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PRVNÍ LUKOSTŘELECKÝ BIATLON V ČR | PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY: BE HAPPY & ENGLISH SUMMER
NOVÝ ŘEDITEL ZŠ METEOROLOGICKÁ | REKONSTRUKCE ULIC V LOKALITĚ NA MOČÁLE
BURZA ŠKOLNÍCH TAŠEK
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1 Na Veřejném fóru lidé vybírali priority Libuše a Písnice 2017 2 V dubnu na radnici slavnostně přivítali 26 nových občánků.
3 V květnu se pro nové občánky vysazoval strom. 4 Měli jsme příležitost učit se sebeobraně.
5 Perníkovou chaloupku našly děti v libušské sokolovně. 6 Písnická základní škola to vzala napříč Evropou.
Foto: Kryštof Štafl, Kristina Thaler, Petr Borský a Kamila Plísková

KRONIKA

VEŘEJNÉ FÓRUM 2017
V pondělí 24. dubna se konalo již deváté velké diskuzní setkání občanů Libuše a Písnice se zástupci MČ
Praha-Libuš a zástupci úřadu
městské části. Veřejné fórum
proběhlo tradičně v tělocvičně Klubu Junior a zúčastnilo
se ho více než 60 občanů.
Hlavním smyslem veřejného
fóra je dát občanům prostor veřejně se vyjádřit, sdělit náměty a poznatky k životu v městské části.
Občané mají možnost určit priority, které chtějí, aby se řešily.
Na začátku fóra starosta Jiří Koubek zhodnotil postup řešení a aktuální stav priorit z roku 2016. Poté
u sedmi stolů, které byly rozděleny podle jednotlivých témat, občané navrhovali náměty na změny v daných oblastech. Svůj stůl
měli tradičně i členové žákovského zastupitelstva. Po této diskuzi
u stolů měl každý přítomný celkem
čtyři hlasy, kterými mohl podpořit
jakýkoliv navržený námět u všech
tematických stolů. Dva náměty
s nejvyšším počtem hlasů od jednotlivých stolů postoupily do závěrečného hlasování, kde každý
účastník mohl označit dva prioritní náměty. Z nich vznikl širší okruh
čtrnácti námětů, které jsou nyní
předmětem anketního hlasování
v papírové i elektronické podobě.
Budeme velice rádi, když se ankety zúčastníte. Podněty a názory vás, obyvatel Libuše a Písnice,
jsou pro nás důležité a pomohou
nám určit priority a směry dalšího
rozvoje. Výsledky ankety budou
zveřejněny v zářijovém čísle časopisu U nás.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl
1 Na začátku fóra pan starosta Jiří Koubek představuje občanům řešení problémů z roku 2016.
2 U tematických stolů se začalo diskutovat, zde v oblasti sociální a zdravého životního stylu.
3 Debata u stolu řešení dopravy
4 Studenti představili priority ze Studentského fóra.
5 Stůl zaměřený na občanskou vybavenost, podnikání a služby
6 Debata zaměřená na školství
7 Hlasování u tematických stolů
8 Zástupci tematických stolů představují
publiku, jaké priority vybrali.
9 Na závěr účastníci rozhodovali o prioritách, které by chtěli, aby se řešily přednostně.
10 Při sčítání hlasů se losovalo o ceny, které
věnovali místní podnikatelé a spolky.
11 Hlasy jsou sečteny.
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ANKETA 10 PRIORIT LIBUŠE A PÍSNICE
V pondělí 24. dubna 2017 se
uskutečnilo Veřejné fórum, setkání k celkovému rozvoji městské
části, kde se diskutovalo, argumentovalo a hlasovalo o prioritách Libuše a Písnice. Přítomní
občané navrhli čtrnáct nejdůležitějších priorit, shodli se na nich
a posunuli je dále do anketního
hlasování.
Náměty se nyní ověří anketou, a teprve poté budou předány vedení městské části k řešení. Nabízíme tak vám, občanům
Libuše a Písnice, možnost vyjádřit se k tomu, co je třeba řešit
a na co se zaměřit. Máte několik
možností, jak hlasovat. Na webu
www.praha-libus.cz je umístěn
banner s názvem 10 priorit Libuše a Písnice, po prokliknutí se
dostanete do hlasovací aplikace
a zde zaznamenáte svůj názor.

Stejně jako v loňském roce můžete jednotlivé priority upřednostnit (plusový hlas), nebo upozadit (mínusový hlas). K dispozici
máte celkem šest hlasů, které
můžete jakkoliv kombinovat.
Další možnost hlasování je papírová anketa vložená v tomto
čísle časopisu U nás. I zde jsou
stejná pravidla jako v elektronické verzi. Po skončení ankety obě
formy hlasování, elektronickou
i papírovou, vyhodnotíme společně a získáme 10 priorit Libuše
a Písnice 2017.
Hlasovat můžete na webových stránkách městské části
www.praha-libus.cz nebo vhozením vyplněného anketní lístku
do sběrných boxů umístěných
v těchto objektech:
Libuš: ÚMČ Libušská 35 –
kancelář starosty, ÚMČ K Lukám
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664 – odbor správní a školství,
MŠ K Lukám, MŠ Lojovická, ZŠ
Meteorologická, Klub Senior, T.
J. Sokol Libuš
Písnice: MŠ Mezi Domy, ZŠ L.
Coňka, sídliště Písnice Klub Junior, MŠ Ke Kašně, prodejna Albert − sídliště Písnice
Anketa je otevřená pro hlasování do pátku 30. června 2016.
Pro více informací kontaktujte
Bc. Petra Borského z ÚMČ Praha-Libuš: borsky@praha-libus.cz.
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SLOVO STAROSTY

V

ážení občané, na úvod dobrá zpráva, mnohými z vás
dlouho očekávaná. Vedení
městské části začátkem května
jmenovalo od léta novým ředitelem ZŠ Meteorologická Mgr.
Jaroslava Kulika. Funkce ředitele této školy byla neobsazená od
ledna. Z první výzvy v únoru nevzešel žádný vhodný uchazeč a vedení MČ se rozhodlo konkurz opakovat. Není to nic neobvyklého. Do
konkurzů se často hlásí i lidé, kteří
nesplňují kvalifikační požadavky, či
dokonce záměrně uvedou mylné
údaje, např. o délce praxe. Takže
nakonec se vybírá z menšího počtu uchazečů, než kolik je přihlášek. Výsledek první výzvy vedl vedení městské části k tomu, že jsme

nikoho nevybrali a vyhlásili na duben nové přijímací kolo. Do druhé výzvy se nám přihlásilo deset
uchazečů, tedy o čtyři více než do
první výzvy. Konkurzní komise byla
složena ze dvou zástupců školy ZŠ
Meteorologická, dvou členů Rady
MČ Praha-Libuš, po jednom z České školní inspekce a Magistrátu hl.
m. Prahy a zástupce odborné veřejnosti, který z došlých přihlášek
vypracoval analýzu jednotlivých
uchazečů i z psychologického pohledu. Z deseti uchazečů se k ústnímu pohovoru dostavilo osm.
Jednomyslně sedmi hlasy byl konkurzní komisí doporučen pan Mgr.
Jaroslav Kulík, o jeho jmenování Rada MČ Praha-Libuš rozhodla také jednomyslně všemi hlasy.
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Pan Jaroslav Kulik (narozen 1979)
je absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, posledních
deset let působí jako pedagog
na nedalekém Klasickém gymnáziu v Modřanech, v letošním roce
dokončuje studium pro ředitele
škol a školských zařízení. Nově nastupujícímu panu řediteli, který se
funkce ujme od 1. července, přeji hodně sil, elánu a podporu pedagogického sboru i všech rodičů. Od konce loňského roku školu
vedla statutární zástupkyně Mgr.
Alena Stehlíková. Uplynulé měsíce
pro ni bezesporu nebyly jednoduchým obdobím, a proto si zaslouží
obrovské poděkování ode mě i od
všech členů rady naší městské části. Děkuji jí za enormní úsilí, které
věnovala chodu školy a našim žákům. Nejen v ní bude mít nový ředitel velkou oporu.
V kauze prodeje písnického sídliště došlo k velkému zvratu. Vítěz soutěže o koupi 739 bytů
a veřejného prostranství od soutěže odstoupil. Jako hlavní důvod
odstoupení uvedl žalobu dvanácti
nájemníků z písnického sídliště na
určení vlastnictví bytů. Společnost
ČEZ oznámila, že zahájila jednání o prodeji s druhým uchazečem
v pořadí veřejné soutěže. Po odstoupení vítěze veřejné soutěže,
společnosti Kennial, jsem se obratem sešel se zástupci Iniciativy
Moje Písnice a po dohodě s nimi

jsem opětovně vyzval společnost
ČEZ, aby zrušila soutěž a nabídla
byty k prodeji přímo nájemníkům.
Případná nabídka na odkup ze
strany hl. m. Prahy či městské části není nyní aktuální právě s ohledem na podanou žalobu na určení vlastnictví a setrvalý požadavek
nájemníků na přímý odkup bytů
do jejich vlastnictví jako jediného
správného řešení.
Vandaly poničené hřiště pro
seniory na písnickém sídlišti
u cesty do Modřanské rokle jsme
opravili, a tak zvu všechny aktivní
dříve narozené k protáhnutí těla
do přírody.
Našim žákům přeji radostný konec školního roku, shovívavé rodiče, kteří budou hodnotit jejich
vysvědčení, pedagogům čas na
dostatečný odpočinek za jejich
náročnou práci, kterou pro naše
děti, a tedy i budoucnost naší
země odvedli.
Na závěr malé pozvání: V létě
do naší městské části zavítá Kinobus Dopravního podniku. Rezervujte si v diáři pondělí až čtvrtek
od 17 do 21. července večer. Promítání se uskuteční na hřišti Skalská, program bude upřesněn v letním čísle.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
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KATALPA PRO NOVÉ OBČÁNKY
Městská část Praha-Libuš
již od roku 2013 pravidelně
vysazuje stromy pro nové
občánky. Ani letos tomu nebylo jinak.
Ve čtvrtek 4. května 2017 byla
v parčíku před Základní školou
Meteorologická vysazena katalpa
trubačovitá, která bude poskytovat stín pro sousedící dětské hřiště. Strom byl věnován malým občánkům MČ Praha-Libuš, které
pan starosta slavnostně přivítal 18.
ledna a 19. dubna 2017.
Anna Rusiňáková,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

SEBEOBRANA KRAV MAGA
V polovině května měli občané městské části Praha-Libuš možnost naučit se
základům sebeobrany metodou Krav maga Civil aneb
jak zvládnout osobní obranu
dospívajících a dospělých.
Tříhodinový kurz se konal v tělocvičně Klubu Junior a přítomno
bylo více než 20 účastníků. Instruktor pan Ladislav Sedlák ze společnosti Krav Maga Global rozdělil
toto setkání na dvě části – teoretickou a praktickou.
V teoretické části představil
osobní bezpečnostní plán, vysvětlil, jak reagovat v krizových situacích, představil různé ukázky
z běžného života, odpovídal na
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dotazy. Na závěr této části mohli
účastníci zhlédnout pár videí.
Po krátké pauze proběhla praktická část, která začala lehkou roz-

cvičkou. Poté účastníci začali nacvičovat, jak zvládnout náhlou
krizovou situaci v praxi. Nechyběly nácviky různých úderů či kopů.

Vyvrcholením programu byl intenzivní trénink ve venkovních prostorách před Klubem Junior.
Kromě dospělých měli příležitost
naučit se základy této sebeobrany i všichni žáci druhého stupně ZŠ
Meteorologická. Program byl obdobný. Žáci měli společnou jednu
vyučovací teoretickou hodinu a jednu vyučovací hodinu praktickou.
Všem účastníkům se program
velice líbil. Děkujeme společnosti Krav Maga Global za tyto kurzy.
Akce byly pořádány na podporu
bezpečnosti jako prevence v rámci návazných sociálních služeb financovaných MČ Praha-Libuš.
Petr Borský
Foto: Petr Borský
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T. J. SOKOL LIBUŠ

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
TENTOKRÁT V SOKOLOVNĚ
Tradiční akce Perníková chaloupka aneb Cesta pohádkovým lesem se tentokrát
nekonala venku, ale z důvodu nepřízně počasí v libušské
sokolovně.
Pořádala ji T. J. Sokol Libuš ve
spolupráci s RC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, Lesy hl. m. Prahy, MČ Praha-Libuš a byla jednou
z akcí pořádaných ke Dni Země
v naší městské části. Konala se ve
čtvrtek 27. dubna. Oficiální start
naplánovaný na 15. hodinu byl posunut o půlhodinu dříve pro skupinu dětí ze školní družiny při ZŠ
s RVJ v Písnici, které na start dorazily pod vedením paní vychovatelek.
Chaloupka proběhla letos již posedmé a po loňské premiéře se na
jednom ze stanovišť v letošním roce
opět představily Lesy hl. m. Prahy – Středisko ekologické výchovy
s programem ekologicko-výchovné
aktivity „Povídání o lesní zvěři – býložravci“. Na startu obdrželi účastníci
kartičku s obrázkem Perníkové chaloupky a místy pro razítka s čísly stanovišť, kterých bylo celkem sedm.
Na jednotlivých stanovištích si
účastníci zábavnou formou prověřili
znalosti o přírodě − přiřazovali zvířata do jejich domovů, luštili křížovky,

poznávali rostliny, zvířata, jejich stopy, různé druhy přírodnin, poslechli si povídání o lesní zvěři zaměřené na býložravce – měli možnost
vidět kožešiny některých býložravců, jejich lebky, vycpaného bobra,
nutrii… Dále si prověřili tělesnou
zdatnost u místních hasičů a měli
možnost vyzkoušet si hasičskou výzbroj. Také sázeli rostliny. Na konečném stanovišti děti pod dohledem
ježibaby z Perníkové chaloupky splnily poslední úkol a poté dostaly
perníčky a drobnou odměnu.
Podle ohlasů účastníků se akce
vydařila a dětem se líbila, přestože se nekonala venku, v přírodě
Modřanské rokle. Bylo to určitě
jedno z příjemně strávených odpolední. Těším se, že se setkáme
na této akci i v příštím roce a počasí nám bude přát.
Poděkování patří všem zástupcům spolků a organizací, kteří se
na uspořádání akce, její přípravě
a při samotném konání podíleli, a samozřejmě všem 95 dětem
a jejich doprovodu, bez kterých by
Perníková chaloupka nebyla takovou příjemnou akcí, kterou se nepochybně opět stala.
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
Foto: Kryštof Štafl

T. J. SOKOL LIBUŠ

SOUTĚŽ SOKOLSKÉ
VŠESTRANNOSTI
Ve dnech 21.–23. dubna se
konala tradiční Soutěž sokolské všestrannosti pro rok
2017 – Praha.
Závodilo se opět, jako v předchozích letech, v plavání, atletice, gymnastice a šplhu. T. J. Sokol Libuš se přihlásila do soutěže
v gymnastice a šplhu s termínem
konání v neděli 23. dubna v tělocvičně T. J. Sokol Praha-Vršovice. Za naši jednotu závodilo šest
děvčat v žákovských kategoriích:
Žákyně I (2008−2010) − Bartolomějová Helena, Mráčková Eliška, Šmausová Tereza – disciplíny: akrobacie, přeskok, lavička,
hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem.
Žákyně II (2006−2007) – Fatková
Barbora, Kunešová Simona, Walderová Elizabeta – disciplíny: ak-

robacie, přeskok, nízká kladina,
hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem.
Byly to první závody, kterých se
žákyně zúčastnily a vedly si velmi
dobře. Nedosáhly sice na žádnou
medaili, ale získaly cenné zkušenosti, které využijí v dalších soutěžích.
Všem žákyním blahopřejeme
k dosaženým výsledkům, děkujeme za účast a úspěšnou reprezentaci jednoty. Poděkování patří
také všem rodičům za jejich ochotu umožnit dětem reprezentovat
naši jednotu, stejně tak i cvičitelům, kteří se na přípravě žákyň na
závody podíleli.
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
Foto: Radka Memis, Pavel Zita,
T. J. Sokol Libuš
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KLUB SENIOR

NA PRVNÍM VÝLETĚ V TOMTO ROCE:
LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
Kdo se zúčastnil prvního
jarního výletu Klubu Senior
do Louňovic pod Blaníkem,
rozhodně neprohloupil.
Počasí bylo pro cestu optimální.
Autobus, který pro nás přijel, byl
luxusní a cesta na místo trvala jen
hodinu.
Dáma, která se nám v malebném
městysu věnovala, nám postupně
a s erudicí předávala své znalosti o pamětihodnostech obce, zámku i okolní krásné přírody. Dozvěděli jsme se zajímavé věci o bohaté
historii obce od jejího vzniku při založení ženského premonstrátského kláštera r. 1149. Jeho velikost
dokladuje nově zrekonstruovaný
zbytek mohutné klášterní zdi. Klášter byl vypálen husity r. 1420 a tímto rokem zanikl. Obec však zůstala
zachována a je od roku 2007 městysem. Pozůstatkem kláštera premonstrátek je i původně gotický
kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který se po barokní přestavbě v 17.
století zachoval i s krásnou výzdobou dodnes. Na pozemcích kláštera a v jeho blízkosti byly prove-

deny archeologické vykopávky, při
kterých se našlo velké množství keramických střepů hliněných nádob
(obec byla známá kvalitní hrnčířskou hlínou), kosterní pozůstatky
členek řádu a předměty denní potřeby z různých materiálů i předměty dávané zesnulým k poslednímu odpočinku. Všechny nálezy
jsou vystaveny v několika upravených místnostech raně barokního
zámku.
Vedle zámku je umístěno v rodinném domě bývalého zámeckého zahradníka Muzeum včelařství
Podblanicka, které jsme si také se
zájmem prohlédli. Ve čtyřech místnostech jsou zde vystaveny historické i současné předměty nezbytné k chovu včel. Součástí výstavy
jsou pozoruhodné dřevěné figurální úly z 18. a 19. století.
Po prohlídce jsme zašli do zámecké restaurace na cenově i chuťově slušný oběd. Po řádném zažití oběda jsme se rozdělili. Jedna
skupina zůstala na prohlídku dalších památek v městysu a druhá
skupina asi 20 zdatnějších seniorů vyrazila na výšlap na horu Velký

Blaník (638 m n. m.). Bus nás vyvezl
na parkoviště pod turisticky vyznačenou cestu a každý podle úrovně
své fyzičky se vydal k vrcholu. Od
vstupu na cestu s mírným převýšením se nám po 400 m chůze nabízely dvě trasy. Jedna pro zdatné
lezce byla strmější v délce 300 m
a dovedla nás rychleji do cíle k rozhledně a druhá, pozvolnější a delší
tamtéž. Každý si vybral tu pro sebe
přiměřenou. Opravdový obdiv zaslouží pan Braun a paní prof. Kaněrová. Oba dva více než osmdesátníci si vybrali náročnější trasu
a také ji ve zdraví a s dobrou náladou absolvovali. Pochvalu si zaslouží další jejich vrstevnice, která
též došla k rozhledně, paní Kubinová. Jediná škoda byla, že rozhledna byla zavřená. Mimo sezonu (říjen až březen) mají otevřeno
jen o víkendu, v sezoně denně
mimo pondělí (10−17 hod). Dřevěnou rozhlednu vybudoval Klub
Českých turistů v roce 1941, je vysoká 30 m a má podobu husitské
hlásky. U paty rozhledny je výklenek s žulovým stolem, který se nazýval oltářní mensa. Zde se na přá-

PRVNÍ LUKOSTŘELECKÝ BIATLON
V ČR SE KONAL NA LIBUŠI
Lukostřelecký klub CERE
pořádal 8. dubna ve svém
sportovním areálu a sousední Modřanské rokli první ročník lukostřeleckého biatlonu
v České republice. Zúčastnilo
se ho 33 lukostřelců a běžců,
od dětí až po seniory.
Závodilo se v běhu na 1,2 km,
2 km, 5 km a 10 km. Sportovci běželi čtyři soutěžní kola a mezi každým
kolem svého běhu odstříleli vždy tři
šípy do terče vzdáleného 18 metrů
od střelecké čáry. Pokud lukostřelci minuli vymezené pole, připočítali
si v cíli za každý nepovedený výstřel
jednu minutu ke svému času.
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Nejlepší ženou na 5 km se stala Karolína Řezáčová s časem
38:45 minut. V mužské kategorii na
5 km zvítězil Jakub Laciga s časem
32 minut. Desetikilometrovou trať
ovládala Martina Plašilová s časem
1 hodina 14 minut. V kadetech patří první místo Kláře Stýblové s časem 34:32 minut. Mezi nejmladšími závodníky byli nejlepší Kristýna
Řezáčová s časem 12:20 minut a Šimon Hrdlička s časem 19:26 minut.
Běžcům bez vlastního vybavení, organizátor luky a šípy zapůjčil. Instruktoři běžcům, kteří drželi luk poprvé v ruce, před startem
závodu poradili, jak se správně trefit. Jsme velmi rádi, že spousta lukostřelců našla odvahu vyzkoušet
si tuto náročnou kombinaci, jelikož
ne každý měl dost naběháno. Helena Bauerová, předsedkyně klubu
LK CERE, říká: „Lukostřelecký biatlon je skvělá akce vhodná pro širokou veřejnost. Pokud jste nikdy nestříleli, nevadí, ukážeme vám, jak
na to. Je skvělé, že na lukostřeleckém biatlonu závodily celé rodiny.”

Další lukostřelecký biatlon se
uskuteční v sobotu 7. října 2017
opět v Praze-Libuši. Startovné činí
400 Kč/dospělí a 300 Kč/děti. Zájemci z řad běžců, lukostřelců
nebo široké veřejnosti se mohou

U rozhledny na Blaníku.

ní snoubenců může konat svatební
obřad.
Když jsme se téměř všichni sešli na vrcholu Blaníku, památečně jsme se vyfotili. Zpáteční cestu jsme všichni absolvovali delší
trasou, kde jsme na vlastních tělech poznali, že dolů je to někdy
náročnější než nahoru, ale k autobusu jsme došli všichni ve zdraví.
Po nástupu druhé skupiny u zámku jsme vyrazili k domovu, kam
jsme v pořádku docestovali okolo
18. hodiny.
Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna

přihlašovat zde: https://goo.gl/
forms/jF8JGY5QZOv7BmZB3.
Tereza Kobzová,
Lukostřelecký klub CERE
Foto: archiv LK CERE

MATEŘSKÁ ŠKOLA
BYLA VE ŠKOLE
Každý rok v tomto období před zápisem žáků do
prvních tříd naši Mateřskou
školu K Lukám pozvou do
základní školy Meteorologická, abychom se podívali
do vyučovací hodiny.
Letošní rok nám pozvání napsala paní učitelka Šárka Šedivá. Předškoláci se vždy těší na své kamarády, kteří již do školy chodí, vyzkouší
si spolu, co je bude ve škole čekat.
U vchodu již na nás čekala paní asistentka, rozdělila nás do dvou sku-

pin a zamířili jsme do tříd. Děti nás
nadšeně přivítaly, paní učitelka dětem vše vysvětlila a už jsme se společně věnovali výrobě velikonoční
dekorace. Hodina nám utekla jako
voda, chvilku jsme ještě poslouchali, jak děti počítají, ale už byl čas
se rozloučit. Paní učitelce jsme poděkovali za pozvání a ona nás pochválila za vzornou přípravu předškoláků. Bylo to velice milé.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se zase za rok.
L. Blažejová, MŠ K Lukám

KRONIKA

PREVENCE A BEZPEČNOST
V MŠ KE KAŠNĚ

ZŠ PÍSNICE

Začátek jara
se v Mateřské
škole Ke Kašně nesl ve znamení prevence rizikového
chování, péče
o zdraví, respektu k ohni
a k psům.
Nejprve
jsme
s předškoláky prožili pět dopoledních bloků ve společnosti Áji – Alice
Lapišové z Proximy Sociale, o. p.
s., která se zabývá
primární prevencí
rizikového chování
dětí. Témata Jak se
mít dobře, Šikana,
Vztahy k ostatním,
Hygiena a Léky
mají za cíl podpořit u dětí zdravý životní styl, seznámit děti s různými podobami rizikového chování
a jeho důsledky a předcházet takovému chování. Jednotlivá témata byla zajímavá a lektorkou velmi
pěkně připravená, vždy se opírala o pohádku nebo příběh, následovala diskuse, pohybová aktivita,
hry a omalovánky. Každý blok byl
zakončen zhodnocením, kdy děti
měly možnost vyjádřit se k tématu, říct, co se jim líbilo či nelíbilo,
co si zapamatovaly. Věříme, že tato
setkání přispějí k ještě lepšímu klimatu ve třídě předškolních dětí.
Další velmi zajímavý interaktivní program pro předškoláky s názvem Tajemství našeho těla připravili Zdravotníci, s. r. o. Zbyněk spolu
s kamarádkou krvinkou Dášou seznámili děti se stavbou lidského
těla, s funkcí jednotlivých orgánů
a s tím, jak to všechno v těle „funguje“. Vysvětlili, co je zdravá výživa
a jak je důležitá hygiena. Program
podpořily krásné a důkladně propracované pomůcky, vtipné podání zdravotníka Zbyňka a možnost,
aby se děti aktivně podílely na některých částech. Děti byly povídáním Zbyňka zcela uchváceny a na
památku a připomenutí si odnesly
vlastnoručně vyrobenou postavičku Krvinky.
Nevšední zážitek si děti odnesly také z návštěvy Hasičské stanice v Modřanech, kam jsme zavítali koncem března. Čekal nás téměř
2,5 hodinový program nabitý informacemi, zážitky a zajímavými
setkáními. Děti se dozvěděly něco

KROUŽKY ZÁVĚREM
ŠKOLNÍHO ROKU

o historii vztahu mezi člověkem
a ohněm, o tom, že oheň dokáže být „Dobrý sluha, ale i zlý pán“,
získaly spoustu informací o práci hasičů a záchranářů, mohly si
prohlédnout veškerou techniku
i vybavení hasičského sboru a jako
bonus měly možnost být přímo
„u akce“, když Modřanští hasiči vyjížděli „do terénu“. Zážitek to byl
opravdu nezapomenutelný.
Posledním preventivním programem, který naše děti absolvovaly, byl program o. s. Zaobzor –
Prevence napadení psem. Děti se
seznámily s psí dámou Rozárkou,
která jim spolu se svým páníčkem
ukázala, co vše dovede, a že i když
je to hodný pes, umí i kousat. Statečně se na povel zakousla do připravené ponožky a jako vzorně
vychovaný pes na povel „hodná“
ponožku pustila a posadila se. Rozárka zvládá na povel i různé kousky jako válení sudů, pletení se pod
nohama. Děti se seznámily s postupem, jak se chovat, když uvidí
cizího psa, jak rozpoznat, že je pes
může pokousat, a s důležitým pravidlem: Pokud si chci psa pohladit,
vždy se musím zeptat jeho pána.
Aktivně si také vyzkoušely správný
postoj před psem a dozvěděly se
i různé zajímavosti o psech. Rozárka byla velice hodná. Všichni jsme
si akci maximálně užili a na závěr si
Rozárku pohladili.

Kroužek výtvarky podporuje kreativitu a výtvarné cítění dětí.
Vyzkoušely si různé výtvarné techniky a postupy (kresba, malba,
koláž, asambláž, tisk). Prošly uměleckými styly a seznámily se s výtvarnými díly. Co nejvíce zapojily
fantazii a nořily se do krás výtvarného světa.
Na kroužku jógy se děti seznámily s řadou cviků, např. kočka, zajíc, kobra, píďalka, hora,
strom a mnoho dalších. Vyzkoušely si břišní a hrudní dech, společně
s lektorkou prošly i sestavy Pozdrav
sluníčku a Katu Pranam. Počátky
a konce hodiny byly věnovány re-

laxaci s hudbou či čtením příběhů.
Na řadu přišla i rovnovážná cvičení, zpestřením pak byla rozcvička
ve dvojicích či na židli. Děti měly
možnost se zapojit při opakovacích
lekcích a říct, jaké cviky chtějí cvičit,
dokonce vymyslely cviky vlastní. Při
relaxaci nám občas některé z dětí
i usnulo, ale hodina jógy není vyučování, a tak jsme jej jemně vzbudili až před závěrem. I k tomu jóga
je – k uvolnění a odpočinku.
Kroužek konverzace v jazyce
anglickém nabízí dětem možnost
rozvíjet slovní zásobu věcí kolem
nás a komunikaci v různých situacích každodenního života. Témata jsou volena tak, aby doplňovala
a rozšiřovala školní výuku v jednotlivých ročnících. Výuka je založena

Mgr. Ivana Koutná a Mgr. Lucie
Polívková, MŠ Ke Kašně
Foto: archiv MŠ Ke Kašně
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U NAŠICH SOUSEDŮ V EVROPĚ

na interaktivním přístupu. Děti pracovaly v malé skupince, všichni tak
měly dostatek času na procvičení
výslovnosti a na aktivní účast. Každou hodinu přinášela lektorka 6
nových slovíček, se kterými se děti
seznámily vždy hravou formou. Využívány byly karty s obrázky, pexesa, interaktivní tabule a příběhy
namluvené rodilými mluvčími. V každé lekci se děti naučily i písničku,
ve které byla použita nová slovíčka.
Kroužek se zaměřuje na aktivní použití naučených slov v krátkých větičkách. Pro děti je hra přirozenou
aktivitou, která je velmi důležitou
součástí každé hodiny. Děti se tak
učí přirozeně a baví je to. Již se moc
těšíme na další školní rok.
Kamila Adamová,
Monika Kuchyňková, Kristýna
Ondrouchová, lektorky kroužků
Foto: lektoři kroužků

Ve výuce cizího jazyka se seznamujeme s rozdílnými zvyky a tradicemi, na spoustu odlišností ovšem
můžeme narazit i na cestě za babičkou. A co teprve, když babička bydlí na Slovensku a my se tam
vydáme s CK Nemo, která to bere
okružní cestou napříč Evropou!
Takovou cestu si prožili i naši žáci
s Divadlem Karavana, které do školy tentokrát přijelo představit 1. díl
pořadu U našich sousedů v Evropě.
Pořad je součástí projektu Všichni jsme tu doma, jehož cílem je zábavnou a hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých
kultur světa, a tak přispět k oslabování etnických a jiných předsudků
a k budování tolerance a solidarity.
Zároveň je tato forma divadla plná
informací i soutěží. Žáci sledovali

Prímestský tábor

• be happy •
4 - 12

LET

DVA TURNUSY

Připravili jsme pro vaše děti nový příměstský tábor. Program bude plný her, zábavy,
tvoření a kamarádů. Očekávejte dílny, sport, angličtinu a spoustu dalších aktivit.
Nabízíme dva turnusy s odlišným programem.

14. 8. – 18. 8. 2017

|

21. 8. – 25. 8. 2017

ZŠ s RVJ Ladislava Coňka
7:30 - 8:30
8:30 - 10:00
10:00 - 10:20
10:30 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
13:30 - 14:45
14:45 - 15:45
16:00 - 17:00

Příchod – snídaně, klidné aktivity
Sportovní a umělecké aktivity dle zájmu dětí
Zdravá svačinka – ovocné a zeleninové drinky
Táborová hra
Oběd
Polední siesta
Hraní s angličtinou – 6 nových slov každý den
Zdravá svačinka
Sportovní a umělecké aktivity dle zájmu dětí
Volný program

cestu skrze různá evropská hlavní
města (Atény, Paříž, Londýn) a seznámili se s jejich památkami, symboly či významnými osobnostmi.
A tak se stalo, že než jsme spolu
s hlavní hrdinkou dorazili za babičkou, zahráli jsme si pétanque, zalekli se šneků na talíři, poslechli si
Ódu na radost, luštili řeckou abecedu, vyzkoušeli morseovku a ještě jsme si zazpívali s Johnem Lennonem.
Kamila Plísková
Foto: Kamila Plísková
PÍSNICKÁ ŠKOLA
NA PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
ZŠ Písnice byla na Perníkové chaloupce. Provozovalo se to

•Summe
R
•
C A M P
5 - 15

Uzávěrka přihlášek

CENA: 2 190 Kč
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Přihlášení a další info:
tel: +420 777 259 027
ladislava.ondrouchova@gmail.com
www.zspisnice.info

LET

Ladislava Ondrouchová ve spolupráci s kvaliﬁkovanými českými, anglickými lektory
a instruktory pro vaše děti opět připravila bilingvní docházkový tábor plný zábavných
her a aktivit.

17. – 21. 7. 2017 ZŠ s RVJ Ladislava Coňka
7. – 11. 8. 2017 Junior klub, Písnice
8:00 - 8:30
8:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00
16:00 - 17:00

Příchod – volný program
Program ve skupinách s rodilým mluvčím
Oběd
Polední siesta
Výběr aktivit dle zájmu (Tanec, Sport,
Showtime, Umělecká a výtvarná dílna)
Vyzvednutí – volný program

Dva turnusy – dva různé
programy. Možnost účasti
na obou turnusech. Program
na míru dle věku a znalostí.

CENA: 3 700 Kč

Cena zahrnuje program s rodilým mluvčím,
odpolední aktivity s českými lektory, pitný
režim, teplý oběd, tričko s logem tábora,
výrobky z umělecké dílny, pojištění.

Uzávěrka přihlášek

Přihlaste se do 16. 5. 2017

Přihlaste se do 30. 5. 2017
počet míst omezen

v Sokolovně. Byly tam úkoly od 1
do 10. Bylo to dobrý u myslivce.
Museli jsme poznat zvířata. Mojmír
Hackl a Dan Hanyš, 2. třída
Na perníkové chaloupce se mi
líbilo všechno. Nejvíc se mi líbilo
stanoviště číslo 3. Ve velikánské
sklenici jsme stavěli zahrádku. Do
té jsme měli nastrkat kamení, na to
hlínu, pak živé rostliny a nakonec
jsme tam mohli nastrkat ozdobičky. Pak jsme měli poznávat zvířata a jejich stopy. Stanoviště číslo 7
jsme sice dlouho hledali, ale našli.
Byla tam Baba Jaga, měli jsme sbírat 10 zrnek a pak jsme dostali odrazku ve tvaru čtyřlístku a pytlíček
s perníkem. Děkujeme. Alenka Vitásková, 4. třída
Foto: Kryštof Štafl

Přihlášení a další info:
tel: +420 777 259 027
ladislava.ondrouchova@gmail.com
www.zspisnice.info
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
EUROREBUS
Naše škola se opět zúčastnila celostátní soutěže Eurorebus.
Do této soutěže se mohou zapojit
všechny školy v ČR.
Krajské kolo proběhlo 26. dubna a z naší školy se zúčastnilo 7
tříčlenných družstev a dva jednotlivci (žáci 9. ročníku). Nejlépe
dopadlo družstvo nejmladších
žáků (zástupce 3., 4. a 5. ročníku)
soutěžících v Eurorebusu Junior.
Umístili se na sedmém místě a po
dokončení všech krajských kol postoupili na divokou kartu do finále,
které se koná 5. června 2017. Blahopřejeme a držíme palce.
Z ostatních se nejlépe umístilo
družstvo 9. třídy – bylo na 9. místě.
K 15. květnu byla třída 9.A v celkovém pořadí ze všech soutěžících
tříd (třídy od 6. ročníku až po 4.
ročník středních škol) z celé ČR (je
jich více než 1000) na krásném 78.
místě a Martin Panýrek na 71. místě v pořadí jednotlivců z celé ČR.
Monika Exnerová
Foto: Jan Splítek

VELIKONOCE A JÁ
Áňa V.: „Letošní Velikonoce
jsme moc neslavili. V neděli jsme
byli na párty, kde se grilovalo. Rodiče se tam setkali se starými kamarády. V pondělí jsme něco vykoledovali od rodičů.“
Markéta: „O Velikonocích jsem
s bráchou odjela k dědovi a babičce. Chodili jsme hodně ven.
Děda vařil a vždy nám koupil nějaký dáreček nebo něco na mlsání.
Jednou nám koupil Studentskou
pečeť a dvoje tepláky. Barvili jsme
vejce, to, co jsem dostala, jsem si
přivezla domů. Našleháno jsem
dostala od bráchy Matese.
Kája: „O prázdninách jsme chodili do bazénu, jezdili na kole
a hráli různé hry − třeba na babu.

Největším zážitkem bylo, že se ve
stájích, kde mám svého koně, narodilo nové hříbě. Celý porod
jsem viděla, byl to pro mě obrovský zážitek! V neděli jsem barvila
vajíčka v cibuli a našla jsem čtyřlístek pro štěstí. V pondělí mě vyšupal tatínek a bratranec Kuba.“
Zdeněk: „O Velikonocích jsem
byl s rodiči na chalupě. S taťkou
jsme hráli různé hry, a dokonce
jsme vytvořili světový rekord. V neděli jsme malovali vejce. V pondělí, hned po pomlázce, jsem jel
s tátou na superfinále ve florbale.
Vyhráli jsme 3:1. Huráááá!“
Adélka: „Na Velikonoce jsem
barvila vajíčka, která byla třpytivá. Pomáhala jsem mamce péct
beránka a zajíčka. Některá vajíčka
jsme s mamkou zabalily do obalu.
Když byl beránek hotový, tak jsme
okolo něj daly vajíčka. Hrozně se
mi to líbilo. Když mě táta v pondělí nařezal, dostala jsem za to tašku
sladkostí. Hodně jsem se přejedla čokolády, tak už ji nechci vidět!“
Lucka: „Hned ve čtvrtek jsem
s mámou jela k babičce (táta šel

do práce). U babičky jsme barvily vajíčka v cibuli a červené řepě.
Jsem ráda, že jsem se nepokecala.
Od babičky jsem dostala Brumíky.
Doma mi tatínek předal hromadu
dárků k Velikonocům. V pondělí na nás taťka málem zapomněl
s pomlázkou, pak si vzpomněl,
nejprve vyšlehal mamku a pak
hned mě. Vajíčka se nám povedla,
byla moc hezká!“
Připravila Jindra Němečková,
třídní učitelka 3.B
PŘÁNÍ DRUHÁKŮ NAŠÍ
PLANETĚ KE DNI ZEMĚ
Milá planeto, mně je už dlouho smutno, že jsi nemocná. A byl
bych rád, kdyby se to změnilo.
Hodně ekologického chování.

A elektřiny. A taky tím, jaký jsme
bacilové, ohrožujeme si svoje životy. A až budu velkej, tak chci být
vědcem a doufám, že vymyslím
ekologické věci. Matěj N.
Milá Země, přeji ti hodně zdravíčka a štěstíčka, málo odpadků,
hodně stromů a kytek. Málo aut,
autobusů a podobně. Ať se rodí
pořád včely a motýlci, zvířátka
a ptáci. Ať je málo zlodějů, hodně
policistů a hasičů a záchranných
služeb. Málo kouře a spálených
gum! Nespalovat např. gumy,
plasty a podobně. Máme tě rádi,
Země! Vojta
Milá Země, hodně zdraví a štěstí, přeju ti, aby lidé neházeli odpadky do přírody a ať lidé nekouří. Martin
Milá Země, nechci, aby tě lidi ničili, ale někteří lidé jsou tak hloupí,
že tě ničí. Tak ti přeji hodně štěstí,
zdraví, čistoty a krásy. Káťa
Milá Země, přeji ti hodně kamarádů ve Vesmíru, hodně včeliček,
ptáčků a taky kytiček a stromů.
A taky hodně života a veselosti.
A taky méně aut na motor. Víc těch
elektrických aut. A snad se lidi, co
ti ubližují, polepší. Majda
Milá Zeměkoule, přeji ti, aby
byla pouze elektrická auta, aby
bylo spousta přírody a aby bylo
hodně zvířat. Tom T.
Milý vesmírný objekte, přeji ti: 1.
málo ropy, 2. málo čoudících aut,
3. hodně stromů, 4. málo plastů
v přírodě, 5. čistý vzduch. Šimon H.
Milá Země, přeju ti hodně stromů a květin a zvířat. Ať tě lidi neznečišťují, abys nebyla nemocná.
Budeme tě léčit tak, že tě nebudeme znečišťovat. Nela
Milá Země, přeju Ti hodně přírody, ekologie, zvířátek, málo
smogu, hodně stromů a taky hodně zdraví. Tom R.
Milá Země, přeji ti všechno nejlepší k tvému svátku a málo kouře,

smradu, aut a hlavně hodně ekologie a dlouhý život. Jana Ř.
Milá Země, já ti přeju to nejkrásnější pro tvoje zdraví! A jen
nás chraň, aby už byla příroda čistá a aby nebyly bouračky a zloději
a ať jsi krásně modrá! Eliška
Milá Země, přeji ti, aby nejezdila auta a abys měla hodně stromů
a plodů. A přeji ti, abys byla vždycky nejhezčí. Kája
Milá Země, já ti přeji, abys měla
hodně zvířat, lesů a květin. Milá
Země, uzdrav se! Žanetka
Milá Země, přeju ti hodně zdraví, štěstí, hodně čistoty, recyklování a hodně čistotných lidí a spoustu květin a stromů. Editka
Foto: Alena Dušková
DEN ZEMĚ
V GEOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU
Den Země se slaví na celé planetě 22. 4. Víš proč?
Aby nám zeměkoule vydržela
déle. Týna
Den Země upozorňuje na ničení
přírody člověkem. Kristík
Máme si uvědomit, že ji musíme
chránit, např. nevyhazovat odpadky. Martin
Ze stanovišť, která jsme v rámci
programu Dne Země navštívili,
nás nejvíce zaujaly pokusy:
Výbuch sopky před námi.
Pískové vulkány aneb není vulkán
jako vulkán.
Zemětřesení na stole aneb jak
vzniká zemětřesení.
Jak vznikají pískovcové brány?
Objevy, které jsme učinili:
Vír se může točit napravo i nalevo.
Zuzka
Při zemětřesení je nejdřív slyšet
zvuk, a potom teprve přijde otřes.
Verunka
Dříve byla pevnina spojená jako
puzzle. Terka Č.
Na výrobu umělé pískovcové brá-
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NOVÝ ŘEDITEL ZŠ METEOROLOGICKÁ

ny je potřeba 94 konví vody. Pokus
byl pro mě zajímavý. Kristýnka
Vzkaz pro pořadatele:
Bylo to hezké, ale příště bych si
chtěla zkusit nějaký pokus sama.
Zuzka
Akce se mi moc líbila. Dělejte takové akce častěji. Jakub S.
Bylo to super! Měl jsem příležitost
se něco naučit, a navíc to bylo zábavnou formou. Mario
Připravila Soňa Štefanová,
třídní učitelka 4.A
Foto: Soňa Štefanová
BRAZÍLIE − VÁŠNIVÉ SRDCE
JIŽNÍ AMERIKY
Dne 20. dubna jsme se třídou
šli do Modřanského biografu na
filmové představení Planeta 3000:
Brazílie. Byl to dokument o zemi
v Jižní Americe.
Dozvěděli jsme se, že Brazílie je
5. největší zemí na světě jak rozlohou, tak i obyvateli. Rozlohu má
přes 8,5 milionů kilometrů čtverečních. Hlavní město Brazílie je
Brasilia, je to město ve středu Brazílie. Ve městě Rio de Janeiro se
každoročně pořádá velký karneval, který je známý po celém světě.
V Riu je velká socha Ježíše Krista
Spasitele, který svými roztaženými
pažemi symbolizuje ochranu pro
celou Brazílii. V Brazílii žije přes
209 000 000 lidí.
V Brazílii jsou zvláštní čtvrti pro
chudé: favely. Žije v nich kolem
12 000 000 lidí. Je tam velmi zvýšená kriminalita a denně je tam zabito až přes 15 lidí. Ve favelách jsou
důležitější peníze a moc než lidský
život. Cestovatel Adam Lysek se
do jedné z favel vydal s paní, která tuto stinnou část Brazílie znala
velmi dobře, znala i únikové cesty, kdyby se cokoli stalo. Nic se naštěstí nestalo a cestovatel i s kameramanem a zvukařem se v pořádku
dostali zpátky na hotel.
Další den se Adam Lysek vydal
do Amazonského deštného pralesa, kde se snažil najít brazilský
kmen indiánů. Podařilo se jim indiány najít, cestovatel dal náčelní-
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kovi kmene zvláštní kamínek a náčelník mu povolil zůstat zde s nimi
10 dní. Cestovatel díky tomu objevil spoustu exotických zvířat, jako
jsou například lenochoda tříprstého nebo aru hyacintového.
Byl s Brazilci také na Slavnosti
mrtvých, což je slavnost na počest
Bohů. Jde zde o to, že Brazilci tancují do vypětí sil, prostě dokud neupadnou do kómatu.
Lucie Šebeňová, 6. A
KRTEK A KALHOTKY
Děti ze školní družiny se v dubnu vydaly do Toulcova dvora na
výukový program Krtek a kalhotky.
Kdo by neznal tuto pohádku? Jak
vypadá len a co všechno je nutné
udělat, než vznikne látka, se děti
dozvěděly prostřednictvím oblíbeného příběhu. Měly možnost
si vyzkoušet práci s trdlicí, hachlemi a vřetánkem a zpracování rostlin, jako je len a bavlník. Naučily se
tkát a vyrobily si malý kousek látky,
který si poté odnesly domů.
Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD
Foto Blanka Zirnsáková

Vážení spoluobčané, vážení rodiče, žáci, po mimořádně náročném období, jež nastalo nečekanou rezignací a následným
odchodem bývalého ředitele
Mgr. Běleckého z pozice ředitele ZŠ Meteorologická uprostřed
školního roku, stálo vedení naší
městské části tváří v tvář velmi závažné situaci: jak zajistit k prvnímu
lednu nové vedení naší základní
školy. Naše obavy se potvrdily již
v průběhu konkurzního řízení, ve
kterém konkurzní komise jen obtížně mohla doporučit Radě MČ
kandidáta na tuto pozici. Radnice
byla nucena toto konkurzní řízení vyhlásit podruhé – tentokrát již
s radostným výsledkem: konkurzní komise svým hlasováním jednomyslně doporučila Radě městské
části jmenovat do funkce ředitele
ZŠ Meteorologická od 1. 7. 2017
pana Mgr. Jaroslava Kulika. Radní
MČ se s novým ředitelem osobně
seznámili na svém zasedání a obě
strany se těší na nadcházející
vzájemnou spolupráci.
Vážení spoluobčané, dovolte za všechny popřát novému
řediteli ZŠ Meteorologická Mgr.
Jaroslavu Kulikovi mnoho energie, elánu a pracovních i osobních úspěchů v jeho funkci.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast
vzdělávání, sociální, školství
a tělovýchovy
Milí čtenáři, je mi potěšením
a zároveň velkou ctí Vás oslovit
z pozice nově jmenovaného ředitele ZŠ Meteorologická. Dovolte mi, abych se Vám ve stručnosti
v pár řádcích představil.
Mým rodištěm jsou Košice, jedno z nejhezčích měst Slovenska, odkud jsem se přestěhoval do Čech
těsně po rozdělení Československa. Střední školu jsem absolvoval

na jindřichohradeckém gymnáziu.
Poté jsem absolvoval pedagogickou fakultu na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích s aprobací biologie a tělesná výchova pro
střední školu. Již v průběhu studií jsem velmi intenzivně pracoval
v rámci různých zájmových útvarů,
převážně ve sportu, a pořádal letní
tábory v pozici hlavního vedoucího,
a to až do současné doby.
Rád bych zúročil v nastávající
funkci zkušenosti ze své 13 leté
pedagogická praxe, jak v základním, ve středním, tak ve vysokoškolském prostředí. Doufám, že
budu moci přispět i svými znalostmi a manažerskými zkušenostmi, které jsem měl možnost získat
jako stávající předseda České asociace Okinawan Goju Ryu Karate
Do, kde také působím jako hlavní
instruktor a oficiální zástupce ČR
ve světové organizaci IOGKF.
Karate Do se aktivně věnuji přes
25 let a i díky němu mám spoustu přátel po celém světě, včetně
Okinawy, kam velmi rád jezdívám.
Domluvím se anglicky, německy
a částečně maďarsky, komunikace s lidmi je mou oblíbenou parketou, a jazykové gramotnosti si proto velice považuji.
Základní morální hodnoty,
zdravé mezilidské vztahy, rozvoj
praktických jazykových dovedností a pozitivní vztah k pohybu
a přírodě považuji za hlavní atributy mých vizí. Rád bych tímto
směrem vedl školu ke spokojenosti všech zúčastněných, od dětí
až po seniory.
Děkuji za Váš čas, přeji hezké
prázdniny a v září na viděnou.
Mgr. Jaroslav Kulik

BURZA S TAŠKAMI
Vážení rodiče, žáci ze Žákovského zastupitelstva by vám rádi navrhli projekt „Burza s taškami“.
Když se žákovi 1. stupně už nelíbí jeho aktovka a chtěl by novou,
tak je možnost si nějakou vybrat
z naší burzy.
Jedná se o projekt, aby se tašky
zbytečně nevyhazovaly a využily
je další děti.
Taška musí být v naprostém pořádku, nesmí být jakkoli poničená
(rozbitý zip, utržená ucha apod.).
Rodiče vyfotí starou tašku a fotky s popisem tašky a kontakt-

ními údaji pošlou na e-mail:
bags4kids@seznam.cz.
Fotografie tašek nebo batůžků
s kontaktními údaji budou k prohlédnutí na recepci v ZŠ Meteorologická nebo zašleme odkaz
na vyžádání.
Pokud se vašemu dítěti zalíbí nějaká taška, stačí nás kontaktovat
a my vám předáme kontakt na
majitele.
Žákovské zastupitelstvo

RADNICE

ULICE V LIBUŠI A PÍSNICI (4)

REKONSTRUKCE ULIC V LOKALITĚ NA MOČÁLE
Další dlouhodobě připravovanou a zamrzlou akcí,
v rámci TV (technické vybavenosti) Libuš je rekonstrukce ulic Paběnická, Na Močále, Na Jezerách, Třebějická,
Božejovická a západní část
ulic U Pejřárny a K Jezírku.

Situaci ukazuje obrázek.
V tomto případě se radnice MČ
Praha-Libuš snaží urychlit rekonstrukci tím, že nahrazuje práci příslušného odboru Magistrátu hl. m.
Prahy vlastními silami. To je samozřejmě možné pouze za předpokladu, že nám hlavní město uvolní

příslušné finance. Jednání na toto
téma začala v minulém roce a současný stav je zřejmý z přiložených
dopisů adresovaných pražské radní RNDr. Janě Plamínkové.
Nyní projekční kancelář Pontex
zpracovává projektovou dokumentaci pro výběrové řízení na zhoto-

vitele. Po jejím obdržení budeme
znát orientační ceny na rekonstrukci jednotlivých ulic. Na jejich základě a podle finančních možností vypíšeme výběrové řízení na některé
z uvedených ulic.
Pavel Macháček,
zástupce starosty MČ Praha-Libuš

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ
V ROCE 2017
21. června | 13. září | 29. listopadu
Jednání probíhá v zasedací místnosti Úřadu MČ
Praha-Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) od 18.00
hodin.
Změna termínu vyhrazena – sledujte úřední desku
na www.praha-libus.cz.
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UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA-LIBUŠ V LETECH 2013−2017
2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

Kapacita MŠ celkem (počet tříd)

11

12

12

12

Kapacitní počet dětí MŠ celkem

308

333

333

333

Počet přijatých přihlášek celkem (i mimo MČ Praha-Libuš)

210

244

180

164

Počet volných míst v MŠ

101

112

121

116

Počet přijatých dětí s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš

101

112

121

116

Do školního roku 2013/14 včetně činily kapacitní možnosti mateřských škol v MČ Praha-Libuš celkem 308
dětí. MŠ Mezi Domy: 4 třídy, MŠ Lojovická: 3 třídy, MŠ Ke Kašně: 2 třídy, MŠ K Lukám: 2 třídy. Rozšíření kapacity MŠ Mezi Domy o 1 třídu, tj. ze čtyř na pět tříd ve školním roce 2014/15 umožňuje od této doby navýšení
počtu umístěných dětí na celkem 333 – viz tabulka.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V MČ PRAHA-LIBUŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
MŠ K Lukám

MŠ Mezi Domy

MŠ Lojovická

MŠ Ke Kašně

14

37

33

17

27/5

70/3

38/6

37/4

Počet přijatých dětí

14

37

32

17

Počet volných míst v MŠ
Počet přijatých přihlášek / počet dětí s trvalým
pobytem mimo MČ

Počet nepřijatých dětí

13

33

6

20

z toho dvouleté

2

21

0

11

z toho počet dětí, které byly přijaty v jiné MŠ

6

9

2

5

Do mateřských škol jsou přijímány děti s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš. V příštím školním roce
2017/18 jsou v těchto MŠ nově umístěny všechny děti, které naplní věk 3 roky do 1. září 2017.
Zpracoval: odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš

Z MÍSTNÍCH VYHLÁŠEK

VÍTE, ŽE…

…i na Libuši a Písnici najdete místa, kde se podle
vyhlášky 11/2013 hlavního města Prahy nesmí pít
alkohol?
Tato vyhláška navazuje na vyhlášku z roku 2008, která zakázala požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích,
a vyjmenovává jak obecná místa, kde je pití alkoholu zakázáno,
tak i konkrétní ulice v daných
městských částech.

Na Libuši a Písnici se jedná o:
prostranství před budovou Úřadu městské části Praha-Libuš, ulici Libušská (v úseku mezi ulicemi
Meteorologická a Dobronická),
plochu před prodejnou Albert,
park U Zahrádkářské kolonie
a park K Jezírku. Nezapomeňte ale, že na celém území Prahy
se nesmí pít alkoholické nápoje
na dětských hřištích (a v okruhu
100 metrů od nich), na zastávkách a nástupištích veřejné dopravy a v okruhu 100 metrů od

škol a zdravotnických zařízení.
Zákaz se nicméně nevztahuje na
zahrádky restaurací ani na akce,
jako jsou trhy, vinobraní či posvícení, které jsou pořádané či
schválené hlavním městem Prahou nebo městskou částí.
Připravila Jana Leichterová
Foto: Jana Leichterová

SOCIÁLNÍ POMOC
− KONTAKTY
Koordinátora
sociální pomoci
je možné
kontaktovat
písemně po mailu nebo
telefonicky.
Službu poskytuje Zuzana Vránová, DiS. Na podatelně městské části nechávejte prosím
uzavřené obálky s nápisem „k rukám paní Vránové“ a uvnitř nezapomeňte uvést jméno a kontakt
na sebe, nejlépe telefon. Koordinátorka je na úřadě jednou týdně přítomna i osobně, každou
středu v době od 9 do 12 hodin je k zastižení v místnosti Klubu Senior (je lepší i na tuto dobu
si domluvit schůzku po telefonu:
604 740 696 či na její mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz).
Ke
komunikaci
ohledně
obecných témat ze sociální oblasti byl zřízen sběrný e-mail
Úřadu městské části Praha-Libuš, který obhospodařuje též
koordinátorka sociální pomoci,
ale kopie zaslaných e-mailů automaticky informují i zástupkyni
starosty pro oblast sociální a vedoucí odboru správního a školství: socialno@praha-libus.cz
Zástupkyní starosty MČ Praha-Libuš, která má v kompetenci oblast sociální, je paní
Ing. Lenka Koudelková. Pověřenou vedoucí odboru správního
a školství ÚMČ Praha-Libuš je
paní Jaroslava Hlávková.

Koordinátorka
sociální pomoci

Zuzana
Vránová, DiS.
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Prosíme občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) do

kanceláře starosty ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality
distribuce.
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koordinatorpomoci
@praha-libus.cz
Libušská 35/200,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696
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ROZHOVOR

BEZDOMOVEC JE ČLOVĚK JAKO KAŽDÝ JINÝ
ČÁST DRUHÁ
Pan Aleš Strnad se od roku
2000 aktivně věnuje problematice bezdomovectví.
V současnosti pracuje jako
vedoucí terénního programu pomáhající neziskové
organizace Naděje v Praze,
kde už dříve vykonával činnost sociálního pracovníka
a byl vedoucím nízkoprahového denního centra. Absolvoval stáže v sociálních
službách v Dánsku, Norsku
a Maďarsku. Je spoluautorem knihy Bezdomovectví,
kterou vydalo nakladatelství Portál v r. 2012. Příležitostně přednáší o bezdomovectví ve školách a dalších
institucích. Byl odborným
garantem a moderátorem
kulatého stolu o lidech bez
domova v MČ Praha-Libuš
(U nás 2016/12, str. 11).
První část rozhovoru jsme
otiskli v minulém čísle.
Co trápí lidi bez domova nejvíc,
jakým překážkám čelí, které by
třeba obyčejného, zabezpečeného člověka nenapadly?
Je velmi obtížné to vystihnout.
Nicméně představte si: absenci
bydlení, ztrátu zázemí a bezpečí.
Člověku se změní vše, co předtím
znal a bral jako samozřejmost. Nedostatek spánku, omezený přístup
k teplé vodě a čistému ošacení,
vlhko či zima člověka na ulici velmi
deformují a omezují.
Jak často jsou s bezdomovectvím spojeny závislosti na alkoholu či drogách jako příčina, jak
často jako následek sociálního
vyloučení?
To nejsme schopni procentuálně
vyjádřit. S lidmi bez domova pracujeme až v situaci bezdomovectví,
resp. nemáme k dispozici předchozí anamnézu klienta, zda se ocitl na
ulici po rozpadu vztahu z důvodu
závislosti či po nezdařené léčbě,
příp. zda začal nadužívat alkohol až
ve stavu bezdomovectví. Nicméně,
ať již je závislost primárním spouštěčem, či sekundárním následkem, je nutné ji s danou osobou řešit. V opačném případě je pomoc,
resp. řešení stavu velmi limitující
a pro celkový výhled značně komplikované. V těchto případech využíváme spolupráce s psychologem
či psychiatrem a klientům nabízíme
podporu, motivaci, možnost zprostředkování ambulantní či pobyto-

Aleš Strnad při terénní sociální práci.Foto: Jan Přerovský

vé léčby. Je to však často „běh na
dlouhou trať“ − opět se dotýkáme
vůle, odhodlání a motivace, kterou musí jedinec projevit, aby se
situací bojoval. Samozřejmě, že při
prvním nezdaru na člověka nezanevřeme, ale poté trvá nějaký čas,
než je možné na situaci opět pracovat. Znám klienty, kteří svou závislost úspěšně zvládli, znám i klienty,
kteří absolvovali několik léčebných
pobytů a svůj boj stále prohrávají,
a též klienty, kteří z důvodu závislosti na ulici zemřeli.
Čelí ženy bez domova větším
problémům než muži, třeba násilí?
Ženy bez domova jsou dle
mého názoru v daleko obtížnější situaci než muži. Celkově pobyt na ulici hůře snáší – ženy jsou
většinou zvyklé a naučené se starat o domácnost či pečovat o druhé, jsou více zvyklé žít v partnerství, na ulici se však musí primárně
postarat o sebe, v tom ale nevnímají význam. Často vzpomínají,
jak žily předtím, přemýšlejí o tom,
co se pokazilo, jak situaci změnit.
Myslím si, že mají více odhodlání,
síly, pracovitosti a vůle se z ulice
co nejrychleji dostat. Na druhou
stranu jsou více ohroženy násilím,
necítí se bezpečně. Z toho důvodu často navazují vztahy, které nejsou podle mého názoru „skutečnými vztahy“, ale je to spíše volba
ochrany od aktuálního partnera
ve vztahu k dalším lidem bez domova v dané skupině. Pokud se
uvnitř skupiny odehrává násilí, tak
je pro terénního pracovníka velmi obtížné ho popsat − neocho-

ta poškozené na násilí poukázat
a společně začít situaci řešit možnosti velmi omezuje. Ženám bez
domova jsou k dispozici další organizace, např. Jako doma či Farní Charita Praha 1, které poskytují
své služby výhradně ženám, a tudíž vzniká bezpečnější prostor zahájit řešení násilí či nevyhovujících
partnerských vztahů. I tak je to ale
podle mého názoru velmi složité,
bolestné a problematické.
Jaké části bezdomovců se
v Česku podaří ze sociálního
vyloučení vrátit do normálního
života?
Je velmi obtížné stanovit, co je
normální život. Budeme-li se držet
při zemi a kritériem si stanovíme
zajištění pravidelného finančního
příjmu, ať již z výkonu pracovní činnosti, či sociálních dávek, a zajištění celodenního ubytování v rámci
komerčních ubytoven, tak budeme
hovořit o velmi početné skupině osob. Nicméně tohle je podle
mého názoru stále provizorní stádium, neboť v případě problému
se dotyčná osoba může velmi rychle ocitnout zpátky na ulici. Budu-li
hovořit o vyšším standardu, tedy
že by dotyčná osoba získala právní vztah k vlastnictví bytu či nájmu
a zároveň aktivně přispívala k hodnotám a prosperitě společnosti,
včetně možností aktivního zapojení do různých organizací, půjde
o daleko menší skupinu. V tomto
ohledu je velký, často až nepřekonatelný problém předluženosti
těchto osob, zdravotní a psychický
stav či velmi nízký finanční příjem.
Problémem je zároveň i přizpůso-

bení těchto lidí na stav bez vidiny
jakékoliv možnosti změny, resp.
dosáhnutí cíle, který by vnímali
jako skutečný návrat do normální
společnosti. Určitou roli hraje i stigmatizace, stejně jako pocit méněcennosti či ztráta sebedůvěry.
Jak se díváte na projekty, jako
je třeba „Pragulic – poznej Prahu očima lidí bez domova“?
Projekty, které jsou schopny přiblížit majoritě informace i pohled
samotných osob bez domova
v reálném čase a místě jsou určitě
vhodným nástrojem pro sbližování či vedení hlubší diskuse o této
problematice. Navíc v tomto případě zážitková forma může zájem
ještě více podnítit.
Jak se k bezdomovectví podle
vašeho hodnocení staví český
stát?
Osobně se domnívám, že z pohledu vládního úředníka je problematika bezdomovectví okrajové téma. I když na druhou stranu
je zpracována a schválena Národní koncepce řešení problematiky
bezdomovectví. Ovšem jedna věc
je mít zpracovaný a schválený materiál, na druhé straně je nutné posuzovat praktické kroky realizace
i finančního zajištění dostupných
služeb či např. systému sociálního
bydlení.
Praha má vypracovaný nějaký
systematický přístup, jak důstojně a účinně zacházet s jevem
bezdomovectví?
Magistrát hlavního města Prahy
má zpracovanou Koncepci řešení
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problematiky bezdomovectví na
svém území vždy na určité období. Tato období na sebe v jednotlivých krocích realizace navazují
s cílem vytvořit potřebný, funkční
a komplexní systém služeb a pomoci. Nicméně i zde se stále potýkáme s nedostatky, které nás
dlouhodobě tíží, např. s malou sítí
služeb nízkoprahových denních
center, nedostatečnou kapacitou
pobytových sociálních služeb či
s problematickým rozvojem návazných služeb. Uvedené často znesnadňují jednotlivé městské části,
které jsou v nelehké pozici ve vztahu ke svým občanům. Avšak každá městská část má své osoby bez
domova a není možné to přehlížet.
Co je Naděje?
Nezisková charitativní organizace
Naděje pomáhá všem potřebným,
lidem v nouzi – nejedná se pouze o skupinu lidí bez domova, ale
v různých pobočkách na území ČR
o různé cílové skupiny. Pomáháme
seniorům, handicapovaným, ohroženým rodinám i ohroženým dětem
a mládeži, a to již více než 25 let.
Zakladatel neziskové charitativní
organizace Naděje Ilja Hradecký před časem řekl v rozhovoru
„Bezdomovectví si nikdo dobrovolně nevolí“, že ve Vídni vědí,
že udržet člověka nebo rodinu
ohroženou ztrátou střechy nad
hlavou ve vlastní domácnosti
přijde sedmkrát levněji než pozdější namáhavá sociální práce,
když je na ulici, a proto se Vídeň
značně soustředí na prevenci.
Z jakého města v Evropě či ve
světě bychom si ještě mohli vzít
příklad v prevenci a ve službách
pro lidi bez domova a proč?
Podobně bych to spatřoval
v Oslu, kde je systém prevence
na takové úrovni, že jsou schopni
okamžitě potřebné osobě zajistit
adekvátní bydlení. A nejedná se
o kolektivní soužití někde na noclehárně či ubytovně, ale o bydlení
v bytě či v hotelu. Platí to pro občany Norska, tzn. ne pro ekonomické migranty z chudších zemí EU či
mimo země EU – pro ty jsou zajištěny jiné služby. V Norsku vycházejí z toho, že by byla národní ostuda, pokud by jejich občan zůstal
bezprizorní na ulici. Samozřejmě,
že i tyto osoby v Oslu najdeme, ale
jedná se o lidi s duální poruchou,
které se v daném čase nepodařilo do celodenního bydlení s podporou sociální práce motivovat. Je
jich řádově pouze několika desítek. Zároveň v Oslu také vycházejí z ekonomického hlediska. Mají
stejně jako ve Vídni analyzováno,
že zajištění bydlení s přímou podporou sociální práce je daleko levnější a efektivnější než výkon sociál-
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ní práce na ulici, včetně dalších přidružených nákladů nejen na sociální služby, ale i oblast zdravotnictví, bezpečnosti apod.
Jak je vhodné se k lidem bez
domova chovat? Můžete uvést
příklady běžných situací?
Vždy záleží na konkrétní situaci. Pokud člověk bez domova narušuje veřejný pořádek, vykazuje
známky opilosti či zneužití návykové látky, tak bych nedoporučoval
vstupovat s ním do kontaktu. Takové situace řeší policie, případně
ve spolupráci se zdravotní záchrannou službou. Pokud však registruji,
že několik dnů člověk bez domova
vysedává na lavičce před mým domem či přespává v blízkosti mého
bydliště, a nemám-li obavu uvedenou osobu oslovit, tak mohu jako
občan hned na místě zjistit, z jakého důvodu zde setrvává, zda by
bylo vhodné kontaktovat organizaci poskytující služby lidem bez
domova, zda je dotyčný omezen
v pohybu apod. Je vhodné se spojit s terénními pracovníky neziskové charitativní organizace Naděje, kteří se následně za uvedenou
osobou dostaví. Sdělení místa, případně dalších informací, je pro nás
důležité, abychom věděli, zda se
musíme dostavit služebním vozem,
či můžeme přijít pouze v rámci pěší
terénní práce, či zda bude nutné
ihned na místě provést nezbytné
úkony a následně zajistit další služby. Často se nám totiž stává, že nás
občané informují o lidech bez domova, kde je nutná více zdravotní
záchranná služba než účast sociálního pracovníka. V tomto případě
je naše návštěva neefektivní, protože jsme nuceni přivolat zdravotníky, což mohl zajistit přímo občan,
který nás kontaktoval. Každopádně
poskytnutí informace od občanů
může být pro nás i dotyčnou osobu bez domova důležitý podnět
pro zahájení řešení situace. Bylo
by však naivní si myslit, že se dotyčný člověk bez domova na uvedené
místo opět nevrátí či hned při první
naší návštěvě přistoupí na nabídku
našich služeb, protože čím déle je
osoba „na ulici“, tím těžší bývá navázání konstruktivní spolupráce.
Co může dělat bydlící občan,
pokud chce účinně pomoci?
Zastávám názor, že řešení bezdomovectví je založeno vždy na
vztahu dvou lidí, a to pomáhajícího a osoby, která pomoc přijímá.
Pomáhajícím nemusí být vždy „odborník“, tedy pracovník organizace
zabývající se touto problematikou.
Může to být i laická veřejnost, avšak
je nutné udržovat pevně stanovené hranice, a to hned od počátku
poskytování pomoci. Opakovaně
se mi stalo, že mne kontaktoval ob-

čan s tím, že se několik měsíců stará o osobu bez domova ze svého
okolí, avšak nyní již nemá energii
za dotyčným docházet, resp. osoba bez domova zvyšuje své nároky,
a to bez vděku a pokory. Uvedená
situace je následkem nevyjasněné
role a pevně definované hranice
pomoci. Netvrdím však, že to musí
být pravidlem, vždy je to o vztahu
a porozumění, ale byl bych opatrný, všímavý a rozumný. Osobně
spíše doporučuji kontaktovat profesionální organizaci poskytující
služby této cílové skupině. V případě, že se rozhodnu pomáhat sám
jako občan, je nutné ihned na začátku dotyčné osobě sdělit, co je
možné, a co již nikoliv. Velmi také
pomáhá, když „laickou pomoc“ zajišťuje více osob, které se mohou
vzájemně doplňovat. Jsem si jist,
že kdyby fungovala sousedská výpomoc, resp. zapojení místní komunity (místních občanů) v oblasti
sociální, tak by se řada věcí a událostí řešila rychleji, účinněji a efektivněji, než je tomu dnes.
Kam se má člověk obrátit, pokud se s osobou bez domova
setká a neví si rady?
Může se obrátit přímo na terénní program naší organizace.
Kontakty jsou uvedeny na webové stránce www.nadeje.cz/praha.
Dále může dotyčnou osobu nasměrovat na sociálního kurátora
pro dospělé, který je součástí sociálního odboru úřadu městské
části. Pro území Libuše uvedenou
agendu zajišťuje sociální kurátorka pro dospělé Úřadu městské
části Praha 12. Do agendy sociálního kurátora pro dospělé spadá
mimo jiné i tato problematika.
Vzhledem k tomu, že bezdomovectví potkává lidi různého původu, co byste v několika
bodech poradil, abychom se do
takové situace nedostali? Které jsou klíčové momenty, kdy
člověku uniká šance na návrat
k normálnímu životu?

Důležité je řešit mezní, tedy krizové situace hned. Může se jednat
o celou řadu událostí, které člověk
není schopen řešit vlastními silami
– ztráta zaměstnání, ztráta finančního příjmu, ztráta živitele, rozpad
vztahů, závislosti, nehrazení nájemného, návrat z výkonu trestu
odnětí svobody apod. Dnes je dostupná a poměrně široká síť pomáhajících subjektů pro různé oblasti,
tudíž je možné využít této nabídky,
zároveň je možné využít bezplatné
sociální poradenství v rámci jednotlivých sociálních odborů úřadů
městských částí a bezplatné právní poradenství v rámci občanských
poraden. Pokud se situací začneme něco dělat ihned v počátku, je
daleko snazší ji postupně vyřešit.
Pokud se však dotyčná osoba rozhodne vše negovat, problém zlehčuje či „strká hlavu do písku“, může
skončit bezprizorní na ulici. Každý
by si měl uvědomit, že v dnešní
době zodpovídá sám za sebe a že
jsou rozhodnutí, která by si měl raději opakovaně zvážit a dobře promyslet, než k nim přistoupí – ať je
to podpis pochybných smluv, výkon pracovní činnosti bez řádně
uzavřeného pracovního vztahu,
nebo braní půjček, neplacení nájemného apod. Nejvhodnější prevencí před propadem do bezdomovectví je udržování dostatečně
silných a pevných vztahů a vedení
vyrovnaného osobního či rodinného rozpočtu, nejlépe s částečnou
rezervou pro případ vzniku neočekávané události, jako je ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní
neschopnost, úraz či nečekané rodinné výlohy. Jako časté riziko vnímám uzavírání nevýhodných půjček na běžné spotřební věci bez
zvážení, zda si budu moci splácení v budoucnu dovolit. Každý by si
měl být stále vědom, že v případě
ztráty potřebného zázemí, je velmi obtížné a někdy již nemožné se
vrátit zpět.
Ptali se: Hana Kolářová,
Jana Leichterová a Martin Zikeš

Přespávání na lavičkách. Foto: archiv Aleše Strnada
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SÍDLIŠTĚ PÍSNICE ROK POTÉ
Brzy už to bude rok, co obyvatele bývalých podnikových bytů na sídlišti Písnice
zaskočilo oznámení současného vlastníka sídliště, kterým je polostátní firma ČEZ,
a. s., o rozhodnutí prodat
byty ve veřejné soutěži.
Rozhodnutí padlo navzdory
okolnostem, za jakých ČEZ byty
získal, i navzdory tomu, že nájemníky už jednou oslovil se závaznou
nabídkou k prodeji bytů. Tato zpráva nájemníky tak rozhořčila, že se
nehledě na prázdninové období
dokázali postavit za své domovy.
Mnohými demonstracemi, stovkami dopisů i jednáním s politiky
se obyvatelům sídliště Písnice podařilo nejprve oddálit termín vy-

hlášení vítěze soutěže, poté dalšími kroky odradit od koupě prvního
vítěze, investičního magnáta pana
Krúpu, který své odstoupení zdůvodnil právě těmito kroky. Ovšem
firma ČEZ, a. s., nadále setrvává na
svém rozhodnutí schváleném i dozorčí radou, a stále odmítá jednat
s nájemníky o prodeji bytů přímo
jim. To vše přesto, že ostatních téměř osm tisíc bytů po celé republice včetně Prahy odprodala nájemníkům. Přesto, že při posledním
prodeji na severu Čech prodávala
byty nájemníkům na základě doporučení téhož právníka, jenž náhle hájí postup úplně opačný...
Nyní je tedy na řadě další účastník soutěže. A my se ptáme, kam
až hodlá dojít ,,sociálně odpovědná“ firma ČEZ, a. s., její manage-

ment a její dozorčí rada jmenovaná politickými stranami, jestliže
dává před nájemníky a občany tohoto státu přednost propletenci firem, které figurují v kauze H-systému, neboť se snažily vystěhovat
rodinu, která za svůj dům poctivě
zaplatila, propletenci firem, kvůli nimž je mimo jiné trestně stíhán
bývalý ředitel ŘSD v kauze nevýhodného pronájmu sídla ŘSD, propletenci firem, jejichž stopy končí v daňovém ráji Panamy! ČEZu
nestačí, že rok vystavuje nájemníky stresu a psychickému týrání,
zastrašuje je dopisy s pohrůžkami
o vymáhání astronomických částek
za údajnou způsobenou škodu,
teď se navíc zdá, že by mohl umožnit i vyvádění daní z ČR!

Ptáme se, co dělají vrcholoví politici, kteří se před veřejností ohánějí hájením práv seniorů
nebo hájením práv rodin s dětmi,
když v Písnici nechávají právě tyto
skupiny napospas energetickému
kolosu a jeho „průhledným“ vítězům stejně „průhledné“ soutěže.
Písničtí boj za své domovy nevzdávají a dále pokračují ve snaze
přesvědčit jak odpovědné úředníky, tak zejména politiky o obrovské křivdě, která je na nich páchána. A se svou snahou neskončí,
dokud své domovy nezískají.
Za iniciativu Moje Písnice
Magdalena Vlková
Ilustrační foto sídliště Písnice:
Hana Kolářová

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − ČERVEN
Již je zde červen, snad nejkrásnější měsíc roku.

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (13)
Na historické okružní procházce tentokrát navštívíme
Lhotku. Geografickým cílem
seriálu je Libuš, kam dorazíme přes Písnici. Začali jsme
v Modřanech, pokračovali přes Komořany, Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu,
Dolní Břežany, Libeř, Zvoli,
Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec, Kunratice, Hrnčíře, Šeberov, Chodov, Michli,
Pankrác a Krč.

LHOTKA
1088 První zmínka v listině, v níž
kr. Vratislav věnuje Braník s okolními obcemi Vyšehradské kapitule.
Ve 13. stol. patří pražské obci
a stojí zde dvůr s ovčincem. Podle výzkumu Dr. Líbala z 60. let 20.
stol. je právě Lhotka jakýmsi sesterským projektem Libuše s analogickým založením dvora v té době.

Dvůr byl památkově chráněn od
r. 1972 a byl zbořen při výstavbě zdejšího sídliště v r. 1981.
Tvořila jej jednopatrová budova
s hospodářským zázemím. Místo, kde dvůr stával, je dodnes patrné ze zachovalého pozůstatku
malé kapličky sv. Petra a Pavla na
rohu ulic Ve Lhotce a Růženínská.
Je možné ji vidět i z hlavní ulice
Mariánská při pohledu severním
směrem, před křižovatkou s ulicí
Ke Kamýku.
Název obce Lhotka je odvozen
od lhůty s placením emfyteuze
(feudální forma dědičného nájmu půdy), od níž byla při založení na několik roků osvobozena.
V 15. stol. je uváděna jako pustá,
naštěstí jen dočasně. V jižní části
na ni navazuje sídliště Kamýk, což
je vlastně oživení původního názvu oblasti, doloženého v prvních
zmínkách a znovu používaného
od r. 1988.
Jaroslav Melichar

Název měsíce je odvozen od
zrání − červenání plodů. Ve většině zemí se ale používá označení odvozené od pojmenování Iunius v římském kalendáři, podle
bohyně Junony, manželky (i sestry)
vládce bohů Jova (Jupitera); v ještě starší řecké mytologii, ze které
římská vychází, se jmenovala Héra,
a byla manželka hlavního boha –
Dia. Její úlohou, stejně jako u Junony, byla ochrana věrné manželské
lásky, rodinného krbu a (!) finančního rozpočtu. Zřejmě je skutečně
v moderní době vzývána nedostatečně… Předchůdci Římanů, Etruskové této bohyni říkali Uni, z toho
se pak stalo římské Juno.
A kdo, či co se slaví? V Římě se
mezi 29. 5. a 1. 6. slavily „Ludi Fabariae“, svátky spojené s fazolemi
a masem, ale obecně dny nepříznivé pro většinu činností. My jsme
na tom lépe! 1. 6. máme Mezinárodní den dětí (MDD). Prvotní podnět k němu dal, již v r. 1920, svým
projevem první prezident novodobého Turecka, Mustafa Kemal, řečený Atatürk. Dalším podnětem se
stala 1. 6. 1925 konference o sirotcích v USA. V r. 1949 vyhlásila Mezinárodní demokratická federace žen
Den ochrany dětí, na památku těch,
které zavraždili nacisté v československých Lidicích a francouzském
Oradouru. MDD byl oficiálně vyhlášen OSN v r. 1954. Některé státy ho slaví 20. 11., jiné, stejně jako
ČR, ho ponechaly na 1. 6. Právě 1. 6.
si na Libuši letos připomínáme 650.
výročí od napsání listiny s konkrétním jménem držitele Libuše, kte-

rým tehdy byl Jan Rott (Ješko Rotův). 4. 6. uplyne 75 let ode dne, kdy
zemřel německý zastupující protektor, generál SS, nenáviděný Reinhard Heydrich, na následky atentátu, provedeného našimi parašutisty
vyslanými z Anglie. 7. 6. zvítězil nejen Jan Žižka u Malešova, ale především oslavují Ivety. 8. 6. přichází sv.
Medard a pranostiky varují, že může
nastat tzv. Medardova kápě, po níž
40 dní kape. 9. 6. je výročí vyhlazení Lidic německými fašisty. Zahynulo tam 340 českých lidí – 192 mužů,
60 žen i 88 dětí. Hrozné! 13. 6. oslavují Antonínové, v církevním kalendáři je sv. Antonín Paduánský,
ochránce milujících a manželství.
Byl mnichem a žil 1193−1231. Sám
byl pokřtěn, podle sv. Antonína „Velikého“, který žil 251−356 v Egyptě. 18. 6. se slaví Milan, 20. 6. Květa. 21. 6. − první letní den, v Římě
oslavovali Junonu. 22. 6. slaví Pavla,
23. 6. Zdeňka, 24. 6. Jan – věřící si
připomínají narození sv. Jana Křtitele. 25. 6. − Ivan, jméno, které ze jména Jan vychází, ale změnilo se u východních Slovanů na samostatné.
Zmiňme se o poustevníku Ivanovi,
snad současníku knížete Bořivoje
(9. stol.), který k nám přišel možná
z Uher či z Chorvatska a za poustevnu si vybral jeskyni v místě známém jako sv. Jan pod Skalou. 27. 6.
1945 zemřel nešťastný protektorátní prezident, dr. Emil Hácha, my ale
můžeme popřát Ladislavům. 28. 6.
se slaví Lubomír, 29. 6. Petr a Pavel
a 30. 6. Šárka.
Všem zmíněným, i nezmíněným
tradičně přejeme naše srdečné
vše nejlepší!
Jaroslav Melichar

U nás | 6/2O17 | 15

DEBATA
SALON

SALON
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který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.

10 DŮVODŮ, PROČ MĚLA
MČ LIBUŠ KOUPIT SÍDLIŠTĚ
PÍSNICE
Možná to víte, možná ne,
ale na sídlišti v Písnici je vymalováno. Tedy obrazně řečeno,
protože jak podle zprávy ČTK
z 9. května „ČEZ prodá byty
na sídlišti v Písnici firmě Office
Rent Prachatice ze skupiny CIB
Group, která podala druhou
nejvyšší nabídku“. A je to.
No co se děje? Vždyť je to jen
jedna z mnoha realitních transakcí, která se v letošním roce
odehrála a ještě odehraje na
českém trhu rezidenčního bydlení. Na pražské burze veřejně obchodovaná společnost
prodala část movitého majetku, který dlouhodobě nepoužívá pro svůj hlavní byznys, jímž
je výroba a distribuce elektrické
energie, firmě, která také dlouhodobě podniká na českém realitním trhu.
Má to ale (minimálně jeden)
háček. Soubor panelových
domů se 36 vchody, které byly
postaveny v letech 1987−1990
a jsou nedaleko budoucí stanice metra Písnice, mohla koupit
městská část Praha-Libuš, pod
niž sídliště Písnice spadá. To
se nestalo. A je to velká škoda,
protože tím MČ propásla jednu z největších příležitostí ve
své novodobé historii. Společnost ČEZ naši MČ ke koupi sídliště opakovaně vybízela, protože se minimálně chtěla vyhnout
možným spekulacím o tom, co
a kdo bude stát za developery,
kteří se zapojí do tendru. Navíc její majoritní vlastník (Ministerstvo financí ČR) i předseda
vlády této variantě, samozřejmě
za tržní cenu a při řádné účasti
v tendru, dávali přednost.
Proč Praha-Libuš měla koupit
sídliště Písnice?
1. MČ by získala dohled nad
rozvojem a budoucností lokality. Po koupi ze strany developera bude mít MČ prakticky
nulovou šanci ovlivňovat vývoj rozlohou významného území naší MČ a kvality života jeho
obyvatel, našich sousedů.
2. MČ mohla koupit sídliště
Písnice s využitím bezúročné
půjčky, kterou jí nabídlo Hlavní město Praha. To byla unikátní
příležitost. Úrokové sazby jsou
sice historicky nízké, ale kdo
z nás má dnes hypotéku nebo
spotřebitelský úvěr bez úroků?
3. MČ mohla získat velký movitý
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majetek, konkrétně bytové nemovitosti, dnes velice oblíbené
mezi velkými, ale i drobnými investory. Český realitní trh zažívá
jedno z nejlepších období v historii a nic zatím nenasvědčuje
tomu, že by (minimálně v Praze)
měl realitní boom skončit. Připomeňme v této souvislosti výstavbu linky D pražského metra.
4. Nemovitosti, i přes relativně rychlý růst cen v posledních
letech, stále patří k nejlepším
možným investicím.
5. Komplex bytů na sídlišti Písnice je charakteristický nízkým
podílem dlouhodobých neplatičů a minimálními dluhy.
6. Výnosy z nájmů a prodeje
bytů by při dlouhodobé půjčce stačily na splátku jistiny. Není
pravda, že by půjčka byla splácena z rozpočtu MČ.
7. Takto relativně velký majetek
potřebuje kvalitního a zkušeného správce, ale i v tomto ohledu by si mohla MČ nechat poradit a najmout renomovanou
správcovskou firmu, která by
se (minimálně dočasně) starala o údržbu a výběr nájemného,
které by končilo v kase MČ.
8. Případným budoucím prodejem MČ podle mého názoru –
a ve světě investic se pohybuji
přes dvacet let – mohla vydělat
velice snadno i několik set milionů korun, které by později jistě
našly uplatnění v rámci rozvoje
celé MČ.
9. V rámci „přeprodeje“ majetku, který by se mohl uskutečnit
za několik let, by navíc MČ mohla smluvně donutit nového majitele k přijetí podmínek týkajících se například další zástavby
na území sídliště Písnice, kvalitní komunální integrace v rámci chystané stanice metra a podobně.
10. MČ mohla vykonávat sociální bytovou politiku a v další privatizaci či při úpravě nájemních
vztahů selektivně přistupovat
k těm, kdo jsou dlouhodobými
původními nájemci a do bytů
investovali nemalé prostředky.
Vedení městské části propáslo šanci, která se nebude opakovat. Je sice pohodlné nepřidělávat si práci, ale je to také
značně neodpovědné z hlediska nabízené investiční příležitosti, která byla mimořádnou
šancí na rozvoj celé městské
části.
Petr Novotný,
šéfredaktor Investičníweb.cz
a obyvatel MČ Praha-4 Libuš

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 129

„TEORIE MI STAROSTI
NEDĚLAJÍ,

ale ve velké míře mi je dělají fakta,“ zní takový jako bonmot,
kterého se už před dobrými sto lety dopustil Carl Gustav JUNG
(1875−1961), švýcarský lékař a psychoterapeut, lepší bonmotista než kdejaký prezident, zakladatel analytické psychologie.
První chápal lidskou psychologii díky pochopení lidské psychiky
na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie.
Jung má také významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie. Je jedním z nejcitovanějších psychologů 20. století.
Rukopis
slavné Jungovy Červené knihy, vázaný
v kůži, pojmenovaný autorem Liber
Novus, ležel od
jeho smrti v trezoru jedné švýcarské
banky. Jungova rodina považovala
zápisky za příliš intimní a fantastické, bála se kompromitace a odmítala jakékoli návrhy na zveřejnění.
Teprve v roce 2000 se britskému
historikovi lékařství Sonu Shamdasanimu podařilo domluvit se s Jungovými dědici na pořízení faksimile původního Jungova rukopisu
a na jeho vydání. Od prvního vydání v angličtině, němčině a češtině (to se povedl nakladatelství Portál neuvěřitelný čin; do češtiny jako
do druhého překladového jazyka
na světě nechalo přeložit a vydalo: ISBN: 978-80-262-0490-9) kniha později zaznamenala celosvětový úspěch a řadu vydání v mnoha
jazycích. Stejně populární jako velkoformátová kniha v podobě středověkého foliantu s Jungovými
vlastnoručními kresbami je ve světě i její čtenářská edice, která obsahuje pouze text bez grafického
doprovodu. Text v této edici proto
vyniká silou obraznosti a jazykové
barevnosti. Sumárně lze knihu charakterizovat jako dílo představující podstatný přínos k porozumění
kulturní historii dvacátého století.
Ukončeme pojednání o Jungovi dalším z jeho bonmotů: „V každém z nás je ještě někdo, koho neznáme.“
PhDr. Jaromír Slomek (1958) je
literární kritik, publicista a editor,
autor knižních rozhovorů Život snů
a skutečnosti (1997) s cestovateli Jiřím Hanzelkou a Miroslavem
Zikmundem a Řeč neřeč (2007)
s básníkem Karlem Šiktancem.
Svého času pracoval také jako jakýsi správce literárních stránek Lidových novin. V té době vydal náš
společný přítel básnickou sbírku, já
na ni napsal takovou kamarádskou
recenzi a Jaromír ji v Lidovkách neotiskl. Ona ta sbírka nebyla po pravdě řečeno nic moc, recenze se mi

tudíž nepsala bůvíjak dobře, Jaromír to obojí poznal a to se pak není
čemu divit... A to jsme prosím všichni tři doktory filosofie! A je ten Slomek tak náročný i na autora Slomka
samého. Proto je asi v loňském roce
v nakladatelství Academia vydaná
kniha Prahou Jaroslava Seiferta
(ISBN 978-80-200-2622-4) teprve
jeho třetí monografií...
Dobovými i aktuálními fotografiemi bohatě vybavený literárně-místopisný průvodce lze zároveň
použít jako velmi
dobrou a spolehlivou seifertovskou
čítanku. Procházka s Jaroslavem
Seifertem a Jaromírem Slomkem vede pražskými
ulicemi od činžovního domu v Bořivojově ulici na Žižkově, kde se
23. září 1901 Jaroslav Seifert narodil, přes školní budovy, jež navštěvoval (základní škola ve Vlkově ulici dnes nese jeho jméno),
pražské lokality spjaté s jeho životem i rozsáhlým dílem (další adresy, na nichž Seifert s rodiči a později s manželkou a dětmi bydlel,
redakce, v nichž pracoval, kavárny a vinárny, které si s přáteli oblíbil, místa, do nichž se po celý
život vracel alespoň ve svých verších) až po chrám svaté Markéty
v Břevnově, kde se pražská veřejnost 21. ledna 1986 s milovaným
básníkem rozloučila před jeho pohřbem v Kralupech nad Vltavou.
Kniha vyšla v roce třicátého výročí Seifertova úmrtí a je odborně těžko dostižitelnou a uživatelsky velmi přijemnou a spolehlivou
seifertovskou příručkou bio- i bibliografickou. Jaromíre, díky!
Takže jsem dneska tak trochu
podlehl své kantorské letoře, ale
věřte mi, obě zmiňované knihy
jsou nejen poučné a trochu náročnější, ale i čtivé, a to člověk nemusí být kdovíjak graduovaný čtenář.
A příště už budou prázdniny, a to
z té určité náročnosti určitě trochu
slevím.
Jiří Brixi
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DUBNOVÉ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. dubna 2017 slavnostně přivítal pan starosta
Jiří Koubek do naší městské
části Praha-Libuš 26 nových
občánků.
Děti z Mateřské školy Mezi Domy
s paní učitelkou si připravily milý
program pro své budoucí kamarády. O fotografickou dokumentaci
se postarala profesionální fotografka z místního fotoateliéru Fotostu-

dio Libuš. Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí drobnosti
na památku a maminky květinu.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.
K této příležitosti proběhla v květnu již tradičně také výsadba stromu.

LUŠŤOVKA ULIČNICE (15)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic
na pokračování.
Dnešní lušťovka je věnována písnické ulici, jež se nachází téměř na
samém konci Prahy. Jméno ulice (viz 1. tajenka) je odvozen od pomístního názvu. Dříve se jmenovala (viz 2. tajenka), avšak po připojení obce v roce 1974 k Praze se musel změnit název na současný.
1
Opak začátku

a

Junák

b

Míč

c

Opět

d

Ochrana obličeje

e

Citoslovce prásknutí

f

Pracovat s vařečkou

g

Renáta Sobíšková, odbor správní
a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler
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Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 20.
Připravil Martin Zikeš
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KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz
VEŘEJNÉ HUDEBNÍ
PŘEHRÁVKY

OČISTNÉ CVIČENÍ MISOGI

Zveme příznivce a přátele houslové, klavírní, kytarové a flétnové
hry na závěrečné veřejné přehrávky hudebních kroužků Klubu Junior u příležitosti ukončení školního roku 2016/17 v zrcadlovém
sálku klubu.
– Housle lekt. Zuzany Peškové −
úterý 13. června v 17:00 hodin
– Klavír lekt. Ireny Tylšarové − úterý 13. června v 18:00 hodin
– Kytara lekt. Jakuba Kouta − čtvrtek 15. června v 18:30 hodin
– Kytara lekt. Nikoly Matouškové −
pondělí 19. června v 17:00 hodin
– Flétna, klavír lekt. Jaroslava Vacíka
− úterý 20. června v 17:30 hodin
– Klavír lekt. Rozálie Palovové −
čtvrtek 22. června v 17:30 hodin
– Flétna lekt. Markéty Tylšarové −
pátek 23. června v 18:15 hodin
– Klavír lekt. Aleny Veretiny − středa 28. června v 17:15 hodin

V sobotu 10. června se od 8 hodin ranních uskuteční v tělocvičně
Klubu Junior další z očistných cvičení misogi.
„Očistné cvičení misogi, které
se koná vždy počátkem měsíce
v prostorách tělocvičny Klubu Junior, je otevřeno všem zájemcům
z řad široké veřejnosti a vstup na
něj je volný,“ říká lektor a organizátor této pravidelné akce RNDr.
Michal Hájek. Cvičení, jehož smyslem je udržet čistou mysl, spočívá v přibližně půlhodinovém cvičení dechu, po kterém následuje
přestávka a po ní zhruba dvacetiminutové recitování za zvuku rozechvívání speciálních zvonečků.
Celkový blahodárný účinek tohoto očistného cvičení se projeví na
vyladěné psychické i fyzické kondici každého ze zúčastněných.
Aktuální informace lze nalézt na
FB Aikidó Libuš.

Lenka Koudelková

Michal Hájek, odborný lektor

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, hudební radovánky, pohádky, sejdeme se v lese: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč / 10 vstupů) | Montessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1100 Kč / 10 vstupů)
Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná rezervace
přes web či SMS.
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Pondělí
9:30−11:30
Volná herna pro děti (1,5−4)
16:30−18:00
Angličtina (4−8)
Úterý
9:30−11:30
Montessori herna (1,5−4)
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)
Pátek
9:30−11:30
Cvičení pro děti (1,5−4)
ČERVEN 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Sobota 3. 6.
Pojďte s námi na Dětský den pořádaný MČ Praha Libuš.
Pondělí 5. 6. 9:30−11:30
Fashion market
Středa 7. 6. 19:00−21:30
Škola ženskosti – seminář č. 8:
Ženské tělo, ženské sebevědomí. Opomíjené souvislosti ženské sexuality

Čtvrtek 8. 6. 19:30–22:00
Montessori kurz pro rodiče −
Večer č. 5: Český jazyk
Pátek 9. 6. 10:00−12:00
Sejdeme se v lese… „Příroda
všemi smysly“
Sobota 10. 6. 10:00−11:30
a 14:00–16:00
Malířský kurz pro děti od 6 let, 5.
téma: Ikony a odpolední vernisáž
Dopoledne si děti společně s lektorkami umění z ateliéru
SmartArt nakreslí ikonu – vezměte
s sebou rodinnou fotografii. (Děti
pracují pod vedením lektorek bez
přítomnosti rodičů.) Odpoledne
proběhne volně přístupná vernisáž. Lektorky: Dita Baker a Katarina Makarova. Cena: 200 Kč | rezervace nutná
Čtvrtek 22. 6. 19:30–22:00
Montessori kurz pro rodiče −
Večer č. 6: Kosmická výchova
23. 6. Končí pravidelný provoz v tomto školním roce a těšit
se na Vás budeme opět od září!
Kompletní nabídku programu
Rodinného centra Kuřátko včetně
všech detailů, informací o cenách
a případných změnách naleznete na
našem webu www.rckuratko.cz.
Činnost spolku Rodinné centrum Kuřátko finančně podporuje
Městská část Praha-Libuš, za což
mnohokrát děkujeme.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za celý tým Rodinného centra
Kuřátko Ivana Vrablcová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, které zajímá historie místa, kde žijí, a dne 30. 5.
2017 vpodvečer navštívili v pořadí již druhou veřejnou besedu,
tentokrát na téma „Kdo byl pánem Libuše v roce 1367“. Historické ohlédnutí u příležitosti výročí 650 let, kdy byla zaznamenána první písemná zmínka o Janu Rotovi, pánu Libuše, bylo jeho
malou oslavou.
Pozvánka na tuto akci obsahovala drobné nesrovnalosti v dělení
slov, které vznikly při přípravě vydání květnového čísla, za což se
redakce časopisu omlouvá. Děkujeme za pochopení a těšíme se
na další setkání o historii Libuše a Písnice.
Jaroslava Adámková
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ZVEME

Úřad městské části Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21
vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

FOTO
SOUTĚŽ

KLUB SENIOR
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš, tel. 244
021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)
Klub je otevřen v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není
v programu uvedeno jinak.
PROGRAM
V ČERVNU 2017

TAK TO
VIDÍM JÁ
POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE
SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

1/3—30/6/2017
POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE
Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii
na téma Pohledy z Libuše a Písnice. Vybrané
fotografie, které nejlépe zobrazí naší městskou
část (budovy a okolí, příroda, kulturní a sportovní
akce, život na MČ apod.), budou odměněny

a umístěny na propagačních materiálech městské
části Praha-Libuš. Fotografie musí být pořízena na
území městské části Praha – Libuš. 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.
Součástí e-mailu je i lokalita, kde byl snímek pořízen. Osoba zaregistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní
fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš. Každý soutěžící může přihlásit max. tři soutěžní snímky.
Velikost jednoho soutěžního snímku je max. 3 Mb.

Více informací na www.praha-libus.cz

T. J. SOKOL LIBUŠ
Libušská 294/129

AKCE ZDARMA

www.sokollibus.cz

zve všechny děti i dospělé na

15:00
areál
LI

LAKROSENÍ

– 18:3

Zveme všechny seniory do klubu na tento připravený program:
6. 6. Volná zábava, čtení, popovídání, různé.
13. 6. Výlet Zámek Stekník – NEKONÁ SE − z důvodu onemocnění
vedoucí a malého zájmu o účast.
Pro více informací se můžete obrátit na paní Vladykovou, tel.:
604 731 127.
19. 6. − 24. 6. Zájezd 50 rekreantů do lázní Libverda. Odjezd v 8.00
hodin od Eimů. Z důvodů odjezdu
celého výboru KLUB UZAVŘEN!
20. 6. KLUB UZAVŘEN!
27. 6. Zakončení klubu před
prázdninami, milé společenské
rozloučení, s láskou a přátelstvím,
jak to u nás bývá. Těšíme se na vás
všechny.
VÁŽENÍ A MILÍ SENIOŘI!
Přejeme co nejklidnější letní
prázdniny, množství pěkného počasí, různých aktiv s dětmi i vnoučaty. Ale též pamatujte na sebe, na
klid a odpočinek a pozor na bezpečnost, jak nás upozorňovala
pracovnice prevence Městské policie hl. města Prahy. Tak tedy na
shledanou dne 5. 9. 2017.

ZÁJEZDY
Nezapomeňte na doplacení zájezdů:
Na Slovensko, s odjezdem na
noc dne 28. 7. 2017 ve 23.00 hodin.
Do Maďarska, s odjezdem 10.
9. na noc ve 23.00 hodin.
Do Harrachova, s odjezdem
25. 9., pobyt do 29. 9. 2017 jen
odpočinkově (sbírání hub, očekáváme ještě teplé počasí).
Na Šumavu, s odjezdem 8. 10.,
pobyt do 14. 10. 2017 v krásném
prostředí u Lipenského jezera,
s jednodenním výletem a za historií tam a zpět.
Děkuje organizační výbor.
KNIHOVNA
Po dobu prázdnin je stále otevřena pravidelně v úterý od 14.00
do 18.00 hodin. Vždyť prázdniny
a krásná kniha patří k sobě. Pro
zvýšení čtenářské návštěvnosti jsme rádi, že to takto funguje,
a doufáme, že knihovnu budou využívat i další spoluobčané z Libuše
a Písnice.
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
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*ukázka různých forem hry lakrosu, původní týmové hry severoamerických indiánů*
*dovednostní soutěže*
*ukázka výroby dřevěných lakrosek*
*zápas mezi rodiči a dětmi*
*od 18:30 hodin posezení u táboráku - rozloučení se cvičebním rokem 2016/2017*

LETNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE
S JÓGOU V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
V sobotu 17. 6. 2017 od
9:00 do 13:00.
Nabízíme vám to, co v 60 minutách středeční jógy nestihneme.
Můžete ji pojmout jako ochutnávku toho, co cvičíme v pravidelných
středečních hodinách, nebo si jen
tak udělat sobotní dopoledne pro
sebe a nechat na sebe působit
blahodárné účinky jógy.
Program:
Očistné dechové techniky
Cvičení se zaměřením na páteř, SI
klouby, ramena
Orgánová sestava – podpora funkce vnitřních orgánů
Relaxační techniky
Léčivé účinky posvátných manter
S sebou: vnitřní odhodlání, čistou

vodu, teplou deku, pohodlné oblečení
Poplatek: členové Sokola − 150
Kč, ostatní zájemci – 200 Kč
Denně nás zatěžují rodinné,
pracovní a společenské problémy, složité situace způsobené naším vlastním chováním. Vzápětí
hledáme léky na vyrovnání vlivu
stresů moderního života. Jóga
nabízí změnu pohledu na životní styl, prostředek na zlepšení tělesné kondice a vyrovnání stresujícího vlivu moderního života bez
velkých finančních nároků. Je to
moudrost ověřená tisíciletími.
Těší se na vás cvičitelka jógy:
Eliška Leblová, tel. 605 916 148
Foto: Eliška Leblová
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inzerce

inzerce

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha firmy vzhledem
k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů
v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech
a svátcích
HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4
INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

inzerce

vosa

NÁVRHY, VÝROBA
A INSTALACE
REKLAMY
VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný
digitální tisk
plakáty A2 až A0
grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk
řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy
potisk triček
dresy již od
jednoho kusu

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

inzerce

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID
třípodlažního rodinného domu
v Dolních Břežanech.
Práce 1x týdně na 8 h.
Spolehlivou, pracovitou,
jen dlouhodobě.
Stručný životopis a reference nutné.
 602 33 96 25

LUŠŤOVKA ULIČNICE (15) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Na Losách | Tajenka 2: Za Obcí

|

Foto: Martin Zikeš

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 a b l e s k . cz

