rozsvěcet vánoční strom ve Staré 
Písnici.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
SENIORŮ V NAŠÍ OBCI

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ

Vážené seniorky, vážení senioři, dovolte, abychom 
vás opět po roce pozvali na tradiční předvánoční 
posezení se starostou a zastupiteli naší městské části, a to ve středu 
7. prosince 2016 od 17 hodin do kunratické restaurace „U Bezuchů − Na 
Palubě“, K Libuši 73, Praha 4 − Kunratice. Autobusové spojení 165 do 
zastávky Kunratická škola.

Připraveno bude pro vás opět 
chutné vícechodové menu s tra-
dičním přípitkem, moučníkem 
a kávou za váš symbolický příspě-
vek 50 Kč.

K tanci a poslechu přijede zahrát 
oblíbená hudební skupina Vašek 
a Zdeňka.

Tato akce je určena všem senior- 
kám a seniorům s trvalým bydli-
štěm na Libuši a v Písnici. Vzhle-
dem k již tradičně velkému zájmu 
o společné posezení si prosím za-

jistěte svoji účast včas – lze pouze 
osobní návštěvou od 15. do 30. 11. 
2016 na Úřadu městské části Pra-
ha-Libuš, v budově K lukám 664, na 
odboru správním a školství, v pon-
dělí a ve středu 8–12, 13–17.30 ho-
din nebo v úterý 8–12, 13–16 hodin, 
s vaším příspěvkem 50 Kč.

Vážené seniorky, vážení senio-
ři, těšíme se na společné setkání 
s vámi.

Vedení městské části Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš vás srdečně zve na rozsvícení vánočních stromů.
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Jablkobraní se již tradičně konalo 
v parku, který MČ Praha-Libuš necha-
la v nedávných letech zrekonstruo- 
vat. Od té doby se park stal místem 
odpočinku pro všechny generace.

Jablkobraní je festival cizokraj-
ných kultur a umění. Konalo se letos 
pod záštitou radního hl. m. Prahy 
Jana Wolfa a starosty MČ Praha-Li-
buš Jiřího Koubka. Jim oběma též ve-
lice děkujeme za účast na Jablkobra-
ní, stejně jako paní Janě Hajné, která 
na pražském magistrátu vede oddě-
lení národnostních menšin a cizinců.

V průběhu letošního Jablkobraní 
se park Kamýk proměnil v dějiště se-
tkání umělců z různých koutů světa, 
kulinářů v gastronomii, neziskových 
organizací z různých oblastí, spor-
tovních klubů, ochotných dobrovol-
níků a šikovných lidí, kteří připravili 
pro naše nejmenší spoustu zábavy.

Na pódiu bylo k vidění divadlo, ta-
nec, v neposlední řadě hrála hudba, 
střídalo se mnoho rytmů a skvělých 
vystoupení. Kolem pódia bylo posta-
veno mnoho stánků pro milovníky 
dobrého jídla a pití. Ochutnat bylo 
možné speciality z Gruzie, Thajska, 
Vietnamu, Čečenska, Uzbekistánu, 
Běloruska, Švýcarska, Afghánistá-
nu, Konga, Pákistánu a Kyrgyzstánu. 
Ke svlažení hrdla posloužila ochut-
návka jablečného moštu z místních 
jablek, která pro tuto akci sbírali za-
městnanci úřadu MČ Praha-Libuš, 
dále nechyběla široká nabídka neal-
koholických nápojů, vín a piva. 

Veškerá travnatá plocha patři-
la hlavně těm mladším, kteří rádi 
soutěží, vytvářejí a poznávají. Na 
osmi stanovištích si děti mohly vy-
zkoušet spoustu zajímavých věcí, 
dozvědět se nové informace a zku-
sit si vylisovat vlastní mošt. Během 
Jablkobraní se také soutěžilo o to, 
kdo z vybraných dětí sní nejrychle-
ji koláč, a vyvrcholila zde vyhlášená 
soutěž O nejlepší koláč. Příjemnou 
atmosféru akce ještě podpořilo slu-
nečné počasí, které nás doprováze-
lo celý den. Věřím, že si všichni ná-
vštěvníci akci vychutnali a uvidíme 
se ještě v hojnějším počtu i v příš-
tím roce.

Děkujeme všem, díky nimž se tato 
akce mohla uskutečnit, kteří se akci 
podíleli nebo akci organizovali a za-
jistili. Děkujeme zvláště Sboru dobro-
volných hasičů Libuš, neziskové orga-
nizaci Scio, technickým pracovníkům 
Úřadu městské části Praha-Libuš.

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš „Podpora in-
tegrace na území MČ Praha-Libuš 
v roce 2016“ zaměřeného na inte-
graci cizinců a spolufinancované-
ho Ministerstvem vnitra ČR.

Fotografie a video z akce si můžete 
prohlédnout na: www.praha-libus.cz 
a Facebooku městské části: www.face-
book.com/MestskacastPrahaLibus/.

Monika Voříšková,  
asistentka projektu

Foto: Kryštof Štafl

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.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 6

PARK KAMÝK TRADIČNĚ OŽIL JABLKOBRANÍM
Park Kamýk v Libuši zažil 23. září 2016 již čtvrtý ročník oblíbené podzimní 
akce Jablkobraní. Počasí přálo a program byl lákavý a nabitý. Lidé z blízka 
i z daleka si na něj našli cestu a užili si krásné podzimní odpoledne a večer.

Stejně jako v předchozích letech 
bude strom 17. listopadu přivezen 
přes ulici Výletní a umístěn na plo-
še před Albertem. V den rozsvěcení 
stromu 26. listopadu zpestří slav-
nostní podvečer zvonohra, která 
bude na plochu dopravena také 
přes ulici Výletní. 

Z těchto důvodů prosíme všechny 
majitele motorových vozidel, kteří 
parkují ve Výletní ulici, v části před 
čp. 396–401 a 351–354, aby v uve-
dené dny přeparkovali svá vozidla. 
Umožní tím bezpečný průjezd ná-
kladních vozidel. Dopravní značení 
s datem a konkrétním časem bude 

včas v ulici umístěno, nejpozději 
sedm dní před uvedenými termíny.

Děkujeme všem za pochopení 
a za ochotu napomoci bezproblé-
movému průběhu akce.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto z příprav rozsvěcení vánoční-

ho stromu v roce 2013:  
archiv ÚMČ Praha-Libuš

PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU A PŘÍJEZD ZVONOHRY
Ve čtvrtek 17. listopadu bude probíhat převoz a usazení vánočního stro-
mu na sídlišti Písnice a 26. listopadu přijede na slavnostní rozsvěcení 
stromu Pražská mobilní zvonohra.
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Pro účastníky bylo připraveno 
mnoho stanovišť. Mohli si zadar-
mo nechat změřit tlak, množství 
tuku v těle, množství kosterního 
svalstva v těle, vyšetřit zrak nebo 
vyšetřit pigmentová znaménka. 
Své výsledky si mohli účastníci 
zkonzultovat s nutriční poradkyní.

Dále byly připraveny ukázky prv-
ní pomoci, ukázky zdravého sezení, 
prevence proti rakovinám a ukázka 
záchranné brigády psovodů. Byly 
zde také ukázky přípravy a ochut-
návky zdravých salátů a fresh ná-
pojů. Děti, které úspěšně prošly 
všechny stanoviště stezky zdraví, 
dostaly krabičku na svačinu.

I přes nepřízeň počasí měla celá 
akce velmi pozitivní atmosféru. 
Děkujeme všem partnerům, jimiž 
byli: Hygienická stanice hlavní-
ho města Prahy, organizace Slow 
Food Prague, občanské sdružení 

Liga proti rakovině, studentský 
spolek Medviet, obecně prospěšná 
společnost Věda nás baví, společ-
nost Ekodomov, nutriční poradky-
ně Bc. Jana Šulcová, fyzioterapeut 
Bc. Martin Trávník, MUDr. Eliška 
Pojezná, nadační fond Dar zraku, 
kavárna Mlsounek, organizace Zá-
chranná brigáda kynologů Praha, 
Rodinné centrum Kuřátko, Všeo-
becná zdravotní pojišťovna České 
republiky.

Akce byla finančně podpořena 
z Magistrátu hl. m. Prahy za účelem 
podpory a místní Agendy 21 v oblas-
ti zdraví a zdravého životního stylu 
na lokální úrovni a spolufinancová-
na z rozpočtu MČ Praha-Libuš

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Miroslav Bouček 

DRACI LÉTALI NAVZDORY DEŠTI
Městská část Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice a SDH Písnice 
pořádala 8. října 2016 již 12. ročník Drakiády. Tradiční podzimní událost 
na písnickém fotbalovém hřišti prokázala svou oblíbenost. I přes velikou 
nepřízeň počasí se do soutěže přihlásilo 37 draků.

Soutěžilo se o nejkrásnějšího lé-
tajícího draka, nejdéle létajícího 
draka a o nejoriginálnějšího dra-
ka. Porota tentokrát rozdala 18 cen 
a děti obdržely od paní zástupkyně 
starosty Ing. Lenky Koudelkové di-
plom a věcnou cenu. Ocenění ale pa-
tří všem zúčastněným. Pro děti bylo 
zajištěno malé občerstvení, a kdo 

měl z dětí zájem, mohl si zajezdit 
na koních ze Stable Donja v Písnici 
− moc děkujeme. Děkujeme všem 
za pomoc při zajištění průběhu 
akce a velké poděkování patří též 
sponzoru Pro Trade, s. r. o.

Eva Cochová, ÚMČ Praha-Libuš, 
odbor správní a školství

DEN ZDRAVÍ – ZDRAVÍ NÁS BAVÍ
MČ Praha-Libuš pod záštitou radního hlavního města Prahy pro oblast 
zdravotnictví Ing. Radka Lacka pořádala 8. října 2016 na fotbalovém 
hřišti v Písnici spolu s Drakiádou zábavné odpoledne pod názvem Zdraví 
nás baví.

Na místo odpoledního festiva-
lu dorazili účastníci společně se 
svými průvodci z více než dvacít-
ky míst po celé Praze. Trasy vedly 
po cestách, které jsou z velké části 
značené jako páteřní pražské cyk-
lotrasy a v naprosté většině vedou 
po bezpečných cestách. Trasy jízd 
jsou každým rokem dlouhé od 5 do 
20 kilometrů.

Program v areálu branických le-
dáren byl velmi pestrý. Tradicí akce 
bylo společné zvonění na cyklistické 
zvonky. Velkým lákadlem programu 
byla cyklotrialová exhibice dvojná-
sobného mistra světa v biketrialu 
Josefa Dresslera, vyzkoušení jízdy 
na pumptracku pod vedení Michala 

Márošiho, koncert Richarda Tesaří-
ka. Účastníci si také mohli vyzkoušet 
jízdu na elektrokole. Pro děti bylo 
připraveno mnoho dalších aktivit 
a soutěží. V odpoledních hodinách 
se konala spanilá jízda historických 
bicyklů z Braníka do Zbraslavi.

Všichni účastníci dostali pláštěn-
ku s logem Cyklozvonění. Děkujeme 
panu Karlu Kubínovi, který byl letos 
průvodcem pro občany naší měst-
ské části, a strážníkům městské 
policie, kteří zajišťovali bezpečnou 
jízdu pelotonu. 

Tiskovou zprávu  
Pražského cyklozvonění 2016  

upravil a doplnil Bc. Petr Borský
Foto: Karel Kubín

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 2016
V neděli 25. září se více než tisícovka lidí sjela do branických ledáren v areálu 
A-parku, kde probíhal jubilejní 10. ročník Pražského cyklozvonění. Trasa z naší 
městské části vedla jedním z nejhezčích míst v Praze – Modřanskou roklí.
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Ve všech 22 třídách se zazna-
menával způsob cestování žáků do 
školy již před začátkem kampaně. 
Během ní samotné bylo cílem do-
sáhnout zlepšení. Stanovili jsme 
si za cíl, aby o 15 % více žáků ces-
tovalo do školy udržitelným způ-
sobem. Každý den, celkem tedy 
desetkrát, se po ranním vyplnění 
dotazníku vydali zástupci jednot-
livých tříd nalepit velkou zelenou 
samolepku na hada Edu pověšené-
ho v recepci školy. Tato velká zele-
ná samolepka se předtím polepila 
menšími, které symbolizovaly jed-
notlivé druhy udržitelné dopravy.

Někde se cíle dosáhlo hravě, 
někde sotva a někde ke zlepšení 
nedošlo vůbec. Nejdůležitější ale 
je, že se téma dopravy šetrné k ži-
votnímu prostředí stalo na mnoho 
dní tématem ústředním. Že vyso-
ké procento dětí (za přispění rodi-
čů) začalo do školy cestovat jinak. 
Alespoň po dobu konání akce, aby 
podpořily svůj třídní kolektiv. Ně-
kdo doteď jezdil jednu nebo dvě 
zastávky autobusem a díky Edovi 
se „vyhecoval“ k tomu nebýt líný 
a začít chodit pěšky. Jiní se napří-
klad nechali z auta „vyhodit“ kilo-
metr od školy a dojeli na koloběžce.

Pěkné počasí nám pomohlo, 
aby akce měla patřičný efekt. 
Had Eda se zaplnil a opustí naši 
školu. Příště ho oblečou někde 
jinde. My z malého průzkumu 
provedeného znovu zhruba za 
měsíc uvidíme, kolik se toho do-
opravdy změnilo. To už nám ale 
počasí tolik přát nebude….

Lukáš Hrubý,  
učitel ZŠ Meteorologická,  

garant Týdne mobility
Foto: Lukáš Hrubý

TÝDEN MOBILITY S HADEM EDOU
V rámci Evropského týdne mobility se Základní škola Meteorologická od 
19. do 30. září 2016 zúčastnila dopravní hry Oblékáme hada Edu. Jedná 
se o zábavnou a efektivní kampaň pro základní školy k podpoře udržitel-
ného cestování, jako je chůze, jízda na kole, cestování veřejnou dopra-
vou nebo spolujízda pro cesty do školy.

Účast silně ovlivnilo ochlazení 
a týden trvající deštivé počasí před 
závodem, zvláště kategorie nejmen-
ších závodníků předškolního věku 
byla letos obsazena velmi málo. 
Před startem závodů se ale počasí 
umoudřilo, cesty stihly oschnout, 
a tak nakonec závodilo na třech 
různě dlouhých trasách běhu a kola 
celkem 23 závodníků ve věku 2 až 
15 let. Letos všichni ocenili vylepše-
ný průjezd mezi ulicemi Na Okruhu 
a Hoštická, kde se po dlouhé době 
skrylo bláto a kamení pod uprave-
ný povrch z jemné drtě. Počasí nám 
přálo až do dojezdu posledního zá-
vodníka, teprve po něm začalo zno-
vu jemně mrholit, to už nás ale čeka-
lo vyhlašování výsledků a od něj déšť 
nikoho nemohl odradit.

Všem závodníkům k jejich výko-
nům gratulujeme, děkujeme všem 
pořadatelům a strážníkům měst-
ské policie za pomoc a zajištění 
bezpečného průběhu závodu.

V neposlední řadě musíme oce-
nit i vstřícnost a tolerantnost 
všech těch, kteří při procházkách 
nebo průjezdech auty ulicemi, kte-
rými vedla trasa závodu, chvíli po-
sečkali, a vytvořili tak bezpečné 
prostředí pro závodníky.

Výsledkovou listinu a fotografie 
z průběhu závodu najdete na webu 
a Facebooku městské části. Třeba 
poslouží jako inspirace pro účast 
na příštím ročníku v roce 2017.

Za pořadatele Zdeněk Horčík
Foto: Petr Borský

LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ DUATLON 2016
Jubilejní 10. ročník Libušsko-písnického duatlonu pro děti a mládež se 
konal 8. října na trasách v okolí Klubu Junior a v Písnici.

Několik desí-
tek sokoloven po 

celé republice se otevřelo všem 
zájemcům, kteří si chtěli sokolov-
ny prohlédnout, seznámit se s čin-
ností konkrétní tělocvičné jednoty 
nebo si vyzkoušet některé pohybo-
vé aktivity. 

Tělocvičná jednota Sokol Libuš se 
taktéž do tohoto projektu zapojila 
konáním 2. ročníku Noci sokoloven, 
a libušská sokolovna tak neobvykle 
ožila v pátek 23. 9. v podvečerních 
hodinách, kdy si zájemci mohli pro-
hlédnout vnitřní i venkovní prostory. 
Připravena byla též výstavka části 
zajímavých archivních dokumentů.

Sešlo se 15 dětí (a 14 dospělých), 
které se zúčastnily doprovodného 
programu, 10 dětí v sokolovně pře-
spalo. Děti si zacvičily na nářadí, opé-
kaly se špekáčky a posedělo u ohně. 
Po návratu z venkovních prostor se 
malí i velcí účastníci těšili na loutko-
vé představení – pohádku O perníko-
vé chaloupce v podání Loutkového 
Rodinného divadla. Po skončení po-
hádky si děti mohly prohlédnout ku-
lisy a vyzkoušet si vodění loutek. Ná-
sledně si za svitu baterek prohlédly 
venkovní sportoviště, zahrály si ještě 
dvě netradiční hry v tělocvičně a šlo 
se spát do připravených provizor-
ních postýlek ze žíněnek a spacáků. 

Po přečtení pohádky na dobrou noc, 
všichni spokojeně usnuli. Noc soko-
loven skončila v sobotu kolem půl 
deváté, kdy si rodiče převzali své děti.

Děkujeme všem, kteří se na pří-
pravě a samotném průběhu akce 

podíleli, a neméně návštěvníkům, 
kteří se akce zúčastnili. 

Vladimíra Tomášková,  
Lenka Zavadilová, T. J. Sokol Libuš

Foto: Vladimíra Tomášková

NOC SOKOLOVEN  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

Součástí projektu „Sokol spolu v pohybu“ byla i Noc 
sokoloven, která nabídla možnost seznámit se nejen se 
svébytnou architekturou sokoloven, ale také s různo-
rodou činností spolku Sokol – tělovýchovnou, sportov-
ní, kulturní a společenskou.
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Prvně v desetileté historii to-
hoto cvičení se ho zúčastnily také 
složky Policie ČR a zdravotnická 
záchranná služba, které se společ-
ně aktivně zapojily do plnění úkolů 
na stanovištích.

Cvičení bylo rozděleno na dva 
součinnostní zásahy, při kte-
rých zasahovalo více jednotek. 
Na zbývajících sedmi stanoviš-
tích plnily jednotky hasičů úkoly 
samostatně. Největším zásahem 
byla dopravní nehoda autobusu 
a osobního vozidla, kdy v autobusu 
bylo zhruba 40 figurantů. 
Někteří z nich se této role i díky 
dokonalému maskování zhostili 
opravdu věrohodně. Druhou 
společnou událostí byl požár 
velké budovy s vyhledáváním osob 
v zakouřeném prostředí. Na obou 
těchto stanovištích zasahovaly 
vždy čtyři jednotky hasičů 
najednou.

Mezi další úkoly, které si jednot-
ky postupně vyzkoušely, patřila 
například malá dopravní nehoda, 
komunikace s psychicky naruše-
nou osobou, vyhledávání nebez-
pečné látky, požár menšího objek-
tu, porod novorozence nebo také 
uzlování. Velice atraktivní byla pro 
mnohé týmy záchrana osob z vod-
ní hladiny, při které pomocí člunu 
a dalších prostředků zachraňovaly 
dvě tonoucí osoby. Každou z disci-
plín sledoval vždy odborný rozhod-
čí, který každému z přítomných 
16 družstev přidělovali trestné 

body. Soutěž skončila v nedělních 
ranních hodinách. Následně ji roz-
hodčí vyhodnotili.

Naše jednotka si chtěla v prvé 
řadě vyzkoušet týmového du-
cha družstva složeného částečně 
z méně zkušených členů. Zároveň 
jsme chtěli prakticky ověřit zna-
losti z pravidelné odborné přípra-
vy pod vedením Marka Steinera. 
O to je pro nás cennější umístění 
na druhé příčce v celkovém pořadí 
hodnocených družstev.

Chtěl bych poděkovat všem zú-
častněným členům z naší jednotky 
za čas a energii, kterou do tohoto 
cvičení investovali, a také organi-
zátorům, školitelům a figurantům 
za jejich časově velmi náročnou 
a neocenitelnou práci při přípravě 
simulovaných situací.

Za JSDH Písnice Pavel Reinisch
Foto: Stanislav Sobol

PÍSNIČTÍ HASIČI ZVLÁDLI NEJENOM NEHODU AUTOBUSU
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Písnice se o víkendu 1. a 2. října 
2016 poprvé zúčastnila nočního cvičení jednotek dobrovolných hasičů 
v Přestavlkách u Čerčan, které organizačně za Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje zajišťuje benešovský územní odbor.

 FOTOZPRÁVA: ASFALTOVALO SE V KOUTĚ

V říjnu jsme objektivem zachytili práci silničářů v ulici V Koutě na Libuši. 
„Městská část nechala provizorně opravit jeden jízdní pruh, protože ulice 
je jednosměrná. Definitivní povrch ulice V Koutě mezi ulicemi Drůbežářská 
a Husařská nelze udělat kvůli nevyřešené kanalizaci a některým přípojkám 
inženýrských sítí,“ vysvětluje Zuzana Kuryviálová z odboru životního prostře-
dí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš a dodává: „Investorem akcí technické 

vybavenosti na území Prahy je odbor technické vybavenosti magistrátu 
hlavního města, který nechal zpracovat studii proveditelnosti stavby komu-
nikace V Koutě včetně inženýrských sítí. Na jejím základě bude vypracován 
další stupeň projektové dokumentace.“ Na snímcích vidíte i stav ulice před 
opravou a po ní.

(red); foto: Kryštof Štafl a Zuzana Kuryviálová

Po vyhlášení v pět hodin ráno. Zleva shora: Martin Kadlec, Milan Černý, Petr Ludvík, 
Marek Steiner, Tomáš Kačír, Pavel Reinisch, Vlastislav Škoda a Ondra Fojt

Dopravní nehoda autobusu s osobním 
vozidlem

Vyprošťování zraněných z autobusu

Vyproštění zraněné osoby z osobního 
vozidla

Porod ve vozidle



KRONIKA

8 | U nás | 11/2O16

DOBRÝ START PRVŇÁČKŮ
Školní rok začal teplým poča-

sím, jako by se s námi prázdniny 
ani nechtěly rozloučit. Za tako-
vých podmínek se školní mazáci do 
učení možná moc nehrnou. Ne tak 
prvňáci. Ti, do školy náležitě na-
těšení, se vrhli do práce s velkým 
nadšením. V hodinách matematiky 
vytrvale krokují, sčítají a odčítají, 
zapisují do tabulky, staví stavby 
z kostek podle návodů a brzo bu-
dou i cestovat matematickým au-
tobusem. V českém jazyce žáčci 
pilně skládají slabiky, uvolňují ruku 
a připravují se na opravdové čtení 
a psaní. A díky vytrvalému sluníč-
ku se často učili i ve venkovní třídě!

Aby se navíc dětem splnilo přání 
dobrého startu do nového školního 
roku, absolvují prvňáci tzv. Metodu 
dobrého startu. K čemu je tato me-
toda dobrá? Od roku 1970, kdy se 
začala prakticky provádět v peda-
gogicko-psychologických porad-
nách, se potvrdilo, že napomáhá 
k harmonickému rozvoji psycho-
motoriky, zlepšuje koordinaci po-
hybu, soustředění, sluchové i zra-
kové vnímání. To vše s doprovo-
dem jednoduchých pohybů v ryt-
mu známých písní a říkadel.

Stejně jako Metoda dobrého 
startu probíhá již třetím rokem ve 
škole náprava mluvení, tzv. Cviče-
ní pro jazýček. Opět formou her, 
napodobováním zvuků, opaková-
ním říkadel atd. Přidává se cvičení 
dechu, hmatu, sluchu, zraku i gra-
fomotoriky. Tato aktivita je urče-
na hlavně dětem z cizojazyčných 
rodin. Žáků s odlišným mateřským 
jazykem je určen také odpolední 

kroužek češtiny a v neposlední řadě 
i pomoc při vypracovávání domá-
cích úkolů, opakování, doplňování 
a procvičování probíraného učiva. 
O tuto činnost je velký zájem, pro-
tože ne všichni rodiče mohou dě-
tem s učivem a úkoly pomáhat.

Je to jen několik aktivit, pomo-
cí nichž se škola snaží, aby všich-
ni žáci byli v rámci svých možností 
úspěšní a požadavky školy zvládli. 
Jak se to povedlo, ukáže čas a pře-
chod žáků na druhý stupeň.

Kamila Adamová,  
Mária Procházková

ŠKOLA CHUTÍ
Na podzim se naše školní jídel-

na proměnila v interaktivní učebnu, 
v níž se postupně všechny třídy učily 
poznávat dobré, kvalitní a zdravé su-
roviny, diskutovaly o tom, proč je jíd-
lo důležité a nezbytné pro náš vývoj 
a zdravý život, v čem je spravedlivé 
a jaké potraviny jsou čisté, tzn. re-
spektující životní prostředí a okolní 
svět. Jedná se o témata pro naši ško-
lu velmi důležitá, což se promítá jak 
ve skladbě jídelníčku, tak i ve výuce, 
například v projektech, které děti 
pod vedením svých učitelů zpra-
covávají. Zatímco v loňském škol-
ním roce jsme se zaměřili předně 
na sůl, resp. na obsah soli v různých 
potravinách, letos jsme se pomocí 
workshopu Škola chutí pod vedením 
lektorů Slow Food Prague zabývali 
mimo jiné procesy a postupy, které 
stojí za výrobou potravin na našem 
stole, a rozpoznáváním mnoha zá-
kladních surovin a jejich kvality.

Naši žáci v jídelně tentokrát ne-
zapojovali pouze chuťové buňky, 

ale i všechny ostatní smysly. Mu-
seli zbystřit zrak, například když 
zkoumali různé druhy luštěnin v je-
jich syrovém stavu, napnout uši, to 
když poslouchali zvuky krájení chle-
ba, strouhání tvrdého rohlíku nebo 
žbluňkání vody, nakrčit nos při po-
znávání rozličných bylinek, po hma-
tu poznat, co se skrývá v malém lně-
ném pytlíčku, a nakonec i ochutná-
vat, například aby zjistili, jak různě 
může chutnat zdánlivě stejná teku-
tina. Předvedli také, jak umí prostřít 
stůl nebo vybrat vhodné suroviny 
do polévky, dozvěděli se, odkud po-
chází některá koření. Z jídelny pak 
všichni odcházeli s úsměvem od 
ucha k uchu, a to nebyl ani dezert!

Že za každým jídlem stojí spousta 
práce, péče, úsilí a lásky snad už 
děti ví, teď zbývá jen doufat, že si 
jídla budou vážit, budou si ho umět 
vybírat a postupem času budou do 
jeho přípravy vkládat stejnou lásku 
a péči, s jakou jsou jejich pokrmy 
připravovány teď.

Projekt Škola chutí byl reali-
zován v rámci projektu Cesty ke 
zdraví v Libuši a Písnici. Tento pro-

jekt byl finančně podpořen z roz-
počtu Magistrátu hl. m. Prahy za 
účelem podpory místní Agendy 21 
v oblasti zdravého životního stylu 
na lokální úrovni.

Kamila Plísková
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ PÍSNICE ODSTARTOVALA ŠKOLNÍ ROK

ŠTRÚDL V NAŠÍ DRUŽINĚ…

Dnes (12. října) jsme pekli štrú-
dl. Celá 3. třída a tři čtvrťá-
ci. Zhruba čtyři pytlíky jablek 
jsme přeměnili na krásný a vo-
ňavý štrúdl. Moc nás to bavilo. 

Verunka, Daník  
a Natálka, 3. třída

Foto: Romana Dubová

S dětmi jsme na táborák při-
pravovali a vyráběli drobné dárky 
s podzimní tematikou do našeho 
jarmarku. Pekli jsme sladké i sla-
né dobroty, ale největší ozdobou 
našeho jarmarku byly dýně, které 
jsme s dětmi vyřezávali a zdobili. 
Do přípravy se zapojili i rodiče, ať 
už nějakou vlastnoručně upečenou 
dobrotou, nebo svou pomocí.

Odpoledne jsme se sešli za 
hojné účasti dětí a jejich rodi-
čů i dalších přátel naší školky 
u táborového ohně. Ani letos 
jsme nezapomněli pozvat rodiče 

s dětmi, které již chodí do školy. 
Máme vždy velkou radost, že na 
naši školku nezapomněli. Opékali 
jsme si buřty a ochutnávali sladké 
dobroty. Rodiče s dětmi měli pří-
ležitost navzájem se poznat a po-
povídat si.

Díky počasí a živé hudbě panova-
la u ohně příjemná atmosféra, kte-
rá byla důstojným zahájením nové-
ho školního roku. Všem se společná 
akce líbila a těšíme se na další.

Dagmar Bumbalová, MŠ Lojovická
Foto: Natalia Iakunina 

PODZIMNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOST V MŠ LOJOVICKÁ
Na zahradě Mateřské školy Lojovická se 4. října konala tradiční podzim-
ní slavnost s táborákem a jarmarkem za finanční podpory městské části 
Praha-Libuš.
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SPORTOVNÍ DEN
Ráno jsme vešli do třídy, oblék-

li jsme hada Edu a šli do tělocvičny. 
Tam nás přivítali a my se rozešli po 
stanovištích. Soutěže byly v tě-
locvičně, v atriu, na zadním hřišti 
a před školou. V tělocvičně jsme špl-
hali, přitahovali se na lavičkách a bě-
hali slalom. V atriu jsme házeli na cíl. 
Na zadním hřišti jsme měli lezení po 
laně se zavřenýma očima, ale to mě 
moc nebavilo. Byla tam také týmová 
soutěž v prolézání pod provazy, a to 
mě bavilo nejvíc. Musím pochválit 
Matěje Z., byl první a šlo mu to dob-
ře. Před školou bylo nošení míčků na 
lžíci a v tom jsem byla třetí.

Terezka Č., 4.A
Foto: Soňa Štefanová

MOBILNÍ HŘIŠTĚ
Celá akce mě bavila, ale nejvíc 

policista. Já, policista, jsem stál 
u kruhového objezdu. Rozdal jsem 
12 pokut a Kuba H. mi jednou přejel 
nohu. Za řidiče mě to také bavilo, 
ale za policistu víc. Doporučoval 
bych, aby to trvalo déle. Bylo to su-
per a celá akce se konala na parko-
višti před školou.

Kristík K., 4.A

NA BASEBALLU U TEMPO TITANS
Předposlední zářijový den jsme 

žili sportem. Naše třída, 3. B, spo-
lečně se 4. A, 4. C a s 2. B si zasoutě-
žila na baseballovém hřišti Tempo 
Titans. Akce se zdařila, moc se nám 
tam líbilo. Některé žáčky baseball 
nadchl a chtěli by do oddílu chodit. 

A naše dojmy? Simča: „Byli jsme 
na baseballu u Tempo Titans. Trefo-
vali jsme se do dírek a já se trefila. 
Bylo to super.“ Anička V.: „Měli jsme 
čtyři disciplíny, například hod na 
rychlost nebo pálit ze stativu.“ Zde-
něk: „Mně se líbilo všechno, nejvíce 
hod do dálky.“ David H.: „Bylo to 
hezké, ale bylo vedro. Možná bych 
na to chtěl chodit.“

Jindra Němečková, učitelka

VĚDOMOSTNÍ BĚH
Téměř na konci září proběhl Ori-

entačně vědomostní běh Modřan-
skou roklí − závod všech páťáků naší 
školy. Akci skvěle připravili nadšenci 

Ríša a Honza z DDM Monet a všech-
ny děti si to parádně užily. Tématem 
otázek byla pro tentokrát příroda 
a její ochrana. Trasa měřila 3,5 km 
a závodníci si vyzkoušeli označová-
ní karty na objevených kontrolních 
stanovištích úplně jako praví ori-
entační běžci. Při vyhlášení vítězů 
nechyběly medaile i pohár, nadšení 
nebralo konce. Krásné dopoledne 
završil táboráček pod dohledem li-
bušských hasičů, díky jejichž pří-
tomnosti se zapálení ohně vůbec 
mohlo uskutečnit a díky nimž jsme 
si vyzkoušeli práci s hadicí i přenos-
ným hasicím přístrojem, každý chtěl 

pumpovat! Mnoho fotek najdete na 
webových stránkách 5. A, B nebo C.

Za 5. ročník shrnula  
Hedvika Mašková

Foto: Hedvika Mašková

PODZIMNÍ SRDÍČKOVÝ DEN
Život dětem a ZŠ Meteorologic-

ká srdečně a s úctou děkují dětem, 
rodičům i zaměstnancům Základ-
ní školy Meteorologická za účast 
v podzimních Srdíčkových dnech 
2016. Naše finanční pomoc 11 885 
Kč, kterou jsme získali prodejem 
předmětů s logem Život dětem, je 
pro dlouhodobě nemocné děti ne-
nahraditelná. Děkujeme.

J. Malíková

TÁBORÁK V METEO
Druhým rokem studuji na střed-

ní škole, stále se však ráda vracím 
do své základní školy. Proto jsem 
v září sledovala termín táboráku, 
abych měla šanci setkat se s býva-

lými spolužáky, s mladšími kama-
rády ze školy, s učiteli a samozřej-
mě jsem se těšila na bývalou třídní 
učitelku, paní Evu Hájkovou. Počasí 
nám přálo, poseděli jsme u ohně, 
popovídali, zazpívali za doprovodu 
kytary a kláves a opekli buřtíky. Kdo 
přišel bez přípravy a surovin, využil 
nabídky ochotných a usměvavých 
paní kuchařek a buřty s přílohou 
si u nich zakoupil. Byl to příjemně 
strávený podvečer a těším se na 
další akce v Meteo.

Linda Sixtová
Foto: Monika Exnerová

Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium, Písnická 760, 

Praha 4
(500 m od Novodvorské)

pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ
kurz matematiky   
a českého jazyka.

Zahájení ve středu 2. 11. 2016.
16 lekcí (střídavě český jazyk  

a matematika)
vždy ve středu  

od 15.30 do 16.30 hodin.
Cena za celý kurz 1 120 Kč. 

Je možné zvolit jen M nebo ČJ.
Kurz bude zahájen při minimální 

účasti 15 zájemců.
Přihlášky zr@gpisnicka.cz nebo 

tel.: 777 199 562.

„Štěstí přeje připraveným.“

inzerce

Vojtěch Kos, předseda Spolku pro lepší život v Praze Vás zve
do Modřanské rokle na soutěžní odpoledne rodin s dětmi

Rokle Plná Pohádek
V sobotu 5. 11. 2016 od 14:00 do 17:00
Soutěžní kartičky budou slosovány. 
Zahájení a závěrečné vyhlášení výsledků včetně
předání odměn na Sofijském náměstí, kde bude
připravena hudba, občerstvení a další zábava.
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ZŠ METEOROLOGICKÁ

Z  PRÁZDNINOVÉHO DOTAZNÍKU
Co jsem o sobě zjistil/a?
Bojím se chroustů. Ája / Vyrostl jsem. Kristík / Málo mluvím čes-
ky. Nikita / Umím vyhrávat. Klárka / Vydržím pracovat s jednou 
rukou. Terezka Č. / Jsem ráda s rodinou, ráda odpočívám, umím 
uvařit dobrou pomazánku. Anetka / Skate mě baví víc než kolo-
běžka. Matěj P.
Co jsem zajímavého – zvláštního ochutnal/a?
Krevety, palačinky s čokoládou, černou mrkev, novou omáčku 
carbonara, chilli papričky, jahody se smetanou, čínský dort, su-
shi, domácí limetkovou šťávu…
Co jsem vyzkoušel/a, objevil/a, překonal/a?
Překonala jsem strach ze sršňů. Verunka / Skočil jsem z lodě. Wi-
lda / Ujel jsem 15 km na kole. Adam / Vyzkoušela jsem si střelbu 
ze vzduchovky, objevila jsem nové kamarádky a překonala jsem 
strach. Anetka / Překonala jsem stres v úzkém prostoru. Bára / 
Objevila jsem v Číně novou velkou televizi  a čínskou sprchu. Sun 
/ Překonala jsem strach a šla jsem bobříka odvahy. Terka Č.
Co jsem se naučil/a?
Plavat, jezdit na kole za bratrem, čínská písmena, paličkovat, pro-
cvičovala jsem matematiku, judo, pár francouzských slov, lovit 
mořské ježky.
Proč bych chtěl/a – nechtěl/a prožít prázdniny ještě jednou?
Chtěla, byly plné zábavy. Bára / Nechtěla, byly moc dlouhé. Zuzka / 
 / Ne, protože bych chtěla jet příští léto do Vietnamu. Mají tam 
výborné ovoce. Sun / Chtěl, měl jsem čas na hraní na PC. Adam / 
Ano, měl jsem plno zážitků. Mario

Připravila Soňa Štefanová

inzerce
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Pro zpestření kurzů jsou zařaze-
ny „kurzy v terénu“. Oblíbené jsou 
procházky centrem Prahy, kde se 
seznamují s historií hlavního měs-
ta. Procházka končí posezením 
v tradiční české restauraci u tra-
dičního českého jídla.

V roce 2015 vznikla sek-
ce Info-dráček pro děti. Od té 
doby jsme uspořádali výlety 
českých a vietnamských dětí, 
českých a vietnamských rodin 
do zoologických zahrad v Praze 
a Dvoře Králové, návštěvu farmy 
Blaník a čeká nás návštěva Duho-
vého parku a Parku Mirakulum. 
Celodenní výlety jsou nabité ak-
tivním programem, který si užívají 
jak děti, tak i jejich rodiče. Výlety 
se realizují za finanční podpory MČ 
Praha-Libuš a MČ Praha 3.

Pod záštitou starosty MČ Pra-
ha-Libuš pana Jiřího Koubka pro-
běhl festival Vietnam vzdálený 
a blízký. Představil vietnamskou 
kulturu, tradiční vietnamské kroje, 
originální vietnamské suvenýry 
a produkty. 

V srpnu se uskutečnil pilotní 
projekt příměstského táboru pro 
děti ve věku 3–6 let Veselý týden 
s Dráčkem v Klubu Junior. České 
a vietnamské děti strávily spo-
lu týden plný aktivit, některým se 
ani nechtělo domů. Věříme, že pří-
městské tábory se zařadí mezi pra-
videlné aktivity MČ Praha-Libuš, 
a to nejen pro děti do 6 let, ale i pro 
školáky ve věku 6–12 let. 

Letos se skutečně povedla akce 
Jablkobraní v parku Kamýk. Spo-
lek Info-dráček měl možnost 
prezentovat na pódiu integrační 
projekt Miss Vietnam České 
republiky a nový projekt „Daruj 
dřeň, daruješ život“. Ve spolupráci 
s restaurací Ho Sen Quan Lotus, 
která získala na letošním Prima 
Fresh Food Festival na Vítkově 
první místo odborné poroty z de-
víti soutěžících restaurací, jsme 
představili pravou vietnamskou 
gastronomii. Ocenění restaurace 
udělila porota složená ze známých 
osobností české gastronomie, jako 
je např. Zdeněk Pohlreich.

Nezapomínáme taky na senio-
ry žijící na Libuši a v blízkém okolí 
a těšíme se na další setkání, které 
navazuje na to loňské. Zaměříme 
se hlavně na zdravou vietnamskou 
gastronomii a léčivé účinky použí-
vaných bylinek.

Na závěr roku připravujeme 
s městkou částí setkání se všemi vě-
kovými kategoriemi, jako je setkání 
se žáky a studenty městských částí 
Praha-Libuš a Praha 12, posvícení se 
seniory, kulaté stoly a vánoční po-

sezení se seniory. Pozvánky na akce 
pořádané MČ Praha-Libuš ve spo-
lupráci se spolkem Info-dráček na-
jdete v časopise U nás, na webových 
stránkách městské části a na face-
bookových stránkách Info-dráček 
a městská část Praha-Libuš.

Těšíme se na setkání s vámi 
a přejeme poklidný a pohodový ko-
nec roku 2016.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně spolku Info-dráček

Foto: archiv Info-dráčku

JAK SE DAŘÍ, INFO-DRÁČKU?
Již pátým rokem realizuje spolek Info-dráček ve spolupráci s městskou 
částí Praha-Libuš kurzy českého jazyka pro Vietnamce. Cílem jazyko-
vých kurzů je běžná komunikace při každodenním styku Vietnamců 
s úřady, u lékaře a základní finanční vědomosti.

Programu, který začal ve 14 hodin, 
předcházely přípravy, které ovlivnilo 
počasí. Zatímco například před dvě-
ma lety hasiči stavěli přístřešky pro 
případ deště, letošní ročník provázelo 
slunné počasí. A protože již mnoho 
dní předtím nepršelo, bylo nutné celý 
prostor skropit kvůli prašnosti. 

Prosluněné odpoledne přivedlo 
na prostranství za statkem čp. 1 ve 
staré Písnici desítky dětí. Připrave-
ný program zahájila městská poli-
cie a její jízdní oddíl, který předvedl 
mimo jiné ukázky reakce vycviče-
ných zvířat na požár nebo střelbu. 
Z dalších dovedností policejních 
koní pak zaujalo například pora-
žení barelů. Po zhlédnutí cvičení 
se děti už nemohly dočkat jízdy na 
koních a ponících, která se konala 
v rámci soutěží, kdy účastníci sbí-
rali razítka. Kromě jízdy bylo mezi 
atrakce zařazeno třeba kresle-
ní nebo chůze s „vejcem“ na lžíci. 
Odměny zaměřené opět na koň-

skou tematiku děti mile překvapily 
a získal je každý z  účastníků.

Po celé odpoledne bylo možné 
prohlédnout si policejní a hasičskou 
techniku, a jak bývá obvyklé, někte-
ré „budoucí hasiče“ nebylo možné 
dostat ven z vysoké kabiny požár-
ního vozu. Malé návštěvníky zaujal 
rovněž skákací hrad. Perlou pro-
gramu pak byla přednáška a ukáz-
ka želv a především hadů, které si 
děti s láskou omotávaly kolem krku. 
Neděste se, skutečně, děti si potěž-
kávaly hady a jejich majitel podával 
k plazům náležitý výklad. 

Když se přiblížila osmnáctá hodi-
na a začaly docházet klobásy, Pod-
zimní dětský den se chýlil ke konci. 
Výborné ozvučení i občerstvení do-
dalo tu správnou atmosféru stále 
ještě letnímu sobotnímu odpoledni. 

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: Matěj Kadlec

PODZIMNÍ DĚTSKÝ DEN V PÍSNICI
Stáj Donja Písnice a SDH Praha-Libuš pořádali v sobotu 10. září již 9. 
ročník Podzimního dětského dne. Pro děti byl připravený bohatý pro-
gram nejen s koňskou tematikou. 
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Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana 
Vránová, DiS.

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

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

SPOLEČNOU CESTOU

http://www.spolcest.cz/spolecnou-cestou
Poskytují též službu Azylové ubytování pro matky s dětmi či rodiny s dět-
mi a Aktivizace rodin, kontakt na vyžádání u mne.
Poradna Spytihněvova ul. 162/4, Praha 2 − Nusle 
pro neobjednané: středa 9−12 / čtvrtek 13−18
pro objednané (objednávat na tel.: 223 011 642):
úterý 10−12, 13−18 / středa 13−16 / čtvrtek 10−12
Poradna Socháňova 27, Praha 5 − Řepy
pro neobjednané: úterý 9−12 / čtvrtek 9−12
Poradna mailem: poradna@spolcest.cz
Odpovědi posílají do 14 dní, je nutno uvést PSČ.
Telefonické konzultace na tel.: 223 011 642:
pondělí 9−12, 13−15 / úterý 10−12, 13−18 / středa 9−12, 13−15
čtvrtek 10−12, 13−18 / pátek 9−12

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY  
S POŠTOVNÍ ADRESOU PRAHA 4 (TEDY I LIBUŠ)

Táborská 500, Praha 4, Nuselská radnice. Nutno přijít osobně a prokázat 
bydliště občanským průkazem.
Každou druhou a čtvrtou středu v měsíci 15−17 hod. Od 14.30 hod si vy-
zvedněte pořadový lístek (max. 20 lidí). Délka porady max. 10 minut. Pouze 
jednorázové porady. Opakovaně se lze poradit pouze ve výjimečných pří-
padech. Vypsané termíny do konce roku 2016: 9. 11., 23. 11., 14. 12., 28. 12.

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ U ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

Česká advokátní komora (ČAK) zajišťuje právní pomoc osobám, které se 
nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem ve 
dvou formách, jednak v rámci právní úpravy obsažené v § 18 odst. 2 záko-
na o advokacii, jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organi-
zováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech.
V prvním případě se jedná o přidělení advokáta k soudnímu jednání po 
podání včasné žádosti k ČAK a splnění podmínek, např. nemajetnosti.
V druhém případě představenstvo České advokátní komory jmenuje regio-
nální představitele a jejich zástupce dle působnosti krajských soudů. Regio- 
nální střediska se mj. podílejí na zajišťování právní pomoci osobám, které 
se nemohou domoci poskytnutí právních služeb advokátem. Pro advokáty 
je povinnost podílet se v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících 
k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odmě-
nu stanovena v čl. 18 usnesení představenstva č. 1/1997 Věstníku, kterým 
se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů.
Praha: Organizováno: Česká advokátní komora – odbor sekretariátu.
Určeno pro žadatele z Prahy a nejbližšího okolí, délka porady obvykle 15 
minut. Nutné objednat se na tel.: 221 729 011 (recepce ČAK).
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8.00–16.45 / pátek 8.00–15.30

Zuzana Vránová, DiS., koordinátorka sociální pomoci MČ Praha-Libuš

PRÁVNÍ PORADNA
Vážení spoluobčané, z důvodu značné přetíženosti dosavadního servisu 
pro bezplatné právní poradenství MČ Praha-Libuš, jsem vyhledala další 
možnosti, kde se lze bezplatně poradit v právních otázkách:

Koordinátora sociální pomoci 
je možné kontaktovat písem-
ně po mailu nebo telefonicky. 

Na podatelně městské čás-
ti nechávejte prosím uzavře-
né obálky s nápisem „k rukám 
paní Vránové“ a uvnitř nezapo-
meňte uvést jméno a kontakt 
na sebe, nejlépe telefon.

Ke komunikaci ohledně 
obecných témat ze sociální 
oblasti byl zřízen sběrný e-
-mail Úřadu městské části Pra-
ha-Libuš, který obhospodařuje 
též koordinátorka sociální po-
moci, ale kopie zaslaných e-
-mailů automaticky informují 
i zástupkyni starosty pro ob-
last sociální a vedoucí odboru 
správního a školství: social-
no@praha-libus.cz. 

Zástupkyní starosty MČ 
Praha-Libuš, která má v kom-
petenci oblast sociální, je paní 
Ing. Lenka Koudelková. Pově-
řenou vedoucí odboru správní-
ho a školství ÚMČ Praha-Libuš 
je paní Jaroslava Hlávková.

Foto: Kryštof Štafl

SOCIÁLNÍ TÉMA − KONTAKTY
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Úřad MČ Praha-Libuš vyhlašuje

výběrové řízení na pozici:

REFERENTA/REFERENTKY

odboru správy majetku a investic

Více informací na: www.praha-libus.cz
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Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016“ 
zaměřeného na integraci cizinců a spolufi nancovaného z více zdrojů: 
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

2. listopadu 2016 
od 9:00 do 17:00 Ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1

9. listopadu 2016 
od 9:00 do 17:00 Ve dvoře za poštou na adrese Libušská 1

16. listopadu 2016 
od 9:00 do 17:00 Ohrobecká

23. listopadu 2016 
od 9:00 do 17:00 K Vrtilce (u prodejny CYKLOEMAP)

DO PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ
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Do kontejnerů je možné odkládat: trávu, listí, větve do průměru 8 cm, 
zbytky rostlin, neznečištěné piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, 
zbytky ovoce a zeleniny, hlínu z květináčů. Možnost štěpkování větví.

Sběr bioodpadu do přistavených kontejnerů 
je pro občany městské části Praha-Libuš zdarma.

SBĚR
BIOODPADU
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K oběma se na stránkách U nás 
v poslední době vyjadřovali také 
představitelé naší městské části. 
První oficiální požadavky na ČEZ, a. 
s., na řešení rizikových záležitostí 
pro městskou část − přístupových 
cest k objektům a dalších − podal 
pan starosta za městskou část 24. 
srpna 2016 (viz U nás 9/2016). Při-
tom dle mého názoru toto mohlo 
být řešeno již dávno, upozorňovala 
jsem ho na to např. před rokem. MČ 
také v minulosti mohla iniciovat 
změnu územního plánu, kterou by 
byly vyloučeny stavební záměry na 
volných sídlištních pozemcích (stá-
vající stav je stejný od roku 1999), 
či zajistit volným pozemkům při-
znaný statut veřejných prostran-
ství. Tím by se snížila atraktivita 
lokality pro případné spekulanty. 
Nyní je velká většina z 6 ha vede-
na jako stavební pozemky, byť za-
tím s omezeným potenciálem. Paní 
místostarostka Adámková vedla 
četná jednání s ČEZ, a. s., která ne-
přinesla pozitivní plody (viz U nás 
10/2016). Je to škoda také proto, že 
o prodeji velkého majetku obvykle 
rozhoduje dozorčí rada ČEZ, a. s., 
kde nejsilnější vládní strana má své 
nominanty.

Podaří se privatizaci zastavit?
V momentě, kdy vyjde tento 

článek, je docela možné, že se ini-
ciativě Moje Písnice a dalším poda-
řilo zastavit rozběhnutou soutěž 
o nového majitele sídliště. Možná 
se podařilo přesvědčit ČEZ, a. s., 
aby byty přednostně nabídl ná-

jemníkům dle kadaňského modelu 
a pozemky převedl výhodně obci. 
Jsem optimista, ale současně do-
statečně racionální, abych vidě-
la, že pravděpodobnost obojího je 
velmi nízká. Iniciativa již oslovila 
všechny klíčové ústavní činitele 
v zemi, uspořádala několik demon-
strací a byla i s panem starostou 
snad ve všech médiích. Nevím, zda 
se ještě objeví nějaký argument, 
který dosud nezazněl. Nebo se 
kauza dostane k uším někoho, kdo 
o ní dosud neslyšel a má možnost ji 
vyřešit. Je pravděpodobné, že ČEZ, 
a. s., bude dál držet legislativně ne-
podkročitelné řešení, a to prodej 
formou veřejné soutěže o nejvyš-
ší nabídku, a pro sebe pohodlnou 
cestu – tedy prodej jednomu kup-
ci, který zaplatí nejvíc. Šance, že 
tímto kupcem bude megadružstvo 
složené z nájemníků prodávaných 
bytů, je dle mého mizivá a pro zú-
častněné riskantní. Má potom ta-
ková situace vůbec nějaké dobré 
východisko?

Řešením může být zapojení 
magistrátu hl. města Prahy

Přestože jsem v minulosti na há-
jení zájmů městské části na sídli-
šti vedení naší radnice opakovaně 
upozorňovala, nedošlo ke konkrét-
ním opatřením v době, kdy ještě 
veřejná soutěž vyhlášena neby-
la. Začala jsem proto po vyhlášení 
soutěže pracovat na nějakém zá-
ložním řešení, které by zohlednilo 
jednak veřejný zájem (prostranství, 
zeleň, přístupy k objektům), který 

jako zastupitelka musím obhajovat 
především, jednak nelehkou situa- 
ci nájemníků. A to těch, kteří by 
rádi a dle mého oprávněně, chtěli 
získat byt do osobního vlastnictví. 
Také těch, kteří z nějakých důvodů 
na koupi bytu nedosáhnou a rádi 
by zůstali v nájemním bydlení za 
relativně chráněných podmínek, 
např. nízkopříjmoví senioři. Oslo-
vila jsem proto Magistrát hl. města 
Prahy, různými cestami a přes růz-
ná politická uskupení, osobně jsem 
jednala s radními MHMP, kluby za-
stupitelů, nechci zatěžovat detaily. 
Pokud nebude veřejná soutěž zru-
šena, ráda bych docílila, aby se ma-
gistrát vyhlášené soutěže účastnil, 
a pokusil se sídliště koupit. Tím by 
byla vyřešena veřejná prostranství, 
která by zůstala v obecních rukách, 
v klidovém „nedeveloperském“ re-
žimu. Magistrát by po odečtení cen 
pozemků, které by mu zůstaly, dál 
pokračoval v prodeji bytů nájemní-
kům. Jeho záměrem, na rozdíl od ko-
merčních subjektů, není tvořit další 
zisk na úkor nájemníků. Na rozdíl 
od ČEZ, a. s., jehož hlavním zájmem 
je generovat zisk pro své akcioná-
ře, veřejnoprávní subjekt se ohlíží 
především na vyrovnanost příjmů 
a výdajů s ohledem na daňové po-
platníky. To je úplně jiná strategie, 
než jakou uplatní jakýkoliv soukro-
mý subjekt, který soutěž vyhraje. 
Zájmem magistrátu by také mělo 
být budovat si určité portfolio ná-
jemního bydlení. V našem případě 
pro nájemníky, kteří ze sociálních 
důvodů nedosáhnou na privatizaci. 
Magistrát zřejmě nebude Bakala 2, 
každý veřejnoprávní subjekt je pod 
větší veřejnou kontrolou než akcio-
vé či jiné komerční společnosti. My-
šlenka, aby se soutěže účastnil, je 

z právního hlediska možná a nevy-
žaduje změnu pravidel již vyhláše-
né soutěže. Navíc má nyní dostatek 
investičních prostředků, jak mi po-
tvrdila náměstkyně primátorky, aby 
naší městské části tímto způsobem 
pomohl. Domnívám se, že pokud se 
nepodaří privatizaci zastavit, může 
to být možným dobrým řešením. 
Ideální řešení zřejmě není na skladě. 

Spojit síly s nájemníky pro 
prosazení „záložní varianty“

Děkuji všem, kteří mi pomáha-
jí vyjednávat toto záložní řešení. 
Můj návrh se nevylučuje s aktivi-
tami iniciativy Moje Písnice, pouze 
hledám variantu pro případ, že se 
v momentě, kdy čtete tento článek, 
nepodařilo ČEZ, a. s., přesvědčit 
o přímém prodeji bytů nájemníkům 
a převodu veřejných prostranství 
obci. Je proto potřeba pokračovat 
v jednáních, vnitřní procesy ma-
gistrátu neumožňují rozhodnu-
tí z týdne na týden, pokud vůbec 
k rozhodnutí pomoci Písnici do-
jde. Zatím mému návrhu vyjádřil 
podporu klub Trojkoalice a Pirátů, 
to pro prosazení nestačí, jednání 
ale nejsou u konce. Další otázkou 
je, zda magistrát pak ve vyhláše-
né soutěži uspěje. Nicméně si my-
slím, že je vhodné se o to pokusit. 
Budu ráda, když se společnými si-
lami podaří najít pro sídliště Písni-
ce řešení, ať již v tom, že zůstane 
ve veřejných rukách (např. magis-
trátu) s následnou privatizací bytů 
nájemníkům, nebo se podaří pře-
svědčit ČEZ, a. s., aby vyhlášenou 
soutěž ještě přehodnotil.

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

zastupitelka MČ Praha-Libuš

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – LOKALITA S OTAZNÍKEM (2)
O sídlišti Písnice bylo v poslední době napsáno hodně. Ráda bych odká-
zala čtenáře také na článek z březnového čísla U nás (3/2016), kde jsem 
na možnou privatizaci sídliště a s ní spojené problémy časně upozornila. 
Věc má dle mého dvě roviny – veřejná prostranství a osud nájemníků.

Iniciativa Moje Písnice, která usiluje o možnost prodeje bytů společnosti ČEZ 
na sídlišti Písnice přímo nájemníkům těchto bytů, vyslala své zástupce k mi-
nistrovi financí, ten je přijal 14. září a přislíbil, že se záležitostí bude zabývat. 
Dne 18. září zveřejnila iniciativa na svém webu oznámení o vývoji situace. Na 
náměstíčku na sídlišti Písnice se 26. září sešla další demonstrace na podporu 
požadavků nájemníků. Následně demonstraci (skoro) před Ministerstvem 

financí svolala Moje Písnice na 17. října a zároveň zveřejnila na webu otevřený 
dopis ministrovi financí. Následně vydala tiskové prohlášení, kde konstatuje, 
že ministerstvo financí s nájemníky nekomunikuje, rekapituluje situaci a shr-
nuje požadavky nájemníků. Více na: www.mojepisnice.wordpress.com. (red)

Foto z demonstrace 26. září: Kryštof Štafl 

MOJE PÍSNICE: CO SE UDÁLO V POSLEDNÍ DOBĚ
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Před více než půl stoletím byla 
vyřčena tato slova: „Nejradě-
ji bych napsal, že pro mateřské 
školy bychom měli mít nejlepší 
učitelky ze všech školských kate-
gorií a školských stupňů, třebaže 
se tento požadavek může zdáti 
přemrštěný. Ale není přemrště-
ný, jestliže pochopíme, jak velký, 
odpovědný a obtížný úkol svěřu-
jeme učitelkám mateřských škol. 
Pokazí-li něco učitel u žáka de-
setiletého, dvanáctiletého, lze 
to ještě napravit. Ale počíná-li si 
nemoudře vychovatelka dítěte ve 
věku předškolním, nikdo nikdy již 
nenapraví chyby, jichž se dopus-
tila.“1

Nároky na učitele se jednoznač-
ně zvyšují na všech stupních vzdě-
lávání. Tlak je veliký a stát nám 
jaksi zapomíná pomáhat. Dokud 
budou školy financované dle po-
čtu žáků, nemůžeme se divit ře-
ditelům škol, že se snaží mít třídy 
plné. Reforma financování regio- 

nálního školství by měla přijít 
v roce 2018, uvidíme.

Mateřská škola Mezi Domy se 
ale pomoci dočkala dříve. Vzhle-
dem k tomu, že je u nás větší pro-
cento dětí s odlišným mateřským 
jazykem, dále jen „OMJ“, bývalá 
paní ředitelka Irena Procházková 
vstoupila v roce 2014 do rozvojo-
vého programu MŠMT a požádala 
o zřízení funkce asistenta pedago-
ga pro naši mateřskou školu.

Máte-li ve třídě děti s OMJ, 
práce je o to náročnější. Děti vám 
nerozumí, komunikace je obtíž-
ná. Integrace je dlouhodobý pro-
ces. A dle mého názoru je model, 
kdy ve třídě mateřské školy je 
stálý asistent pedagoga, ten nej-
lepší. Mělo by to být samozřejmé, 
protože 28 dětí a jeden dospělý je 
nesmysl.

Rozvojový program stále trvá, 
žádost se podává vždy na určité 
období a v současné době máme, 
vzhledem k počtu dětí s OMJ, po-

voleno pět asistentů. Až sem vše 
vypadá růžově. Nevím, jak MŠMT 
vypočítalo finanční dotaci, ale 
na jeden celý úvazek dostanete 
11 100 Kč hrubé mzdy. 

Takže, požadujete vzdělané-
ho, kvalitního asistenta pedagoga 
a nabídnete mu 11 100 Kč měsíč-
ně? Často se stane, že ředitel školy 
za tyto peníze nesežene asistenta 
žádného, natož kvalitního a dotaci 
ministerstvu vrací.

Nám pomáhá MČ Praha-Libuš. 
Mzda asistentů je dofinancována 
z projektů financovaných MV ČR 
na podporu integrace. Ale ani tady 
to není jednoduché. A letos jsem 
se hodně bála, zda finance budou 
a zda systém, který opravdu pomá-

há, neskončí. Troufám si tvrdit, že 
jako lvice se za nás prala paní Ing. 
Šárka Fruncová Vlčková se svým 
týmem a my jedeme dál.

Ale také si troufám tvrdit, že asi-
stenti pedagoga by měli být samo-
zřejmostí v každé třídě mateřské 
školy, že není v pořádku taková po-
četní převaha dětí a že je opravdu 
nejvyšší čas začít rozumně uvažovat. 

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

ASISTENT PEDAGOGA NENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
SAMOZŘEJMOSTÍ
V běžné mateřské škole v České republice bývá na jednu třídu zapsáno 
až 28 dětí, o třídu se starají dvě paní učitelky. Práce je to velmi náročná 
a dělat ji rozhodně nemůže každý. Nejoblíbenějším učitelem bývá ten, 
který dokáže dát pravidla, má erudované nároky, ale současně má děti 
rád. Počítá s nimi. Děti cítí jistotu a lásku. 

1 |  VRÁNA, S.: Česká mateřská škola do 
nového údobí. Brno: Ústřední učitelské 
nakladatelství a knihkupectví, 1946, s. 41.

Goltz: Rod Golčů má pro Kunratice zá-
sadní význam. Roku 1728 přikupují Še-
berov, Hrnčíře i Chodov a nově staví na 
Libuši (snad čp. 1). Roku 1736 je posta-
vena nová fara (snad na místě původní) 
a dokončena přestavba původně ranně 
gotického kostela sv. Jakuba Většího na 
skvostný barokní. Autor přestavby není 
jistý, uvažuje se o V. Špačkovi, T. Haffe-
neckerovi i K. I. Dietzenhofferovi atd. 
Dobrou hospodářkou je i dcera původní-
ho majitele baronka Marie Josefa. Ta vě-
nuje půdu na nový hřbitov, staví u cesty 
na Libuš (tam, kde je nyní supermarket 
Penny) populární sochy tří svatých (Kris-
ta, Panny Marie a sv. Jana).
Také věnuje kostelu roku 1772 nový 
zvon. Kunratice se za panování Gol-
čů staly přímo ukázkovým panstvím, 
možná i proto je již v r. 1754 navštěvu-
je i sama císařovna Marie-Terezie. Ta si 
zřejmě tehdy prohlédla i Libuš.

1795 – Kunratice kupuje Karel Clam-
-Martinic. Roku 1801 je prodává Anto-
novi Josefu Korbovi.
Korbové: Rodina německého půvo-
du. Roku 1636 se usadili poblíž sv. Jiljí 
v Praze s konvářskou živností, dobře se 
zavedli a zbohatli. Roku 1792 je magist-
rátní rada František Konrad Korb pový-
šen do rytířského stavu. Měl dva syny, 
Jana Gottfrieda a Antona Josefa, jenž 
se právě ujal Kunratic. Oba dodávali 
výstroj rakouské armádě a díky napo-
leonským válkám velmi zbohatli. Dne 
15. 9. 1814 byli povýšeni do rytířského 
stavu s predikátem „z Weidenheimu“. 
Syn Antonína Josefa Karel Fridrich se 
ujímá Kunratic již roku 1806 a přikupu-
je i dvory Záběhlice a Roztyly.
V r. 1864 dědí Kunratice jeho syn 
Ludwig, druhý syn pak ostatní dvory; 
oba jsou do šlechtického stavu povýše-
ni 20. 7. 1867.

Ludwig umírá 20. 12. 1895 a Kunratice 
přejímá poslední baron inž. Karel Korb 
z Weidenheimu; ten se však stále hlá-
sí k německé národnosti, a je tedy roku 
1945 odsunut z území republiky.1

Roku 1866 za války s Pruskem, po bitvě 
u Hradce Králové, kraj obsazuje prus-
ká armáda, lidé si schovávají cennos-
ti v lese u ruin Nového hradu. Vypuká 
poté i cholera. Roku 1881 jsou ruiny 
Nového hradu jako nebezpečné strže-
ny. Roku 1930 se od Kunratic odtrhává 
Libuš, ale ještě do r. 1950 zůstává část 
pozemků Libuše jako tzv. „kunratická 
enkláva“ pod Kunraticemi, vyrovnání 
bylo schváleno obecním zastupitel-
stvem již v r. 1939, ale pro neklidné vá-
lečné prostředí se pozdrželo.

Jaroslav Melichar

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE: HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (6)
Na historické 
okružní procházce 
pokračujeme v ná-
vštěvě Kunratic. 
Geografickým cí-
lem seriálu je Libuš, 
kam dorazíme přes 
Písnici. Začali jsme 
v Modřanech, po-
kračovali přes Ko-
mořany, Cholupi-
ce, Točnou, Závist 
a Lhotu, Dolní Bře-
žany, Libeř, Zvoli, 
Hodkovice, Jeseni-
ci, Zlatníky a Ves-
tec. V následujících 
měsících ještě na-
hlédneme do his-
torie dalších obcí 
a míst povětšině 
důvěrně známých 
jmen: Hrnčíře, Še-
berov, Chodov, 
Michle, Nusle, Pan-
krác, Krč a Lhotka.

KUNRATICE (ČÁST DRUHÁ)

1  /Zeman, str. 29
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TROCHA HISTORIE
Nechala ho vystavět zbožná hra-

běnka Golčová, tehdejší představi-
telka kunratické vrchnosti. Původ-
ně zde byl jen dřevěný kříž s kle-
kátkem, po jehož stranách stávaly 
pískovcové barokní sochy vysoké 
asi 2,1 m. Vlevo to byl sv. Jan Křtitel 
a vpravo sv. Marie. Později byl kříž 
nahrazen kamenným a stejně jako 
sochy umístěn na podstavec. Ko-
lem soch byly vysazeny lípy.

V této podobě již máme sousoší 
zachycené na fotografiích. Tři svatí 
stáli na levé straně Dobronické silni-
ce ve směru na Libuš. Ovšem ve dru-
hé polovině 20. století se sochy zača-
ly rozpadat, snad pro poškození van-
daly a auty, a dokumentace z roku 
1962 nám ukazuje už jen torza soch 
bez centrálního kříže. Zdevastované 
sochy pak v 70. letech zmizely úpl-
ně. Víme jen, že některé fragmenty 
si rozebrali místní, z původního sou-
soší je dnes například známo uložení 
dlaně s prsty jedné ze soch.

PŘÍPRAVY A NÁVRHY
V paměti však Tři svatí zůstali 

nejen v názvu blízké autobusové 
zastávky. A tak se o obnově souso-
ší, zvané též kalvárie (což znamená 
buď místo velkého utrpení, nebo 
v našem případě místo s umělec-
kým zobrazením ukřižování Ježíše 
Nazaretského), uvažovalo již řadu 
let. S myšlenkou obnovy přišel 
kunratický místostarosta Václav 
Chalupa, který se však dokončení 
a vztyčení sousoší nedožil.

Práce byly svěřeny akademické-
mu sochaři Janu Hendrychovi, kte-
rý za dva roky vytvořil několik skic 
a tři hliněné modely, které 14. ledna 
2015 předvedl kunratické radnici. 
Sousoší také odlil do francouzské-
ho cementu, který pro tento účel 
zvolil. Jak sám říká: „Určitě nebudu 
pochválen, mně bude nadáváno, 
že jsem staromilec, ale nejsem, já 
jsem se držel zadání. A to mi zcela 
určovalo můj způsob práce.“

Protože původní sousoší stálo na 
té straně silnice, kde v současnosti 
je obchodní centrum Kunratice, za-
čalo se hledat místo nové. A našlo se 
na protějším rohu křižovatky, opět 
ve směru na Libuš. „Nakonec jsme 
se dohodli na tomto řešení, že to 

bude vlastně monumentální reliéf- 
ní mříž, která bude situovaná na 
tento velice dopravně rušný objezd, 
a tady že vznikne takové zátiší,“ vy-
světluje sochař. Starostka Prahy-
-Kunratic Lenka Alinčová k jeho slo-
vům dodává: „Máme územní roz-
hodnutí na parčík, takže budeme 
shánět peníze na jeho vybudování.“

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
Ve čtvrtek 15. září 2016 v 16 ho-

din se za slunečného počasí sešlo 
mnoho lidí z Kunratic i Libuše, aby 
se zúčastnili slavnostního požeh-
nání sousoší od pražského arci-
biskupa kardinála Dominika Duky. 
Ten popřál místním, aby sousoší 
sloužilo jako duchovní zastávka 
a protiklad nákupnímu centru s ko-
merčním zaměřením. „V poslední 
době je to také dané demografic-
kým vývojem a dalšími okolnostmi, 
že více stavíme chrámů konzumu 
a chrámů peněz než těch chrámů – 
a nejedná se o kostely, ty máme –, 
ale těch chrámů v lidských srdcích.“

Administrátor kunratické far-
nosti Vojtěch Smolka pak zazpíval 
žalm Blahoslavená jsi, panno Marie. 

Závěr odpoledne proběhl na 
kunratické radnici, kde bylo při-
praveno drobné občerstvení a také 
možnost volně diskutovat s arci-
biskupem kardinálem Dominikem 
Dukou. Libušský starosta Jiří Kou-
bek využil této příležitosti k po-
zvání pana arcibiskupa k chystané 
slavnosti při přenesení křížku ve 
staré Písnici. 

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: Matěj Kadlec

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

U TŘÍ SVATÝCH
Křižovatku cest Vídeňská Do-
bronická a k Libuši, která leží 
nedaleko za libušským katastrem 
v Kunraticích, zdobilo od 18. stole-
tí sousoší zvané U tří svatých.

Jak vidno, nejedná se o kopie barokních 
soch Tří svatých, autor volně pojaté re-
konstrukce profesor Jan Hendrych vnesl 
do díla své umělecké představy.

Karel, jenž má svátek 4. 11., je 
jménem našeho nejslavnějšího pa-
novníka, Karla IV., který se ale na-
rodil r. 1316 jako Václav. Jak se z něj 
Karel stal? V r. 1323 byl svým otcem, 
králem Janem Lucemburským, ode-
slán – ano, proti vůli své matky, krá-
lovny Elišky Přemyslovny − na vý-
chovu ke švagrovi, francouzskému 
králi Karlu IV., zvanému „Sličný“. 
Právě ten mu, při svátosti biřmová-
ní, dal své vlastní jméno Karel, a to 
pak bylo dále používáno. Toto jmé-
no mělo v nejvyšších kruzích západ-
ní Evropy dlouhou tradici a sám náš 
král Karel IV. se po celý život hlásil 
k odkazu dávného císařského před-
chůdce – Karla Velikého; ten se na-
rodil v r. 747 a stal se postupně krá-
lem franckým (r. 768), později císa-
řem římským (od r. 800), byl obno-
vitelem císařství v jeho pozměněné 
středověké podobě. Oblíbeným 
městem se mu staly Cáchy (Aachen) 
v dnešním Německu. Vraťme se ale 
k našemu Karlu IV. (IV. – čtvrtý císař 
jménem Karel). Ten byl po zmíně-
ném biřmování zasnouben s dcerou 
strýce francouzského krále, hrabě-
te Karla z Valois, známou Blankou 
z Valois (1329−1348), jež se stala 
jeho první manželkou. Po mládí, kdy 
bojoval v zájmu otce hlavně v Itálii, 
se s jeho svolením ujal správy Mo-
ravy. Českým králem se stal r. 1346, 
říšsko-německým pak v r. 1348. 
Po smrti Blanky se jeho další že-
nou stala Anna Falcká (1329−1353), 
po ní Anna Svídnická (1339−1362), 
matka Václava IV., a jeho čtvrtou 
(a poslední) manželkou se pak sta-
la Eliška (Alžběta) Pomořanská (cca 
1346−1393), známá svou silou i z fil-
mu Noc na Karlštejně. Císařem byl 
Karel IV. korunován r. 1355, jeho 
úmrtí si pak připomínáme rovněž 
v listopadu – zemřel 29. 11. 1378. 
O Karlovi IV. se zmiňuji proto, že 
jako všem známý a všemi uznáva-
ný „Otec vlasti“ si takovou zmínku, 
zvláště v letošním jubilejním roce 
(700 let od jeho narození), jak jsem 
přesvědčený, zaslouží.

11. 11. oslavují Martinové, jejichž 
jméno je připomínkou sv. Martina 
z Tours biskupa proslaveného tím, 
že si rozpáral oděv, aby část dal po-
třebnému chudákovi. Jeho jme-
novec, Martin ze Stranowa, zasáhl 
do života našich předků tím, že byl 
poručníkem dcer bývalého majitele 
Písnice a Cholupic p. Zikmunda Ven-

celíka a právě na jeho popud došlo 
v r. 1521 k prodeji těchto vsí Mikuláši 
Hýzrlemu z Chodů. Němci od Chebu 
a rod Hýzrlů pak byli po zbytek 16. 
století určujícím prvkem zdejšího 
kraje, zvláště když v r. 1541 přikoupili 
i sousední Kunratice. Ledasco zve-
lebili, ale oblíbení zde příliš nebyli, 
avšak o tom více až někdy příště.

19. 11. slaví Alžběty. Jméno bylo 
oblíbené zvláště v Uhrách, odtud 
pocházela i sv. Alžběta (1207−1231), 
která byla dcerou uherského krá-
le Ondřeje II. a ženou lantkrabího 
Ludvíka IV. Durynského. Svatoře-
čena byla již r. 1235. Právě paní Alž-
běta Koldová, žijící na přelomu 17. 
a 18. stol., žena prvního libušského 
hostinského, kterého známe jmé-
nem, pana Daniela Koldy, byla pro 
obyvatele Libuše i Písnice jistě vel-
mi váženou osobou. Známe několik 
zápisů o tom, že chodila za kmotru, 
a to tehdy nebyla pouhá formalita, 
ale skutečná celoživotní pocta i zá-
vazek. Např. v r. 1702 byla kmotrou 
holčičky Ewy z Písnice a r. 1703 
Máří Magdaleny od tamtéž. Když si 
jí naši předkové tak vážili, a zřejmě 
i p. Daniela pro poctivé šenkýřství, 
věřme jim a paní Alžbětě věnujme 
tedy alespoň naši vzpomínku.

25. 11. oslavují Kateřiny, pojme-
nované na památku křesťanské 
světice, která odmítla odřeknout 
se své víry a byla umučena r. 308. 
Místo, kde ji měli andělé pohřbít – 
na hoře Sinai v Egyptě –, je též mís-
tem, kde stojí jí zasvěcený klášter, 
který je zároveň nejstarším kláš-
terem vůbec. Paní Kateřina (v orig. 
zápisu Kaczca) je nám známa z nej-
staršího záznamu jménem zmiňu-
jícího obyvatelku Libuše, poříze-
ném 3. 5. 1388, ve kterém p. Ješko 
(Jan) z Libuše, její manžel, odkazuje 
kšaftem (závětí) paní Kaczce znač-
nou sumu 100 kop grošů ze svého 
majetku na Libuši. Zmíněný zápis 
je pikantní tím, že p. Ješko tam 
dodává, že pokud by jeho majetek 
této hodnoty nedosahoval, má se 
doplnit (jak chytré, že…) z majetku 
jeho bratra Ctibora (Stiboria), též 
z Libuše.

Tolik tedy listopadové střípky 
z naší historie a dovolte mi je uza-
vřít tím, že všem našim Karlům, 
Martinům, Alžbětám i Kateřinám 
popřejeme srdečné: Všechno nej-
lepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY – LISTOPAD
Nastal listopad, měsíc, v němž oslavuje svůj svátek hned několik oblíbe-
ných jmen. Dovolte mi zastavit se u některých z nich, vybírám alespoň 
jména Karel, Martin, Alžběta a Kateřina. Povězme si tedy něco o někte-
rých jejich dávných držitelích.
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A právě tady, v posledním jakž 
takž svobodném ročníku 1969, vy-
cházel seriál Z análů patafyziky. 
Mimochodem ve dvojčísle 5/6 vy-
šel snad první obsáhlý monogra-
fický příspěvek pánů Smoljaka a 
Svěráka o Járovi Cimrmanovi. Jak 
říká Zdeněk Svěrák, těžko se střílí 
vedle, když chceme říct, čím vlast-
ně Jára Cimrman byl. Byl bezesporu 
i prvním a je dosud nejvýznamněj-
ším českým patafyzikem…

Díky tomu seriálu se mohl do-
mácí čtenář v dostačující míře se-
známit s hnutím nejen internacio- 
nálním, ale přímo hranic neznají-
cím. Se základními patafyzickými 
axiomy, z nichž podle mne nejlépe 
patafyziku vystihuje Möbiova pás-
ka (také Möbiův pás, Möbiův pásek 
nebo Möbiův list), plocha, která má 
jen jednu stranu a jednu hranu. 
Protože orientace plochy Möbiovy 
pásky není možná, patří mezi ne-
orientovatelné plochy. K vytvoření 
stačí vzít delší a užší pruh papíru, 
jehož jeden konec se jednou příčně 
přetočí (jedna půlotáčka) a slepí se 
s druhým koncem. Nevznikne tak 
běžný prstenec se dvěma strana-
mi, ale kupodivu objekt, který je 
sice trojrozměrný, má však jen jed-
nu jedinou stranu (rub a líc na sebe 
navzájem navazují, jedno přechází 
v druhé). Má tedy ve skutečnosti 
jen líc (nebo jen rub). Pásku podob-
ných vlastností též získáme, pokud 
počet příčných přetočení jednoho 
konce pásky vůči druhému bude 
lichý. Pokud je Möbiova páska 
uprostřed podélně rozstřižena, 
vznikne jeden dlouhý, několikrát 
protočený proužek. Pokud není 
Möbiův proužek rozstřižen 

uprostřed, ale u okraje, vzniknou 
dva do sebe vpletené proužky, 
jeden dvakrát delší než původní 
proužek bez vlastností Möbiova 
proužku, druhý s jeho vlastnostmi. 

Jako je ve své jednoduchosti slo-
žitá tato páska, je právě tak složi-
tě jednoduché patafyzické hnutí. 
Reprezentuje je především Kole-
gium patafyziky, které bylo zalo-
ženo roku 1948 v Paříži jako spo-
lečnost věnující se erudovanému 
a neužitečnému výzkumu. Funkci 
stálého předsedy Kolegia zastává 
fiktivní dr. Faustroll, třetí nesmr-
telná Jarryho literární postava. 
Významnými členy Kolegia jsou i ti, 
kteří již reálně nejsou, např. Ray- 
mond Queneau, Boris Vian, Eugène 
Ionesco, Joan Miró, Man Ray, Max 
Ernst, Julien Torma či Groucho, 
Chico a Harpo Marxové.

Také u nás, v Čechách, patafy-
zická tradice žije. Nakladatelství 
Clinamen vydalo např. roku 2004 
v redakci Radima Kopáče antolo-
gii české patafyziky Hovnajs (ISBN 
80-903493-0-7) se zasvěcenou 
předmluvou Vkladimíra Boreckého 
a účastí některých více méně reno-
movaných autorů (Svatava Anto-
šová, Pavel Řezníček), která ovšem 
svou celkovou úrovní nedosahuje 
obvyklých patafyzických kvalit, 
některé příspěvky bych dokonce 
neváhal označit za pornografii.

Všechno má zkrátka své meze. 
I ta patafyzika. A tak se příští knih-
kupectví už bude tradičně věnovat 
Vánocům a tomu, co s nimi knihku-
pecky souvisí...

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (122)
DOVOLTE MI,
…vážení čtenáři, abych se ještě jednou a naposled odvrátil od aktuálních 
knihkupeckých záležitostí (ty můžete nakonec sledovat sami ve správně 
zvolených informačních médiích a já vás na ně budu, slibuji, upozorňo-
vat i nadále) k patafyzice. Vzpomněl-li jsem v letním dvojčísle edici Čtení 
na dovolenou, vzpomenu tentokrát ještě jeden dávný odeonský projekt 
– dvouměsíčník Světová literatura, který v 60. letech pod kultivovanou 
redakcí zosobňovanou např. anglikanistou Josefem Škvoreckým a spol. 
pomáhal udržovat kontinuitu tehdy ještě československého literárního 
života s děním světovým, aby v letech normalizace orientovav se nově na 
literaturu východnější, ne nezajímavou, ale literárnímu vkusu nenormali-
zovatelných čtenářů nevyhovující, zašel v 80. letech na úbytě.

FEJETON

O BLUDNÉM PATNÍKU
Je nemálo pověstí a pohádek, kde se vyskytuje bludný kořen či 

kámen. Kdo jej překročí, nebo na něj šlápne, zabloudí.
Na takový kořen můžeme narazit v lese, ale může to být i malý 

háječek. A vůbec nejlepší je u močálu. Nejenže člověk ztratí orien-
taci, ale za přispění zlovolných divoženek se úplně utopí.

Někteří z nás, kdo občas autem zajedeme do Karlína, určitě pře-
jeli bludný kámen, aby se v systému jednosměrek beznadějně za-
motali a jezdili kolem dokola. V jedné českobudějovické pověsti se 
bludný kámen dokonce nachází na náměstí Přemysla Otakara II., 
kdo jej překročí, nikdy se domů nevrátí. Myslím, že jeden takový 
(o)bludný balvan můžeme najít také na jednom z pražských hradů.

A tak jsem si řekl, proč bychom v naší městské části nemohli mít 
něco podobného. Abychom však nekopírovali jiná města, navrhuji 
vytvořit bludný patník. Výhodou takového patníku je, oproti ko-
řenům a kamenům, že by se mohl přemisťovat z místa na místo. 
Jednou by mohl stát před radnicí, jindy zase před školou, adeptem 
na umístění by také mohlo být sídliště v majetku ČEZu. Navíc by se 
určitě připojila veřejnost, která zajisté bude schopna najít ta nej-
lepší místa pro postavení bludného patníku.

Martin Zikeš

Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Ulice (viz 1. tajenka) je pojmenována podle vsi, jež se nachází poblíž 
Dolních Břežan. Vznikla za vlády Přemysla Otakara II, kdy se zde zača-
lo s odlesňováním. První písemná zmínka pochází nejspíše z roku 1356. 
Z pamětihodností si zasluhuje pozornost pouze zvonička na návsi. Na-
cházela se zde památkově chráněná roubená stodola, která však byla 
v roce 2016 zničena požárem.

Ulice se před připojením Libuše k Praze v roce 1968 původně jmeno-
vala (viz 2. tajenka).

a b c d e

Mimo 1

Druh vlny (z angorské kozy) 2

Lid 3

Dívčí jméno (23. března) 4

Babička 5

Zaniklá ves mezi Malou Stranou a Smíchovem 6

Vodní pták (též Čechovovo drama) 7

Profesionální jezdec na koních 8

Skalisko 9

5a 3d 8a 7d 4d 4a 3a 1e 2a 7c 8b 4b 2d

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 19.
Připravil Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (8)
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SYNDROM DEMENCE

Trpí v okruhu vašich blízkých ně-
kdo demencí? Pečujete o něj a ne-
víte jak dál? Obáváte se, zda sami 
nepociťujete příznaky tohoto one-
mocnění?

Stále více ověřených studií ze 
zahraničí i České republiky nazna-
čuje možnou souvislost s imunit-
ním stavem našeho těla, hovoří 
dokonce o nezanedbatelné roli pů-
sobení a dopadu některých druhů 
virů. Po celém světě vznikají další 
a další projekty s možným variant- 
ním testováním léků − ale kde je 
ona skutečná příčina? Na tuto 
otázku odpověď dosud neznáme, 
ale stále více a více se potvrzuje, 

že nejlepším způsobem boje proti 
této zákeřné chorobě, Alzheimero-
vě nemoci, se jeví včasná prevence.

Vážení spoluobčané, dovolte, 
abychom vás pozvali k diskusi na 
toto téma. Odpovědi na vaše otáz-
ky z celého spektra této závažné 
problematiky přijde zodpovědět 
MUDr. Helena Nováková z České 
alzheimerovské společnosti.
Kdy? V úterý 15. 11. / 10:00–12:00
Kde? Učebna Akademie seniorů na 
MČ Praha-Libuš, objekt Klubu Ju-
nior − přízemí, ul. Na Okruhu 395/1 
na sídlišti Písnice 

Srdečně zveme!

Ing. L. Koudelková, zástupkyně 
starosty pro oblast sociální, vzdělá-

vání, školství a tělovýchovy

POZVÁNKA PRO VEŘEJNOST

BAIONŠÓMJÓ 20. LISTOPADU 
V 18:00 HODIN

Baionšómjó (japonsky 倍音声明; 
anglicky overtone chanting) je cvi-
čení pocházející od mnichů školy 
Ňingmapa, nejstarší školy tibetské-
ho buddhismu (Vadžrajána). Prakti-
kovat jej může každý. Během cvičení 
obracíte mysl do svého nitra a mů-
žete dosáhnout silného duchovního 
očištění (misogi). Po cvičení se cítíte 
svěže, vyrovnaně a s jasnější myslí.

O nás
Jsme otevřená skupina lidí se zá-

jmem o meditaci a dechová cviče-
ní. Baionšómjó jsme měli možnost 
praktikovat pod vedením Tada sen-
sei na stážích v Itálii (viz foto). Naše 
skupina nemá žádný náboženský 
podtext ani komerční charakter. 

Dovolujeme si pozvat ty z vás, 
kteří by se chtěli blíže seznámit se 
cvičením Baionšómjó na podzimní 
společnou lekci v neděli 20. listo-
padu v 18 hodin do Klubu Junior, 
Na Okruhu 395/1 v Praze-Libuši.

Informace pro účastníky
– přineste si s sebou malý polštář, 

zafu, nebo osušku, na které mů-
žete pohodlně sedět

– vezměte si pohodlné oblečení
– cvičíme naboso nebo v ponož-

kách
– v neděli začneme v 18:00 krát-

kou rozcvičkou a po ní bude ná-
sledovat meditace asi 30 minut

– po usednutí se skupina propojí 
dotykem dlaní a následuje reci-
tace vsedě

– akce je zdarma

Při vlastním cvičení je důležité
– sedět pohodlně a s rovnými zády
– nesnažit se sevřít hrdlo nebo vy-

tvořit vibrato a podobně (je dob-
ré si uvědomit, že baionšómjó 
není zpěv)

– zvuk vydávat přirozeně a nesna-
žit se překřičet ostatní

Na setkání se těší:

Michal Hájek, lektor
Foto: Michal Hájek

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

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.

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

PRODLOUŽENO DO 30. 11. 2016

inzerce
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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

Vstupné: Cvičení, tvoření, angličtina: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč /10 
vstupů) / Montessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1 100 Kč / 10 vstupů)

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí 9:30−11:30  
Cvičení pro děti (1,5−4)
Pondělí 16:30−18:00  
Angličtina (4−7)
Úterý 9:30−11:30  
Montessori herna (1,5−4)
Úterý 16:30−18:00  
Montessori herna (4−8)
Středa 9:30−11:30  
Tvoření pro děti (1,5−4) i pro maminky
Čtvrtek 9:30−11:30  
Montessori herna (1,5−4)

LISTOPAD 2016  
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Na všechny jednorázové akce je nutná 
rezervace přes web či SMS.

Středa 2. 11.  9:30−11:30 
Průmyslový cukr – jed a droga záro-
veň
Středa 2. 11.  16:30−18:00 
Odpolední půlhodinové konzultace 
s MUDr. Jaroslavou Megovou
Čtvrtek 3. 11.  19:30−21:30 
Montessori kurz pro rodiče − Večer č. 
2: Praktický život „Pomoz mi, abych 
to dokázal sám.“

Pondělí 7. 11.  od 16:30 a 17:00 
Lampionový průvod s opékáním špe-
káčků
Středa 9. 11. a 30. 11.  16:30−17:30 
Hudební radovánky
Středa 16. 11.  9:00−11:30 
Škola ženskosti – Seminář č. 2: Krásná 
tvář, ale ne maska I
Středa 23. 11.  od 16:30 
Výroba adventních věnců
Čtvrtek 24. 11.  19:30−21:30 
Montessori kurz pro rodiče – Večer 
č. 3: Smyslová výchova „Vidět – cítit – 
osahat si – prožít. Porozumět – vědět 
– použít!“

V prosinci se můžete těšit například 
na Mikuláše (5. 12.) nebo na zdobení 
perníčků (7. 12.).

Kompletní nabídku programu Rodinné-
ho centra Kuřátko včetně všech detailů 
a případných změn naleznete na našem 
webu www.rckuratko.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Činnost spolku Rodinné centrum Ku-
řátko finančně podporuje městská část 
Praha-Libuš, za což mnohokrát děku-
jeme.

Za celý tým Rodinného centra  
Kuřátko Ivana Vrablcová

Zveme srdečně všechny seniory 
na krásná odpoledne v našem 
klubu.

PROGRAM KLUBU
1. 11.  Pokud se přihlásí ale-
spoň deset osob, uskuteční 
se návštěva senátu. Přihlášky 
v klubu. Odjezd ve 12:00 hodin 
MHD. Bude upřesněno v klubu.
8. 11.  První přednáška z Aka-
demie Policie ČR na téma: 
Obecná bezpečnost seniorů. 
Zveme celou seniorskou obec 
z Libuše a Písnice. Nenechte 
si ujít.
15. 11.  Podzimní výlet do Svi-
jan s prohlídkou zámku, mlýna 
a exkurze do pivovaru, plánuje-
me i oběd. Odjezd v 8:00 hodin 
od Eimů. Přihlášky v klubu u p. 
Vladykové, tel.: 604 731 127.
22. 11.  Druhá přednáška 
z Akademie Policie ČR, téma: 
Bezpečnost domova pro senio- 
ry. Zveme opět celou senior-
skou obec z Libuše a Písnice.
29. 11.  Debata o současném 
dění ve světě a jeho důsledcích. 
S některými články uveřejněný-
mi v novinách seznámí p. prof. 
Randová. Tato odpoledne bývají 
velmi zajímavá.

6. 12.  Naplánovaný výlet 
na zámek Jemniště s prohlíd-
kou, posezením, občerstvením 
a hudbou. Na předvánoční po-
sezení srdečně zve výbor klu-
bu. T. č. zájezd zaplněn v počtu 
53 osob. Odjezd v 10 hodin od 
Eimů. Jakékoliv informace u p. 
Vladykové na tel.: 604 731 127.
13. 12.  Závěr klubu před vá-
nočními svátky s překvapením 
a společným veselým zakonče-
ním. Těšíme se na Vás všechny!

OPRAVA
V minulém čísle bylo uve-

deno v článku o sklípku špat-
né datum samotného sklípku. 
Správně mělo být: od 9. do 10. 
9. 2016. Došlo k záměně čísla 6 
s číslem 9. Děkujeme.

KNIHOVNA
Je připravena zvláště v době 

před vánočními svátky na-
bídnout čtenářům ty nejlep-
ší chvilky při knize, a to nejen 
dospělým, ale i dětem. Knihov-
na je otevřena každé úterý od 
14:00 do 18:00 hodin. 

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR
Klub Senior / K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
Tel.: 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je otevřen v úterý od 14 do 18 hodin,  
pokud není v programu uvedeno jinak.
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LUŠŤOVKA ULIČNICE (8) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Ohrobecká / Tajenka 2: Boženy Němcové; Foto: Martin Zikeš

V prosinci tohoto roku zahájí 
svou činností v libušské sokolovně 
už 3. sezónu ochotníci z loutkového 
Rodinného divadla (www.rodinne-
divadlo.cz). Tento soubor patří k so-
ciálním divadlům, což znamená, že 
jeho herci mohou, ale také nemusí 
být nějak znevýhodněni (kupř. so-
ciálně, zdravotně ap.). Divadlo pak 
takovýmto lidem pomáhá k důstoj-
nosti, užitečnosti či smysluplnosti. 
Tým divadla tvoří přibližně 10 pra-
videlných hereček a herců a dalších 

10 občasně spolupracujících. Toto 
divadlo bude vystupovat pravidel-
ně každou druhou neděli v měsí-
ci v libušské sokolovně Libušská 
294/129, a to vždy od 15:00 hodin 
v termínech: 11. 12. 2016, 8. 1. 2017, 
5. 2. 2017 a 5. 3. 2017.

Neváhejte a vezměte své rato-
lesti na loutkové a maňáskové di-
vadlo, nebudete litovat. A vstupné 
je dobrovolné.

Aleš Vymětal, principál

RODINNÉ DIVADLO A T. J. SOKOL LIBUŠ
LOUTKY V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

Kdo by neznal libušskou sokolovnu. Probíhají zde nejrůznější cvičení 
všech věkových kategorií – rodičů s dětmi, předškoláků, mladšího a 
staršího žactva, dospělých i seniorů s možností využití tenisového kurtu 
i volejbalového hřiště. K Sokolu, kromě sportu, ovšem také patří kultura.

Tělocvičná jednota Sokol Libuš srdečně zve všechny zájemce

NA 6. BURZU KNIH,
 která se koná

 v úterý 8. listopadu 2016 od 18 do 20 hodin
 v libušské sokolovně.

Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma místo 
a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna v sokolovně 
bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní 

tituly vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat. 

Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. 
Budou nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp. 

Další informace podá:
 Vladimíra Tomášková, tel.: 723 502 191, e-mail: sokollibus@volny.cz

Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz

Vstupné dobrovolné!

MČ Praha-L ibuš 
pod  zášt i tou  radn ího  h lavn ího  města  Prahy  pro  ob last  zdravotn ic tv í 

Vás  zve  na  akc i

ZDRAVÉ 
POTRAVINY

PRAKTICKÁ UKÁZKA 
PŘÍPRAVY ZDRAVÉHO VAŘENÍ 

PRO ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ

S OCHUTNÁVKOU A PREZENTACÍ TZV. SUPERPOTRAVIN

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? :)

Předvádí a přednáší Ing. Robert Žižka, šéfredaktor časopisu 
Prameny zdraví, lektor zdravé výživy a životního stylu. 

k u r z y  p ro b í h a j í  v   z a s e d a c í  m í s t n o s t i  M Č  P ra h a -
L i b u š ,  L i b u š s k á  1

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.

Par tner akce:



 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

•   Všichni naši studenti studují dle mezinárodních 
učebních osnov

•   Čeští studenti zároveň studují češtinu jako mateřský 
jazyk

•   Všichni naši studenti nadále studují na špičkových 
univerzitách v různých částech světa

Přijďte zjistit více na náš 

� n o� vř� ý�  dve ří 
30. � � � adu 2016, 9-16h

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

� � národní šk� y 
� j� u j� om  pro 

ci� nce !

inzerce

inzerceinzerce

inzerce

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

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


