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ZÁŘÍ NABITÉ AKCEMI NA LIBUŠI A V PÍSNICI | CO SE CHYSTÁ NA KŘIŽOVATCE JALODVORSKÁ – LIBUŠSKÁ?
KONTEJNERY NA ODPAD V PODZIMNÍCH TERMÍNECH | VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ROZHOVOR S EVROPSKÝM MEDAILISTOU Z LIBUŠSKÉHO KLUBU
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1 Na Libuši se promítalo v letním kině. 2 Při kurzu vietnamské gastronomie se tvořily letní závitky.
3 Modeláři Křížem krážem uspěli na mistrovství republiky mládeže. 4 Senioři zažili několik pěkných výletů.
5 Známe výsledky ankety o prioritách Libuše a Písnice 2017.
Foto: Kryštof Štafl, Zdenka Dubová, archiv Křížem Krážem a archiv Klubu Senior

ZVEME

VÍKEND NABITÝ AKCEMI NA LIBUŠI A V PÍSNICI
V pátek 22. září a v sobotu 23.
září pro vás máme připraveny
tyto akce:
Open-air festival Jablkobraní
v parku Kamýk se bude konat v pátek 22. září od 16:00 do 21:00.
Hudební a taneční festival s množstvím workshopů pro děti a s nabídkou mezinárodních gastronomických specialit. Můžete se těšit
na skupiny Cirkus Brothers, Notime,
taneční vystoupení světových tanců, africký taneční workshop a bubnování, ukázky bojových umění a venkovního cvičení. Ochutnat
můžete speciality z celého světa.
Soutěžit se bude o nejlepší jablečný koláč. Pro děti jsou připraveny
sportovní workshopy, malování na
obličej, balonky, zaplétání afrických
copánků. Můžete si s sebou vzít piknikové deky. Tuto akci si užijí všechny generace z Libuše a Písnice.
V sobotu 23. září dopoledne
se koná tradiční Libušsko-písnický
duatlon dětí a mládeže. Sportovní dopoledne určené pro všechny
děti a mládež do 15 let. Soutěžit se
bude v disciplínách běh-kolo. Trasy jsou přizpůsobeny podle věku
účastníků. Pro první tři účastníky
v každé kategorii jsou připraveny
ceny. Začátek prezentace účastníků je od 8:30 před Klubem Junior
(ulice Na Okruhu 395). Více infor-

mací v letáku v tomto časopisu.
V sobotu 23. září v odpoledních hodinách od 14:00 do 17:00
se koná tradiční Drakiáda a Den
zdraví. Po celé odpoledne se na
travnaté ploše hřiště bude soutěžit v létání draků v kategoriích Nejkrásnější drak, Nejdéle létající drak
a Nejoriginálnější drak. Pro děti budou dále připraveny workshopy,
malování na obličej, jízda na ponících, skákací hrad a další aktivity.
V rámci Dne zdraví pro vás bude
připraveno mnoho stanovišť − měření tlaku, tuku, cukru, zraku, dermatologické poradenství, nutriční
poradenství, prevence proti rakovinám, ukázka a ochutnávka zdravých potravin a fresh nápojů. Dále
tu bude příležitost nácviku neodkladné resuscitace a prohlídky sanitního vozu. Pro účastníky Stezky
zdraví je připravena odměna.
Všechny akce jsou zdarma.
T. J. Sokol Libuš pořádá v pátek
22. září Noc sokoloven, v sobotu
23. září Podzimní sobotní dopoledne s jógou v libušské sokolovně.
Nabídka bude opravdu pestrá, a proto neváhejte a přijďte si
s námi užít páteční i sobotní akce.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21

MČ Praha-Libuš pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví
I n g . R a d k a L a c k a Vá s z v e n a a k c i

Měření základních tělesných hodnot
Měření tuku v těle, stanovení BMI
Měření kosterního svalstva
Měření oxidu uhelnatého, prevence proti kouření
Dermatologické poradenství
Nutriční poradenství
Ukázka poskytnutí první pomoci
Prohlídka sanitního vozu
Zdravé potraviny a fresh nápoje
Ukázka Sboru dobrovolných hasičů Písnice
Prevence proti rakovině
Posílení imunity u dětí a dospělých
Metabolická analýza
Prevence onemocnění
Odměna pro účastníky stezky Zdraví

SOBOTA

23/9/2017
OD 14:00

[SPOLU S DRAKIÁDOU]
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V PÍSNICI
ULICE ŠVIHOVSKÁ
www.praha-libus.cz

Změna programu vyhrazena. Akce zdarma.

Akce je finančně podpořena z rozpočtu
MHMP za účelem podpor y místní
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni

Par tneři
akce:

PROGRAM
Dračí soutěž
Zábavné soutěže o ceny
Dětské workshopy
Jízda na ponících
Malování na obličej
Skákací hrad
Ukázka první pomoci
Měření tlaku, tuku, zraku,
cukru v krvi
Dermatologické vyšetření
Nutriční poradenství
Prohlídka sanitního vozu
Stezka zdraví
Ukázka Sboru
dobrovolných hasičů Písnice
Občerstvení pro děti ZDARMA

DRAČÍ SOUTĚŽ
14:00–15:00 přihlášky
15:00–17:00 soutěž
Po 17. hodině vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií.
Kategorie dračí soutěže:
1 Nejkrásnější létající drak

SOBOTA 23. ZÁŘÍ

2017 OD 14:00 HODIN

Fotbalové hřiště v Písnici / ulice Švihovská
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2 Nejdéle létající drak
3 Nejoriginálnější drak
Akce je pořádána ve spolupráci
s SDH Písnice a TJ Sokol Písnice.
Změna programu vyhrazena

KRONIKA

SLOVO STAROSTY

V

ážení občané, letní měsíce
jsou pro nás vždy příležitostí
k rozsáhlejším stavebním
pracím v našich školských zařízeních. V Mateřské škole Mezi
Domy jsme kompletně zrekonstruovali kuchyň a místnosti pro
přípravu svačinek u jednotlivých
tříd. Vyměnili jsme sporáky, ledničky, myčky a další vybavení, pořídili nový konvektomat pro snadnější přípravu jídel. Kapacita kuchyně
se tak zvýšila z dosavadních 129
na 162 jídel. Toto navýšení se nám
bude do budoucna rozhodně hodit, ale už nyní si bude moci personál v kuchyni dopřát vyšší komfort
při přípravě jídel. Věřím, že nová
kuchyně bude dobře sloužit a dětem bude i nadále chutnat. Základní škola Meteorologická si
v létě prošla rekonstrukcí elektroinstalace. Ve staré budově
jsme vyměnili silno- i slaboproud,
v nové budově byla kompletně
zrenovována rozvodna. Na všech
chodbách bylo vyměněno nevyhovující osvětlení za nové. Měření prokázalo i trojnásobný osvit
proti normě při polovičním příkonu než před rekonstrukcí. Ve staré
budově byla vyměněna elektroinstalace i ve třídách, byla nainstalována čidla, která napomůžou nižší spotřebě energie. Nová budova
se tohoto dočká v příštích letech.
Vzhledem k velikosti budovy se
tato zásadní rekonstrukce musí naplánovat na více etap do více let.
Původní budova Základní školy
Meteorologická se letos dočkala nové střechy. Kompletně jsme
vyměnili střešní tašky, klempířské
prvky a bude zateplen strop.
V červenci k nám zavítal na čtyři
představení Kinobus, který promítal na hřišti Skalská. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu od vás, návštěvníků,
se pokusíme zopakovat letní kino
i příští rok. Od září dvakrát do měsíce k nám bude zajíždět Bibliobus,
tisíce knih tak přijedou přímo k vám,
ať už před naše základní školy, nebo
na sídliště do ulice K Lukám, bližší
informace naleznete v letáku uvnitř
čísla. Věřím, že tato služba si najde
pravidelné čtenáře.
Na pozvání občanů sdružených v iniciativě Moje Písnice přijel začátkem srpna ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, aby se se
situací nájemníků seznámil přímo
na písnickém sídlišti. Více než dvě
hodiny debatoval s občany v Klubu Junior. Přestože nový nabyvatel
již společnosti ČEZ uhradil kupní
cenu a je zapsaný v katastru nemovitostí jako vlastník, na podzim proběhne soud na základě žaloby, kterou podali někteří nájemníci bytů.
Stále je možnost, že se Ministerstvo

Na základní kámen nové Hasičské zbrojnice Písnice poklepali 28. srpna 2017 zástupci MČ Praha-Libuš a zhotovitele za dohledu
Miroslava Štancla, duchovního otce hasičské zbrojnice. Foto: Tomáš Lubovský

financí ČR prostřednictvím Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových k této žalobě připojí.
Na konci srpna jsme zahájili
stavbu písnické hasičárny. Je to
dlouholetý projekt, který se začal
připravovat ještě za mého předchůdce. Stejně jako jiné investice,
které má v naší městské části ve své
režii hl. m. Praha, dlouho spal. Vloni
se nám podařilo tento projekt oživit a hl. m. Praha po výběru zhotovitele na nás postupně převedla
investorská práva. V průběhu léta
jsme připravili provizorní komunikaci přes pole mezi ulicemi Libušská a Hoštická tak, aby staveništní
doprava nejezdila přes ulice K Mejtu a Lipovická, jak s tím počítal původní projekt hl. m. Prahy. Přišlo mi
smysluplné raději začátek stavby
o několik měsíců oddálit než vystavit obyvatele těchto ulic nadměrné zátěži těžké staveništní dopravy.
Ke stavbě hasičárny se v některém
z příštích čísel vrátím podrobněji.
Nejen školákům, ale také jejich
rodičům a všem pedagogům přeji pevné nervy po celý školní rok.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Jablkobraní v parku Kamýk
Pátek 22. září 2017 od 16 hodin do 21 hodin
Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)
Kapela CIRKUS BROTHERS

VSTUP ZDARMA

Kapela NOTIME

Světová kuchyně
(maso, sýry, ovoce, víno, pivo aj.)

Taneční skupina světových tanců
TRN V OKU
Africký taneční workshop

Zaplétání afrických copánků
Malování ornamentů henou na tělo

Ukázky bojových umění

Veselé malování na obličej

Ukázky venkovního WORK OUT cvičení
Africké bubnování
Soutěž v pojídání koláčů

Balonky
Sportovní workshopy

OPEN AIR
FESTIVAL

Úkoly pro děti
Soutěž o nejlepší jablečný koláč
Změna programu vyhrazena.

Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Použita kresba
Jaroslavy Kočové

Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Milana Maruštíka na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.
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VÝSLEDKY ANKETNÍHO HLASOVÁNÍ
O PRIORITÁCH LIBUŠE A PÍSNICE 2017
Městská část Praha-Libuš posedmé pořádala veřejné fórum, setkání s občany,
kteří diskutují se zastupiteli a zaměstnanci úřadu MČ Praha-Libuš o problémech, námětech na zlepšování a prioritách městské části.
Náměty navržené na veřejném fóru se staly
základem pro anketu pro veřejnost, která proběhla v elektronické i papírové verzi. V letošním roce měla anketa opět novou formu hlasování. Občané mohli upřednostnit, nebo naopak
upozadit některý z navržených podmětů, celkově měli k dispozici maximálně šest hlasů, které
mohli libovolně kombinovat. Celkově se ankety zúčastnilo 327 hlasujících. Výsledný přehled
10 priorit Libuše a Písnice 2017 vidíte v tabulce.
Na jaře probíhala obdobná anketa mezi žáky
základních a středních škol. Ti hlasovali o prioritách, které vycházely z podnětů Studentského
fóra, které proběhlo v březnu letošního roku.
Ankety se zúčastnilo 440 žáků a studentů. Výsledky ankety naleznete v přehledu Studentských priorit 2017. Tyto podněty jsou pro nás
stejně důležité jako výsledky z veřejného fóra
a snažíme se najít jejich řešení.
Bc. Petr Borský, koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice, místní Agenda 21

10 PRIORIT LIBUŠE A PÍSNICE 2017
Urychlit „obchvat Písnice“

Třetina obyvatel staré Písnice je zatím ochuzena o možnost využívat příměstské
autobusy 331 a 333, protože ty nestaví na poslední
zastávce Na Konečné. Zato
to vypadá, že budou autobusy stavět u Cholupického
hřbitova.
Kloubové autobusy v Písnici
v ulici Na Konečné nestaví z důvodu, že pro bezpečné otáčení autobusů je tam málo místa. Vzhledem
k naplněnosti 113 ve špičce uvažoval Dopravní podnik o zavedení kloubových autobusů i na této
lince. Na konci srpna se tedy uskutečnila praktická zkouška, jak by se
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Postavit parkurové hřiště

Zachovat supermarket potravin na sídlišti
Písnice
Zklidnit dopravu (dodržování rychlosti)
v ulici Libušská v Libuši a Písnici

Zvýšit intenzitu hlídek MP v nočních hodinách

Postavit skate park
Postavit legální zeď na graffiti

Zajistit časté kontroly nebezpečných
provozoven
Vybudovat víceúčelové prostory
(společenské a sportovní) ve staré Písnici
Provádět kontroly u fyzických osob
na spalování odpadu

Vyčistit Modřanskou rokli
a zbudovat naučnou stezku
Vyčistit černé skládky a zasadit zeleň
Hlídat vandalismus na hřištích

Podpořit prevenci rizikového chování
u dospívajících posílením hodin ve školách
Zřídit automaty na školách na zdravou výživu

zde mohly kloubové autobusy vytočit. Děkuji všem občanům, kteří
přeparkovali svá auta, aby mohl
pokus řádně proběhnout. Bohužel
se ukázalo, že prostor je skutečně
nedostatečný, a jsme proto nuceni
hledat jiné řešení.
Naopak dobrou zprávou je, že
na základě naší přímluvy za písnické občany se letos dočkáme nové
zastávky u Cholupického hřbitova.
Optimisté tak očekávají již na Dušičky, sám jsem realista a budu rád,
když zastávka začne fungovat od
každoroční prosincové úpravy jízdního řádu v Praze.
Jiří Koubek,
starosta MČ Praha-Libuš
Foto: Jiří Koubek

Zajistit ve školách rekonstrukci toalet
Zajistit ve školách automaty
na zdravou výživu a ovoce

Zlepšit a zkapacitnit prostory
a služby České pošty

ZASTÁVKY NA KONEČNÉ
A U CHOLUPICKÉHO HŘBITOVA

STUDENTSKÉ PRIORITY 2017

Rozšířit zeleň v oblasti Sapy
Přispívat na vstupné do kina
na dokumenty a dětské filmy

FOTOZPRÁVA
V parných dnech vyjeli libušští a písničtí hasiči zkropit rozpálené ulice naší městské
části. Foto: Ondřej Stašek, Pavel Reinisch

KRONIKA

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM KINEM
Třetí týden v červenci poprvé do naší městké části zavítalo Letní kino Dopravního podniku hlavního města
Prahy zvané Kinobus.
Promítalo se na Lukostřeleckém
hřišti v ulici Skalská. Před promítáním, které začínalo po setmění, si
mohli návštěvníci vyzkoušet střelbu z luku. Po celou dobu bylo k dispozici občerstvení. Vstup na letní
kino byl zdarma, návštěvníci mohli
přispět na nadaci Nova. Počasí pro
první tři dny bylo nádherné, typické krásné letní večery. Ve čtvrtek se
nám bohužel pokazilo a pršelo.
V pondělí se promítal rodinný
animovaný film Lichožrouti, kte-

rý zhlédlo přes 200 návštěvníků.
V úterý se 400 diváků pobavilo
s českou komedií Bezva ženská na
krku. Středa patřila akčnímu snímku
Kick-ass, který zhlédlo bezmála 200
diváků. Čtvrteční deštivé promítání
dramatu Polina navštívila téměř padesátka filmových nadšenců.
Děkujeme Dopravnímu podniku
hlavního města Prahy za bezproblémové zajištění promítání filmů
a Lukostřeleckému klubu CERE za
poskytnutí prostoru pro promítání.
Těšíme se na příští ročník!
Bc. Petr Borský, koordinátor
projektu Zdravá Libuš a Písnice,
místní Agenda 21
Foto: Kryštof Štafl

SE SENIORY V SAPĚ
Spolek Info-dráček, z. s.,
už druhým rokem uskutečňuje pravidelné besedy se
seniory o Vietnamu a Vietnamcích.
Těší nás živá diskuse, kterou jsou
setkání charakteristická, a zájem
o život Vietnamců jak na Praze-Libuši, tak na Praze 3 a Praze 14. Jako
přidanou hodnotu jsme nabídli seniorům komentovanou prohlídku obchodního centra Sapa. První
proběhla 27. července 2017
Počasí nám přálo a okruh jsme
zahájili u kongresového centra
Dong Do s kapacitou 800 osob,
kde se konají vietnamské svatby,
různé rodinné oslavy, oslavy nového lunárního roku, den žen apod.
Restaurace, která je součástí kongresového centra, je dnes místem
obchodních jednání, a to díky jejímu umístění přímo u vchodu od
zastávky MHD.
Další zastávkou bylo místo největšího požáru v České republice v roce 2008, kde byly v roce
2016 opět zprovozněny obchodní
prostory nabízející zboží různého
charakteru. Důvod požáru nebyl
zjištěn do dnešního dne, mezi lidmi ale kolují zprávy, že se jednalo
o konkurenční boj.
Nad prostory, kde probíhají velké rekonstrukce, se nachází viet-

namská soukromá školka, kterou
využívají hlavně rodiče pracující
v obchodním centru.
Procházku jsme přerušili přestávkou na pravou vietnamskou
kávu v restauraci Ho Sen Quan Lotus. Během této siesty pokračovali senioři se zvídavými otázkami a milým překvapením bylo, že
mají široký záběr vědomostí o životě Vietnamců a přijímají se velice pozitivně.
Poté jsme se přesunuli k buddhistické svatyni, kde si mohli senioři prohlédnout dolní část
s obětinami pro zesnulé. Z důvodu pohybové indispozice některých seniorů jsme vynechali horní
část svatyně, kde se modlí a dávají
se obětiny Buddhovi.
Podél cesty ke svatyni se nacházejí prodejny s asijskými produkty,
čerstvými bylinkami, čerstvými výrobky. Prohlédli jsme si „vietnamské
salámy“, čerstvé kohouty, slepice
a kachny, tropické ovoce a koření.
Mezi halami jsme pokračovali
k další prodejně, kde si senioři mohli přivonět a osahat na čerstvé ovoce, bylinky. Tato část prohlídky Sapy
pro ně byla nejpřitažlivější, protože mají velký zájem nakupovat, ale
neznají produkty a nevědí, k čemu
jsou vlastně v kuchyni k použití.
Po dobu celé prohlídky jsme
živě diskutovali a část skupiny se

těší již na další termíny našich setkání formou besed, prohlídek
a kurzů vaření.
Se seniory jsme strávili pohodové a velice příjemné odpoledne a největší odměnou jsou milé
zprávy, které jsme dostali. Některé
z nich si dovolujeme citovat:
„… chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za sebe i za manžela, za příjemné odpoledne, které jsme společně strávili v Sapě
a zvláště za Vaši otevřenost
a vstřícnost. Budeme se těšit na
další akce…“ Naďa Hrušecká

„…díky Vašim velmi úzkým vazbám na místní vietnamské provozovatele restaurací a obchodů
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, které by nám průvodce bez těchto zkušeností
nemohl podat. Další prohlídku pořádáte 6. 9. 2017 od 16.00. Pokud
by to bylo možné, ráda bych nás
s manželem a jednu kamarádku
přihlásila na tuto prohlídku...“ Ivana Hlavničková, Jiří Hlavnička
Zdenka Dubová
Foto: Zdenka Dubová
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MODELÁŘI KROUŽKU KŘÍŽEM KRÁŽEM
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLÁDEŽE
Letošní mistrovství republiky mládeže v plastikovém modelářství se konalo
na Brněnském výstavišti ve dnech 16.−17. června v rámci velké modelářské akce Modellbrno 2017.
Mistrovství se zúčastnilo přes 50 modelů od více
než 25 soutěžících z celé
republiky.
Mistrovství republiky je soutěž,
ve které se modely bodují podle
oficiálních pravidel Svazu modelářů České republiky, na rozdíl od
tzv. porovnávacích soutěží (což
bylo Modellbrno), kde se hodnotí
bez pravidel, pouze pohledovým
systémem. Hodnocení modelu
lze rozdělit zhruba do čtyř skupin: geometrie (tedy vzájemná
poloha jednotlivých částí), čistota
zpracování (tedy začistění jednotlivých částí a čistota slepení a sestavení), dále provedení detailů
na modelu (tedy jak je ztvárněný
např. motor, podvozek, nebo výzbroj letadla či tanku) a nakonec
provedení povrchu (tedy zbarvení, jeho složitost, vystínování povrchu a detailů a opotřebení provozem, což je namalování např.
odřenin, znečištění od výfuků
nebo oleje a benzínu).
Za náš modelářský klub Křížem
Krážem se zúčastnili tři modeláři
s celkem pěti modely. Příjem modelů do soutěže proběhl v pátek
a od sedmi hodin večer se modely začaly bodovat, což trvalo až do
půl jedenácté. V pátek večer také
začala méně oficiální část velké
výstavy Modellbrno, která spočívala v přátelském posezení přítomných modelářů, včetně zahra-

ničních hostů. Zúčastnil se také
generál Rudolf Boček, poslední
žijící stíhací pilot z II. světové války ve Velké Británii. Zajímavé bylo,
že hudebního doprovod na párty
zajistila hudební skupina známého modeláře z Mariánských Lázní
Martina Němce. Pak jsme odjeli na
ubytování, bydlelo se v hotelu Prosperita u Brněnské přehrady, skoro v lese a v klidu.
V sobotu ráno začala hlavní
část Modellbrna a na mistrovství
bylo dokončeno bodování. Ve 12
hodin byly vyvěšeny předběžné
výsledky a začal čas na protesty a na tzv. obhajoby, což je proces, kde musí soutěžící obhájit, že model stavěl opravdu on.
To nedopadlo dobře pro jednoho soutěžícího – naštěstí ne od
nás. V půl třetí začalo slavnostní vyhlášení výsledků. Z našeho
klubu se umístili všichni soutěžící se svými modely na předních
místech. Zlatou medaili si odnesl Jakub Nedvěd za model sovětského tanku T34/85, také zlatou medaili má Matyáš Matouš za
model německého kolopásového
tahače Sd.Kfz.7 a Štěpán Šámal si
odnesl tři stříbrné medaile za letadlo A6M3 Zero, německé útočné dělo Stug. III ausf. B a japonský štábní automobil Kurogane.
V soutěži Modellbrno se umístil
Štěpán Šámal, získal ocenění za
model Stug. III ausf. G (ne, není to
stejný model jako na mistrovství,
je to jiná varianta a jiné měřítko).
Byli jsme rádi, že jsme vyhráli
a proslavili zase po roce na mistrovství náš kroužek Křížem Krážem.

Modeláři z kroužku Křížem
Krážem přebírají medaile.

Štěpán Šámal, modelářský
kroužek Křížem Krážem

LAKROSENÍ V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ
V libušské sokolovně proběhla 22. června akce nazvaná Lakrosení. Cílem bylo
seznámit veřejnost s touto
původní týmovou hrou severoamerických indiánů.
S pomocí hráček a hráčů spřáteleného lakrosového oddílu LC
Jižní Město se příchozí mohli dozvědět o různých formách hry a jejích soutěžních variantách. Vedle předvedení ženského lakrosu
a boxlakrosu si návštěvníci mohli
vyzkoušet český lakros a interkros,
který na Libuši hrajeme. Pro nejmenší bylo nachystáno shazování
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plechovek tenisáky a opičí dráha
s pingpongovými míčky na lžíci. Protože panovalo velké horko,
teploty dosahovaly až 35 °C, využili jsme stínu nádherného kaštanu pro vyprávění Richarda Klimenta o výrobě dřevěných lakrosek
a interkrosové zápolení jsme přesunuli do tělocvičny. Děti se prolévaly tekutinami a večer byl zakončen táborákem s opékáním buřtů
a uzavřením cvičebního roku.
Akce se uskutečnila za podpory
MČ Praha-Libuš.
Lívia Šavelková
Foto: Lívia Šavelková
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SETKÁNÍ S VIETNAMSKOU GASTRONOMIÍ:
LETNÍ ZÁVITKY
Ve čtvrtek 3. srpna 2017 začala v Sapě setkání s vietnamskou gastronomií formou přátelského kurzu vaření.
Na příjemné terase restaurace Ho Sen Quan Lotus jsme na
úvod účastníky seznámili s činností spolku Info-dráček, který je hlavním realizátorem kurzu v rámci integračního projektu pořádaného
městskou částí Praha-Libuš. Účastníky jsme současně pozvali na následující akce v roce 2017.
Lektorka kurzu Thuy Dung Nguyenová, které všichni přátelsky říkáme Monika, se ujala vedení
kurzu. Pro účastníky byly na stole
v klasických vietnamských košících
připravené ingredience pro balení letních závitků. Balení závitků
je pro vietnamské rodiny formou
přátelského setkání, kdy si každý zabalí do rýžového papíru dle
svého výběru. V našem případě
byly k dispozici na tenko nakrájené okurky, ledový salát, koriandr,
máta, thajská bazalka, rýžové tenké nudle, vietnamský salám, na
nudličky nakrájená omeleta a uvařené malé krevety, které jsou součástí ozdoby závitků.
Současně proběhla příprava domácí omáčky, bez které si závitky,

jak smažené, tak nesmažené, nemůžete řádně vychutnat. Připomínáme
poměr: 2 díly vody, 1 díl rybí omáčky, 1 díl cukru, dochutit jablečným
octem nebo citronem. Do hotové
omáčky přidat nadrobno nakrájenou chilli papričku (paví očko), ozdobně nakrájenou mrkev a kedlubnu. Místo chilli papriček je možné
použít pravou vietnamskou chilli
omáčku (s kohoutem) srirachu.
Důležitý je taky výběr rýžového
papíru. Monika upozornila na obrázek letních závitků na obalu rýžového papíru. Rýžový papír na
smažené závitky není vhodný na
balení letních závitků. Rýžový papír se následně namáčel v horké
vodě, aby rychle změkl.
Účastníci kurzu zvládli balení
závitků na jedničku s hvězdičkou.
Část vlastnoručně zabalených závitků si vychutnali během kurzu
a část si odnesli domů i s omáčkou, aby se doma mohli pochlubit.
Po ukončení kurzu vaření se živě
diskutovalo o vzájemných zkušenostech v rámci soužití českých
a vietnamských občanů na Libuši.
Touto cestou chceme poděkovat vedení restaurace Ho Sen Quan
Lotus a kuchařům, kteří pomáhali
účastníkům kurzu při balení závitků.
Většina účastníků se již těší na
další kurz balení jarních smaže-

ných závitků, který se koná 14. 9.
20174 od 16 hodin v restauraci
Ho Sen Quan Lotus, OC Sapa, Libušská 319/126, Praha-Písnice.
Akci pořádala MČ Praha-Libuš
ve spolupráci se spolkem Info-dráček, z. s., a restaurací Ho Sen
Quan Lotus jako setkání s vietnamskou gastronomií formou
přátelského kurzu vaření. Cílem
kurzů je neformální setkání majoritní společnosti s vietnamskou
menšinou. Kurzy probíhají zdar-

ma, maminky mohou s sebou vzít
i malé děti. Na akci je třeba se
předem registrovat. Je pořádána
v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ
Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem
vnitra ČR.
Zdenka Dubová, předsedkyně
spolku Info-dráček, z. s.
Foto: Zdenka Dubová

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK, z.s., a restaurací Ho Sen Quan Lotus realizuje setkání
s vietnamskou gastronomii formou přátelského kurzu vaření.
Kurzy budou probíhat v čase 16.00 – 19.00 hod

v restauraci Ho Sen Quan Lotus, Libušská 319/126, Praha 4-Písnice (bus z metra Kačerov číslo 113
zastávka Sídliště Písnice). Kurz: Zdarma. Cílem kurzů je neformální setkání majoritní společnosti
svietnamskou menšinou.
Maximální počet účastníků: 20 osob. Kontaktní osoba: telefon: 778 050 185, e-mail: zdenka@infodracek.cz

Jarní závitky - 14. 9. 2017
Hlavní surovinou je mleté maso (mix), skleněné nudle, kedlubna, mrkev, Jidášovo ucho,
vajíčko, rybí omáčka, pepř, sůl, které se balí do rýžového papíru, které se namáčí v pivu
kvůli barvě při smažení.

Bun Bo Nam Bo - 13. 10. 2017
Restované hovězí maso se zeleninou a nudlemi s restovanými oříšky se sladkokyselou
omáčkou. Oblíbené jídlo v letních měsících.

Bun Cha - 10. 11. 2017
Grilované vepřové maso s nudlemi, bylinkami a sladkokyselou omáčkou
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
VÁŽENÍ OBČANÉ,
MILÍ ŽÁCI, začíná nový školní rok, který je pro mnohé
z nás plný očekávání a nových cílů, proto bych Vás
rád obeznámil s několika
novinkami, které na naší
škole připravujeme.
Ze zákona nám nově přibyla povinnost uskutečnit výuku plavání,
která musí mít celkovou dotaci 40
hodin v rámci prvního stupně. Po
úvaze jsme se rozhodli, že se pravidelného plaveckého výcviku zúčastní 4. ročník v prvním pololetí s dotací 20 hodin a 2. ročník ve
stejném rozsahu v pololetí druhém. Plavecká výuka bude probíhat v plaveckém areálu Jedenáctka VS, Praha 4 – Chodov a žáci
by měli využívat k přepravě MHD
za doprovodu vyučujících.
V rámci snahy o nalezení originální a přitom společensky co
možná nejpřijatelnější profilace
školy jsme pro Vás připravili pilotní program rozšíření výuky tělesné
výchovy v 1. a 6. ročníku pro letošní školní rok. Žáci mají na výběr ze
dvou variant, třech klasických hodin TV nebo dvě hodiny TV a výcvik okinawského bojového umění karate do, který překvapivě
uvítala většina oslovených rodičů, resp. žáků daných tříd. Od výuky karate do si slibujeme zejména vyrovnanější osobnostní růst,
zlepšení kondice, zvýšení zdravého sebevědomí, identity se školou a zvládnutí základních prvků
sebeobrany. Předpokládáme, že
nabízená jednohodinovka v rámci
TV nebude stačit poptávce a určitě bude nabídnut i kroužek, který
by mohly navštěvovat i jiné ročníky naší školy.
Uvědomujeme si, že projekt karate do ve škole je počinem odvážným, přesto ne zcela nereálným. Studiem a výukou karate do
se zabývám 25 let a mám za sebou
silný lektorský tým České asociace
Okinawan Goju Ryu Karate Do.
Posledním obrovským úspěchem
je organizace týdenního evropského semináře karate do s účastí 400 lidí z 26 zemí. Jednou z vizí
jsou v budoucnu návštěvy národních i zahraničních seminářů, soutěží a dětských kempů, ať už v přírodě, nebo u moře. Rád bych tak
propojil radost z pohybu se zdokonalováním cizích jazyků a společnými projekty s jinými školami
podobného zaměření v zahraničí.
Karate však chápu jako prostředek, nikoliv podmínku k rozvoji žáků naší školy, kteří budou mít
ve finále stejné možnosti ke svému
rozvoji a seberealizaci.
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li navzájem nábytek. Hodně jsme
nestihli a měli jsme zpoždění kvůli
čtvrťákům.“
Připravila Jindra Němečková + 3.B
Foto: Jindra Němečková

Výhledově počítáme s rozšířením dotace hodin tělesné výchovy
i v dalších ročnících. Rádi bychom
připravili přehledné a zajímavé
projekty i v jiných předmětech, abychom uspokojili poptávku po poznání a zároveň nabídli něco více…
Těšíme se na Vás v příštím školním roce. S úctou,

HURÁ ZA TRILOBITY

Mgr. Jaroslav Kulik,
ředitel ZŠ Meteorologická
KROUŽKY VE ŠKOLNÍM
ROCE 2017−2018 NA ZŠ
METEOROLOGICKÁ
Již opakovaně naše škola nabízí
na výběr z velkého množství kroužků. Kroužky jsou určeny nejen pro
žáky školy, ale také se mohou přihlásit děti z okolí. Kroužky nabízíme různého typu – od sportovních po vědomostní, také výtvarně
a hudebně zaměřené. Kroužky zajišťuje škola nebo spolupracujeme
s externími partnery.
Veškeré informace o nabídce najdete na webu školy: www.
zsmeteo.cz, v sekci kroužky, nebo
na nástěnce u recepce školy.
Kroužky začínají 2. 10. 2017. Těšíme se na všechny zúčastněné.
Monika Exnerová,
zástupkyně ředitele
ZEMĚRÁJ
Zážitkový park Zeměráj v Kovářově je místo, ve kterém jsme se při
celodenním červnovém výletu vrátili do dob našich předků. Historii
a přírodu jsme vnímali nejen zrakem a sluchem, ale také prostřednictvím svých bosých nohou, rukou, nosem i ústy. Bosé nohy jsme
si za hlasitého hlaholu namasírovali
chůzí po 1 km dlouhé stezce. Cho-

dili jsme přes balvany, šišky, klacíčky, jehličí, bahnem, potokem, přes
kůly, žebříky a lávky. Zábavnou formou jsme se seznámili s venkovským životem v raném středověku.
Děti si musely umlít mouku a z ní
upéct placku. Prošli jsme se bludištěm a zařádili jsme si v chaloupkách, od kterých jsme se nemohli
odtrhnout. Poslední penízky padly
za občerstvení a suvenýry.
Simča: „Naší první atrakcí byla
cesta dlouhá jeden kilometr. Kousek jsme šli v bahně, potom po
velkých šiškách (ty byly příjemné),
ale ty malé pěkně bolely. Potom
jsme šli po dřevu a naposledy po
kamenech. Po stezce následovala další atrakce, návštěva středověké vesnice. Museli jsme si umlít
mouku a z ní jsme udělali placky,
které jsme si upekli a hned snědli. Po plackách jsme šli do bludiště,
potom do takových domečků, kde
jsme si hráli. Výlet byl super!“
Adam: „Nelíbila se mi stezka
na boso. Byla dlouhá, nepříjemná
a zdržovali jsme se. Bludiště bylo
prima, ale moc lehké. Chaloupky byly nej, protože jsme si krad-

Ohlasy z červnového výletu do
pravěku do Radotína:
Áňa H.: „Do pravěku jsme jeli
autobusem, vlakem a opět autobusem. Jeli jsme do Radotína, kde
jsme hledali zkameněliny − hlavonožce, trilobity a otisky mušlí. Byla
to zábava. Měli jsme dobré průvodce − Štěpána, Dominika a Ríšu.
Barča: „S Eliškou jsme vymyslely
píseň. Cesta byla dlouhá, ale stálo
to za to. Domů jsem přišla s plnou
svačinovou krabičkou zkamenělin.
Také mě píchla vosa. Mám hlavonožce, trilobita a mušle.“
Lucka: „Když jsme přijeli do Radotína, tak jsme dostali od průvodců informace. Štěpán nás zavedl k hromadě kamení, kde jsme
hledali trilobity. Já jsem našla jednoho. Nejlepší na tom bylo, že
jsme si ho mohli odnést domů!“
Připravila Jindra Němečková + 3.B
Foto: Jindra Němečková

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO -DRÁČEK, z.s.,
Vás zve na
RODINNÉ ZÁŽITKOVÉ VÝLETY
dne 28. 9. 2017 (pozor posun termínu)

na Pohybové aktivity v parku Soběhrdy
v čase 8:30 – 18:30 hod.
Odjezd a příjezd z MČ Praha-Libuš
V ceně cesta, vstupné, program, pitný režim a jídlo
po celý den vč. svačinek, doprovod celý den a na
konci dárkový balíček pro děti.
Předpokládaná dotovaná cena: 350 Kč
Cílem výletů je aktivní trávení času dětí s rodiči
a seznamování se bez rozdílu toho, odkud kdo
pochází.

Kapacita omezena.
Přihlašování u kontaktní osoby: Tulinky,
GSM: 775 607 932 , e-mail: tulinka@info-dracek.cz
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KLUB SENIOR
LÁZNĚ LIBVERDA
Klub Senior každým rokem vyráží
do lázní v České republice na hezký
týden společného odpočinku, s využitím lázeňských procedur, procházkami po okolí i delší turistikou,
prohlídkou historických míst atd.
V Lázních Libverda se jako vždy
naši rekreanti setřídili do skupinek
zájmů a samozřejmě zdatní senioři dávali tip na procházky. Byl to
hlavně p. Vrňata s p. Braunem, kteří vycházeli vždy, za každého počasí, tedy i za horka, neboť tento
týden byl teplotně nadprůměrný.
Malé lázničky zasazené v klidném
prostředí umožňují docházet krásnou alejí jak na procedury, tak na
snídaně a večeře formou švédského stolu s možností jídla v rozmezí
až 2 hodin. Patří sem i posezení na
kolonádě s vodotryskem a krásně
vysázenými růžemi, poslech ukrajinské pianistky hrající známé světové
melodie. Dokonalá kulisa pro krásné večerní chvilky k zamyšlení i posezení na závěr pobytu. Paní prof.
Kaněrová pověděla něco o sboru
Libuše v Libuši a potom s účastnicemi zazpívali překrásné písničky jako
tzv. kulturní vložku.
Někteří lázeňští hosté si je též
rádi poslechli, poseděli a zatleskali. Vynikaly dvě zpěvačky, p. Kalinová a p. Máslowská, později
i s panem Braunem na závěr zpívaly a zpívaly. Všichni účastníci se
divili, odkud zná pan Braun méně
známé slovenské písničky – inu,
láska ke Slovensku. Během posezení přišla na řadu gratulace hlavní organizátorce: uměla vybrat,
vyjednat a během pobytu zařizovala i nemožné. Pomocnou rukou
organizátorce byla kamarádka A.
Langmüllerová, která reagovala
a pomáhala slovem i činem.
Tak se také osm zájemců podívalo na Ještěd, dvacet seniorů autobusem na zámek Frýdlant, kde se
moc líbilo, překonání 334 schodů
a potom jak kdo chtěl − na oběd,
na zmrzlinu, vše nedaleko zámku.
Množství turisticky zdatných seniorů vyráželo na individuální turistiku
− k Bílému potoku, k obřímu sudu,
do Hejnic, do Frýdlantu, ke Smrku
pod Jedlovou aj. Ti, kteří se nemohli přidat ze zdravotních důvodů, se
těšili z autobusu výhledy na krásnou přírodu, pěkným ubytováním
v Libverdě i povídáním s místními
i lázeňskými hosty.
V den odjezdu bylo zorganizováno uložení kufrů pod dohledem, a tak naši senioři mohli čas
od deseti do dvou hodin využít
podle svých přání. Vdechnout ještě atmosféru, naobědvat se, posedět při kávě, dokoupit oplatky aj.

Bylo toho hodně a bylo toho
dosti. A tak se opět těšíme na krásný týden v lázních v příštím roce
a opět zřejmě na jiná místa.
MILOVANÉ SLOVENSKO
Slovensko, náš kraj, naše volba, naše radost! Objevovat stále
krásná místa v Západních Tatrách
– nádhera, která nemá konce. Tolik míst jsme již navštívili a stále
je co obdivovat, třeba budování a zkrášlování domů v Žiaru či
Smrečnu. Ubytování mezi přáteli
se nám také stále více líbí.
Tentokrát jsme navštívili dvě místa s krásným koupáním (lázně Lůčky, Liptovský Ján), vyjeli na Chopok
lanovkou na tři světové strany s jednou vstupenkou. Všude čisto, toalety, občerstvení. Zajeli jsme do Vysokých Tater, lanovkou na Solisko
nebo na Hrebienok či Skalnaté pleso. Občerstvení ve známé cukrárně,
kde jsme se všichni na závěr opět
sešli po turistice podle vlastního.
Večerní posezení s dvěma krásnými filmy doplnil přednáškou o natáčení zvířat v Tatrách p. Ballo a fotodokumentací o návštěvě Aljašky
a Sibiře. Na závěr posezení u vínka, pochvala organizátorce, protože všichni byli spokojeni. Na rozlučku se též konala procházka na Salaš
a Kožiar, kde jsme se loučili v zádech s horskými velikány, čistým
ovzduším a sluníčkem. Bylo nám
tak dobře! I tentokráte tři účastníci
zdolali velký Baranec, je to výstup
opravdu náročný, a tak jedna účastnice přecenila svoje síly a po 2 hodinách se vracela zcela vyčerpaná.
Chvála patří opět bratrům Literovým a zdatné turistce p. Maurové.
Situace se začíná měnit − je větší
zájem o tuzemskou dovolenou než
dříve, a tak jsme byli laskavě upozorněni, že budeme muset nahlásit
počet osob k rekreaci dříve. Na pozdější přihlašování se nebude brát
zřetel, poslední termín přihlášení
bude do 30. 4. 2018. Už ne jako letos, kdy se do poslední chvilky nevědělo, zda se zájezd bude konat,
či nikoliv. Děkujeme těm, kteří se
na poslední chvilku přihlásili, a tak
se zájezd uskutečnil. Věřím však, že
nikdo nelitoval. Organizační výbor
je rád, že se zájezd mohl konat, a
děkuje panu řidiči, že s námi cestu
uskutečnil i za menší finanční částku. Očividně si s naším kolektivem
užíval a využil týdenní pobyt k vlastnímu odpočinku. Vše probíhalo
podle plánu, zastávky byly na pravidelných místech i s nákupy s bohatým výběrem sýrů v Lošticích.
Co na závěr dodat? Ať se vám
častokrát zatoulají myšlenky do Žiarské doliny se vzpomínkou, jak nám

tam bylo hezky, i když bude v zimě
padat hustě sníh. Těšme se na další rok s odjezdem ve stejnou dobu
na stejné místo s perfektním kolektivem a zajímavým programem!
ROZLUČKA PŘED
PRÁZDNINAMI
Prožití posledního dne v klubu před prázdninami je vždy plný
emocí. Loučíme se, abychom se
po prázdninách ve zdraví sešli,
a modlíme se, aby to tak bylo.
Tentokráte jsme současně oslavili významné kulatiny paní Zdeničky Petrové. Našeho tzv. sponzora, který shání různé věcičky
zdánlivě nepotřebné, ale užitečné
a příležitostně podaruje kohokoliv v klubu. Paní Petrová spolupracuje s Modrým klíčem s pověřením
Klubu a shání pro něj oblečení, výrobní materiál jako látky, bavlnky, knoflíčky aj., z něhož děti dělají
krásné výrobky. Při příležitosti dne
otevřených dveří obdržela vyznamenání s poděkováním Modrého
klíče. Oslava významného osobního výročí se neobešla bez předání
dárečků jednotlivců, ale i osobního dárku výboru Klubu. Nebylo to
ocenění jen za spolupráci, ale hlavně přání dlouhého zdraví a výraz
radosti, že mezi sebou máme takové lidi, kteří myslí na druhé víc než
na sebe. Oslavenkyně připravila

chutné občerstvení a s dobrou náladou s námi své kulatiny oslavila.
Také paní prof. Kaněrová přijala pozvání na tento den a dobrou
náladu podpořila písničkou. Rádi
jsme si také vyslechli její hodnocení pobytu v lázních Libverda. Nešetřila chválou a díky organizátorce za zprostředkování pobytu za
nízké ceny a zařízení i nemožného
tak, aby se všem líbilo.
Pak se již jen slavilo a některým
se ani nechtělo domů. Ti, kterým
bylo s námi dobře, ještě poseděli
a na požádání p. Prchlíkové otevřeli šampaňské.
Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior
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Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš
(ZMČ) ze dne 21. 6. 2017
v plném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.
praha-libus.cz.
č. 17/2017
ZMČ 1. Bere na vědomí doručenou
Žádost občanů o projednání radou
MČ a zastupitelstvem dle § 8 písm.
c zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze v platném znění − příloha č.
1 tohoto usnesení. 2. Deklaruje, že
prioritou č. 1 v oblasti dopravy na
území MČ Praha-Libuš je rekonstrukce ulice Libušská v úseku od
křižovatky s Kunratickou spojkou až
po jižní křižovatku s ulicí K Vrtilce
v Písnici. 3. Konstatuje, že doručená
Žádost občanů o projednání radou
městské části a zastupitelstvem dle
§ 8 písm. c zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze v platném znění, požadující vyhlášení místního referenda, na základě kterého by došlo
k oddělení k. ú. Písnice, jako samostatné městské části HMP, nesplňuje náležitosti dle příslušných
ustanovení zákona č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů. 4. Nepovažuje za
přínosné a ve veřejném zájmu MČ
Praha-Libuš i jednotlivých katastrálních území vyhlášení místního referenda z vlastní iniciativy.
č. 18/2017
ZMČ 1. Souhlasí se změnou územního plánu pro část pozemku
parc. č. 558/1 v k. ú. Písnice z využití NL (louky, pastviny) na využití
OB-A (čistě obytné) a část pozemku
parc. č. 559/1 v k. ú. Písnice z využití
SO3 (oddechu) na využití OB-A (čistě obytné) dle zákresů, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení. 2. Ukládá starostovi Mgr. Jiřímu

Koubkovi předložit podnět na změnu územního plánu k projednání
v orgánech hl. m. Prahy.
č. 19/2017
ZMČ 1. Souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu hl.
m. Prahy na pozemku parc. č. 934/3
v k. ú. Písnice z využití OB (čistě
obytné) na využití SP (území sportu a rekreace). 2. Ukládá starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi předložit
podnět na změny územního plánu
na jednání v orgánech hl. m. Prahy.
č. 20/2017
ZMČ souhlasí s umístěním stavby „Domov seniorů Libuš“ dle PD
z 06/2016 zpracovanou MR&S architekti, s. r. o., na pozemku parc.
č. 871/21 v k. ú. Libuš, pro investora p. Vladimíra Chluma, Záhřebská 157/24, Praha 2, a p. Stanislava
Raka, Pštrossova 188/12, Praha 1.
č. 21/2017
ZMČ bere na vědomí Závěrečnou
zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazků za
rok 2016 za MČ Praha-Libuš včetně
organizací, jejíchž je zřizovatelem –
příloha č. 1 tohoto usnesení.
č. 22/2017
ZMČ schvaluje účetní závěrku MČ
Praha-Libuš za rok 2016, jejíž přílohy jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení.
č. 23/2017
ZMČ 1. Schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet MČ
Praha-Libuš za rok 2016 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016 s výhradou nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku hospodaření a přijímá
opatření k odstranění chyb a nedostatků ve formě Opatření k nápravě
chyb a nedostatků ze zjištění z konečného přezkoumání hospodaření; plnění příjmů a čerpání výda-

POJÍZDNÁ KNIHOVNA
NA LIBUŠI A V PÍSNICI
Městská knihovna v Praze bude od září provozovat
stanoviště pojízdné knihovny bibliobusu na území naší
městské části.
Bibliobus bude mít pravidelné zastávky každý sudý čtvrtek od
7. 9. 2017. Stanice v Písnici bude
před základní školou v ulici Ladislava Coňka v čase od 11:30
do 13:30. Stanice na Libuši bude
v ulici K Lukám, poblíž křižovatky
ulic K Lukám a Provozní, v čase od
14:00 do 18:00. V tomto bibliobusu bude cca 3000 svazků. K dispo-
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zici bude knihovník, který se vám
bude věnovat a poradí s možnou
rezervací knih, s pořízením čtenářského průkazu a s dalšími informacemi. K dispozici bude i připojení
k internetu.
Pro žáky ZŠ Meteorologická
bude zajištěn Bibliobus Oskar,
který bude zastavovat před školou
každou lichou středu od 13:00 do
15:00.
Těšíme se na všechny čtenáře.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice, MA 21

jů městské části Praha-Libuš za rok
2016: příjmy 75 728,40 tis. Kč, výdaje 49 226,98 tis. Kč, z toho: kapitálové 5 719,12 tis. Kč, běžné 43 507,86
tis. Kč, finanční vypořádání roku
2015 201,63 tis. Kč, financování
26 299,79 tis. Kč; plnění finančního
plánu zdaňované činnosti MČ Praha-Libuš za rok 2016 s hrubým hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 2 007 tis. Kč. 2. Ukládá
starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi
podat písemnou informaci o přijetí Opatření k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného
přezkoumání hospodaření MČ Praha-Libuš za rok 2016 Magistrátu hl.
m. Prahy, a to nejpozději do 15 dnů
po projednání.
č. 24/2017
ZMČ bere na vědomí: usnesení
RMČ č. 76/2017 ze dne 25. 4. 2017
a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2017 – rozpočtová opatření č. 1/2017 až č. 7/2017; usnesení
RMČ č. 99/2017 ze dne 15. 5. 2017
a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2017 – rozpočtová opatření
č. 8/2017 až č. 14/2017; usnesení
RMČ č. 118/2017 ze dne 5. 6. 2017
a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš
pro rok 2017 – rozpočtová opatření
č. 15/2017 až č. 19/2017, schválená
Radou MČ Praha-Libuš na základě
zplnomocnění Zastupitelstvem MČ
Praha-Libuš, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
č. 25/2017
ZMČ 1. Nesouhlasí s rozhodnutím
odboru výstavby ÚMČ Praha 12 ze
dne 7. 6. 2017 o rozhodnutí o umístění stavby pro „Bytový dům Novodvorská, Praha-Libuš“, investor
Hercesa CZ, s. r. o., a to z důvodů, že
a) rozhodnutí je vydáno na projekt
stejného či podobného rozsahu,
který OV ÚMČ Praha 12 již dvakrát

PLÁNOVANÉ
TERMÍNY ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MČ
PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2017
13. září | 29. listopadu
Jednání probíhá v zasedací
místnosti Úřadu MČ PrahaLibuš, Libušská 1 (vedle
pošty) od 18.00 hodin.
Změna termínu vyhrazena
– sledujte úřední desku na
www.praha-libus.cz.
zamítl, a to 1. 7. 2013 a 24. 9. 2014;
b) z rozhodnutí není jasné, jakou
projektovou dokumentaci OV ÚMČ
Praha 12 posuzuje, neboť v rozhodnutí se odkazuje jen na katastrální
situační výkres, celkový situační výkres a koordinační situační výkres,
nikoliv projektovou dokumentaci
pro územní řízení; c) MČ Praha-Libuš v usnesení č. 1/2013 požadovala snížení celkové hmoty objektu,
plnohodnotnou náhradu stávajících
parkovacích stání, dostatečně kapacitní dočasné parkoviště po dobu
výstavby v docházkové vzdálenosti,
bezbariérové úpravy přechodu přes
ulici Mirotická a další. 2. Pověřuje
Radu MČ Praha-Libuš zajištěním vypracování a podáním odvolání proti tomuto rozhodnutí s uplatněním
výše uvedených připomínek, jejich
rozpracováním a případně s doplněním dalších odvolacích důvodů.
3. Zmocňuje Radu MČ Praha-Libuš
včasným podáním odvolání a k dalším nezbytným procesním krokům.
č. 26/2017
ZMČ bere na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Libuš za období od 20. 3. 2017 do 15. 5. 2017.

K tisku připravily Michaela
Kratochvílová, Petra Janáčková
a Hana Kolářová

PRO MAJITELE PSŮ
POPLATKY ZA PSY 2017
Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za psy pro 2. pololetí 2017
uplynul 31. srpna. Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné urychleně platbu provést, a vyhnout se tak vymáhání a případným sankcím.
Možnost úhrady:
– přímou platbou v pokladně ÚMČ Praha-Libuš
– úhradou složenky na poště, bankovním převodem na účet
ÚMČ Praha-Libuš, č ú: 19-2000691349/0800, variabilní symbol ze složenky
Informace na tel.: 244 090 101, e-mail: ekonom@-libus.cz
Ekonomický odbor ÚMČ Praha-Libuš
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ULICE V LIBUŠI A PÍSNICI (6)

KŘIŽOVATKA JALODVORSKÁ − LIBUŠSKÁ
Letní rekonstrukce ulice Jalodvorská skončila
na křižovatce s Paběnickou. Naše městská část
prosazuje pro zakončení s ulicí Libušskou nové
dopravní řešení.

Křižovatka Libušské a Jalodvorské – současný stav.
Navržené nové řešení. Zdroj: MČ Praha-Libuš

Stávající křižovatka Libušská − Jalodvorská je z našeho pohledu velmi nebezpečná. Kromě toho prostor kolem
květinářství působí značně neutěšeně. Proto navrhujeme zaslepení stávající Jalodvorské
a vytvoření nové křižovatky ve
tvaru kříže s ulicí Mirotická, viz
přiložený nákres. Toto opatření mají na podzim projednat
příslušné orgány a podle vyjádření Technické správy komunikací, a. s., hl. m. Prahy by se
mohlo toto zklidňující opatření zrealizovat v příštím roce.
Pavel Macháček,
zástupce starosty
MČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA ODPAD NA 2. POLOLETÍ 2017
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16:00 hodin.
od 15. do 17. září
od 22. do 24. září
od 29. září do 1. října
od 6. do 8. října
od 13. do 15. října
od 20. do 22. října

Ke Kašně, Na Domovině, Mirotická, Zahrádecká
Betáňská, Hoštická, Výletní, Na Močále
K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu
Ke Kurtům, Drůbežářská, Ohrobecká
K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu, K Lukám, Zbudovská
K Novému sídlišti, U Bazénu, V Rohu

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery.
Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že
v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm nebude místo
pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností
(nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní
náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské
činnosti.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve stanovený den
vždy po dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude
přítomna obsluha.
12. září K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká
10. října Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále
7. listopadu Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy
odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, kontejnery přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na
počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (BIO VOK)
BIO VOK z rozpočtu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den
po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ještě
před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.
8. října od 9:00 do 12:00 hod.
K Novému sídlišti, K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu, Na Močále
14. října od 9:00 do 12:00 hod.
Hoštická, K Jezírku (u ul. Vyšebrodská), Ohrobecká, Zahrádecká
29. října od 9:00 do 12:00 hod.
Betáňská, Božejovická, Drůbežářská, Ke Kašně
4. listopadu od 9:00 do 12:00 hod.
Chvalšovická, Na Losách, U Zahrádkářské kolonie, Zátoňská
POZOR ZMĚNA: Z technických důvodů musely být změněny některé termíny přistavování kontejnerů na bio odpad, které byly uveřejněny v březnovém čísle časopisu U nás. Za případné komplikace se omlouváme.
Počet BIO VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m.
Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu
převládající zástavby.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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18. ROČNÍK VELETRHU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Tradiční Veletrh sociálních
služeb pořádá městská část
Praha 12 už po osmnácté.
K návštěvě zveme obyvatele jak městské části Praha
12, tak městské části Praha-Libuš.
Ve čtvrtek 5. října od 11 do 18 hodin se v 2. patře bývalého obchodního domu Prior na Sofijském náměstí v Modřanech můžete osobně
seznámit s nabídkou poskytovatelů
sociálních a návazných služeb v Praze 12. Během celého dne budou
jednotlivé organizace prezentovat
návštěvníkům svoji činnost a informovat je o svých službách.
Na Veletrhu budou na vaše dotazy odpovídat odborníci ze společností, jejichž služby jsou určené především pro sociálně
znevýhodněné děti a mládež, pro
lidi ohrožené domácím násilím,
pro seniory, pro tělesně a mentálně handicapované nebo pro osoby, kteří pečují o postižené a hledají podporu nebo cennou radu.
Městská část Praha 12 je za všechny významné aktivity a péči o potřebné
velice vděčná. V rámci doprovodných akcí
si budete moci prohlédnout bezbariérově
upravený automobil
nebo zakoupit výrobky
z chráněných dílen.
Nezbytnou součástí
Veletrhu je katalog poskytovatelů sociálních
služeb, který obsahuje aktuální kontakty na
organizace, které nabízejí odbornou pomoc.
Je to užitečná příručka
s mnoha cennými informacemi a důležitými odkazy na kvalifikované odborníky, kteří
vám v případě potřeby pomohou a poradí.
Pro Prahu 12 jsou tyto

organizace velkým přínosem a já
osobně jsem hrdá na počet a kvalitu nabízených služeb.
Katalog si můžete zdarma vyzvednout na Veletrhu, nebo později v hlavní budově Radnice městské
části Praha 12 v ulici Písková, případně na odboru sociálních věcí
v Čechtické ulici 758, pavilon B.
V rámci Veletrhu se uskuteční 2.
ročník Dne zdraví, který je podpořen finančním příspěvkem hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti místní Agendy 21.
Veřejnosti budou nabízeny bezplatné konzultace na téma výživa a zdravý životní styl, adiktologické poradenství, testování míry
závislosti na nikotinu a alkoholu,
diagnostika a základní informace
o generalizovaných úzkostných
poruchách, měření krevního tlaku,
prevence rizikových faktorů tzv.
nemocí 21. století. Zájemci mohou
absolvovat bezplatné vyšetření
zraku a individuální konzultaci výsledků včetně případného doporučení dalšího postupu nebo využít služby nevidomého maséra.

SOCIÁLNÍ POMOC
− KONTAKTY
Koordinátora
sociální pomoci
je možné
kontaktovat
písemně po mailu nebo
telefonicky.

Na Veletrhu se uskuteční prodejní výstava obrazů klientů Modrého
klíče a v průběhu Veletrhu proběhne křest kalendáře pro rok 2018
neziskové organizace Modrý klíč.
Vstup na akci je zdarma a všichni návštěvníci se mohou zúčastnit
tomboly o zajímavé ceny. Soutěžní
kupón bude k dispozici i na místě
konání Veletrhu. Slosování tomboly proběhne přibližně v 17:30.
Lenka Vedralová,
radní s kompetencí pro oblast
sociálních věcí MČ Praha 12

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 přítomna osobně každé úterý a středu v době od 9 do 12 hodin
v místnosti Klubu Senior, K Lukám
664/1, v přízemí. Je lepší i na tuto
dobu si domluvit schůzku po telefonu: 604 740 696 či e-mailu: 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. Vedoucí odboru
správního a školství ÚMČ Praha-Libuš je paní Šárka Fruncová Vlčková.

Koordinátorka
sociální pomoci

Zuzana
Vránová, DiS.
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PRO SENIORY
Letošní podzimní sportovně vzdělávací program
pro seniory a seniorky naší
městské části nabídne opět
všem příležitost zúčastnit
se společných aktivit v rámci programu zdravého životního stylu.
Pravidelné lekce kondičního
i rehabilitačního cvičení dvakrát
týdně v tělocvičně Klubu Junior,
připravovaná přednášková část
i kurz počítačového vzdělávání,
samostatné semináře o mezilidských vztazích, zážitkové kurzy vaření s ochutnávkou specialit – na
to vše se můžete, vážené seniorky a senioři, těšit a vzít s sebou

i své přátele, kteří se dosud z jakéhokoli důvodu společných aktivit neúčastnili – nabídka je tu pro
každého.
Zahajujeme ve čtvrtek 14. září
v 10 hodin kondičním cvičením
s fyzioterapeutkou Bc. Eliškou
Froňkovou v tělocvičně Na Okruhu 1 na sídlišti Písnice.
Přijďte, těšíme se na vás. Nabídku dalších akcí s konkrétními termíny konání sledujte v časopise
U nás.
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty pro oblast
sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy
Foto: Lenka Koudelková

NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT, NAUČTE SE BRÁNIT!
V rámci vzdělávání
seniorů v možnostech
obrany proti manipulaci v mezilidských
vztazích se 15. června
v Klubu Junior uskutečnil první bezplatný
interaktivní seminář
věnovaný obraně proti tzv. šmejdům.
Většina seniorů již někdy
určitě aspoň slyšela o někom ve svém okolí, kdo
měl co do činění s nekalými praktikami prodejců, tzv.
šmejdů, nebo se senioři již
zúčastnili školení na toto
téma. Aby lektorka zjistila,
zda by se senioři dokázali
ubránit těmto manipulátorům, zařadila úvodem praktické scénky, na kterých si
mohli účastníci vyzkoušet
a nacvičit správné chování
a komunikační dovednosti.
Dále byli senioři seznámeni s platnou legislativou
v této oblasti, s typy manipulátorů, s nimiž se mohou na různých předváděcích akcích či v domácím
prostředí nebo na internetu setkat, s jejich metodami
a nejčastějšími scénáři.
Byli rovněž upozorněni na
nové taktiky těchto nekalých
prodejců, kteří se dnes zaměřují především na zdraví,
často se vydávají za zástupce velkých firem či sítí lékáren a zvou na akce, kde jsou
slíbeny slevové kupony či
odměny. Pod nátlakem pak
donutí seniory nakoupit různé předražené zdravotnické
pomůcky, které nemají avi-

zovaný účinek. Taktik však
existuje mnohem více, jak
se účastníci mohli přesvědčit na konkrétních případech, které se staly.
Hlavním cílem semináře
bylo bezprostřední formou
podat informace, jak nepodlehnout psychologickým nátlakům ze strany prodejců −
šmejdů a jak se bránit proti
jejich nekalým praktikám.
Závěrem lektorka sdělila,
jaká mají práva, a dala kontakty, kam se mohou obrátit
pro případnou radu.
Seminář účastníci hodnotili jako přínosný, pomohl jim rozšířit si obzory
v této problematice. Podle jejich reakcí pro ně byly
velmi užitečné i konkrétní případy, které byly zdokumentovány a řeší je buď
policie, nebo jsou předmětem soudních sporů.
Projekt vzdělávacích seminářů je realizován na základě dotace Magistrátu
hl. m. Prahy z Programu na
podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města Prahy. Za MČ Praha-Libuš
je patronkou seminářů zástupkyně starosty Ing. Lenka Koudelková.
Na 12. října 2017 je
připraven další zajímavý
seminář na téma: Jak se
bránit proti manipulaci
v mezilidských vztazích.
Uskuteční se opět v Klubu Junior od 14:00 hodin.
Těšíme se na vaši účast!
Mgr. Marie Svobodová,
lektorka projektu
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EVROPSKÝ MEDAILISTA Z LIBUŠSKÉHO KLUBU
CHCE POSUNOUT ČESKÝ REKORD
David Vítovec, člen Lukostřeleckého klubu CERE,
který sídlí na Libuši, získal v červenci 2017 na Evropském poháru mládeže v terčové lukostřelbě
v chorvatské Poreči bronzovou medaili v mix týmech
a v jednotlivcích obsadil 9.
příčku v kategorii juniorů.
Jak se ti střílelo v Poreči?
V první půlce závodu jsem cítil
nervozitu, poté jsem si dal v jedné
sadě 59 bodů, tím jsem se zklidnil a začalo se mi dařit. V kvalifikaci jsem nastřílel celkem 642 bodů
a byl 22. mezi juniory.
V eliminacích si nejdříve potkal
soupeře z Ukrajiny, Antona Kormana…
Proti němu se mi nestřílelo moc
dobře, ale ani jemu se moc nedařilo, nakonec souboj skončil mojí
výhrou 6:4.
Poté byl tvým protivníkem polský
závodník Mateusz Ogrodowiczyk. Jak se ti s ním závodilo?
Líp než v předchozím souboji. Naše klání vyvrcholilo mojí výhrou 6:2.
V dalším eliminačním souboji
jsi se střetl s Němcem Martinem
Hauke Kuhlmannem.
Střílelo se mi dobře, hýbalo se
sluníčko a lehce se měnil vítr, takže jsem v 1. sadě měl soustřel lehce posunutý mimo střed. Pamatuji
si, že poslední sadu jsem prohrál
s nástřelem 28 bodů a on měl 29
nebo 30 bodů.
Dál byla na programu soutěž mix
týmů. Kdo určuje nominaci nejlepší holky a kluka do mix týmu?

Pořadatel sám zvolí nejlepší holku
a kluka z jedné země v dané kategorii, oba výsledky se sečtou a udělá se
pořadí zemí. Poté je na reprezentačních trenérech určit, kdo bude střílet eliminační část závodu. Obvykle
eliminaci střílí nejlepší závodníci, ale
je zde prostor na změnu závodníka
např. kvůli zranění.
Po kvalifikaci jste s Marií Horáčkovou obsadili 6. příčku v juniorských mix týmech a v prvním
kole eliminací jste narazili na
dánský tým…
Souboj s Dány byl poměrně
jednoznačný, oni byli po kvalifikaci 11. a až na jednu sadu jsme vedli celou dobu.
Poté na vás čekal tým z Turecka.
Jak jsi vnímal tento souboj?
Turecký tým se řadil mezi favority, po kvalifikaci obsadil 3. místo,
navíc v tomto týmu byl lukostřelec
Mete Gazoz, který patří mezi nejlepší juniory v Evropě a vyhrál oba
dva evropské juniorské poháry.
Stříleli jsme vyrovnaně celou dobu
a stav 4:4 rozhodl až rozstřel. Já
jsem trefil 8 bodů a Maruška musela vystřelit 10 bodů, abychom je
porazili, a to se jí povedlo, takže
jsme pokračovali dál.
Dalším vaším soupeřem byla
Itálie.
My jsme stříleli pořád dobře,
měli jsme sady 36, 37 bodů a podobně, ale italský tým začal sadou
39. Vždy jsme ten souboj prohráli
o 1 bod, asi nám chybělo trochu
štěstí.
Tím se tedy rozhodlo, že budete bojovat o bronzové medaile a čekalo vás favorizované
Rusko.

Pro mě to byla nová a zajímavá
zkušenost, střílel jsem svoje první
finále. Závodilo se mi dobře, neřešil jsem nic moc kolem a užil jsem
si to. Souboj se rozhodoval za stavu 4:4, kdy následoval opět rozstřel. Maruška i já jsme vystřelili
1 šíp, já jsem dal 9, Maruška pak
musela dát 10, abychom vyhráli,
a trefila přesné X, a tím jsme získali bronz.
Úroveň české lukostřelby na
mezinárodních soutěžích mírně
roste. Čím myslíš, že to je?
Přijde mi, že kvalitní výsledky
jsou postavené na pár lidech, ale
samozřejmě celé družstvo funguje jinak, když je tam pár lukostřelců, kteří zastřílí výborně. Navíc se
oproti minulé sezóně výrazně změnila atmosféra v reprezentačním
týmu. Když nastupujeme do závodu, můžeme se soustředit na střílení a nemáme v hlavě nic jiného.
V letošní sezóně jde o něco více
financí na reprezentaci? Nemůže mít i tohle trochu vliv?
Ano, nyní máme před mistrovstvím světa juniorů, a pokud jedeme na reprezentační závod, je
snaha, abychom dali dohromady družstvo. Myslím, že už dlouho Česká republika neměla celé
družstvo na mistrovství světa.
Vnímal jsi v Poreči ještě nějaký
rozdíl oproti jiným místům, kde
jste závodili?
V Poreči to bylo pohodové
i v tom, že jsme si mohli jít zastřílet na tréninkovou střelnici, kdy
jsme chtěli. Tréninková střelnice
byla dostupná pešky. Například
v Rumunsku jsme prakticky netrénovali, protože se na střelnici jelo
skoro hodinu autobusem.

Co si ze závodu v Poreči odnášíš?
Pro mě to byl super závod, vlastně jsem si na mezinárodním závodě nastřílel zatím nejlepší výsledek. V eliminacích jsem obsadil 9.
místo v juniorské kategorii. Splnil
jsem si, co jsem chtěl. Je to dobrá
zkušenost. Navíc člověk vidí konkurenci a závodníky, kteří jsou ještě o 50 bodů někde jinde a je to
pro mě velká motivace.
Cítíš se rovnocenně?
Určitě ano. Vnímám, že můžu
ostatním lukostřelcům bez problémů konkurovat.
Jaké máš další plány?
Teď se chystám na světový pohár do Berlína. Jsem hodně zvědavý, protože tam bude úplně
jiná úroveň závodníků. Pak mě
čekají mistrovství republiky a na
konci října pojedu na mistrovství
světa do Argentiny, na které se
moc těším. Bude to pro mě nová
zkušenost, protože se poprvé setkám také se závodníky z Asie.
Chtěl bych ještě posunout hranici českého rekordu, která je nyní
660 bodů.

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – JEŠTĚ NENÍ KONEC
Byty na sídlišti Písnice, které dosud vlastnila společnost ČEZ, letos na jaře koupila společnost CIB Group.
V katastru nemovitostí se
30. června 2017 objevil záznam, který jako nového
vlastníka bytů potvrdil CIB
Rent Písnice, s. r. o.
Skupina CIB Group oznámila, že
17. července zahájila fyzické převzetí sídliště Písnice. „Jde o formalitu, která vyplývá z kupní smlouvy.
Skutečná práce v Písnici pro nás
tímto převzetím ale teprve začí-
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ná. Hned po něm začneme pracovat na zpracování územního plánu
celé lokality tak, aby bylo možné
zajistit její dlouhodobý koncepční
rozvoj,“ řekl statutární ředitel společnosti Dušan Koňařík.
Dále však běží podaná určovací žaloba, kterou podali někteří nájemníci prodaných bytů za podpory
iniciativy Moje Písnice. První soudní
stání bylo vyhlášeno na říjen.
Iniciativa Moje Písnice zvažuje další kroky, které může podniknout na pomoc nájemníkům.
Sídliště navštívil 9. srpna ministr Lubomír Zaorálek, který se vyjádřil na

svém Facebooku: „1400 obyvatelům sídliště Písnice prodali střechu
nad hlavou… Pokud státem vlastněná společnost privatizuje byty,
měla by je prodat lidem, kteří se
o ně nejlépe postarají. Soukromník
chce jen generovat zisk a stát často
pak ještě musí sociálně slabším nájemníkům pomáhat. Již teď si nový
vlastník nebere s nájemníky žádné
servítky. Sešel jsem se s lidmi z Písnice, abychom společně hledali řešení z jejich složité situace.“
(red)
Zdroj: Moje Písnice, CIB Group
Foto: FB Lubomíra Zaorálka

Připravila Tereza Kobzová,
Lukostřelecký klub CERE
Foto: Tereza Kobzová
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Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

PROMĚNY ČASU:
OBECŇÁK
Kousek od betonových věžáků velkoměsta představuje písnický rybník Obecňák
malý zázrak. Není zde slyšet
doprava vytížených dopravních tepen, není odsud vidět
výškové stavby. „Partii u rybníka“ by i po sto letech naši
předkové poznali.
„Stará Písnice jest rozložena
v mírné kotlince při obecním rybníce a starousedlíci nazývají tuto
část ‚Dolejšák‘ nebo na Dolejšáku.
Nová Písnice jest postavena po
obou stranách Pražsko-Jílovské
silnice, a proto že je výše položena, než-li stará část obce, říká se
lidově tomuto položení obce na
‚Hořejšáku´.“
Josef Jeřábek, písnická kronika
Dnes již obě popsané části nazýváme lidově Stará Písnice
a novější část představuje sídliště. Uprostřed nejstarší zástavby Písnice však leží rybník, kterému můžeme přisuzovat nejstarší
písemnou zmínku k roku 1788.
Nejstarší vyobrazením rybníka
pak představuje Stabilní katastr
z roku 1841.
Písnické obci rybník připadl
v roce 1880, kdy ho jako panský
rybník získala výměnou za pozemek za obcí zvaný „U Pláničky“.
O rok později obec začala s jeho
přestavbou a vynaložila na ní 197
zlatých a 86 krejcarů.
„Břeh rybníka vysázen byl různým stromovím, na stranu severní
vysázeny ořechy, kaštany a jasany, na straně západní proti statkům vysazeny vrby a několik akátů. S těchto původně vysazených
stromů zůstalo jen něco málo vrb,
ostatní časem zhynuly a jsou občas jinými nahrazovány. Vody
bylo používáno zdejším mlynářem ku mletí, v zimě pak obec
z tohoto rybníka prodávala místním hostinským led, kteří jej nakládali do sklepů.“
Rybník se využíval nejen pro
led do sklepů hostince, ale také
pro plavení dobytka a k pronájmu pro rybaření. Cena za pronájem byla dána nejvyšší nabídkou
z každoroční veřejné dražby. Koupání dětí bývalo někdy omezováno ze zdravotních důvodů.
„Obecní rybník. Z nařízení
okresního úřadu v Jílovém byl
proveden úředně zápis obecního rybníka do státní vodní knihy.
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První známá fotografie Obecňáku
z pohlednice datovaná k roku 1935
Stejný pohled na rybník někdy v 70.
letech 20. století
8. března 2012
21. 8. 2017

Měření a zápis konán byl v měsíci
březnu 1934 a výlohami pro obec
123 Kč 40 hal.“
V této době také vznikla fotografie na pohlednici, která je
nejstarším známým vyobrazením
„Obecňáku“. Rybník využívali také
písničtí hasiči jako hasičskou nádrž a přibližně od sezóny 1954–
1955 se zde začal hrát závodně
hokej. Fotografie ze hry se dokonce objevily i v tehdejším časopise Stadion (březen 1954). Na
rybníku nechyběly mantinely, hrací čáry ani večerní osvětlení, které
bylo zavěšené na provazech nad
rybníkem a napájené z JZD v čp.
1. Zimní snímek rybníku je však až
ze 70. let. Jak ještě před několika lety vzpomínal pan Miloslav
Coňk, v letech 1971 a 1972 přišly záplavy, které uspíšily již chystaný projekt odbahnění rybníka.
To bylo dokončeno v roce 1975
a proběhlo částečně jako akce
Z (tedy svépomocí občanů). V ústí
rybníku byla vybudována nádržka, která zabraňovala opětovnému zanášení rybníka. Byla čištěna
průběžně každé dva roky a dokázala naplnit prý až dvacet nákladních vozidel.
Mezi novodobými fotografiemi
z let 2012 a 2017 proběhlo jedno rozsáhlé odbahnění v roce
2013 a opět s výraznou pomocí
místních občanů. Původní úvahy
o možném odsvěření Obecňáku
nebyly realizovány.
Okolo rybníka rostou vzrostlé stromy topolu bílého a černého, jírovce maďaly, jasany ztepilé
a vrby bílé.
Něco je uvedeno nepřesně?
Napište svůj komentář a zašlete
ho do redakce. Máte chybějící fotografie tohoto místa? Dejte nám
vědět na: kronikar@praha-libus.
cz nebo na Facebook MČ Praha-Libuš.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv kronikáře
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KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − ZÁŘÍ
Září, poslední teplý měsíc,
v němž nám léto přechází
do podzimu, přilétlo velmi
rychle! Dětem začíná školní
rok a my se bojíme, že se za
chvíli začnou ve výkladech
obchodů objevovat vánoční
reklamy.
Ve většině jazyků zůstal jeho název odvozený od latinské číslovky „septem“ (7), coby sedmý měsíc od března, kterým kdysi začínal
nový rok. Pouze my a Poláci se lišíme slovanským pojmenováním,
my zářím a oni wrzesniem. Z rozšířených jmen v něm slaví 4. 9. svátek naše Jindřišky a také Rozálie.
7. 9. si věřící připomenou sv. Melichara Grodeckého a 8. 9. má občanský svátek Mariana, církev oslavuje svátek Narození Panny Marie.
Víme, že Marjána byla maminkou
prvního libušského dítěte, které
známe jménem, Ludmily Hruškové, narozené r. 1691. 9. 9. přejeme

Danielám, 11. 9. Denisám i Denisům. Tradičně veselo bývá 12. 9.,
kdy má svůj svátek Marie, krásné a hojně užívané jméno. 14. 9.
je zde Radka, pro křesťany výročí
Povýšení sv. Kříže. 16. 9. Ludmila
– slavné jméno, které nás provází
celou naší historií. 17. 9. přejeme
Naďám; za časů Československa,
jak si možná pamětníci vzpomenou, býval slaven Den letectva, na
památku události z 2. sv. války – r.
1944 přilétlo 21 stíhaček Lavočkin
LA-5FN našich letců, bojujících
proti fašismu na východní frontě,
odtamtud na tehdejší území republiky, slovenské letiště Zolná,
pomáhat bojovníkům Slovenského národního povstání. Vlastně
tehdy operoval celý stíhací pluk
z týlu nepřítele, což je ve vojenské historii výjimečná událost. 18.
9. slaví Kryštof, pro naše předky
býval významný mocný šlechtic
Kryštof Zelinský ze Sebuzína, který
r. 1597 skoupil řady pozemků již-

DEJME DĚTEM ŠANCI
Do městské části Praha-Libuš se v červenci tohoto roku nově přistěhovala
obecně prospěšná společnost Dejme dětem šanci.
Posláním naší neziskové organizace, která existuje již více než 6 let,
je poskytovat adresnou, komplexní
pomoc konkrétním dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských
domovech na území celé České
republiky při přípravě na odchod
z dětského domova a pomoci jim
úspěšně se začlenit do společnosti
po opuštění dětského domova při
vstupu do samostatného života.
Podporujeme děti ze 34 dětských domovů po celé České republice. V projektech máme průběžně zařazeno přes 250 dětí.
Naše pomoc vždy směřuje ke konkrétnímu dítěti. Za 6 let činnosti jsme již podpořili téměř 3 tisíce
konkrétních dětí celkovou částkou
přes 19 milionů korun.
Pomáháme dětem při studiu,
hledáme podporovatele z řad veřejnosti, kteří konkrétnímu dítěti spoří peníze pro jeho budoucnost, plníme dětem opodstatněná
přání spojená se studiem, smysluplným trávením volného času
nebo s nápravou zdravotního hendikepu, který nehradí pojišťovna.
Při odchodu z dětského domova
dáváme dětem tzv. Startovací balíčky se základním vybavením domácnosti a pomáháme jim s nalezením ubytování a pracovního
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uplatnění. Mohou se na nás kdykoliv obracet se svými dotazy či
žádostmi o radu či pomoc. Nabízíme také možnost kontaktu s dětmi
formou tzv. hostitelské péče, což
jsou víkendové nebo prázdninové
návštěvy dětí v rodinách hostitelů.
Patrony našich projektů jsou
známé osobnosti. Herečka Lucie
Benešová vychovává dceru v pěstounské péči. Docent Jan Měšťák
před více než dvaceti lety pomohl do života po těžké dopravní nehodě jedné naší kolegyni, dnes
s námi pomáhá do života dětem.
Vláďa Hron dlouhodobě spolupracoval s dětským domovem ve
svém rodném Mostě. Bára Špotáková je svými výkony a svým přístupem skvělým vzorem nejen
všem „našim“ dětem.
Další známé osobnosti z různých oblastí společenského živo-

ně od Prahy, vč. Písnice a Cholupic. 23. 9. je první podzimní den.
24. 9. si připomínáme svátek Jaromír a Jaromírů, 25. 9. přejeme
Zlatkám a 26. 9. Andreám.
Velice významným dnem je 28.
9., kdy slaví Václavové. Připomeňme si hned toho prvního, knížete sv. Václava. Narodil se zřejmě
r. 907, za panování svého strýce
Spytihněva. R. 915 se jeho otec,
kníže Vratislav, ujal v Čechách vlády. Vzápětí podle tradice proběhla na Pražském hradišti velká oslava spojená s postřižinami malého
Václava. Jedná se o zvyk více dodržovaný na východě Evropy, který svědčí o působení velkomoravské tradice u nás, i když sama Velká
Morava již tehdy několik let neexistovala, rozvrácená nájezdy kočovných Maďarů. Zajímavé je, že toto
první, posvátné ostříhání vlasů provedl princi Václavovi biskup Notarius, který je historicky doložen,
ale až v daleké italské Veroně, kte-

rá byla tehdy centrem severoitalského království krále Berengara.
S ním se chtěl propojit jeho zeť, bavorský král Arnulf, na nějž se kníže Vratislav, stejně jako předchozí Spytihněv, orientoval. Z tohoto
italsko-bavorsko-českého konglomerátu sešlo, ale přítomnost biskupa Notaria coby Berengarova diplomata není v Praze té doby nijak
výjimečnou událostí. Když v únoru
921 Vratislav zemřel, zemský sněm
Václava na knížecím trůnu potvrdil,
ale pro jeho mládí pověřil dočasně
vládou jeho matku, kněžnu Drahomíru. Václav se dostal k moci až r.
925, r. 930 vybudoval rotundu sv.
Víta a r. 935 byl zabit mladším bratrem Boleslavem.
29. 9. slaví Michalové, věřící si
připomínají svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Všem
jmenovaným i nejmenovaným
přejeme srdečné: „Všechno nejlepší!“
Jaroslav Melichar

ta podporují naši organizaci v rámci svých aktivit a námi pořádaných
akcí. Letos například pořádáme
benefiční koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a světoznámý fotograf Jadran Šetlík pro
nás nafotil kalendář pro rok 2018
se známými osobnostmi v roli vzorů našim studentům.
Se všemi jmenovanými jsme ve
velmi přátelském vztahu. Rozhodně se nejedná jen o mediální tváře, které by nevěděly, co děláme
a čemu pomáhají.
Jedním z cílů společnosti Dejme
dětem šanci je seznamovat veřejnost s tím, jak dětské domovy vypadají, jaké děti v nich žijí a proč
se do dětských domovů dostávají.
Ohledně této problematiky koluje veřejností celá řada mýtů. Doufáme, že v budoucnu budeme mít
příležitost přiblížit pomocí autentických příběhů „našich“ dětí tuto
situaci obyvatelům MČ Praha-Li-

buš. V tuto chvíli asi nejvíc škodí
mýtus, že by se do budoucna měly
dětské domovy zavírat. To může
lidi přivést k myšlence, že nemá
cenu dětem, které v dětských domovech žijí, pomáhat. Většina lidí
se totiž domnívá, že děti v dětských domovech žijí od narození
až do dospělosti. Takových dětí ale
mnoho není. Málokdo také tuší,
že nemalé procento dětí je v dětských domovech na vlastní žádost!
Myslíme, že v městské části Praha-Libuš se nám bude líbit. Doufáme, že se o nás brzy dozvědí lidé,
kteří zde žijí, a firmy, které zde působí, a zapojí se s námi do podpory dětí, které neměly jednoduchý
start do života.
Vše o naší činnosti a našich aktivitách naleznete na webových stránkách: www.dejmedetemsanci.cz.
Michaela Chovancová,
Dejme dětem šanci, o. p. s.
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V LÉTĚ…

… vybíráme spolu s manželkou, učitelkou na základní škole, knihy pro její
žáky, protože ta protivná
ženská (považte) nutí děti
číst i věci mimo čítanku,
jako kdyby nebyly počítače, dývka, grilovačky, tréninky a návštěvy u kamarádů a děti měly bůhvíkolik
času! A to jim ještě zadává
domácí úkoly! A tak se nám
dostaly do rukou i „opusy“
Jiřího Žáčka (1945) o krysácích, potkanech a sádrových
trpaslících inspirovaných ne
příliš pohlednými večerníčky Cyrila Podolského a Martina Šinkovského. Všechno
se tu odehrává v „pohádkovém“ prostředí vizovického (sic!) smetiště. Valašsko
je tu charakterizováno především tím, že krysáci jsou
tu čas od času také „ogary“
a občas autor použije částici „tož“, kterou jako rodilý
Moravan považuji za obecně moravskou...

podobných přežil i rok 1989.
Možná i proto, že Žáček se od
počátku své tvorby liší od svých
současníků tím, že jeho básně
mají nekomplikovaný tvar a metrický verš s pravidelným rytmem.
Anebo že se stal jedním z nejvýznamnějších současných básníků pro děti, což u tohoto vystudovaného stavebního inženýra
oceňuji. Mám ve zvyku si básně,
které považuji za dobré, pamatovat a pamatuji si i jednu z prvních
dětských Žáčkových, ačkoli jsem
ji nikdy úplně nepochopil: Sloni
troubí na choboty / od neděle
do soboty / a pak zase pozpátku / od neděle do pátku.
Osobně se v létě obvykle vracím k autorům, na které v ruchu
všedních dnů zapomínám. Letos

Doporučit za sebe tedy nemohu. Ale nevím, jsem-li kompetentní, protože děti už mám odrostlé
a vnuky mě ještě neobdařily. Jiří
Žáček patří ke generaci básníků
debutujích na počátku normalizace a na rozdíl od třeba Karla Sýse,
Petra Skarlanta a jiných takových

jím pro mne byl Truman Capote (1924–1984). Truman Garcia
Capote byl americký spisovatel,
scénarista, dramatik a herec. Většina jeho rozsáhlejších prací se
stala v americké literatuře klasikou. Mám na mysli tituly Other
Voices, Other Rooms (Jiné hlasy, jiné pokoje, 1948) − v pohádkově viděném světě amerického
Jihu, zaplněném přízračnými vidinami a fantastickými sny, tu žijí
osobité postavy, které mají jedno
společné: potíže s nalezením životního přítele. Breakfast at Tiffany’s (Snídaně u Tiffanyho, 1958)
− nepříliš rozsáhlá próza, jedno
ze základních děl moderní americké literatury. Hrdinka knihy Holly Golightlyová je dívka lehčích
mravů, která má za sebou tvrdé
dětství a chce za každou cenu dosáhnout úspěchu. Protože to neumí jinak, prostředkem je jí vlastní
půvab a slabůstky starších bohatých pánů. In Cold Blood (Chladnokrevně, 1965) – klasická ukázka
Capoteho „románu ze skutečnosti“ (non-fiction novel) vypráví reportážním stylem o bestiálním zločinu, který v roce 1959 otřásl
Spojenými státy a k němuž došlo
v zapadlé vesnici v Kansasu: dvojice mužů tehdy povraždila čtyři členy farmářské rodiny. Autor
se zabývá analýzou jejich motivů,
sleduje průběh vraždy i následné
detektivní pátrání a tento děsivý

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora,
který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
VÍTE, ŽE ZA NAŠIMI
(VAŠIMI) HUMNY
VYROSTE NOVÉ SÍDLIŠTĚ?
Na poli mezi sídlištěm Písnice
a starou Písnicí může již brzy vyrůst až šestipatrové sídliště.
Co musíte vědět:
1. Schválená hustota zastavění
u tohoto developerského projektu je „E“. Pro představu tedy přibližně stejná jako u developerského projektu Central Group na
Kamýku (proti ZŠ Meteorologická)
a větší, než má projekt Ekospolu
za hřištěm.
2. Nové sídliště vyroste přímo
v přírodním parku, na hranici přírodní památky Modřanská rokle.
3. MČ Libuš z této investice nemá
žádné zásadní benefity.
4. Developer se ke stavebním pozemkům dostal (změnou ÚP) přímým lobbováním naší MČ na Ma-

gistrátu hl. m. Prahy. Lobbing mu
zaručovala nestandardní smlouva
s naší městskou částí.
5. Několik stovek aut bude každý
den využívat vjezd na ulici Libušskou v místech, ve kterých dnes
každé ráno a odpoledne téměř kolabuje doprava (situaci by pomohl
vyřešit obchvat, jeho realizace je
však v nedohlednu).
6. Stejná developerská firma, která
chce stavět nové sídliště, má v Písnici v plánu další zatěžující projekt.
7. Plánovaná zástavba nevychází
ze žádné dlouhodobé koncepce
v rámci rozvoje městské části.
8. Infrastruktura a sociální zázemí
naší MČ nejsou na takovou výstavbu připraveny.
9. MČ byla žadatelem o změnu
územního plánu na soukromých
pozemcích (značně nestandardní
postup).
(Pozn.: Smlouva o spolupráci č.

příběh přivádí až k potrestání zločinců trestem smrti. Podle Capotových románů, povídek a her bylo
natočeno více než 20 filmů.
Capote po úspěchu bestselleru Chladnokrevně opustil skrovný
brooklynský příbytek a zanechal
tam krabici svých písemností. Ta se
r. 2004 objevila na aukci v Sotheby‘s. Obsahovala také 4 sešity s rukopisem Letní plavby, na níž začal
autor pracovat r. 1943. Summer
Crossing je román o lásce a vzpurném mládí, odehrávající se v New
Yorku po 2. světové válce. Líčí osudy mladé příslušnice horních deseti tisíc Grady McNeilové, která
v létě osamí v apartmá na Páté avenue. Dívka vášnivě rozdmýchá svůj
tajný poměr s židovským válečným
veteránem. Letní románek přerůstá v cosi vážnějšího, morálně dvojznačného, a Grady musí učinit závažná rozhodnutí... Román je na
začínajícího autora nezvykle vyzrálý. Proměny výrazu, nemilosrdná ironie a vhled do rafinovanosti
rozdílů mezi společenskými vrstvami odkazují na Capoteho budoucí
umělecké triumfy.
Popsané Capoteho romány jsou
k dispozici i v českých překladech
(minimálně v dobrých knihovnách)
a pro ukrácení prodlužujících se
večerů vám je mohu jen doporučit.
Jiří Brixi

DEBATA
2014084032 mezi Pelti, a. s., a MČ-Libuš)
10. Developer se zalobbovanou
změnou ÚP dostal k pozemkům v investiční hodnotě (při kalkulaci výstavby bytů s aktuální průměrnou cenou
v Praze) skoro 1 miliardy korun.

11. Majitel developerské firmy, která chce sídliště postavit, v roce 2010
(neúspěšně) kandidoval do zastupitelstva za TOP 09, a to společně se
současným starostou naší MČ.
Petr Novotný, občan MČ – Libuš
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KURZY PRVNÍ POMOCI
PRO VEŘEJNOST
MČ Praha-Libuš pod záštitou radního pro zdravotnictví hl. města Prahy pořádá
v rámci projektu Zdraví v Libuši a Písnici napříč generacemi kurzy první pomoci
pro veřejnost.
První kurz, který se bude konat
v úterý 17. října od 17:30 v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská 1, budova pošty), bude
zaměřen na základní kurz první
pomoci. V tomto kurzu první pomoci vás odborníci naučí, jak se
zachovat v těžkých životních situacích, se kterými se můžete setkat
vy nebo vaši blízcí v každodenním
životě. Moderní interaktivní formou s důrazem na praktický nácvik vás naučí, jak poskytnout adekvátní a včasnou první pomoc.
Druhý kurz, který se bude konat
v úterý 24. října od 17:30 v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská 1, budova pošty), bude zaměřen na kurz první pomoci pro
děti. U dětí se vyskytují různá onemocnění a úrazy vyžadující specifickou první pomoc. Interaktivní kurz je zaměřený především na
akutní stavy a úrazy u dětí. Kurz je

určen pro rodiče, kteří chtějí umět
tyto situace zvládat. Po jeho absolvování budete umět dětem
pomoci při různých typech úrazů
a akutních stavů, jako je laryngitida, vdechnutí cizího tělesa, febrilní křeče a mnoho dalších.
Třetí kurz, který se bude konat
v úterý 31. října od 17:30 v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská 1, budova pošty), bude
opět zaměřen na základní kurz
první pomoci.
Veškeré úkony si na kurzech
prakticky vyzkoušíte. Klade se důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech,
včetně nácviku použití automatického externího defibrilátoru. Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Kapacita jednoho kurzu je 20
osob. Kurzy jsou pro občany MČ
Praha-Libuš zdarma, délka kurzu
je minimálně 3 hodiny. Na kurz se
můžete přihlásit pomocí SMS na
tel.: 732 643 920, nebo e-mailem
na adresu: borsky@praha-libus.cz.

o hl. m. Prahy
MČ Praha-Libuš pod záštitou radníh
Lacka Vás zve na akci
pro oblast zdravotnictví Ing. Radka

T!“
„I VAŠE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVO
Úterý 17/10
Úterý 24/10
Úterý 31/10

vždy

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI
KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ

od 17:30

ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

MČ Praha-Libuš zdarma.
Kurzy první pomoci jsou určeny pro obyvatele
ní kurzu s platností dva roky.
Každý účastník obdrží certifikát o absolvová
kurz.
na
osob
20
max.
–
Počet míst omezen
e-mailem:
Přihlásit se můžete pomocí sms nebo
praha-libus.cz
SMS: 732 643 920 | e-mail: borsky@

do 20:30

v zasedací místnosti
MČ Praha-Libuš
(Libušská 1, budova vedle pošty)

Akce je finančně podpořena z rozpočtu
MHMP za účelem podpory místní
Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého
životního stylu na lokální úrovni

Bc. Petr Borský, koordinátor
projektu Zdravá Libuš a Písnice,
místní Agenda 21

ĚŽ

UT

SO
VÝZVA PRO VŠECHNY

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

FOTO
SOUTĚŽ

Upečte koláč z jablek
a přihlaste ho do soutěže

O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ KOLÁČ
českých i světových receptur

v pátek 22. září 2017
od 15:30 do 17:30

JABLKOBRANÍ
v parku Kamýk

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE
SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

(podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu)

1/3—30/6/2017O 30/9/2017
PRODLOUŽENO

D

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE

V programu akce bude

a také

TAK TO
VIDÍM JÁ

.

22. 9. 2017

Petr Borský

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, přírodu, 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
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KLUB SENIOR
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš, tel.: 244 021 424, 244 021 423
(Úřad MČ Praha-Libuš). Klub je otevřen
v úterý od 14 do 18 hodin, pokud není
v programu uvedeno jinak.
PROGRAM KLUBU V ZÁŘÍ 2017
Co jsme pro vás připravili? Nezapomínáme na
slíbené a plníme. Těšíme se na všechny klubové
stálice, s láskou a srdcem na dlani.
5. 9. Po dvouměsíční prázdninové přestávce
opět setkání v klubu s vrstevníky.
12. 9. KLUB UZAVŘEN! Odjezd seniorů do Maďarska na týdenní ozdravný pobyt 10. 9. ve 23:00
z parčíku v Písnici.
19. 9. Plníme slib našim výletníkům: Jednodenní výlet na zámek Stekník se zastávkou v Žatci,
s obědem a prohlídkou. Odjezd v 8:00 od Eimů.
25.—29. 9. Plánujeme rekreaci v Harrachově pro
pohodu, sbírání hub apod. Je možné se přihlásit
u p. Urbanové, tel.: 731 230 713, nebo v klubu.
26. 9. Uvítáme p. prof. Kaněrovou po náročné
operaci, možná i se cvičením, ale rozhodně s písničkou a zvesela.
3. 10. Podzim a naše zdraví: O vlivu podzimu na
náš organismus si s námi přijde popovídat Dr. B.
Mastná. Jak se chránit a připravit.
10. 10. KLUB UZAVŘEN! Odjezd seniorů na Šumavu na týdenní pobyt na Lipně v 8:00 od Eimů.
Zájezd naplněn!
Těšíme se a radujeme se s vámi!
KNIHOVNA
Pravidelně funguje každé úterý od 14 do 18
hodin.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

MČ Praha-Libuš ve spolupráci
s mladými studenty Vás zve na
Seminář – společné vaření vietnamského menu
dne

19. 10. 2017

v čase

18.00 – 21.00 hod

v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš

Libušská 1/204, Praha 4 - Libuš (bus z metra
Kačerov číslo 113 zastávka U Zvoničky)
Seminář: zdarma. Kapacita max. 20 osob.
Cílem semináře je získání informací přímo
od studentů - zástupců a skupiny cizinců
s vietnamskými kořeny a členů vietnamské
menšiny a možná diskuse s nimi nejen o jídle.

Přihlašování: Petr Pham, telefon: 776 628 128,
e-mail: petrphamcz@gmail.com

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK
z.s. Vás zve na
Seminář na téma interkulturní rozdíly
a poznání kultury Vietnamu
s komentovaným poznáváním života na Sapě
dne

29. 9. 2017

v čase 16.00 – 21.00 hod
v prezentační místnosti restaurace

Ho Sen Quan Lotus, Libušská 319/126, Praha 4 Písnice (bus z metra Kačerov číslo 113 zastávka
Sídliště Písnice)
Kurz: zdarma

Cílem kurzů je získání informací a diskuse
nad získanými poznatky o cizincích s
vietnamskými kořeny a vietnamské menšině.

Maximální počet účastníků: 20 osob
Kontaktní osoba: Zdenka Dubová,
telefon: 778 050 185, e-mail: zdenka@info-dracek.cz

UPOZORŇUJEME
Výlet na zámek Stekník se koná dne 19. 9.
2017, odjezd v 8:00 od Eimů. Přihlášky jen 5. 9.
Klub uzavřen dne 12. 9.
Opakujeme, co bylo řečeno dne 27. 6. 2017:
a) Harrachov opakujeme pro velkou spokojenost
25.–29. 9.2017. Přihlášky ihned u p. Urbanové,
tel.: 731 230 713.
b) Šumava – doplatit rekreaci.
c) Hodonín – sklípek 28.−29. říjen 2017. Zájemci urychlete přihlášení! Cena 1 500 Kč (v ceně
bus, ubytování se snídaní, sklípek s hudbou).
Lákavé bude též něco k vidění z historie.
Říjen: Jednodenní výlet s překvapením. Kam? Řešíme! Informace u p. Vladykové, tel.: 604 731 127.
Listopad: Výlet do Jívky, Polska a za historií,
s hudbou, ve dnech 3.–5. 11. 2017. Ubytování
s polopenzí, bus, hudební večery. Cena 1 100 Kč
na osobu. Odjezd v 11:00 hodin z Písnice (parčíku).
Prosinec: a) Předvánoční posezení v zámku Dětenice s prohlídkou zámku, pivovaru s hudbou,
s večeří v zámeckých prostorách. b) Jako tradičně budeme pořádat výjezd na vánoční koncert
do Jílového.
Výbor klubu děkuje za vstřícnost a zájem seniorů. Na oplátku děláme vše tak, aby se líbilo
a cena bylo vždy co nejnižší!
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková

INFO-DRÁČEK z.s.
pořádá pro seniory komentovanou
prohlídku obchodního centra SAPA,
Libušská 319/126, Praha 4 (bus 113 z
metra Kačerov – zastávka Sídliště
Písnice) včetně ochutnávky pravé
vietnamské gastronomie (ochutnávky
si účastníci hradí sami)

Malá Hanoj
v srdci Prahy

Termín:
6. 9. 2017
16.00 – 19.00 hod
Maximální počet účastníků: 20 osob
Sraz účastníků: před vchodem do OC
Sapa pro pěší – viz obrázek.
Kontaktní osoba:
Zdenka Dubová, telefon: 778 050 185
E-mail: zdenka@info-dracek.cz

inzerce

Snadná výměna záclon − spouštěcí garnýže, žaluzie,
rolety, sítě proti hmyzu, montáže, opravy.
Volejte: 222 351 996, 602 371 996, e-mail: vlkpavel@sendme.cz
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KLUB JUNIOR
NEZMEŠKEJTE ZÁPIS
Zápis do kroužků a sportovních oborů na školní rok 2017/18.
Klub Junior / www.klubjunior.cz/ Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková / tel.: 604 273 968 /
kjunior@centrum.cz
Klub Junior volnočasových aktivit dětí a mládeže je pestré otevřené centrum, který nabízí již osmnáctým rokem zájmové vzdělávání
v oblasti hudební, umělecké, sportovní a odborně vzdělávací tvorby.
Srdečně vás zveme na zápis ve
středu 6. září od 18 hodin na adresu klubu Na Okruhu 395/1 na
sídlišti Písnice, Praha 4.
Zájemci si zde mohou osobně pohovořit s lektory, domluvit časový
rozvrh docházky na vybrané kroužky a seznámit se s plánem aktivit na
nadcházející školní rok 2017/18.
Aktuální nabídku zájmových
kroužků a sportovních oborů nabízíme všem zájemcům bez rozdílu míry
talentu či dispozic v těchto oborech:

Aikidó
Čtení, psaní jako hraní
Flétna
Gymnastika
Chystáme se do školy
Jóga
Judo
Klavír
Kondiční cvičení
Kytara
Saxofon
Sboreček
Tvořínek
Výtvarný obor
Ing. Lenka Koudelková
a kolektiv lektorů
Foto: archiv Klubu Junior

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 ve školním roce 2017/2018
Tvoření pro děti | Cvičení pro děti | 100 Kč / rodina nebo permanentka 800 Kč (10 vstupů)
Montessori herna | Sejdeme se v lese | 150 Kč / rodina nebo permanentka 1100 Kč (10 vstupů)
Volná herna pro děti | 80 Kč
11.−15. 9. TÝDEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZDARMA
(z důvodu omezené kapacity rezervace přes web nutná!)
Pondělí
9:30−11:30 Tvoření pro děti
(1,5−4) i pro maminky s Magdou
Úterý
9:30−11:00
Montessori herna s Klárou (1,5−4)
16:30−18:00
Montessori herna s Janou (3−5)
Středa
9:30−11:30 Cvičení pro děti
(1,5−4) s Markétou
Čtvrtek
9:30−11:00 Montessori herna
(1,5−4) s Ivanou / Katkou B.
Pátek
9:30−11:30 Volná herna pro děti
(1,5−4) s Martinou
CO ZAJÍMAVÉHO
PRO VÁS JEŠTĚ CHYSTÁME?

inzerce

Ve školním roce 2017/2018
pro velký zájem opakujeme ŠKOLU ŽENSKOSTI − volný cyklus 7
seminářů věnovaných ženské
duši, eleganci a kráse (19. 10.).

Permanentka zakoupená do 30. 9.
2017 − sleva 20 %. Semináře budou probíhat večer + jeden prodloužený víkendový.
Dále pro vás připravujeme DNY
S KOUČEM (27. 9.), konzultace
psychosomatických příčin nemocí vás a vašich dětí či míchání Bachových esencí přímo na míru vašich potřeb. Opakovat budeme
i MONTESSORI KURZ PRO RODIČE, tentokrát v několika víkendových blocích.
27. 9. Den s koučem | Lucie Kejíková
9. 10. Jak se poznat za 40 dní |
Marcela Rágulová
19. 10. Škola ženskosti
Kompletní nabídku programu
Rodinného centra Kuřátko, včetně
všech detailů, informací o cenách
a případných změnách, naleznete na
našem webu: www.rckuratko.cz.
Přejeme vám krásný start do nového školního roku a těšíme se na vás!
Ivana, Hanka, Martina, Magda,
Lucka K., Klára, Jana, Markéta,
Katka B., Katka T., Štěpánka,
Lucka Ch., Dana
Činnost spolku Rodinné centrum Kuřátko finančně podporuje městská část Praha-Libuš, za což mnohokrát děkujeme.

výměnná inzerce

FOTOSTUDIO LIBUŠ
Focení novorozenců, dětí, nastávajících maminek,
rodin, portrétů žen a svateb.
Focení probíhá nejen ve fotoateliéru,
ale i v exteriéru nebo u Vás doma.
Zajistíme make-up, vlasový styling a vizáž.
Vytvoříme fotoknihy, kalendáře.
Udělejte si památku na celý život
a nechte si zhotovit krásné profesionální fotografie!
Mašovická 154/2, Praha 4 – Libuš
www.kristinathaler.com
Do konce září je možno získat zdarma fotografie
z Dětského dne 2017 v elektronické podobě.
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POZVÁNKA NA CYKLISTICKÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

O POHÁR MČ PRAHA-LIBUŠ
V neděli 17. září pořádá
cyklistický oddíl SK Velo
Praha za podpory MČ Praha-Libuš cyklistický závod
horských kol.
Závod je určen pro nejmladší
děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě budou odpovídat věkovým kategoriím. Zázemí pro závod
poskytla restaurace Kamený Dvůr,
Putimská 6/13, Praha-Písnice.

Závodní tratě budou připraveny
v ulici Ke Březině a v okolí Písnického potoka
Prezence závodu je od 9 hod.
Časový program závodu, přihlášku a propozice najdete na webových stránkách:
http://praha.mtb.cz
http://www.skvelopraha.cz
Pro všechny kategorie budou
připraveny zajímavé ceny. Přijďte
strávit pěkný den s kolem.

Karel Kubín, SK Velo Praha, foto: archiv SK Velo Praha

VEZMI LUK A POJĎ SI HRÁT

MČ Praha-Libuš Vás zve na

Libušsko-písnický

DUATLON
dětí a mládeže
sobota

Pořadatel:
MČ Praha-Libuš
(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:
Smyčka před Klubem Junior,
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

23/9
2017

Prezentace:
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení
prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,
142 00 Praha-Libuš, e-mail: horcik@gmail.com)
Disciplíny:
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.
Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo
Podmínky účasti:
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,
cyklistická přilba pro cyklistickou část.
Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení
bude provedeno před startem příslušné kategorie.
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2010 a mladší)
není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti
zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

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

Kategorie:
Zařazení do kategorie je určeno
podle roku narození závodníka.
→ Děti do 7 let:
běh 300 m, kolo 1,2 km
→ Děti 8–9 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Děti 10–11 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Mladší žáci 12–13 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→ Starší žáci 14–15 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
Při malém počtu závodníků v kategorii bude
její start spojen se sousední kategorií
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii
bude oceněno
Vyhlášení výsledků:
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

Zúčastněte se lukostřeleckého biatlonu, který pořádá Lukostřelecký klub CERE 7. října 2017 v Modřanské rokli.
Lukostřelecký biatlon kombinuje běh a střelbu z luku. Akce je
vhodná pro běžce, hobby sportovce i rodiny s dětmi. Veškeré lukostřelecké potřeby je možné vypůjčit od pořadatele, který
účastníky naučí, jak se trefit. Je
možné si vybrat dle svojí kategorie
různé běžecké vzdálenosti od 2,5
km do 10 km. Děti běží trasy úměrně svému věku od 400 m do 5 km.
Místo: Lukostřelnice LK CERE, ul.
Skalská, Praha-Libuš
50°0’15.034”N, 14°27’30.663”E
Přihlášky: vyplňte na webu https://goo.gl/forms/LB7jtLw3N75RGhsG2 nejpozději do 4. 10.
2017
Startovné: dospělí 400 Kč, junioři
a kadeti 350 Kč, žáci 300 Kč
Program:
8:00–10:30 registrace závodníků
podle startu jednotlivých kategorií*
8:30–10:30 trénink střelby z luku
podle startu jednotlivých kategorií*

9:00 start závodu žáci 6–8 let, 9–10
let a 11–12 let
9:30 vyhlášení vítězů
9:45 start závodu žáci 13–14 let,
kadeti 15–17 let, junioři 18–20 let
10:30 vyhlášení vítězů
11:00 start ženy, muži, senioři, seniorky 5 a 10 km a hobby kategorie
12:15 vyhlášení vítězů
* Registrace závodníků bude
ukončena vždy 30 minut před startem dané kategorie.
Více informací najdete na:
www.lkcere.cz.
Tereza Kobzová,
Lukostřelecký klub CERE
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ZVEME DĚTI I DOSPĚLÉ NA CVIČENÍ DO SOKOLOVNY
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš / Tel.: 261 912 456 od 8:00 do 12:00 hodin nebo 723 502 191
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz
Zahájení ve školním roce 2017/2018
dle pravidelného rozvrhu v pondělí 4. září 2017.
Předškolní děti
všestranný tělocvik
4–6 let
pondělí
16:00–17:00 hod.
Zaměření cvičení a náplň
cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku, zájmu
a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová
průprava zahrnující prvky
gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen
na rozvoj obratnosti, síly,
rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné
držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení, rozběhání, cvičení
v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry
– vybíjená, přehazovaná,
kopaná, florbal, košíková,
volejbal, softbal, zakončení
hodiny, zklidnění.
Celoroční členský příspěvek: děti a mládež do 18
let (včetně) a senioři starší 65 let ve výši 200 Kč/rok,
ostatní členové ČOS ve výši
500 Kč/rok. V členských příspěvcích je zahrnuto úrazové pojištění. Oddílový příspěvek za 1 hod. cvičení se
pohybuje od 15 do 50 Kč
dle jednotlivých cvičebních
kategorií a může se platit 2x

za rok (1 x za 6 měsíců – leden–červen –, 1x za 4 měsíce – září až prosinec). Ke každé členské známce na rok
2017 se odebírá sletová
známka ve výši 50 Kč jako
příspěvek na konání XVI.
Všesokolského sletu v roce
2018.
V T. J. Sokol Libuš se budou nacvičovat sletové
skladby na XVI. Všesokolský
slet, který se bude konat
v 7/2018. Budou to skladby: „Méďové“ pro 2−5leté
děti spolu s dospělým (rodič, prarodič apod.), „V peřině“ pro mladší žákyně
od 7 let a „Cesta“ pro ženy
a seniorky.
Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské
všestrannosti, různých turnajů a závodů organizovaných Sokolskou župou
a Českou obcí sokolskou,
dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. turistika, plavání).
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš

POZVÁNKA NA CVIČENÍ DO SOKOLA

pro holky a kluky ve věku od 6 do 14 let
Cvičení se koná 2 x týdně (možno cvičit i jen 1 x
týdně) v úterý od 17:00 do 18:30 hodin a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin.
Chceš zažít něco faaakt hustýho??? Čekni net
a přijď k nám hned!!!!
Holky a kluci!!!! Přijďte si vyzkoušet zacvičit si s námi.
Bude se vám to líbit! Užijete si hodně zábavy. Klukům
hraní na počítači, tabletu či mobilu neuteče a holkám
neuteče kosmetika, lítání venku a některým počítač, tablet a mobil. Přijďte si zkusit jednu hodinu, která je zadarmo a pokud se vám to bude líbit, řeknete rodičům, že
k nám chcete chodit a rodiče vám to určitě rádi zaplatí.
Těšíme se na vásJ)))
Cvičitelé Pavel Lehovec a Martin Knapp.
Začínáme v úterý 5. 9. 2017.

CHCETE HRÁT LAKROS?
–
–
–
–
–
–
–

původní týmovou hru severoamerických indiánů
sport nejen trampů, skautů, woodcrafterů, vodáků
oblíbenou letní aktivitu hokejových hráčů
účastnit se turnajů v dětské lize interkrosu
pro holky i kluky starší 6 let
pro radost a zábavu
interkros i český lakros

Připojte se k nám! Od 7. září 2017 každý čtvrtek
16:00−17:00 v libušské sokolovně. Kontakt: Lívia Šavelková, e-mail: LiviaSav@centrum.cz, sokollibus@volny.cz
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Předškolní děti

všestranný tělocvik

4–6 let

středa

16:30–17:30 hod.

Mladší žactvo
Mladší a starší žactvo

sportovní gymnastika

5–9 let

pondělí

17:00–18:30 hod.

všestranný tělocvik

6–14 let

úterý

17:00–18:30 hod.

Mladší a starší žactvo

Všestranný tělocvik

6–14 let

čtvrtek

17:00–18:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

pondělí

10:00–11:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

úterý

16:00–17:00 hod.

Žactvo

lakros

6–15 let

čtvrtek

16:00–17:00 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

pondělí

19:00–20:00 hod.

Ženy

pilates

pondělí

20:00–21:00 hod.

Seniorky a senioři

zdravotní tělocvik

úterý

15:00–16:00 hod.

Ženy a muži

jóga klasická

středa

18:30–19:30 hod.

Ženy a muži

všestranný tělocvik

středa

19:30−20:30 hod.

Ženy a muži

rekreační volejbal

pondělí

21:00–22:00 hod.

Ženy a muži

rekreační volejbal

středa

20:30–21:30 hod.

čtvrtek

20:00–22:00 hod.

úterý

18:30–19:30 hod.

Ženy a muži

rekreační volejbal

Ženy

sletová skladba

Muži

registrovaný volejbal

(soutěž PVS)

úterý

19:30–21:30 hod.

Ženy

registrovaný volejbal

(soutěž PVS)

čtvrtek

18:00–20:00 hod.

„Cesta“

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
PRO SENIORY
v libušské sokolovně

PODZIMNÍ SOBOTNÍ
DOPOLEDNE S JÓGOU
v libušské sokolovně

probíhá pravidelně v úterý od 15:00
do 16:00 hodin. Cvičení je otevřené
všem seniorům − ženám i mužům −
a je přizpůsobené úrovni docházejících cvičenců.

v sobotu 23. 9. 2017 od 9:00 do

V rámci tohoto cvičení je zařazeno rozcvičení a zahřátí těla, dále cvičení na
podložkách − vleže protahování zkrácených svalů a jejich následné uvolňování, posilovací cviky břicha a nohou,
cvičení vsedě, kdy postupně procvičíme hlavu, ramena, páteř. V jednotlivých
hodinách střídavě využijeme také cvičení s gumou pro posílení paží, nohou
a břicha, cvičení na velkých míčích − fitballech, kde procvičíme všechny malé
a velké svaly, včetně vnitřních, a cvičení
zpestříme vsedě na malých míčích −
overballech, kdy při cvičení s balancováním zpevníme zádové svaly a břicho.
První hodina je zdarma, a pokud vám
cvičení bude vyhovovat, můžete si platit každou hodinu zvlášť, nebo zvolit
předplatné formou úhrady členského
spolkového a členského oddílového
příspěvku. Výše uvedené sportovní náčiní je v tělocvičně k dispozici.
Srdečně zveme všechny zájemce
z řad seniorů na cvičení od 5. září
2017 a těšíme se na setkávání při
cvičení v libušské sokolovně.
Bližší informace:
V. Tomášková, telefon: 723 502 191,
e-mail: sokollibus@volny.cz

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

ZVEME

inzerce

inzerce

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
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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

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

inzerce

U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha 4 – Kunratice

elements-cz.cz
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