
1 První školní den v Písnici. 2 MŠ Lojovická získala certifikát Přírodní zahrada.
3 V libušské škole se zvyšovala finanční gramotnost. 4 O Veselý týden s Dráčkem byl velký zájem.
5 Senioři pobyli v oblíbeném Hévízu.

Foto: Kamila Plísková, Petra Dufková, Jindra Němečková, Zdenka Dubová a archiv Klubu Senior
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MČ Praha-Libuš pod záštitou radního hl. m. Prahy  

pro oblast zdravotnictví Ing. Radka Lacka Vás zve na akci

Kurzy první pomoci jsou určeny pro obyvatele MČ Praha-Libuš zdarma.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu s platností dva roky.

Počet míst omezen – max. 20 osob na kurz.

Přihlásit se můžete pomocí sms nebo e-mailem:

SMS: 732 643 920 | e-mail: borsky@praha-libus.cz

Úterý 17/10 ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI 

Úterý 24/10 KURZ PRVNÍ POMOCI U DĚTÍ 

Úterý 31/10 ZÁKLADNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

„I VAŠE RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT!“

v zasedací místnosti  

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

vždy  

od 17:30  

do 20:30 

Akce je  f inančně podpořena z  rozpočtu 

MHMP za účelem podpory místní 

Agendy 21 v oblast i  zdraví  a  zdravého 

životního stylu na lokální  úrovni

Modelářský kroužek KPM Křížem Krážem, z. s., a městská část Praha-Libuš

Vás zvou

na modelářskou soutěž a výstavu

Písnice Model Open 2017,

která se bude konat v

Junior klubu,
                            ul. Na Okruhu čp. 395/1, PRAHA 4 − Písnice

v sobotu 14. října 2017.

K vidění budou modely rozdělené do následujících kategorií:

Velká letadla − 1:48 a větší

Malá letadla − 1:72 a menší

Velká bojová technika − 1:48 a větší

Malá bojová technika − 1:72 a menší

Automobily (bez rozdílu měřítka)

Lodě (bez rozdílu měřítka)

Diorámy (bez rozdílu měřítka)

Figury (bez rozdílu měřítka)

Přijďte se podívat!

Více informací naleznete na:

www.modelari.eu

ÚTERÝ 14. LISTOPADU 9:00–12:00 

KLUB JUNIOR (Na Okruhu 975/1, Sídliště Písnice)

+ Konzultace s optikem + První pomoc +
+ Měření tlaku + Sociální poradenství +

+ Poradenství s nežádoucími kombinacemi léků +
+ Trénink paměti + Odměna pro účastníky stezky zdraví +

Změna programu vyhrazena

VSTUP ZDARMA

Akce je  f inančně podpořena z  rozpočtu 
MHMP za účelem podpory místní 
Agendy 21 v oblast i  zdraví  a  zdravého 
životního stylu na lokální  úrovni

DEN ZDRAVÍ
PRO SENIORY

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

vás srdečně zve na
branně-orientační závod

LIBUŠSKÝ  
TROJÚHELNÍK
pořádaný dne  
28. 10. 2017
v libušském lomu

Občerstvení zajištěno

Doporučujeme sportovní 
obuv a oblečení

Prezence závoníků od 
10:00 hod.

Informace na www.
sdhlibus.cz nebo na 
tel. 777 867 000
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SLOVO STAROSTY

PC KURZY PRO SENIORY 

SE ZAMĚŘÍ NA INTERNET 

A E-MAILY

Zájem spoluobčanů v se- 
niorském věku o výuku po-
čítačových kurzů v uplynu-
lém období přiměl radnici 
k vyhlášení letošního pod-
zimního kurzu pro seniory 
naší městské části.

Výuka bude nasměrována ze-
jména na praktické příklady uži-
tí počítače v   domácnostech se- 
niorů, aby  mohli  získané znalos-
ti a  dovednosti využívat zejmé-
na pro orientaci na internetových 
stránkách úřadů a  institucí a  jako 
komunikační prostředek se svými 
přáteli a blízkými.

A  kolik se za kurzy platí? Kurzy 
jsou určeny seniorům bydlícím na 

území městské části Praha-Libuš 
a jsou pro ně bezplatné.

Kdy a  kde se mohou senio-
ři přihlásit? Zápis na PC kurzy se 
koná v úterý 10. října v 11:15 ho-
din v PC učebně v Klubu Junior, 
ul. Na Okruhu 1, na sídlišti Písnice 
(s prodejnou Albert).

PODZIMNÍ  

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Mozkový jogging se osvěd-
čuje nejen jako obrana 
v boji proti příznakům stár-
nutí mysli, ale také jako vý-
tečný pomocník v úsilí jas-
něji myslet a flexibilněji si 
vybavovat potřebné údaje.

Nikdy není pozdě s trénováním 
své paměti začít, a  proto je zde 
nabídka nového cyklu tréninků 

paměti. V  kurzech se dozvíte, jak 
předcházet situacím, kdy si člo-
věk nedokáže vybavit číslo PIN do 
bankomatu, neví, jak si zapamato-
vat jména ani obličeje, neví, jak se 
zachovat, aby předešel nervově 
vypjatým situacím a  úvahám, zda 
zamkl či nezamkl svůj byt…

Na první společný trénink 
vlastní paměti srdečně zveme ve 
čtvrtek 12. října od 11:15 ho-
din do učebny Akademie seniorů 
v prostorách Klubu Junior na sídli-
šti Písnice.

Účast v kurzu je bezplatná.
Kurzy se konají u příležitosti 20 

let od založení České alzheime-
rovské společnosti (ČALS).

Ing. Lenka Koudelková, 
zástupkyně starosty pro oblast 

sociální, vzdělávání, školství 
a tělovýchovy MČ Praha-Libuš

Vážení občané, mnoho let 
čekáme na rekonstrukci Li-
bušské ulice od Sapy po 

konec Písnice. V polovině září byl 
učiněn další nevratný krok, kte-
rý nás k  rekonstrukci této páteřní 
ulice zásadně přiblížil. Technic-
ká správa komunikací vyhlásila 
veřejnou soutěž na zhotovitele 
rekonstrukce Libušské v  Písni-
ci. Soutěž je dvoukolová a  bude 
probíhat nejspíš až do konce roku. 
První kolo končí v  polovině října. 
Do něj se mohou přihlásit zájemci, 
kteří o zakázku budou soutěžit ve 
druhém kole, které bude na prv-
ní bezprostředně navazovat. Dél-
ku výběrového řízení nelze v  tuto 
chvíli jednoznačně stanovit, bude 
záležet na počtu přihlášených 
uchazečů a množství připomínek, 
které vznesou v  průběhu výběro-
vého řízení. Předpokládaná hod-
nota zakázky je 112 milionů korun 
a bude probíhat v několika fázích. 
Tou první bude okružní křižovatka 
na křížení ulic Libušská x Kunra-
tická spojka. Příprava na vyhláše-
ní soutěže trvala sice dlouho, ale 
dočkali jsme se. Obrazně řečeno 
− dosud jsme ten balvan tlačili do 
kopce a  nevěděli, kde je konec. 
Vyhlášením výběrového řízení na 
zhotovitele jsme se ocitli na vrcho-
lu kopce, odkud se už balvan sa-
movolně valí dolů. Sice jej může 
ještě ledacos přibrzdit, ale fakticky 
jej už nemá co zastavit. Opakova-
ně jsem byl příslušným pražským 
radním pro dopravu ujištěn, že pe-
níze na rekonstrukci Libušské bu-

dou zahrnuty do rozpočtu na příš-
tí rok. Vzhledem k tomu, že hlavní 
město Praha nedokázalo za prv-
ní polovinu roku vyčerpat víc než 
15 % z  předpokládaných kapitá-
lových výdajů na letošní rok (pro-
vozních vyčerpalo 47 %), má na 
účtu přebytky financí jako nikdy 
v  minulosti. Záleží tedy už jen na 
správnosti projektové dokumen-
tace a kvalitě veřejné soutěže. Ne-
nastanou-li zásadní komplikace 
(menší budou stoprocentně), za-
hájení prací bude na jaře příštího 
roku. O průběhu výběrového říze-
ní vás budeme pochopitelně prů-
běžně informovat.

Další dobrou zprávou je, že od 
devátého října bude do staré 
Písnice zajíždět nový noční au-
tobus linky 913. Vyjíždět bude 
v Dolních Chabrech, pojede přes 
Prosek, Žižkov, Floru, Spořilov, 
Chodov, Nemocnici Krč a dále po 
Libušské až na Točnou. Na trase 
nočního autobusu 904 se v úse-
ku I. P. Pavlova – Sídliště Písni-
ce nic nemění, změna u této linky 
je v úseku od centra na Anděl. Do 
naší městské části tak budou nově 
zajíždět dva noční autobusy a  je-
den bude končit až ve staré Písnici.

V říjnu se budou v naší městské 
části, stejně jako po celé republi-
ce, konat volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Uskuteční se v pátek 20. 
října od 14 do 22 hodin a v sobo-
tu 21. října od 8 do 14 hodin. Vo-
lební lístky s  informací, v  kterém 
okrsku budete volit, dostanete do 

svých poštovních schránek nejdé-
le jeden den přede dnem konání 
voleb. Když se k vám z jakéhokoli 
důvodu lístky nedostanou, nic se 
neděje, ve volební místnosti do-
stanete nové. Jdete-li volit v místě 
svého trvalého bydliště, stačí vám 
občanský průkaz nebo pas. Mož-
ná ale studujete, cestujete či pra-
cujete mimo domov, a  k  volbám 
přesto jít chcete − nic není ztrace-
no. Na svém domovském úřadě 
si můžete osobně, písemně nebo 
elektronicky požádat o  voličský 
průkaz, s  nímž pak můžete volit 
v  kterémkoli volebním okrsku po 
celé republice.  V  případě osob-
ní žádosti stačí přijít na náš úřad 
v ulici K Lukám nejpozději 18. říj-

na do 16. hodiny. Písemná žádost 
musí být opatřena úředně ověře-
ným podpisem a na úřad doruče-
na do 13. října. O  průkaz lze po-
žádat také prostřednictvím datové 
schránky. V souvislosti s volbami si 
dovolím upozornit, že můj mandát 
poslance končí, již před více než 
rokem jsem se rozhodl jej neob-
hajovat a věnovat se Libuši a Pís-
nici opět na plný úvazek. Přijďte, 
prosím, k volbám a nepromarněte 
příležitost spolurozhodovat o  své 
budoucnosti.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

POZVÁNKY PRO SENIORY
ČESKÁ 
ALZHEIMEROVSKÁ 
SPOLEČNOST, o. p. s.

Česká alzheimerovská 
společnost (ČALS) vznik-
la v roce 1997 jako občan-
ské sdružení. U jejího zrodu 
stáli profesionálové z  řad 
gerontologů, lékařů a  so-
ciálních pracovníků, stej-
ně jako rodinní pečující. 
V  roce 2014 se podařilo 
formálně dokončit trans-
formaci ČALS na obecně 
prospěšnou společnost. Cí-
lem ČALS je nadále pomá-
hat lidem s demencí a těm, 
kteří o  ně pečují. ČALS je 
členem Alzheimer Europe 
a  Alzheimer‘s  Disease In-
ternational.
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Od 14. září 2017 je Mateřská 
škola Lojovická držitelkou pla-
kety Přírodní zahrada.

Na jaře letošního roku jsem se pro-
šla po školní zahradě MŠ Lojovická 
se dvěma nadšenci pro přírodu, paní 
Lazosovou a panem Gallovičem, kteří 
umí něco pro ni udělat a hlavně jí ro-
zumí. Společně jsme chválili herní prv-
ky z  přírodních materiálů, určené pro 
hru dětí, ke zdokonalení v motorických 
schopnostech a dovednostech, obrat-
nosti a pohybu. Pochvalné hodnocení 
sklidily i  listnaté stromy a  keře, kouty 
přírodních porostů, bylinkový záhon, 
květinový záhon s  tulipány a  kvetou-
cími trvalkami. Procházka zahradou 
nás dovedla k  rozpracovaným dřevě-
ným terasám, jejichž dokončení bude 
dalším důvodem k  radosti. Získáme 
tak prostor, který využijeme pro výu-
ku, výchovu a  osvětu v  oblasti ekolo-
gie, k  environmentálnímu vzdělávání 
a k podpoře pravidelného pobytu dětí 
v přírodním prostředí. Společně jsme 
kladně vyhodnotili „pobyt dětí v  pří-
rodní zahradě“, jejich získávání infor-
mací na základě vlastních zkušeností 
s  pěstováním tulipánů, ředkviček, raj-
čátek a bylinek.

Zahrada v Mateřské škole Lojovická 
není divočina, na kterou by lidská ruka 
nesáhla, ale všechny zásahy a činnosti 
zde probíhají s ohledem na veškeré její 
obyvatele a v  souladu s přírodou. Pří-
rodní zahrada je zahrada bez chemie, 
která poskytuje prostor k životu rostlin 

a živočichů z volné přírody. Aby mohla 
být zahrada certifikována jako Přírod-
ní zahrada, musí splňovat ještě další 
tři kritéria: nepoužívat žádné pesticidy 
(chemické prostředky na hubení pleve-
le a škůdců), nepoužívat lehce rozpust-
ná minerální hnojiva a nepoužívat raše-
linu k obohacování a úpravě půdy.

Na školkovou zahradu však nesta-
číme sami, zveme odborníky zahrad-
níky, ale hlavně máme skvělé rodiče, 
kteří nám se svými dětmi velmi po-
máhají s  její úpravou. Truhlíky osáze-
li pěknými květinami a ozdobili s nimi 
okna budovy. Hrabali trávu, jehličí, lis-
tí, sbírali větve a šišky, vypleli bylinkové 
a květinové záhonky, zryli záhonky pro 
zeleninku. Vše nepotřebné odvozili 
do kontejneru, který nám poskytla MČ 
Praha-Libuš bezplatně. A  navíc moc 
krásně natřeli herní prvky. Za jejich pří-
kladnou solidaritu jim velmi děkuji.

Každoročně tak probouzíme naši 
školní zahradu, daří se nám to a  díky 
této společné péči jsme splnili krité-
ria na získání certifikátu. Mateřská ško-
la Lojovická letos v  září získala nárok 
na zapůjčení zahradní plakety Přírod-
ní zahrada. Získáním tohoto oprávně-
ní máme k dispozici konzultanta, který 
nám poradí a  zprostředkuje informa-
ce o Přírodní zahradě. Věříme, že jsme 
zase ušli kousek cesty, aby zlepšování 
kvality péče o libušské děti bylo příno-
sem i do budoucna.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová

MŠ LOJOVICKÁ: PROCHÁZKA  
PŘÍRODNÍ ZAHRADOU

Mateřská škola Lojovická

Srdečně vás zveme na 
PODZIMNÍ TÁBORÁK A JARMARK
Zahradní slavnost k zahájení školního roku

3. října 2017 od 16.00 hodin  
na zahradě MŠ Lojovická

Činnost mateřské školy finančně podporuje MČ Praha-Libuš.

ZAHÁJENÍ  
ŠKOLNÍ VÝUKY

V  červenci a  srpnu si na 
školu vzpomene málokdo. 
My jsme se však na příchod 
žáků chystali.

V  budově školy probí-
haly drobné i  větší opravy, 
natírala se okna, malovalo 
se v  některých prostorách, 
měnila se podlaha ve třídě 
v  přízemí, nakoupily se po-
můcky potřebné pro výuku, 

a  hlavně se ve škole letos 
poprvé konaly příměstské 
tábory ve spolupráci se 
spolkem rodičů naší školy.

Výuku jsme tedy zahájili 
připraveni, v plné síle a ten-
to školní rok zase v  počtu 
o něco větším než v tom mi-
nulém. Letošní noví školáci 
dokonce během tradičního 
pasování na prvňáka dosta-
li krásné šerpy jako památku 
na svůj první školní den.

Blanka Chýlová,  
ředitelka školy

Foto: Kamila Plísková

ENGLISH SUMMER CAMP 
JIŽ PO SEDMÉ

Další ročník příměstské-
ho tábora jsme zahájili opět 

na  ZŠ v  Písnici a  již tradič-
ně jsme druhý turnus trávi-
li v oblíbeném Klubu Junior. 
Obou akcí se letos zúčastni-
lo 35 dětí ve věku 5–15 let. 
Námětem pro letošní rok 
se stala indiánská tematika 
a moderní formy umění – fo-
tografie a kresba.

Tradiční příměstský tábor 
se zaměřením na rozvoj do-
vedností v jazyce anglickém 
v  kombinaci s  pohybem 
a  kreativní činností je dob-
rou volbou. Pro děti se ang-
ličtina stává součástí každo-
denního života. Vše začíná 
poslechem a  končí snahou 
sdělit svou myšlenku v ang-
lickém jazyce. Již ti nejmen-
ší si zvykají, že slyšet ang-
ličtinu a  nerozumět je sice 
nepohodlné, ale díky zába-
vě, kterou přitom zažijí, je 
to příjemnější a  vlastně to 
ani tak moc nevadí. Pro ty 
nejstarší je i  pět dopolední 
s  rodilým mluvčím skvělou 
motivací, vidí, že má smysl 
se ten jazyk učit.

Denní program je vždy 
rozdělen na dvě části. Po 
čtyřech hodinách soustře-
dění v  jazyce anglickém 
přichází čas na pohybové 
a umělecké aktivity. Těší mě, 
když vidím, že děti domů 
nespěchají, a  je milé, že si 
rodiče vždy udělají čas na 
vystoupení svých dětí. Děti, 
které si náš tábor oblíbily, 
se vracejí. Ti, co jsou s námi 
od samého začátku, nám vy-
rostli do šikovných asistentů 
a  za pár let možná přijdou 
jako lektoři. Děkuji rodičům 
za podporu a  důvěru. Těší-
me se na příští léto.

Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová

ZŠ PÍSNICE
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NOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
BE HAPPY

Spolek rodičů při ZŠ s RVJ v Pís-
nici připravil pro děti ve věku 4–12 
let nový docházkový tábor, který 
zahájil svůj první ročník v  prosto-
rách školy v Písnici.

Denní tábor je skvělým řešením, 
jak zajistit dětem aktivní a zajíma-
vý program v době prázdnin, kdy 
rodiče musí do práce. 

Díky finanční podpoře MČ Pra-
ha-Libuš i Spolku rodičů jsme moh-
li dětem nabídnout pestrý a  krea-
tivní program, a uskutečnit tak dva 
týdny skvělé zábavy. Věříme, že si 
nový příměstský tábor získá oblibu 
u dětí i rodičů nejen ZŠ v Písnici, ale 
i okolních školských zařízení.

Jak vidí tábor Julinka Strnado-
vá, účastnice prvního turnusu: 

„Na táboře se mi moc líbilo. 
Měli jsme táborovou hru Indiáni 
v Písnici. Dělali jsme spoustu akti-
vit, ale nejvíce se mi líbilo batiko-
vání triček a  také výlet do Cholu-
pic do restaurace, kde nám koupili 
kofolu. Také jsme skákali na tram-
políně a  houpali se na kruzích. 
Jedna z dalších aktivit bylo napří-
klad učení se písniček. Tento tábor 
byl velmi dobrý a doporučuji vám, 
abyste se tam příští rok přihlásili.

Indiáni si vyráběli bosonohé 
botičky Huaraches a  vyzkoušeli 
si skutečnou lukostřelbu s  lektor-
kou ve sportovním centru Cere 
v  Libuši, která se dětem trpěli-
vě a  ochotně věnovala. Zkoušeli 
jsme chodit ve vyrobených botič-
kách po okolí a  hráli jsme fábor-
kovanou. Děti si každý den zahrály 
lakros. Nechyběla výroba totemu, 
čelenek, náramků a přívěsků a ve-
selá angličtina.“

Jak hodnotí tábor její maminka 
Martina Strnadová:

„Julinka se konečně těšila ,do 
školy‘ i přesto, že měla prázdniny. 
Nejvíc se jí líbilo vyrábění triček 
a bot. I díky vašim táborům trošku 
přemýšlí o tom, co jí, a to se jí mys-
lím v jejím věku začíná hodit. Také 
ocenila známé prostředí i  kolek-
tiv a  já byla ráda za teplé obědy 
a  ,prověřené‘ táborové vedoucí. 
Takže ještě jednou děkuji za krás-
ný tábor.“

Tábor očima Dominiky Bílíkové, 
účastnice druhého turnusu:

„Tábor Be Happy se mi strašně 
moc líbil, protože se ke mně cho-
vali moc hezky. Jako první jsme 
vyráběli trička foukacími fixami, 
což mě strašně bavilo. Téma jsme 
měli Zvířata kolem nás. Nejvíce se 
mi líbilo vyrábění z  hmoty fimo 
a  procvičování anglických sloví-
ček. Na tomto táboře jsem se nau-
čila hodně nových slovíček a věcí. 
Např. hru lakros, která je velmi 
podobná badmintonu. Obědy 
nám dováželi z jídelny Modřanka, 
byly dobré a  ještě teplé. Ve stře-
du jsme jeli do zoo, kde jsme pro-
šli asi skoro všechna zvířata a také 
jsme jeli na lanovce. Tento týden 
se mi moc líbil.“

Maminka Dominiky nám napsa-
la: „Příměstský tábor  byl absolut-
ně perfektní ve všech   směrech; 
přístup k  dětem, zábava, náplň 
tábora, prostory, strava, celková 
atmosféra. Dominika každý den 
s  nadšením vyprávěla, co se na 
táboře podnikalo, a každý den se 
těšila na další nový den. Za  nás 
100% spokojenost!  Těšíme se na 
nový letní tábor!“

Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová
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ZŠ METEOROLOGICKÁ

JAK ZAČAL ŠKOLNÍ ROK V 5. A

Sešli jsme se ve třídě. Nejprve 
jsme po sobě pokukovali, proto-
že jsme se dva měsíce neviděli. 
Ale po chvíli jsme se vítali, hned 
jsme vytvářeli skupinky a sdělovali 
si novinky.

Na úvod hodiny jsme se sezná-
mili s pokyny, které se týkaly první-
ho týdne školy. Pak následoval již 
tradiční dotazník s  malou obmě-
nou. Zjistili jsme, že většina dětí 
se do školy už těšila, většina dětí 
během prázdnin navštívila nějaké 
místo v  Evropě. Tři z  nás, Anetka, 
Adam a Matěj P., dokonce navští-
vili jiný kontinent. Během prázd-
nin jsme procestovali hodně za-
jímavých míst, poznali spousty 
kamarádů a  kamarádek, vyzkou-
šeli jsme si delší pobyt mimo ro-
dinu, např. na táboře bez rodičů. 
Odpočati a obohaceni mnoha zá-
žitky jsme odstartovali nový školní 
rok (naším rituálem) zvoněním na 
zvoneček. Tentokrát byla vybrána 
Kristýnka, která nám popřála hod-
ně zdaru, a školní rok začal.
Soňa Štefanová, třídní učitelka 5.A

Foto: Soňa Štefanová

DNY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

V pondělí 11. září a v pátek 15. 
září proběhly dny finanční gramot-
nosti pro čtvrtý až devátý ročník. Cí-
lem projektového dne bylo sezná-
mení žáků s  rodinným rozpočtem 
a za pomoci lektorů odhalit všech-

ny jeho položky. Žáci tak mohli vy-
užít své dosavadní poznatky z ma-
tematiky a pochopit důvody, proč 
jsou po nich tyto znalosti ve škole 
vyžadovány. Celodenní projektový 
den proběhl formou hry, kde za vy-
dělané peníze žáci vyhrávali různé 
drobné ceny – od pravítek, sladko-
stí až po hrnečky. Soutěžilo se v tý-
mech po čtyřech žácích. Družstva 
byla náhodně vybrána, a  tak měli 
žáci příležitost naučit se pracovat 
v  „neokoukaných“ týmech. I  to se 
jim bude v budoucnu hodit!

Martin Šrámek
Foto: Martin Šrámek

UČILI JSME SE HOSPODAŘIT

11. září jsme se naučili, jak je 
důležité s vydělanými penězi hos-
podařit. Zjistili jsme, že to není vů-
bec jednoduché a musí se hodně 
přemýšlet o jednotlivých výdajích. 
I my jsme si museli dobře rozmys-
let, kolik  si můžeme dovolit utratit, 
abychom s penězi vyšli.

Jak se nám školení líbilo?
Áňa V.: „Hodně se mi to líbilo, 

protože jsme pracovali s  penězi. 
Podle toho, jak jsme s nimi hospo-
dařili, jsme mohli utrácet a něco si 
za ně koupit.“

Lukáš: „Bavilo mě to. Bylo to 
pro mě ponaučení, protože jsem 
vždycky peníze hned utratil.“

Mates: „Bylo to dobré. Plnili 
jsme jednotlivé úkoly a za splněný 
úkol jsme dostali smíšky. Na závěr 
všichni dostali diplom.“

Nathálka: „Moc mě to nebavilo. 
Ale naučila jsem se, že musím šet-
řit s penězi. Když jsme si ve skupině 
peníze našetřili, tak mě bavilo naku-
povat.“

Boran: „Mně se to líbilo celé, pro-
tože jsem musel přemýšlet a hlídat 
si peníze, abych nebyl na mizině!“

Lucka: „Dnes jsme měli pět ho-
din školení o finanční gramotnosti. 
Na začátku jsme dostali žluté des-
ky, ve kterých byly jednotlivé úkoly. 
Líbily se mi chechtáky (peníze, kte-
ré jsme dostávali za splněný úkol).“

Anička Př.: „Líbilo se mi to. Hráli 
jsme si na dospěláky, a to mě moc 
bavilo. Na druhou stranu to rodiče 
nemají vůbec lehké, aby s penězi vy-
šli. Za našetřené peníze jsme si moh-
li třeba koupit hračky. Bylo to boží.“

David H.: „Bylo to celkem dob-
ré, ale bylo to spíš luštění, protože 
tam bylo moc papírů, tak nic moc. 
My jsme našetřili málo chechtáků, 
a když jsme si šli nakoupit, většina 
věcí už byla vybraná.“

Adéla: „Dnešek byl docela dob-
rý, protože jsme se neučili. Přišli 
k nám lidé, kteří nás učili, jak hos-
podařit s penězi. Bylo to fajn, ale 
vadilo mi, že tam byl veliký hluk. 
Jinak mě to dost bavilo, kdyby se 
dávala procenta, tak bych školení 
ohodnotila na 97%.“

Eliška: „Mně se moc líbilo pro-
vedení akce. Nejvíce se mi líbilo 
sestavování jídelníčku. Také bylo 
fajn, že jsme si za našetřené pení-
ze mohli něco koupit.“

Foto: Jindra Němečková

I CHEMIE MŮŽE BÝT ZAJÍMAVÁ

Mnoho lidí nerado vzpomíná 
na chemii, ale přitom tato věda 
přináší mnoho zajímavostí. Vědě-
li jste, že je možné se otrávit zub-
ní pastou, kuchyňskou solí, či do-
konce mrkví? Chemie pohlíží na 
veškeré látky jako na potenciální 
jedy, a tak se již během první ho-
diny chemie žáci dověděli smr-
telné dávky zmíněných látek pro 
průměrného člověka. A kolik že to 
je? Aby mohlo dojít k  otravě člo-
věka, musel by spotřebovat na-
jednou 13 tub zubní pasty, 250 g 
soli nebo 18 kg mrkve. Je zcela 
zřejmé, že se nemáme čeho bát… 
Chemii mají osmáci ještě před se-
bou a  já věřím, že se s vámi sami 
podělí o zážitky v některém z dal-
ších vydání časopisu U nás.

Martin Šrámek, vyučující chemie

PLAVU, PLAVEŠ, PLAVEME!

V  září nám začal kurz plavání. 
Budeme se chodit učit plavat celé 
první pololetí na Chodov do „11“. 
První hodinu nás plavčíci rozřadi-
li do družstev podle výkonnosti. 
Tu další jsme po rozcvičce a  cel-
kovém protažení těla naskákali do 
bazénu a  pilovali jsme techniku 
a dýchání při plavání. Na konci ho-
diny jsme se vydováděli na tobo-
gánu a v malém bazénku. No pro-
stě: Plavání nás baví!

Jindra Němečková
Foto: Jindra Němečková
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Druhým rokem proběhl 
Veselý týden s Dráčkem 
formou letního pří-
městského tábora od 
21. do 25. srpna 2017, 
a to s finanční podporou 
městské části Praha-Libuš.

Z původně plánovaných 15 míst 
jsme uspokojili 20 českých a viet-
namských předškoláků. Celý tý-
den probíhaly různé aktivity v pro-
storách MŠ Mezi domy v  Klubu 
Junior. Děti si nejvíce užívaly čtení 
vietnamských a českých pohádek 
před poledním klidem.

Zajistili jsme pro děti kvalitní do-
mácí českou a vietnamskou kuchy-
ni, nejvíce si pochutnaly na viet- 
namské rýžové kaši s kuřecím ma-
sem a pečeném kuřeti s brambo-
rovou kaší. Také jsme napekli do-
mácí koláče s čerstvým ovocem.

Výhodou prostoru byla i přilehlá 
velká zahrada s pískovištěm, sklu-
zavkou a pohybovými prvky, které 
si děti užívaly po celou dobu. Ve 
vnitřních prostorech si vyzkouše-
ly manuální a výrazovou zdatnost. 
Výsledkem byly dárečky pro rodi-
če, sestavená autíčka a  domečky 
ze stavebnice lega. Oblibu si zís-
kalo skládání puzzle. 

Velký důraz byl kladen na před-
školní výchovu, a  to hlavně dodr-
žováním hygieny – pravidelné mytí 
rukou po  venkovním programu, 
použití toalety a čištění zoubků po 
obědě, stolování a  používání pří-
boru, používání „kouzelných sloví-
ček“ (prosím, děkuji).

Čtyři předškolní vietnamské 
děti se potýkaly s  úplnou nezna-
lostí českého jazyka. Po týdnu 
se naučily vnímat základní příka-
zy: jíst, spát, umýt se. I  přes tuto 
skutečnost se bez problému do-
mlouvaly s českými dětmi formou 
vlastní komunikace (ruce, nohy, 
předměty). 

Pro rodiče byl zpracován leták 
„10 rad pro rodiče“ v obou jazyko-
vých mutací, který obsahoval rady 
před nástupem dětí do předškol-
ního zařízení.

Týden uběhl jako voda. Organi-
zátoři a  realizátoři projektu získali 
další zkušenosti a nápady, o které 
aktivity obohatit další ročník. Rádi 
bychom rozšířili tuto aktivitu i  na 
starší děti, a  to pro školáky první-
ho stupně, tj. 6–10 let.

Závěrem bychom chtěli po-
děkovat paní ředitelce MŠ Mezi 
Domy Mgr. Ivaně Gerlašinské za 
vstřícnost při poskytování prostor 
a za možnost využití výdejny jídla 
a jídelny MŠ Mezi Domy při dová-

žení stravy, což nám značně uleh-
čilo celý týdenní provoz.

Dále bychom chtěli poděkovat 
paní vedoucí Klubu Junior Ing. 
Lence Koudelkové za poskytnuté 
prostory a  paní Ing. Šárce Frun-
cové Vlčkové z MČ Praha-Libuš za 
podporu při realizaci projektu.

A velké poděkování taky všem, 
kteří se aktivně podíleli na úspěš-
ném Veselém týdnu s  Dráčkem, 
jmenovitě lektorkám paní Klud-
ské, slečně Kratochvílové, prakti-
kantce Karolínce, kuchařkám paní 
Dubové a Monice Nguyenové.

Zdenka Dubová,  
předsedkyně Info-dráček, z. s.

Foto: Zdenka Dubová

VESELÝ TÝDEN S DRÁČKEM  
SE SETKAL S VELKÝM ZÁJMEM

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. 
 
 
 

 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. 

Přihlašování: Petr Pham, telefon: 776 628 128,  
e-mail: petrphamcz@gmail.com 
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Týdenní pobyt členů a příz-
nivců Klubu Senior v maďar-
ském Hévízu proběhl již po 
několikáté ve znamení zdra-
ví a přátelské pohody.

V Maďarsku se nám vždy líbí: uby-
tování ve středu historického města, 
gastronomie all inclusive, společen-
ské akce. V programu v hotelu ne-
chyběl foklór s  účastí návštěvníků 
ani jednodenní výlet na poloost-
rov Tihany. A počasí? Vždy lepší než 
u nás, v Praze. Využívali jsme čtyř tří-
hodinových koupelí s léčivými účin-
ky v jezírku s vodními parami i hote-
lové bazény o teplotách až 37 °C. To 
vše je ku prospěchu tělesné schrán-
ce našich účastníků a  my jsme si 
toho vědomi.

JEDINEČNÉ TERMÁLNÍ JEZERO

Hévízské termální jezero je nej-
větším biologicky aktivním přírod-
ním termálním jezerem světa. Má 
rozlohu 4,4 hektaru a  je napájeno 
z hloubky 38 metrů termálním pra-
menem, obsahujícím sloučeniny 
síry, rádia a  dalších nerostných lá-
tek. Přítok je tak mohutný, že se celý 
obsah jezera během 48 hodin zcela 
vymění. Voda hévízského jezera je 
stejnou měrou bohatá na rozpust-
né i plynné složky a nabízí příznivé 
vlastnosti uhličitých, sirných, mag-
neziových, uhličitanových a  mírně 
radioaktivních léčivých pramenů.

Lázeňská kúra je v  Hevízu tvo-
řena ale také koupelemi v termál-

ních bazénech přímo v lázeňských 
a wellness hotelech a je doplněna 
dalšími terapiemi, masážemi, ba-
henními zábaly, charakteristickými 
zátěžovými koupelemi, pitnou kú-
rou a  mnoha dalšími lázeňskými 
a  wellness procedurami. Zvláštní 
zmínku zasluhuje radioaktivní bah-
no, pokrývající tlustou vrstvou dno 
jezera. Svého druhu ojedinělé hé-
vízské bahno obsahuje složky, kte-
ré mají vysoký léčebný potenciál.

TIHANY PŮLÍ BALATON

Výlet na poloostrov Tihany 
s prohlídkou se odehrál za krásné-
ho sluníčka. Jen loď nevyšla. Spo-
jení jsme v Praze nenašli k objed-
nání a na místě bohužel byla cena 
moc vysoká za dvacet minut cesty 
tam a zpět.

Malebný poloostrov Tihany 
umožňuje nejkrásnější rozhled po 
Balatonu. Poloostrov vybíhá od 
severního břehu jezera daleko za 
jeho střed a  téměř dělí Balaton 
na dvě části. Pro svou půvabnou 
polohu, překrásnou přírodu i  his-
torické památky je Tihany nejna-
vštěvovanějším místem Balatonu. 
Je vulkanického původu, vypí-
ná se vysoko nad hladinu jezera 
a na jeho vrcholu je krásný kostel 
s  klášterem, který dominuje širé-
mu okolí. Na poloostrově původ-
ně stávala rybářská vesnice. Jak 
se žilo v  této vesnici, si můžete 
prohlédnout v  muzeu pod širým 
nebem na ulici Batthyány Lajos. 

Součástí muzea jsou památkově 
chráněné domy z 18. století. Zají-
mavý je i hrnčířský dům stojící na 
promenádě Pisky sétány. Na jejím 
konci najdete Vrch ozvěn. Kdysi 
vracela ozvěna až 15 slabik, když 
jste je zavolali směrem k opatské-
mu kostelu. Dnes bohužel uslyší-
te kvůli budovám stojícím v cestě 
a klimatickým změnám sotva tři.

Nutno dodat, že cestou na po-
loostrov jsme mohli sledovat krás-
nou krajinu podél Balatonu. Vyjeli 
jsme také vláčkem na vínový ko-
peček k posezení a degustaci vína 
s nákupem, navštívili báječné trhy. 
Využili jsme i velkých slev v obcho-
dech k nákupu, ať k vlastní potře-
bě či pro radost.

VLASTNÍ SPOLEČENSKÝ 
PROGRAM

A ještě jedna akce proběhla pří-
mo v  Hevízu jako náš vlastní pro-
gram: poděkování jedné účastnici 
z organizačního výboru. Celou akci 
připravila naše sponzorka paní Pe-
trová, všudybylka, která vláčela do 
Maďarska velký kufr navíc pro bur-
zu. Celou akci pomáhali uskutečnit 
manželé Melichovi a  dopadla na 
jedničku. Výtěžek byl předán ofi- 
ciálně p. Urbanové jako poděko-
vání za ochotu a za výběr peněz na 
zájezdy − nebylo toho málo. Paní 
Urbanová byla tak překvapena, že 
se musela jít na pokoj uklidnit.

Dvě oslavenkyně Ludmilky daly 
„do placu“ čtyři lahve čistozřivého 

vínka, a  tak jsme si všichni připili 
na zdraví všech a všem!

Holt tací jsou naši účastníci. Ale 
nutno dodat, že tací jsou i  senio-
ři v  klubu, kteří mají srdce vždy 
na pravém místě. Snad bych také 
mohla dodat, že v zastoupení p. Li-
terové upekla p. Prchlíková ovoc-
né košíčky a zakoupila k  tomu lá-
hev rumu, to vše s  láskou a  pro 
radost celého kolektivu, aby noc v 
autobuse nebyla tak dlouhá. A tak 
jedna hosteska roznášela košíčky 
(p. Melichová) a  druhá pomáhala 
panu řidiči vařit grog (p. Frycová). 
Radosti bylo dost a  dosti, vždyť 
nás čekal celý týden dovolené!

Chtěla bych touto cestou ještě 
jednou poděkovat za radost, kte-
rou měla samotná vedoucí z  toho, 
že se líbilo, a nemůže zapomenout 
na p. Hradeckou, která se chtěla též 
účastnit koupání v hlubokém jezír-
ku a přes již vyšší věk se cítila velmi 
dobře, nebála se a byla nadšena.

Pan řidič jel bezpečně jako o zá-
vod a byl nakloněn ke všemu, co 
bylo naším přáním, ke  spokoje-
nosti paní vedoucí a celé skupiny. 
A co nebylo, bude příště!

Dobré jídlo, dobré pití
to je naše rekreační žití!
To je naše radost, že jsme
schopni cestovat bez bázně!
Organizační výbor děkuje všem 

účastníků za přízeň, neboť v množ-
ství je i více možností a hlavně síla.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR
MAĎARSKÝ HÉVÍZ JAKO LÉK
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Prezident republiky vyhlásil 
volby do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republi-
ky a stanovil dny jejich koná-
ní na pátek 20. října 2017 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin 
a sobotu 21. října 2017 od 
8:00 do 14:00 hodin.

KDO MÁ PRÁVO VOLIT

Občan České republiky má 
právo hlasovat ve volbách do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky na území ČR za 
předpokladu, že:
– alespoň druhý den voleb dosá-

hl věku nejméně 18 let,
– nevznikla u něj překážka ve vý-

konu volebního práva,
– hlasuje na voličský průkaz.

K volbám je potřeba platný ob-
čanský průkaz, nebo platný ces-
tovní, diplomatický nebo služební 
pas České republiky, anebo ces-
tovní průkaz. Neplatné OP a  CD 
se mohou vyměnit např. na odbo-
ru evidence obyvatel a  osobních 
dokladů Úřadu městské části Pra-
ha 12, Cílkova 976/7, Praha 4.

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat 
v době voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR konaných 
ve dnech 20. 10. 2017 a  21. 10. 
2017 ve volebním okrsku v  místě 
svého trvalého pobytu, může hla-
sovat na voličský průkaz v  jakém-
koliv stálém volebním okrsku na 
území ČR nebo ve zvláštním vo-
lebním okrsku v zahraničí.

Volič může ode dne vyhlášení 
voleb požádat o vydání voličského 
průkazu, a  to osobně, anebo pí-
semně s úředně ověřeným podpi-
sem na odboru správním a školství 
ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664/1, 
Praha 4 – Libuš, nebo v elektronic-
ké podobě zaslané prostřednic-
tvím datové schránky nejpozději 
do 13. 10. 2017 písemná žá-
dost, do 18. 10. 2017 do 16:00 

hodin osobně. Po tomto datu žá-
dost nebude vyřízena.

Úřad MČ Praha-Libuš bude vydá-
vat voličský průkaz od 5. 10. 2017:
– buď osobně na odboru správ-

ním a školství Úřadu městské čás-
ti Praha-Libuš, K Lukám 664/1; 

– osobě, která se prokáže pl-
nou mocí s  ověřeným podpi-
sem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu;

– nebo zašle písemně, na uve-
denou adresu žadatele.

Bližší informace na odboru správ-
ním a školství tel: 244 021 421–23.

OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLE 
VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Starosta městské části Praha-Li-
buš na základě § 14c písm. f) zá-
kona č. 247/1995 Sb., o  volbách 
do Parlamentu České republiky 
a  o  změně a  doplnění některých 
dalších zákonů, ve  znění pozděj-
ších předpisů oznamuje:

volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, kte-
ré se uskuteční ve dnech 20. října 
2017 od 14:00 do 22:00 hod. a 21. 
října 2017 od 8:00 do 14:00 hod. 
v těchto šesti volebních okrscích:

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38001 (1) je volební místnost 
v  Základní škole Meteorologic-
ká, ulice Meteorologická čp. 
181/2, Praha 4 – Libuš.

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38002 (2) je volební místnost 
v  Základní škole s  rozšířenou 
výukou jazyků, ulice Ladislava 
Coňka čp. 40/3, Praha 4 – Písnice.

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38003 (3) je volební místnost 
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu 
čp. 395/1, Praha 4 – Písnice.

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38004 (4) je volební místnost 
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu 
čp. 395/1, Praha 4 – Písnice.

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38005 (5) je volební místnost 
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lu-
kám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš.

Místem konání voleb v  okrsku 
č. 38006 (6) je volební místnost 
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lu-
kám čp. 664/1, Praha 4 – Libuš. 

Libuš dne 1. 9. 2017

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ 
KONÁNÍ VOLEB

Starosta MČ Praha-Libuš podle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu Čes-
ké republiky a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, oznamuje, 
že místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 38001 je 
volební místnost v Základní ško-
le Meteorologická, ulice Mete-
orologická čp. 181/2, Praha 4 
− Libuš, pro voliče bydlící v uli-
cích: K  Hájovně, K  Lesu, Ke Lho-
teckému lesu, Libušská - k.ú. Libuš, 
Lojovická, Mirotická, Novodvor-
ská, Ohrobecká, Přírodní, Smotla-
chova, Šatrova, U Vodojemu, U Za-
hrádkářské kolonie, Zbudovská,

ve volebním okrsku č. 38002 je 
volební místnost v Základní ško-
le s  rozšířenou výukou jazyků, 
ulice Ladislava Coňka čp. 40/3, 
Praha 4 – Písnice, pro voliče byd-
lící v ulicích: Bavorovská, Budilov-
ská, Dubovická, Hoštická, Chval-
šovická, Javorenská, K  Mejtu, 
K  Pomníku, K  Vrtilce, Ke Březině, 
Ke Kašně, Klenovická, Křesanov-
ská, Kváskovická, Ladislava Coň-
ka, Libušská – k.ú. Písnice, Lipovic-
ká, Lužská, Miřetická, Modravská, 
Na  Konečné, Na Losách, Olšo-
vická, Ostruženská, Písnické Za-
hrady, Pramenná, Předenická, Pu-
timská, Rohanovská, Sedlovická, 
Švihovská, Těšovická, U  Jednoty, 
Úbislavská, V  Kálku, V  Zákopech, 

Vacovská, Velká Lada, Vídeňská, 
Vltavická, Zátoňská,

ve volebním okrsku č. 38003 
je volební místnost v  Klubu Ju- 
nior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 
– Písnice, pro voliče bydlící v uli-
cích: Ke Kurtům, Na Okruhu, Na 
Šejdru - k.ú. Písnice, Nad Libuš-
ským potokem,

ve volebním okrsku č. 38004 je 
volební místnost v Klubu Junior, 
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Pís-
nice, pro voliče bydlící v ulicích: 
Mezi Domy, U Bazénu, Výletní − k. 
ú. Písnice a  Výletní − k. ú. Libuš, 
Zahrádecká − k. ú. Písnice a Zahrá-
decká − k. ú. Libuš,

ve volebním  okrsku č. 38005 
je volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, K  Lukám čp. 664/1, 
pro voliče bydlící v ulicích: Bru-
nelova, Betáňská, Hvězdonic-
ká, Jirčanská, K Děrám, K Lukám, 
K Novému sídlišti, Klokotská, Ko-
lektivní, Mašovická, Meteorolo-
gická, Na Musilech, Na Šejdru, 
Nad Šejdrem, Okrová, Opařan-
ská, Ostředecká, Provozní, Slavo-
nická, Šátalská, U  Libušské soko-
lovny, U  Líhní, V  Bambouskách, 
V Lužích, Za Větrem,

ve volebním okrsku č. 38006 je 
volební místnost v  ÚMČ Praha-
-Libuš, K  Lukám čp. 664/1, pro 
voliče bydlící v  ulicích: Borotín-
ská, Božejovická, Burianova, Dob-
ronická, Drůbežářská, Husařská, 
Chladírenská, Jistebnická, K Jezír-
ku, K  Tůni, Lukešova, Mílová, Na 
Domovině, Na Jezerách, Na Mo-
čále, Paběnická, Předposlední, 
Třebějická, U Pejřárny, V Hrobech, 
V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská, Zla-
tokorunská.

Libuš dne 1. 9. 2017

Mgr. Jiří Koubek,  
starosta městské části Praha-Libuš
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PLÁNOVANÝ NEJBLIŽŠÍ 
TERMÍN ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ: 

29. listopadu

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
Libuš, Libušská 1 (vedle 
pošty) od 18.00 hodin. 
Změna termínu vyhrazena 
– sledujte úřední desku na 
www.praha-libus.cz.

Rada MČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje Místní akční plán 

(MAP) rozvoje vzdělávání ve správ-
ním obvodu Praha 12 – Analytická 
část a  Memorandum o  spolupráci 
pro MAP.

 Souhlasí s  termíny pro podání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2018/2019 
do mateřských škol zřizovaných MČ 
Praha-Libuš takto: 
• vyzvedávání žádostí v  jednotli-

vých mateřských školách: od 9. do 
11. 5. 2018, 

• odevzdávání vyplněných žádos-
tí v  jednotlivých mateřských ško-
lách: 15. a  16. 5. 2018 od 13:00 
do 17:00 h, 

• rozčlenění přihlášek ředitelkami 
MŠ na odboru správním a školství 
ÚMČ Praha-Libuš: 23. 5. 2018 od 
10:00 h, 

• vyzvedávání rozhodnutí o  přijetí/
nepřijetí dítěte do mateřské školy: 
od 4. do 8. 6. 2018 v konkrétních 
MŠ. 
 Schvaluje přijetí dotace na rok 

2017 na realizaci projektu „Podpo-
ra integrace na území MČ Praha-Li-
buš v  roce 2017“, financovaného 
z  programu MV ČR „Projekty obcí 
na podporu integrace cizinců na 
lokální úrovni v  roce 2017“ ve výši 
2 871 000 Kč. Spoluúčast MČ Praha-
-Libuš na tomto projektu je v celkové 
výši 319 000 Kč.

 Schvaluje uzavření objednávek 
na zajištění kurzů českého jazyka pro 
cizince hovořící vietnamsky v  rámci 
projektu „Podpora integrace na úze-
mí MČ Praha-Libuš v  roce 2017“ na 
období do 22. 12. 2017: a) se spol-
kem Info-dráček ve výši 99 000 Kč, 
b) se spolkem South East Asia − liai-
son, z. s., (dříve Klub Hanoi) ve výši 
66  000 Kč, c) s  OSVČ Leová Dieu 
Huong ve výši 99 000 Kč.

 Souhlasí s  projektovou doku-
mentací pro územní řízení z 06/2016 
zpracovanou MR&S architekti, s. r. o., 
pro záměr „Novostavba domova pro 
seniory s pečovatelskou službou Pra-
ha-Libuš“ na pozemku parc. 871/21 
v k. ú. Libuš pro investora Chlum Vla-
dimír, Záhřebská 157/24, Praha 2, 
a  Rak Stanislav, Pštrosova 188/12, 
Praha 1, za podmínky: Na nákla-
dy investora bude realizován chod-
ník pro pěší od Domova pro seniory 
ulicí Brunelova k  novým zastávkám 
MHD v  ul. Generála Šišky v  koordi-
naci s  projektem Metroprojektu na 
tramvajovou trať.

 Souhlasí s  projektovou doku-
mentací pro stavební řízení na no-

vostavbu MŠ s  ateliérem, kavárnou 
a knihovnou na pozemcích parc. č. 5, 
6, 7, 13/1 a 974, všechny v k. ú. Pís-
nice, dle projektové dokumentace 
z  března 2017 vypracované společ-
ností Architekti Adikon, s. r. o., pro 
investora Hanaj, s. r. o., Modřanská 
621/72, 143 00 Praha 4.

 Doporučuje změnu územní-
ho plánu pro část pozemku parc. č. 
558/1, k. ú. Písnice, ve vlastnictví hl. 
m. Prahy, svěřeno městské části Pra-
ha-Libuš, z  využití NL (louky, pastvi-
ny) na využití OB (čistě obytné).

 Doporučuje řešit zamýšlenou 
parcelaci části pozemku parc. č. 
390/1 v  k. ú. Libuš včetně výstavby 
komunikace koncepčně, a to v rám-
ci zpracování regulačního plánu / 
územní studie této lokality. 

 Rozhodla o  výběru nejvýhod-
nější nabídky na zhotovitele veřej-
né zakázky malého rozsahu „Rekon-
strukce a navýšení kapacity kuchyně 
v  MŠ Mezi Domy“ od společnosti 
Maso-Profit, s. r. o., IČ: 406 12  848, 
za cenu 1 502 526 Kč s DPH.

 Podává podnět na změnu územ-
ního plánu hl. m. Prahy v k. ú. Písnice 
na pozemku parc. č. 934/3 z využití 
OB (čistě obytné) na využití SP (úze-
mí sportu a rekreace), parc. č. 910/1 
z využití OB (čistě obytné) na ZP (ze-
leň parková).

 Rozhodla o  výběru nejvýhod-
nější nabídky na zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu „Dodávka 
a  instalace 2 ks multifunkčních za-
řízení“ od společnosti Office-Cen-
trum, s. r. o., IČ 27143562, za cenu 
171 718,36 Kč s DPH.

 Schvaluje navýšení závazných 
ukazatelů pro financování práce 
asistentů pedagogů pro děti s  od-
lišným mateřským jazykem na rok 
2017 z  vlastních finančních zdrojů 
zřízených příspěvkových organizací, 
získaných v rámci zapojení do reali-
zace projektu „Podpora integrace na 
území MČ Praha-Libuš v roce 2017“, 
a to na základě žádostí jednotlivých 
zřízených příspěvkových organizací.

 Rozhodla o  výběru nejvýhod-
nější nabídky na zhotovitele veřej-
né zakázky malého rozsahu „Rekon-
strukce střechy ZŠ Meteorologická“ 
společnosti Stavby Jech&Hoffmann, 
s. r. o., IČ: 05676924, za cenu 
2 660 213 Kč s DPH.

 Nesouhlasí s  vyhlášením místní-
ho referenda o zřízení nové městské 
části hl. m. Prahy na k. ú. Praha-Písnice. 
Ukládá Mgr. Jiřímu Koubkovi projed-
nat doručenou žádost občanů na za-
sedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje přidělení neinvestič-
ních účelových dotací na projekty 
a činnosti v rámci Dotačního progra-
mu MČ Praha-Libuš na rok 2017.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
k  pojistné smlouvě č. 0024161985 
s  Českou podnikatelskou pojišťov-
nou, a. s., Vienna Insurance Group, 
hromadné pojištění odpovědnos-
ti zaměstnanců při výkonu povolání 
pojištění ve výši 41 335 Kč ročně.

 Souhlasí s  čerpáním finančních 
prostředků z rezervního fondu do zá-
kladního účetnictví v  MŠ Mezi Domy 
ve výši 50 000 Kč a s jejich použitím na 
financování platů asistentů pedagoga.

 Schvaluje uzavření Dodatku ke 
Smlouvě významného zákazníka č. 
9773947 a Smlouvy o firemním řeše-
ní s firmou T-Mobile Czech Republic, 
a. s., IČ 649 49 681, na provoz mobil-
ních a  pevných telefonních linek na 
dva roky.

 Schvaluje uzavření objednávek 
na zajištění kurzů českého jazyka pro 
cizince hovořící vietnamsky v  rámci 
projektu na podporu integrace cizin-
ců „Podpora integrace na území MČ 
Praha-Libuš v  roce 2017“ s  obecně 
prospěšnou společností Integrační 
centrum Praha, o. p. s. Schvaluje uza-
vření smlouvy o  výpůjčce prostor 
Klubu Senior.

 Souhlasí s neformálním nefinanč-
ním přidruženým partnerstvím MČ 
Praha-Libuš u  projektu „Interkulturní 
rodinné komunitní česko-vietnamské 
centrum Praha Libuš − Podporujeme 
společné chvíle volného času, vzá-
jemné diskuze a získávání zkušeností 
v různých oblastech mezi různými ge-
neracemi a různými kulturami“ a sou-
časně s  použitím neformálního loga 
MČ Praha-Libuš v  rámci publicity to-
hoto projektu na dobu ohraničenou 
realizací tohoto projektu pro spolek 
South East Asia – liaison, z. s.

 Schvaluje uzavření objednávky 
na úpravu nezpevněné plochy v uli-
ci L. Coňka u  firmy Bedřich Málek, 
oprava a  údržba vozovek a  chodní-
ků, za cenu 99 940 Kč bez DPH.

 Rozhodla o  výběru nejvýhod-
nější nabídky na dodavatele zboží 
v  rámci zakázky „Dodávka traktoro-
vé sekačky“ s dodavatelem Petr Hejl, 
IČ 03735389. Schvaluje cenovou na-
bídku ve výši 449 000 Kč s DPH.

 Schvaluje navýšení závazných 
ukazatelů pro financování vzdělává-
ní asistentů pedagoga k dětem s od-
lišným mateřským jazykem a realiza-
ce přípravného kurzu pro děti s OMJ 
před nástupem do MŠ pro rok 2017 
z  vlastních finančních zdrojů zříze-

ných příspěvkových organizací, zís-
kaných v rámci zapojení do realizace 
projektu „Podpora integrace na úze-
mí MČ Praha-Libuš v roce 2017“.

 Schvaluje navýšení závazných 
ukazatelů pro financování podpůr-
né logopedické péče k  výuce čes-
kého jazyka pro děti s  odlišným 
mateřským jazykem pro rok 2017 
z  vlastních finančních zdrojů zříze-
ných příspěvkových organizací, zís-
kaných v rámci zapojení do realizace 
projektu „Podpora integrace na úze-
mí MČ Praha-Libuš v roce 2017“.

 Jmenuje paní Ing. Šárku Frunco-
vou Vlčkovou vedoucí odboru správ-
ního a  školství Úřadu MČ Praha-Li-
buš s účinností od 1. srpna 2017.

 Schvaluje uzavření Smlou-
vy o  zřízení věcného břemene č. 
2017074106 na stavbu opěrné zíd-
ky na pozemku parc. č. 318/1 v  k. 
ú. Písnice, se společností Capital 
Management Company, a. s., IČO: 
63079992, pro objekt v ulici L. Coň-
ka.

 Souhlasí s uložením kanalizační 
přípojky do pozemků parc. č. 53/19 
a  53/20 v  k. ú. Písnice k  pozemku 
parc. č. 46/3 v ulici K Vrtilce.

 Schvaluje pronájem části po-
zemku parc. č. 1139 o výměře 1 m2 
z  celkové výměry pozemku 2 673 
m2, druh pozemku ostatní plocha 
– ostatní komunikace, v  k. ú. Libuš, 
obec Praha na umístění reklamního 
zařízení při ulici Libušská paní Kami-
le Kadeřábkové. Schvaluje uzavření 
Smlouvy o  nájmu, výše nájemného 
bude každoročně valorizováno k  1. 
lednu inflací vyhlášenou ČSÚ.

 Schvaluje seznam požadavků 
MČ Praha-Libuš na investiční dota-
ce hl. m. Prahy v  roce 2018 dle pří-
lohy, která je nedílnou součástí toho-
to usnesení. Ukládá odboru správy 
majetku odeslat odboru rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy seznam po-
žadavků na investiční dotace HMP 
v  roce 2018 v  požadovaném termí-
nu.

 Souhlasí s  návrhem předlože-
né projektové dokumentace pro 
územní a  stavební řízení na staveb-
ní záměr „Výstavba RD na pozemku 
parc. č. 698 v k. ú. Libuš, ul. V Bam-
bouskách“ pro stavebníka Kateřinu 
a Zdeňka Průšovi.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Vybrané informace z usnesení Rady městské části Praha-Libuš od 15. 5. do 11. 9. 2017. 
Všechna usnesení v plném znění jsou k dispozici na www.praha-libus.cz a na Úřadu MČ Praha-
-Libuš. Na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://
nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných 
v katastru nemovitostí.

http://www.praha-libus.cz
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 Schvaluje uzavření objednávky 
na zajištění letního příměstského tá-
bora v objektu Klub Junior pro inte-
graci dětí-cizinců mezi děti hovořící 
česky ve věku 3−6 let realizovaného 
v rámci projektu na podporu integra-
ce cizinců se spolkem Info-dráček.

 Schvaluje realizaci letního pří-
městského tábora na podpo-
ru integrace cizinců „Veselý týden 
s  dráčkem“ realizovaného spolkem 
Info-dráček z finanční dotace MČ Pra-
ha 3 pro potřeby obyvatel hl. m. Pra-
hy přímo na katastrálním území Písni-
ce v termínu od 14. do 18. 8. 2017 se 
zapůjčením prostor v Klubu Junior.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o  výpůjčce prostor v  Klubu Junior, 
bezplatně, od 14. do 25. srpna 2017 
se ZŠ Meteorologická.

 Rozhodla o  výběru nejvýhod-
nější nabídky na dodavatele sta-
vebních prací v rámci zakázky malé-
ho rozsahu „Staveništní komunikace 
ke stavbě hasičské zbrojnice Písni-
ce, Praha 4 - Písnice“ s dodavatelem 
Walco CZ, spol. s r. o., IČ: 25640623. 
Schvaluje cenovou nabídku ve výši 
957 583,01 Kč s DPH.

 Schvaluje realizaci projektu „Plá-
nování sociálních služeb v  MČ Pra-
ha-Libuš (koordinace: terénního 
zjišťování, ověřování a  tvorby závě-
rů a  doporučení pro další rozvoj so-
ciálních služeb ve spolupráci s  obcí 
s  přenesenou působností, podpory 
realizace konkrétních doporučení)“ 
spolufinancovaného z  přijaté dotace 
na sociální oblast z HMP na rok 2017 
a z  rozpočtu MČ Praha-Libuš. Schva-
luje udělení plné moci MČ Praha-Li-
buš paní Zuzaně Vránové, Dis., exter-
ní spolupracovnici v oblasti sociálních 
služeb, k jednání s obyvateli MČ, uži-
vateli a  poskytovateli sociálních slu-
žeb za účelem zjištění jejich potřeb na 
území MČ Praha-Libuš na období od 
½ července 2017 až do 31. 12. 2017.

 Schvaluje nové složení Poradní 
skupiny tajemníka ÚMČ Praha-Libuš 
pro nakládání s přebytečným a nepo-
třebným majetkem svěřeným MČ (li-
kvidační komise): předseda: pí Šárka 
Pichová, členové: Ing. Zuzana Kuryvi-
álová, pí Eva Cochová, pí Věra Křen-
ková, tajemnice: pí Olga Stárková.

 Souhlasí s  otevřením druhého 
stupně ZŠ Wonderland Academy, 
U  Školky 880, 149 00 Praha 4, IČ: 
28895410, na adrese Mílová 697, 
142 00 Praha 4 − Libuš.

 Schvaluje Závěrečnou zprávu 
projektu spolufinancovaného z  do-
tace na sociální oblast HMP – „Ana-
lýza potřeb v sociálních službách pro 
občany HMP na území MČ Praha-Li-
buš“ (stav k měsíci květnu 2017) dle 
přílohy, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 Uděluje souhlas s  užitím znaku 
MČ Praha-Libuš na Informačním pla-
kátu MČ Prahy 12 a MČ Praha-Libuš 
pro společnost Kompakt, spol. s r. o., 
IČ: 49551027.

 Souhlasí s  předloženým zámě-
rem Ing. Tomáše Meštelléra a  Ing. 
Agáty Meštellérové na změnu územ-
ního plánu sídelního útvaru hl. m. Pra-
ha, spočívající v navýšení koeficientu 
zastavěnosti z kódu míry využití území 
A v ploše OB na kód C na pozemcích 
parc. č. 166/5, 167/4, 166/21, všech-
ny v  k. ú. Písnice, lokalita Kálek, Na 
Losách a ulice Ostruženská.

 Schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s p. Jindřichem Haladou za 
účelem uhrazení provozních nákla-
dů ve výši 7000 Kč, spojených s ko-
náním akce Den zdraví, Drakiáda 
a Duatlon v termínu 23. 9. 2017.

 Jmenuje paní Šárku Pichovou 
vedoucí odboru správy majetku a in-
vestic Úřadu MČ Praha-Libuš s účin-
ností od 1. září 2017.

 Jmenuje pana Bc. Petra Borské-
ho vedoucím odboru životního pro-
středí a dopravy Úřadu MČ Praha-Li-
buš s účinností od 1. září 2017.

 Souhlasí s  uzavřením Kupní 
smlouvy na prodej pozemku parc. č. 
400/6 v k. ú. Libuš, obec hl. m. Pra-
ha, svěřeného do správy MČ Praha-
-Libuš, o  výměře 343 m2 s  panem 
Tomášem Drtinou a  panem Vla-
dislavem Drtinou za cenu ve výši 
1  600  000 Kč. Současně se v  této 
smlouvě zavazují uhradit bezdůvod-
né obohacení za užívání pozemku 
bez právního titulu za tři roky zpětně 
ve výši 230 667,50 Kč, celková částka 
k úhradě je 1 830 667,50 Kč.

 Nesouhlasí s výstavbou bytové-
ho domu o 4 NP s 12 byty v ul. Vý-
letní čp. 346 na pozemcích parc. č. 
719, 720/1 a  720/2, všechny v  k. ú. 
Libuš, dle projektové dokumenta-
ce z  04/2017 vypracované společ-
ností Atelier Twins, s. r. o., zastupu-
jící na základě plné moci investora 
Nguyen Quang Thanga z těchto dů-
vodů: Předložený návrh svým obje-
mem několikanásobně překračuje 
objem původního RD i objem okol-
ních staveb a  výrazně je převyšuje 
svou výškou, je velice hmotný a výš-
ka hřebene střechy je předimenzo-
vaná. Předložený záměr je umístěn 
do zástavby převážně jednopod-
lažních domů se šikmými střechami 
a nachází se ve stabilizovaném úze-
mí, kde je možné pouze zachování 
stávající urbanistické struktury.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o zří-
zení věcného břemene na zateplení 
objektu K Lukám 645/18 na pozem-
ku parc. č. 557/27 v k. ú. Libuš, obec 
hl. m. Praha, svěřeného do správy 
MČ Praha-Libuš, v rozsahu 0,5 m od 
budovy se Společenstvím vlastníků 
K Lukám 645/18, IČO: 29027551.

 Souhlasí s  uzavřením Kupní 
smlouvy na prodej pozemku parc. 
č. 695 o výměře 26 m2 v  k. ú. Písni-
ce, obec hl. m. Praha, svěřeného do 
správy MČ Praha-Libuš, s  vlastníky 
sousedního pozemku parc. č. 696/1 
v k. ú. Písnice zastoupenými Mgr. Bar-
borou Horákovou za cenu 44 350 Kč.

 Souhlasí s  předloženou pro-
jektovou dokumentací pro spojené 
územní a  stavební řízení na stavbu 
Přístavba garáží pro hasičskou techni-
ku SDH Libuš z 06/2017 zpracovanou 
Ing. arch. Danielem Dvořákem dle za-
dávacích podmínek MČ Praha-Libuš.

 Souhlasí s odejmutím pozemků 
svěřených do správy MČ Praha-Li-
buš parc. č. 1132, 1137, 1139, 1158 
a 1134, všechny v k. ú. Libuš.

 Bere na vědomí vyhodnocení 
Akčního Plánu zlepšování procesu 
MA21 za rok 2016 a schvaluje návrh 
Akčního plánu zlepšování procesu 
MA21 pro rok 2017, oba jsou nedíl-
nou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k po-
dání nabídky na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na akci ,,Rekon-
strukce kamenné zdi na pozemku 
parc. č. 517/3 v k. ú. Libuš“.

 Schvaluje Zápis ze zasedání Li-
kvidační komise a  Rozhodnutí ta-
jemníka ÚMČ ze dne 28. 8. 2017 
o  vyřazení majetku MČ Praha-Libuš 
a  PO zřízených MČ v  celkové výši 
311 661,99 Kč.

 Souhlasí s  předáním majetku 
− stavby veřejného osvětlení v  Par-
ku U  Zahrádkářské kolonie v  Praze-
-Libuši − do majetku HMP od 1. 3. 
2018, z důvodů skončení doby udr-
žitelnosti projektu v rámci Operační-
ho programu Praha − konkurence-
schopnost k datu 31. 1. 2018.

 Souhlasí s  připojením pozemku 
parc. č. 781/2 v k. ú. Písnice na míst-
ní komunikaci v ulici Ke Kašně za spl-
nění následujících podmínek: Stavbu 
vjezdu provede na základě objednáv-
ky stavebníka (žadatele) a na náklady 
stavebníka (žadatele) společnost Eu-
rovia CS, a. s., která je zhotovitelem 
rekonstrukce ulice Ke Kašně a na dílo 
poskytuje záruku do 25. 10. 2021. Ru-
šené parkovací místo, které je v  ko-
lizi s  plánovaným vjezdem, musí být 
nahrazeno novým parkovacím mís-
tem v ulici Ke Kašně. Stanovení míst-
ní úpravy provozu na komunikaci Ke 
Kašně spočívající v  rušení a  zřízení 
nového parkovacího místa, které vy-
dává silniční správní úřad (odbor do-
pravy ÚMČ Praha 12), zajistí žadatel.

 Souhlasí s návrhem obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou se mění obec-
ně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. 
m. Prahy, o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství, ve znění 
pozdějších předpisů.

 Souhlasí s předloženou projekto-
vou dokumentaci pro stavební povo-
lení pro stavbu „Tramvajová trať Mod-
řany – Libuš – 1. etapa“, vypracovanou 
spol. Metroprojekt Praha, a. s., pro in-
vestora Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
a. s. Požaduje: V době výstavby mini-
malizovat dopravní trasy ze staveniš-
tě přes ulici Meteorologická a Libuš-
ská. Z důvodu zvýšeného pohybu dětí 
prodloužit zábradlí podél tramvajo-
vé trati od křižovatky ulic Novodvor-
ská a  Generála Šišky (jižní strana) až 

k zastávce Libuš směr z centra. Změnu 
názvu stanice U Modřanského vodo-
jemu na Hasičská zbrojnice Modřany.

 Bere na vědomí Posudek o  vli-
vech záměru „Napojení území STAR 
na metro D“ na životní prostředí 
a  veřejné zdraví, zpracovaný Ing. 
Alešem Hanslíkem, Ph.D., v červenci 
2017, a  k  posudku uplatňuje násle-
dující připomínku: V  Návrhu závaz-
ného stanoviska k  posouzení vlivů 
provedení záměru na životní pro-
středí, v podmínkách pro fázi projek-
tové přípravy, požadujeme doplnit 
požadavek na prověření funkčnosti 
okružní křižovatky a celého terminá-
lu autobusové dopravy a P+R u sta-
nice metra D Depo Písnice po napo-
jení navržené komunikace A.

 Schvaluje uzavření objed-
návky s  firmou Drualas, s. r. o., IČ 
05989621, na tvorbu nových webo-
vých stránek MČ Praha-Libuš za cel-
kovou cenu 78 925 Kč bez DPH.

 Bere na vědomí priority vzešlé 
z  Veřejného fóra − 10 priorit Libu-
še a Písnice 2017 a priority vzešlé ze 
Studentského fóra 2017 a  výsledky 
ověřovací ankety.

 Bere na vědomí průběžnou zprá-
vu z  terénního programu pro osoby 
bez domova na území MČ Praha-Li-
buš za období od 1. 10. 2016 do 31. 
7. 2017. Schvaluje realizaci projek-
tu MČ Praha-Libuš „Zajištění terénní-
ho programu pro osoby bez domo-
va na území MČ“, který byl finančně 
podpořen dotací hl. m. Prahy ve výši 
53 200 Kč. Schvaluje uzavření objed-
návky se zapsaným spolkem Naděje, 
IČ: 00570931, ve výši 51 300 Kč na 
období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.

 Schvaluje Rozhodnutí o  výbě-
ru dodavatele pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „TV Libuš – 
komunikace Libuš III, rekonstrukce 
komunikací v lokalitě Na Močále, uli-
ce Božejovická“ s dodavatelem Wal-
co CZ, spol. s r. o., IČ: 25640623, za 
cenu 3 467 634,30 Kč včetně DPH.

 Souhlasí s  projektovou doku-
mentací pro územní a stavební říze-
ní ke stavbě „Tramvajová trať Modřa-
ny-Libuš – část Světelné signalizační 
zařízení na křižovatce Novodvorská 
– Generála Šišky a Úprava Světelné-
ho signalizačního zařízení na výjezdu 
HZS Modřany“.

 Schvaluje uzavření Příkazní 
smlouvy na zajištění technického do-
zoru investora na akci „TV Libuš – ko-
munikace Libuš III, rekonstrukce ko-
munikací v lokalitě Na Močále, ulice 
Božejovická“ se společností Zavos, s. 
r. o., IČ: 60203013, za celkovou cenu 
64 497,84 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření darovací 
smlouvy s p. Nguyen Thanh Son ve 
výši 13 000 Kč za účelem výsadby 
stromů na území MČ Praha-Libuš.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová
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Vážení spoluobčané, váže-
ní rodiče dětí mateřských 
a žáků základních škol, do-
volte informovat vás, že na 
odboru správním a školství 
radnice naší městské čás-
ti Praha-Libuš došlo od 1. 
srpna, resp. od 1. října t. r. 
k podstatnému personální-
mu posílení a obměně pra-
covních pozic vzhledem 
k nárůstu jednotlivých agend 
a též v souvislosti s rozvo-
jem dalších kompetencí – jde 
o oblast sociální a o oblast 
školství a vzdělávání.

Již od roku 2016 jste mnozí z vás 
zaznamenali na stránkách časo-
pisu U  nás pravidelný informační 
sloupek s logem SOCIÁLNÍ TÉMA, 
v němž naše externí spolupracov-
nice paní Zuzana Vránová, DiS., 
nabízí odbornou pomoc všem 

z vás, kdo se ocitli v obtížné život-
ní situaci a potřebují neodkladnou 
pomoc – v  první chvíli okamžitou 
odbornou konzultací, a  následně 
doporučením na příslušné praco-
viště, ať již na území sousední Pra-
hy 12, která má pro naši městskou 
část, Libuš i  Písnici, celou sociál-
ní agendu ve svém referátu, ane-
bo doporučením na specializova-
ná pracoviště hl. m. Prahy. Za tuto 
její vysoce flexibilní pomoc a ote-
vřenou poradnu, kam se lze bez-
odkladně telefonicky objednat, jí 
patří upřímné poděkování.

Stejně tak i  dalším kolegyním 
tohoto odboru paní Evě Cochové 
a paní Renátě Sobíškové.

V  oblasti školství pracuje nově 
na témže odboru od 1. října na zá-
kladě výsledku výběrového řízení 
paní Bc. Alena Jechová, dříve pů-
sobící jako vedoucí oddělení pe-
dagogicko-organizačního na od-

boru školství, kultury a  vzdělávání 
Úřadu MČ Praha 12 a  dále také 
jako členka expertní skupiny pro fi-
nancování jazykových příprav škol, 
v kteréžto době jsem s ní měla čest 
úspěšně spolupracovat. Pozdě-
ji působila i  jako externí poradky-
ně na Praze 1 a současně se velmi 
obětavě věnovala školství v nezis-
kovém sektoru. Nyní přichází do 
našeho týmu v  městské části Pra-
ha-Libuš, a tak mi dovolte popřát jí 
mnoho úspěchů ve společné práci 
pro naše školy a školky. 

Vedoucí celého odboru správ-
ního a  školství, zahrnujícího výše 
uvedenou agendu sociální a škol-
ství a  dále též agendu správní, 
byla jmenována od 1. srpna t. r. 
na základě výsledku výběrového 
řízení paní Ing. Šárka Fruncová 
Vlčková, kterou mnozí spoluob-
čané znají z dosavadní pozice re-
ferentky Evropské unie v  kance-

láři tajemníka ÚMČ Praha-Libuš. 
Osobně jsem velmi potěšena, že 
s ní mohu ještě úžeji spolupraco-
vat a že ona své bohaté zkušenos-
ti s  vícezdrojovým financováním 
našich základních a  mateřských 
škol bude moci v plné šíři uplatnit 
právě na této pozici. Byla to právě 
ona, kdo mne v  minulosti oslovil 
a  pro naše společné vize, týkající 
se spolupráce s  odborníky-exter-
nisty, dokázala vždy zajistit potřeb-
né finanční prostředky mimo roz-
počet naší městské části.

Vážení spoluobčané, dovol-
te popřát celému jmenovanému 
týmu mnoho sil, elánu a  energie, 
jež jsou pro trvalé nasazení v této 
náročné práci tolik potřebné.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast  

sociální, vzdělávání, školství  
a tělovýchovy MČ Praha-Libuš

LIDÉ A SLUŽBY OBČANŮM  
NA ODBORU SPRÁVNÍM A ŠKOLSTVÍ

Oblast školství a vzdělává-
ní v městské části prochází 
v posledních měsících pod-
statnými změnami. 

Od  1.  července nastoupil na 
pozici ředitele jediné devítile-
té základní školy v  městské části 
Praha-Libuš, Základní školy Meteo- 
rologická, nový ředitel, pan Mgr. 
Jaroslav Kulik. S jeho osobou jsou 
spojovány naděje na pozitivní 
a  inovativní změny nejen v oblas-
ti pedagogiky a výchovy, ale i pře-
sah do nabízených volnočasových 
aktivit a spolupráce školy s rodiči.

Vedoucí odboru správního 
a školství byla na základě výběro-
vého řízení jmenována k 1. srpnu 
Ing.  Šárka Fruncová Vlčková, do-
sud pracující na pozici referenta 
Evropské unie v  kanceláři tajem-
níka úřadu. Tímto byly kompeten-
ce odboru rozšířeny o projektové 
financování a  realizaci projektů. 
Postupně dojde k úpravám práce 
odboru, o  kterých budou obyva-
telé informováni v některých z bu-
doucích čísel časopisu. Od 1. říj-
na čeká odbor další posila. Jedná 
se o samostatného referenta škol-
ství, odpovědného za  podporu 
škol, rozvoj školství a šířeji vzdělá-
vání na městské části. Dále bude 
pracovat na  realizaci opatření 

směřujících k  prevenci rizikového 
chování celých kolektivů ve škol-
kách a  školách na městské části. 
Rovněž se bude věnovat podpoře 
integrace dětí vzdělávaných v  ji-
ném než mateřském jazyce. Samo-
statně bude realizovat projekty. 
V plánu je podpora ředitelů a dal-
ších zástupců mateřských škol 
a  základních škol v  realizaci pro-
jektů. Ty mohou vylepšit metody 
výchovy ve školkách, výuky na ško-
lách, vybavení školek a škol, vzdě-
lávání a  motivaci pedagogických 
pracovníků i dále rozšiřovat spolu-
práci a inspiraci managementu zří-
zených příspěvkových organizací.

Městské části samostatný re-
ferent pro školství, podporující 
a  komunikující na odborné úrov-
ni s  místními školkami a  školami, 
opravdu chyběl. Od  nově změ-
něné náplně práce školského re-
ferenta se očekává jednoznačný 
přínos. Jedná se o přenos zkuše-
ností z  oblasti regionálního škol-
ství, o přenos nejnovějších poznat-
ků z oblasti pedagogiky a výchovy 
dětí.

Současně se školami by měli být 
lépe informováni i obyvatelé měst-
ské části. Aktuality z oblasti vzdělá-
vání a školství jsou nově pravidel-
nou součástí struktury časopisu. 
Díky nim vám neunikne žádný dů-

ležitý termín týkající se místních 
školek a škol. Budou zveřejňovány 
kontakty na pracoviště, které mo-
hou využít rodiče při řešení svých 
otázek a obav týkajících se vzdělá-
vání či výchovy jejich dětí. Pro jed-
nodušší orientaci rodičů, které 
čeká v příštím roce nástup dětí do 
školky či školy, shrnujeme kontak-
ty na školy a školky zřizované MČ 
Praha-Libuš v tabulce.

Medailonek: Bc. Alena Jecho-
vá – samostatná referentka pro 
školství MČ Praha-Libuš

Paní Bc. Alena Jechová byla 
dlouholetou referentkou a pozdě-
ji vedoucí oddělení pedagogicko-
-organizačního odboru školství, 
kultury a  vzdělávání Úřadu MČ 
Praha 12, tedy úřadu správního 
obvodu, do kterého náleží i školky 
a  školy v  MČ Praha-Libuš. Školky 
a školy v naší městské části dobře 
zná z pohledu výkonosti, jejich vý-
ročních zpráv a vykazovaných čísel 
a  prostřednictvím jejich ředitelek 
a ředitele. Nyní je bude poznávat 
detailněji, z bližšího pohledu, pro-
střednictvím setkávání se s  dal-
šími pedagogickými pracovníky, 
poznávat podmínky jejich provo-
zu i existující omezení, ale rovněž 
podněty ke změnám.

Podpora rozvoje sítě škol ji pro-
vázela celou dobu na Praze 12, ať 
již v rámci činnosti na pedagogic-
ko-organizačním oddělení ÚMČ 
Praha 12, v  rámci příprav projek-
tu Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Praha 12 (dále jen MAP 
Praha 12), nebo při zapojením se 
do Místního akčního plánu rozvo-
je vzdělávání Praha 1. Řešení na-
stalých situací a  podporu rozvoje 
oblastí na území České republiky 
realizovala při  své práci v  rámci 
Agentury pro  sociální začleňová-
ní na pozici konzultantky inkluziv-
ního vzdělávání.

Za svého působení na ÚMČ Pra-
ha 12 spolupracovala paní Jechová 
velmi dobře s městkou částí nejen 
předáváním nadstandardních pod-
kladů o  výzvách a  nabídkách pro 
školy a školky v rámci správního ob-
vodu, ale rovněž při přípravě zámě-
rů v podpoře dětí vzdělávaných v ji-
ném než mateřském jazyce a jejich 
financování z  dotací Ministerstva 
vnitra ČR skrze školy. V posledním 

NOVINKY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 
A ŠKOLSTVÍ V MČ PRAHA-LIBUŠ

https://www.praha12.cz/oddeleni-pedagogicko-organizacni/os-1065
https://www.praha12.cz/oddeleni-pedagogicko-organizacni/os-1065
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SOCIÁLNÍ POMOC 
− KONTAKTY

Koordinátora 
sociální pomoci 
je možné 
kontaktovat 

písemně po mailu nebo 
telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vrá-
nová, DiS. Na podatelně měst-
ské části nechávejte prosím 
uzavřené obálky s nápisem „k ru-
kám paní Vránové“ a uvnitř neza-
pomeňte uvést jméno a kontakt 
na sebe, nejlépe telefon. 

Koordinátorka je na úřadě 
přítomna osobně každé úte-
rý a středu v době od 9 do 12 
hodin v  místnosti Klubu Seni-
or, K  Lukám 664/1, v  přízemí. 
Je lepší i  na tuto dobu si do-
mluvit schůzku po telefonu: 
604  740  696 či e-mailu: koor-
dinatorpomoci@praha-libus.cz.

UPOZORNĚNÍ: V  termínech 
10. 10., 11. 10., 17. 10., 18. 10., 
24. 10., 25. 10. a  27. 12. 2017 
koordinátorka přítomna nebu-
de. V  době její nepřítomnosti, 
prosím, využívejte výše uvedený 
kontaktní telefon nebo e-mail.

Ke komunikaci ohledně 
obecných témat ze sociální ob-
lasti byl zřízen sběrný e-mail 
Úřadu městské části Praha-Li-
buš, který obhospodařuje též 
koordinátorka sociální pomoci, 
ale kopie zaslaných e-mailů au-
tomaticky informují i zástupkyni 
starosty pro oblast sociální a ve-
doucí odboru správního a škol-
ství: socialno@praha-libus.cz.

Zástupkyní starosty MČ Pra-
ha-Libuš, která má v kompeten-
ci oblast sociální, je paní Ing. 
Lenka Koudelková. Vedoucí od-
boru správního a školství ÚMČ 
Praha-Libuš je paní Šárka Frun-
cová Vlčková.

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

¾ roce konzultovala pro městkou 
část vybraná témata regionálního 
školství a  podněty pro rozvoj škol 
v MČ Praha-Libuš v projektu správ-
ního obvodu MAP Praha 12.

V oblasti vzdělávání a integrace 
je paní Bc. Alena Jechová považo-
vána za kapacitu pracující v praž-

ské oblasti, která se zajímá a spo-
lupracuje s předními propagátory 
moderního přístupu ke vzdělávání 
a  školství. Jsme velice hrdí na to, 
že se po relativně dlouhé době 
rozhodla spolupracovat s MČ Pra-
ha-Libuš v rámci pracovního týmu 
na odboru správním a školství.

Níže uvádíme přehled zříze-
ných školek a  škol, příspěvko-
vých organizací MČ Praha-Libuš, 
a kontaktů na ně.

Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  
vedoucí odboru správního  

a školství, Úřad MČ Praha-Libuš

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOJOVICKÁ

142 00 Praha 4 − Libuš, Lojovická 557/12
web: www.mslojovicka.cz

e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz
tel.: 241 471 378, 723 532 055

Ivana Sýkorová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA MEZI DOMY

142 00 Praha 4 – Písnice, Mezi Domy 373
web: www.msmezidomy.cz

e-mail: reditelka@msmezidomy.cz
tel.: 261 910 122, 603 294 941

Mgr. Ivana Gerlašinská

MATEŘSKÁ ŠKOLA KE KAŠNĚ

142 00 Praha 4 − Písnice, Ke Kašně 3
web: www.mskekasne.cz
e-mail: mskekasne@volny.cz

tel.: 261 911 449, 601 555 007
Mgr. Ivana Koutná

MATEŘSKÁ ŠKOLA K LUKÁM

142 00 Praha 4 − Libuš, K Lukám 664/1a
web: www.msklukam.cz

e-mail: msklukam@email.cz
tel.: 261 910 135

Marta Hrubá 

ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ  
(1.−5. TŘÍDA)

142 00 Praha 4 − Písnice, L. Coňka 40/3
web: www.zspisnice.info

e-mail: zs.pisnice@seznam.cz
tel.: 261 911 451, 603 532 049

Mgr. Blanka Chýlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA METEOROLOGICKÁ (1.−9. 
TŘÍDA)

142 00 Praha 4 – Písnice, Meteorologická 181
web: www.zsmeteo.cz

e-mail: reditel@zsmeteo.cz , alena.stehlikova@
zsmeteo.cz

tel.: 242 44 66 11
Mgr. Jaroslav Kulik

Současné školství prochází vel-
kou proměnou, jejíž snahou je rea- 
govat na reálný stav společnos-
ti a  fungování současného svě-
ta vůbec. Díky internetu mají děti 
možnost získávat velké množství 
informací. Úlohou současného 
vzdělávání je dát dětem dostatek 
kompetencí, aby  tyto  informace 
uměly správně vyhodnotit a  dál 
s nimi pracovat. Je to výrazný roz-
díl oproti způsobu vzdělávání, kte-
rý znají rodiče dětí, kdy byl kladen 
důraz na kvantitu získaných zna-
lostí. To je důvodem, proč se může 
stát, že rodiče současným vzdělá-
vacím trendům ne vždy porozu-
mí. Rádi bychom pomohli školám 
tyto inovativní metody vzdělávání 
komunikovat s rodiči a veřejností, 
abychom si rozuměli, jakým smě-
rem se vzdělávání dětí a žáků v na-
šich školách ubírá.

Další oblastí, na kterou se zamě-
řuje Ministerstvo školství, mláde-
že a  tělovýchovy jak  v  legislativě, 
tak také ve vyhlašovaných projek-
tových výzvách, je klima škol. Jed-
ná se zejména o funkční a bezpeč-
né prostředí pro děti a  žáky škol, 
ale také pro samotné pedagogy. 

Zdravé klima školy je základem 
pro rozvoj osobnosti dětí a  žáků. 
Pokud se do školy těší žáci i  pe-
dagogové, jde  učení snáz a  má 
i  lepší výsledky. Ač se může zdát, 
že zdravé vztahy mezi dětmi, žáky 
a  pedagogy jsou samozřejmos-
tí, mnohdy stojí školy vybudování 
a  udržení takového prostředí ne-
malé úsilí a bez spolupráce rodičů 
je to ještě o hodně těžší. Podpora 
vzájemné komunikace mezi ško-
lou, rodiči a  veřejností je úkolem 
také pro naši městskou část jako 
zřizovatele škol.

Se změnou vzdělávání se 
mění také cíl základního vzdělá-
vání a  profil absolventa základ-
ního vzdělání – tedy žáka, který 
úspěšně absolvuje devět roční-
ků základní školy. Cílem je jeho 
uplatnitelnost v životě a v profesi. 
Současný trh práce se vlivem ma-
sivního nástupu digitálních tech-
nologií výrazně mění, a to tak rych-
le, že dnes lze jen těžko předvídat, 
jaké profese budou na trhu prá-
ce v blízké budoucnosti. Do profi-
lu absolventa základního vzdělání 
se tak dostávají kompetence jako 
iniciativa, podnikavost a kreativita, 

tedy kompetence, které pomohou 
žákům v  budoucnu reagovat na 
změny na trhu práce. V  současné 
době, tedy nestačí pouze kariéro-
vé poradenství na druhém stupni 
základních škol, které pomůže žá-
kům základních škol vhodně na-
směrovat dráhu pro jejich nava-
zující vzdělávání. Naopak je nutné 
k  získání potřebných kompetencí 
pro profesní uplatnění přistupovat 
už v průběhu vzdělávání samotné-
ho. A to se týká vzdělávání dětí od 
mateřských škol po základní ško-
ly, kdy 9. třídou v současné době 
končí povinná školní docházka.

Jsme si vědomi, že škola je zá-
sadní socializační institucí a kvali-
ta školy výrazně ovlivňuje kvalitu 
života v obci. Zkrátka si uvědomu-
jeme, že kvalitní škola vychovává 
a  vzdělává kvalitní občany. Spo-
lupráci všech aktérů ve vzdělává-
ní považujeme za velmi důležitou, 
a proto uvítáme jakékoli podněty 
a nabídky na spolupráci veřejnosti 
s našimi školami.

Bc. Alena Jechová,  
samostatná referentka  

odboru správního a školství,  
Úřad MČ Praha-Libuš

JAKÉ JSOU SOUČASNÉ TRENDY VZDĚLÁVÁNÍ?
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mailto:mskekasne@volny.cz
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Napsala knihu, pořádá kur-
zy jógy, učí v mateřské ško-
le, organizuje burzu knih, 
vede kurzy environmentál-
ní výchovy pro děti. Eliš-
ka Leblová toho ví hodně 
o dětech, knihách, přírodě 
a o klidu, který potřebuje-
me v hektickém životě pl-
ném počítačů a v chaosu 
velkoměsta. Vystudovala 
předškolní a mimoškolní pe-
dagogiku, během rodičov-
ské dovolené se podílela na 
založení mateřského centra 
Kuřátko. Má čtyři děti a hol-
čičku v pěstounské péči.

Pracujete jako učitelka v mateř-
ské škole, dětem se ale věnujete 
i ve svém volném čase. Dlou-
hodobě upozorňujete na dů-
ležitost čtenářské gramotnosti 
u dětí. V čem je důležitá? A na-
víc u dětí předškolního věku?

Podle výzkumů jsou obecně čte-
náři lepší studenti, mají větší šanci 
na vyšší vzdělání, a to z důvodu, že 
čtení je dovednost, která je nároč-
nější než poslech a ještě náročněj-
ší než sledování čehokoliv na ob-
razovce. Je to v dnešní době těžce 
vybojovaná dovednost, protože 
vyžaduje mnohem více představi-
vosti, trpělivosti a času než sledo-
vání televize, počítače nebo do-
tykové obrazovky. Kdo by o  tom 
pochyboval, doporučuji si přečíst 
knihu od německého neurověd-
ce Manfreda Spitzera Kybernemoc 
nebo Digitální demence. Dnes 
jsme byli shánět plavky v  nákup-
ním centru ráno po deváté hodi-
ně. V odpočívacích zónách seděli 
rodiče s dětmi, rodiče koukali do 
chytrých telefonů, děti většinou 
také nebo se snažily zabavit jinak. 
Nikdo nečetl knihu.

Jak funguje rozvíjení čtenářské 
gramotnosti a lásky ke knihám 
v tom nejmenším věku? Stačí 
staré dobré čtení pohádky před 
spaním? 

Často děti uslyší první přečte-
nou pohádku až ve školce. Jako 
učitelka hned poznám, kterým 
dětem se doma čte nebo vypráví 
a které děti jsou zvyklé sedět u ob-
razovek. Tyto děti mnohem hůře 
reagují na slovní pokyny, nevydr-
ží se soustředit na delší vyprávě-
ní, nepamatují si delší instrukce. 
Mají jakoby zakrnělou sluchovou 
paměť a  představivost. Pracovala 
jsem několik let v  církevní školce. 
Děti křesťanů jsou zvyklé poslou-
chat biblické příběhy. Od té doby 
jsem v žádné jiné třídě nezažila ta-

kové naprosté soustředění na čte-
ný nebo vyprávěný příběh, proto-
že tyto děti to měly „natrénované“ 
z  domova. Pohádka před spaním 
je hlavně rituál. Moje děti to mi-
lovaly, vyžadovaly, stejně jako zpí-
vání. Je to hlavně o intimitě, která 
je jenom naše. Obecně, čím men-
ší dítě, tím je potřeba více obrázků 
a méně textu, aby si děti rozšiřova-
ly slovní zásobu a pojmy dostáva-
ly obsah. Postupně obrázky v kníž-
kách ubývají, jak začíná pracovat 
abstraktní myšlení, až nejsou po-
třeba vůbec. Ale to právě u  dětí, 
které jsou zvyklé se na něco stále 
jen koukat, nefunguje. Pak je také 
potřeba si o  ději knížky povídat, 
ověřovat si, zda to děti pochopily, 
jestli textu rozumějí. Pokud chce-
me rozvíjet kritické myšlení, ptá-
me se dětí, jak to asi dopadne, co 
by udělaly ony, trochu spolu spe-
kulovat.

Co můžou udělat rodiče dětí, 
které o knížky nejeví zájem – 
což v dnešní počítačové době 
není nikterak výjimečné?

Návody na to, jak číst dětem 
různého věku, si každý může na-
studovat na webových strán-
kách akce Celé Česko čte dětem 
(http://celeceskoctedetem.cz). 
Tato kampaň mě potěšila, stejně 
jako Noc s  Andersenem (http://

www.nocsandersenem.cz). Zde se 
ale děti poslouchat nenaučí. To je 
skutečně dovednost krok po kro-
ku trpělivě rozvíjená od mala buď 
doma, nebo v  mateřské škole. 
Další okolností je, zda sami rodi-
če čtou. Děti v  předškolním věku 
se nejvíce učí nápodobou, velké 
mentorování v  tomto věku nemá 
moc smysl, vzorem je pro ně do-
spělý, který také čte. Pokud je pro 
rodiče pohodlné dítě „odstavit“ 
k tabletu či telefonu nebo nechat 
bezprizorní, pravděpodobně z něj 
čtenář nevyroste.

Organizujete knižní burzu v li-
bušské sokolovně. V čem taková 
burza spočívá? Jak se do ní mo-
hou obyvatelé Libuše a Písnice 
zapojit?

Sokol byla dříve instituce spoje-
ná s  vlastenectvím a  kulturou, ne 
pouze s  tělesným cvičením. Dnes 
skalních Sokolů ubývá, přibývá ko-
merčních akcí. Rozhodli jsme se 
zkusit na půdě naší sokolovny za-
vést akci, která by umožnila míst-
ním i  přespolním vyměnit si po-
užité knížky pro děti i  dospělé. 
Dvakrát do roka během dvou ho-
din mají lidé možnost přinést kníž-
ky, ze kterých již jejich děti vyrost-
ly, mají je dvakrát, vědí, že už knihu 
podruhé číst nebudou, nebo chtě-
jí jen udělat místo v knihovně pro 

další kousky. To, že se literatura 
a  vkus čtenářů proměňuje, je ale 
evidentní. Po každé burze nám 
zbyde mnoho knih, které již dnes 
málokoho zaujmou. I pro tyto kni-
hy tajemnice Sokola Vlaďka To-
mášková hledá uplatnění. Nabízí 
je školní knihovně, Diakonii, Klubu 
Senior, nebo jsou k  dispozici pří-
mo v Sokolovně. Zapojit se mohou 
občané tak, že se burzy, pokud je 
knihy zajímají, zúčastní jako pro-
dejci nebo zájemci o knížky.

Máte vysledováno, o jaké kníž-
ky je poslední dobou největší 
zájem? 

Jako u  každého zboží pracu-
je pro knihy hlavně reklama. Na 
trhu je mnoho knížek pro děti, 
ze kterých nevyznívá žádné po-
učení, žádná pointa, jsou psány 
stejně jako televizní seriály ko-
merčně, podpořené filmovým 
zpracováním a  marketingovou 
kampaní – obrázky na slipech, po-
nožkách, pyžamkách, kdekoliv. Je 
to velká škoda, protože v  před-
školním věku děti zajímá všechno. 
Takže když si s nimi budete prohlí-
žet encyklopedii zvířat, stanou se 
z  nich malí odborníci na zvířata, 
pokud budete číst knihu o pravě-
ku, budou odborníky na dinosau-
ry. Dospělí mají obrovskou moc 
zaměřit pozornost dětí tím správ-

ROZHOVOR
NA CHVÍLI SE ZASTAVIT
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ným směrem. Ve školním věku už 
jsou to samozřejmě spíš vrstevní-
ci, pokud nemají děti silnější vzory.

Jaké knížky mají rády dnešní 
děti? Liší se preference diame-
trálně s věkem a s dobou, nebo 
zůstávají klasiky, na kterých vy-
růstala generace dnešních rodi-
čů, nebo třeba i prarodičů? 

Z klasiky v mateřské škole zůstá-
vá Krteček, Eduard Petiška a  Ast-
rid Lindgrenová. Podle toho, jaká 
se ve třídě sejde sestava, jak jsou 
na tom děti s  pozorností, s  ab-
straktním myšlením, s  morálním 
usuzováním, pak rozšiřujeme re-
pertoár. Astrid Lindgrenová a  její 
Děti z  Bullerbynu jsou snad ne-
smrtelné, je v  tom legrace, poe-
tika, rodinné vztahy, kamarádství 
i neshody, je to psané velmi jedno-
duchým jazykem, který se i dneš-
ním dětem dobře poslouchá. Její 
Ronja, dcera loupežníka je knížka 
pro pokročilé posluchače před-
školáky. Je v  ní spousta krásných 
situací i emočně složitých, souzně-
ní s přírodou, téma smrti a opuště-
ní, odříkání. Já ji miluji.

Nedávno jsme se bavili s přáte-
li, že si všichni vzpomínáme, jak 
jsme neměli v dětství vůbec rádi 
Karafiátovy Broučky a podobné 
„dětské klasiky“. Jsou na trhu 
třeba knížky přímo nevhodné 
pro děti, ačkoliv se tváří jako 
dětská literatura? Jak je vůbec 
možné poznat dobrou knížku 
pro dítě? 

Já jsem na Broučcích vyrost-
la a  poslouchali jsme je i  s  naši-
mi čtyřmi dětmi vždy před spa-
ním. Dnes máme doma čtyřletou 
holčičku v pěstounské péči, která 
Broučky miluje v klasickém drama-
tickém zpracování – Marvan, Slu-
néčková, Bohdalová, Filipovský, 
to ještě nikdy nikdo nepřekonal. 
Dobrou knihu pro dítě poznáte, 
až když ji s dítětem přečtete. Buď 
si řeknete „Už nikdy víc,“ nebo se 
k ní budete stále vracet. Musí být 
psaná srozumitelně, kultivovaně 
a musí vyvolávat otázky, o kterých 
si můžete povídat, a  na kterých 
můžete stavět svoji výchovu. Malé 
děti vyžadují opakované čtení, po-
máhá jim to vstřebat všechny in-
formace, zažít si děj a ztotožnit se 
s postavami a pochopit poselství. 
Pokud budete malému dítěti po-
hádku vyprávět a uděláte změnu, 
okamžitě vás na ni upozorní. Po-
třebují jistotu, na kterou se mohou 
spolehnout. S  tím hodně pracuje 
waldorfská pedagogika.

Jak se liší literatura vhodná pro 
předškolní děti a pro žáky první-
ho stupně, pro starší? Kdy se má 
třeba příbuzný, který chce daro-
vat knížku, držet říkadel a pohá-

dek a kdy už může kupovat vše-
lijaké dobrodružné příběhy? 

Záleží na věku, ale i na úrovni dí-
těte. Období říkadel bych doporu- 
čovala nepřeskakovat. Pomocí ří-
kadel si malé děti rozvíjí smysl pro 
rytmus, rým a  zvukomalebnost. 
Pokud se toto období, stejně jako 
jiné, přeskočí, je to stejné, jako 
když kojence začnete posazovat 
dříve, než začne lézt. Neposílí si 
určité svalové skupiny a bude mu 
to v dalším vývoji chybět. 

Jaké jsou nároky na dětskou li-
teraturu, je jejím úkolem pouze 
zaujmout a pobavit, nebo dob-
rá knížka zvládne vybalancovat 
určitou dávku vzdělávání a po-
učení, aniž by o ni dětský čtenář 
ztratil zájem? 

Představy o dětské literatuře jsou 
různé, jinou má prodejce, jinou au-
tor, jinou vychovatel, i každý rodič 
může mít jinou představu. Moje 
představa pedagoga o dětské lite-
ratuře je, že bude pro děti zábav-
ná, poučná, zároveň srozumitelná, 
bude rozvíjet slovní zásobu, před-
stavivost, morální usuzování, děti 
v ní najdou pozitivní vzory i posta-
vy, na kterých si budou demonst-
rovat špatné jednání a budou moci 
snažit se ho pochopit. 

Vy sama jste autorkou knihy, 
a to Environmentální výchova 
v mateřské škole. Co znamená 
environmentální výchova?

Definice je stále ve vývoji, jako 
všechno kolem nás. Moje kniha 
vyšla v roce 2012 a  letos proběhl 
dotisk. Mezitím se environmentál-
ní výchova přesunula k udržitelné-
mu rozvoji. Je to prostě výchova 
k  vděčnosti za naše životní pro-
středí a k angažovanosti o něj pe-
čovat. U  malých dětí v  předškol-
ním období jde hlavně o  to, aby 
měly co nejvíc příjemných zážitků 
a zkušeností s přírodou. Nic zpro-
středkovaného přes média, elek-
troniku, ale vlastní zkušenosti skrz 
všechny smysly – krásu tvarů, ba-
rev, pocity mokra, tepla, mrazení, 
z výšky, dálky, šumění listí, šustění 
chrobáčka v dlani, vítr zvedající lis-
tí, mrazivý led, sypkou hlínu, kluz-
ké bláto, voňavou kvetoucí lípu, 
seno, ale i  děje jako klíčení, kve-
tení, zrání, vadnutí, zrození, smrt, 
umírající žába, kterou přejel cykli-
sta…  Absolventi environmentál-
ní výchovy by měli mít smysl pro 
to, co je ohleduplné k  životnímu 
prostředí, a  co ne, a  podle toho 
se chovat. Rozhodně to nejsou ku-
řáci, kteří odhazují všude kolem 
sebe nedopalky, cyklisti projíždě-
jící a odhazující obaly od racionál-
ních tyčinek do přírody, ani mat-
ky vyvážející své děti za zdravým 
vzduchem schopné odhodit pou-
žitou „pampersku“ uprostřed lesa. 

Jakou roli může hrát láska k pří-
rodě v rozvoji malých dětí?

Je to zároveň cesta k  lásce ke 
všemu živému, k  ohleduplnosti, 
protože život je křehký. Je to ale 
také prevence patologických jevů, 
protože ten, kdo se umí kochat 
přírodou, nemusí hledat náhrad-
ní zdroje slasti, není závislý na ko-
merci, umí si najít svoje originální 
„zdroje“.

Jak je možné vést k přírodě 
městské děti, které vyrůstají ob-
klopené paneláky a víceproudý-
mi silnicemi?

Učila jsem v  lesní třídě v  Krč-
ském sídlišti, kde jsme v září s tří-
letými dětmi museli natrénovat 
půlhodinovou chůzi do Krčského 
lesa, abychom mohli být v  lese. 
Po třech měsících se ty samé děti 
samy vydávaly v lese do těch nej-
větších kopců, přestože původně 
tam vůbec nebyly schopné dojít. 
Obrovsky se jim zvětšila fyzička, 
vnímání přírody, kolegialita a hlav-
ně si uměly samy najít zábavu bez 
dospělých. Uměly využít všechno, 
co bylo v  lese k mání. Když moje 
děti byly spojeny do běžných tříd, 
kolegyně mi sdělovaly, jak si umí 
krásně hrát. 

Pořádáte také kurzy jógy pro 
veřejnost. Jak jste se vy sama 
k józe dostala?

Mám zhruba od pětatřiceti let 
syndrom musculus piriformis, což 
je malý hruškovitý sval pod hýž-
děmi, který způsobuje dost nepří-
jemné bolesti hlavně při dlouhém 
sezení. Je to k  nesnesení v  diva-
dle, při dlouhém řízení auta atd. 
Když jsem hledala pomoc ve zdra-
votnictví, přes vynaložené peníze 
a čas to nepomohlo. A tak jsem se 
rozhodla si najít pomoc sama. Zjis-
tila jsem, že mi pomáhá klasická 
pomalá hathajóga, žádná rychlá, 
silová, ale prodýchaná, uvolňující. 
A  zároveň jako bonus, když jsem 

si dělala dva roky u České akade-
mie jógy trenérské zkoušky, jsem 
zjistila, že je to balzám na duši, po 
všem tom chaosu, shonu a  pino-
žení všedního dne. Takže se svou 
zkušenost snažím předávat lidem, 
kteří to potřebují. Zároveň vidím, 
že někdo potřebuje zaplnit prázd-
notu hlukem a  rychlostí a  že pro 
tyto lidi tento styl vhodný není. 

Co pro vás cvičení jógy znamená?
Čas pro sebe, na vnímání vlast-

ního těla, zastavení se místo spě-
chu, řád místo  chaosu, ticho mís-
to  hluku, protažení místo stresu, 
uvědomění si pocitů místo jejich 
ignorování, společnost podob-
ných bytostí a předávání pozitivní 
energie.

Kdo všechno se může do vašich 
kurzů zapojit?

V Sokole Libuš již pátým rokem 
cvičíme jógu každou středu od 
18.30. První hodiny se mohou zá-
jemci zúčastnit zdarma a  rozhod-
nout se, zda jim tento styl vyhovu-
je, nebo ne. Pak je třeba zaplatit 
členské a  oddílové příspěvky So-
kolu, nebo si platit za každou na-
vštívenou hodinu zvlášť. Jako bo-
nus pořádáme 4x do roka sobotní 
dopoledne s jógou pro veřejnost, 
kdy si členové i  nečlenové Soko-
la mohou vychutnat kromě klasic-
kého cvičení i  například zpívání 
manter, cvičení trátak, pět tibeťa-
nů, orgánové hodiny, jóga nidru – 
hlubokou relaxaci a podobně. Pro 
koho není zatím vhodná klasická 
jóga, může zkusit pondělní jógu – 
pilates od 20  hodin. Tady posilu-
jeme hluboký stabilizační systém 
podle Josepha Pilatese prolože-
ný jógovými ásánami. Kromě toho 
vedu zdravotní cvičení v  pondělí 
od 19 hodin. Další nabídku nalez-
nete na http://www.sokollibus.cz/.

Ptala se Jana Leichterová
Foto: archiv Elišky Leblové

http://www.sokollibus.cz/
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Sázkou na jistotu je srov-
návání starých a součas-
ných fotografií Libušské 
ulice. Ta suplovala cen-
trum obce na Libuši ne-
jen za první republiky. 
Tehdejší automobilová 
doprava ještě umožňo-
vala pořádat shromáždě-
ní na obou významných 
křižovatkách – do Mod-
řan a do Kunratic. A byla 
tedy i hojně fotografo-
vána na pohlednice.

„Předem pozdrav z  Libuše. 
Dojel jsem dobře, asi o  ½ 3 
hod. jsem byl na místě. Není to 
daleko do Prahy asi jak do Kos-
telce od nás, ke konečné stani-
ci do Krče. Libuš není velká as 
přes 12 set obyv. samá husa 
a dosti živá takže to bude dosti 
dobré […]V neděli je tady po-
svícení.“ Text na pohlednici cca 
z roku 1934.

Srovnávání starých obrázků 
z  pohlednic, které jsou často 
skutečně jedinou dochovanou 
dokumentací zašlé podoby na-
šich dvou obcí, ukazuje nové 
souvislosti. Kupříkladu právě 
opakující se záběry na různých 
pohlednicích napovídají, jak 
naši předkové vnímali centrum 
obce či jeho významné části 
(pokud nejde vyloženě o  sou-
kromou pohlednici). Ač to dnes 
nevypadá, křižovatka Libušská-
-Meteorologická byla jedním 
z těchto míst a důvodem, proč 
zde byl dříve umístěn pomník 
padlým. (Dnes ho najdeme 
před úřadem v  Libušské 35.) 
Na původní místo na odbočce 
na Modřany ho nechali zhoto-
vit a  umístit libušstí sokolové, 
a pak se tedy kolem něj konala 
jejich shromáždění. I fotografie 
zalidněné křižovatky se docho-
vala. V některém z dalších dílů 
proměn tohoto místa ji otiskne-
me. Soubor fotografií odtud je 
vskutku početný.

Teď si ale prohlédněme 
snímky, které zachycují pohled 
na křižovatku z jižního pohledu, 
tedy od Písnice. Vidíme tři bu-
dovy před křižovatkou a  stojí-
me asi na půl cesty k sokolovně.

Kolorovaný snímek pochá-
zí z  pohlednice, která vyšla 
„Nákl. Jos. Kaliny, trafika, Libuš 
u  Prahy.“ (Víme, že trafika byla 
u  domu čp. 2.) Celá pohled-

nice obsahuje dva snímky Li-
bušské ulice a  pomník. Exis-
tuje ještě černobílá verze, kde 
jsou jiné dva snímky ulice. Nic-
méně ani tento vzácný sou-
bor fotografií nám neumožní 
přesnou dataci, a  to ani v  pří-
padě více exemplářů. Na jed-
nom z  nich sice čteme datum 
25. října 1938 a  druhý z  nich 
má známku z roku 1934, je však 
třeba si uvědomit, že tato data 
nic neříkají o  tisku pohlednice 
ani o  době, která uplynula od 
samotného focení. Obdobný 
problém je i u druhého snímku, 
kde je ještě méně informací, 
ale který i  přes datum odeslá-
ní 8. srpna 1936 lze vyhodnotit 
jako mladší celkem jednoznač-
ně. Na něm vidíme záběr posu-
nutý o  několik metrů blíže ke 
křižovatce.

Podobně nejednoznačné by 
mohlo být i určení chronologie 
dalších dvou snímků. Nicmé-
ně digitální fotografie ucho-
vává mimo mnoho dalších dat 
i  data pořízení, a  tak víme, že 
třetí zde otištěný snímek z  té-
hož místa pochází z 16. dubna 
2008. Pořídil jsem ho při doku-
mentování obce v  rámci akce 
„Nové pohledy“. Bohužel se 
ukázalo, že v 21. století už ne-
jsou tato místa vizuálně atrak-
tivní, a  tak byla v  roce 2009 
vydána pohlednice jiná, do-
pravou a  výškovou zástavbou 
nezatížená.

Dovolte ještě jednu sou-
vislost. Aktuálně totiž probí-
há fotosoutěž „Tak to vidím já“ 
a  vítězné fotografie občanů 
z  Libuše a  Písnice by se měly 
objevit na zcela nové pohled-
nici naší městské části. Co by 
na ní podle vás mělo být? Čtvr-
tý − současný − snímek s  po-
hledem na křižovatku Libušská-
-Meteorologická, rovněž zde 
otištěný, to rozhodně nebude.

Máte fotografie tohoto mís-
ta nebo tip na další Proměny 
času? Něco bylo nepřesně? 
Napište své komentáře do re-
dakce, na kronikar@praha-li-
bus.cz nebo na Facebook MČ 
Praha-Libuš, kde najdete i mno-
ho dalšího.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv kronikáře

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE
PROMĚNY ČASU  
– KŘIŽOVATKA LIBUŠSKÁ-METEOROLOGICKÁ (1)

1) Před rokem 1934. Fotografie Josefa Kaliny z trafiky u domu čp. 2.
2)  Nejpozději 1936. Třetí dům vlevo má přístavbu.
3) 16. 4. 2008  4) 19. 9. 2017
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TÉMA

Vážení čtenáři! Opět je zde 
říjen, u nás se nazývají-
cí podle období jelení říje, 
jinde v Evropě, s výjimkou 
polského pazdzierniku, je 
jeho název october či ob-
dobné mutace tohoto názvu 
vycházející z latinské číslov-
ky osm (octo), tedy osmý 
měsíc od března, kdy kdysi 
začínal (nejen v Římě) začá-
tek roku.

Mimochodem, dodnes to pla-
tí třeba o  počítání znamení zvě-
rokruhu, která začínají v  březnu 
Beranem (20. 3. − 19. 4.), a končí 
předchozím znamením Ryb (18. 2. 
− 19. 3.).

Křesťané si 2. 10. připomína-
jí Svátek andělů strážných – při-
znejme si, že bez nich bychom na 
tom nebyli dobře vůbec nikdo… 
4. 10. oslavují Františkové – minu-
lý rok jsme si připomínali význam-
né pražské měšťany z přelomu 13. 
a 14. stol. důležité pro naši histo-

rii: Františka Wolflina, královské-
ho komořího a  staroměstského 
rychtáře, blízkého králi Janu Lu-
cemburskému a  majitele Kunra-
tic, a  Františka Rota (Rotleva), je-
hož rod ve 14. stol. byl nejstarším 
doloženým majitelem Libuše, což 
jsme si oživili na letošní veřejné 
akci 30. 5. v čp.1.

Většina Františků, zvláště těch 
současných, je pojmenována po 
sv. Františkovi z Assisi, významném 
světci a zakladateli řádu Františká-
nů, narozeném cca r. 1185 a žijícím 
do r. 1226. Jedná se o patrona chu-
dých a  přírody, který byl v  mládí 
velkým švihákem, ale po vidění v r. 
1205 se duchovně proměnil a pro-
jevoval veliké křesťanské úsilí. Mno-
ho cestoval, opovrhl bohatstvím. 
V r. 1224 ho postihlo vyražení stig-
mat. Kromě něj známe z církevního 
kalendáře i  další Františky, i  když 
méně připomínané, takže u  jmé-
na František musíme vždy počítat 
s  možností, že oslavuje den své-
ho svátku i jindy, například památ-

ka sv. Fratiška Xaverského je 3. 12., 
sv. František Saleský je připomínán 
24. 1., sv. František z Pauly 2. 4., sv. 
František Caracciolo 4. 6., František 
Solanský 14. 7. a sv. Fratišek Borgia 
y Aragon 1. 10.

8. 10. oslavují držitelky krásné-
ho slovanského jména Věra.

15. 10. Tereza, církevně Terezie 
z  Ávily, patronka Španělska, žijí-
cí v  letech 1515−1582, mající ti-
tul Přímluvkyně v  duchovní nouzi 
– jsem přesvědčený, že i  mnohé 
vysoce postavené osobnosti by si 
její svátek měly velmi vroucně při-
pomínat!

18. 10. slaví Lukáš, jehož pa-
tronem je sv. Lukáš – jeden ze 4 
evangelistů, lékař ze syrské An-
tiochie, který prý stvořil nedocho-
vaný portrét Ježíšovy matky Ma-
rie. Mezi lety 50−67 n. l. provázel 
na cestách sv. Pavla, po jeho smr-
ti pak okolo roku 70 stvořil zmíně-
né evangelium a zemřel prý ve vy-
sokém věku v  řeckých Thébách. 
Jeho ostatky odtud byly roku 338 

převezeny do Konstantinopole, 
a následně, zřejmě ve 13. stol., do 
italské Padovy, kde jsou v kostele 
sv. Justiny dodnes. Nedávno byly 
zkoumány rozborem DNA a vyšet-
ření jejich autenticitu podpořilo.

Pozor! Na 20. a  21. 10. jsou 
ohlášeny volby – nezapomeňte na 
své občanské právo a volte uvážli-
vě, ať to nezkazíme!

28. 10. si připomeneme výročí 
vzniku Československé republiky 
v r. 1918. Naši předkové, stejně jako 
dnešní věřící, si ten den vzpomenou 
na sv. Šimona Horlivého a sv. Judu 
Tadeáše. Tito svědkové Ježíšových 
vystoupení se po nich vydali na 
apoštolskou misi do Persie, kde byli 
společně umučeni. Že nejsou u nás 
zapomenuti, o tom svědčí i značný 
počet stále přicházejících prosební-
ků k „Tadeáškovi“ do kostela sv. Jo-
sefa na náměstí Republiky.

Všem zmíněným i nezmíněným 
přejeme naše tradiční: Všechno 
nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − ŘÍJEN

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

JAK JE TO S NOVÝM 
„SÍDLIŠTĚM“ ZA NAŠIMI 
(VAŠIMI) HUMNY ANEB 
INVESTOR = DEVELOPER = 
NEPŘÍTEL?

V  zářijovém vydání časopisu 
U  nás – Libuš a  Písnice byl uve-
řejněn článek podepsaný pa-
nem Petrem Novotným, obča-
nem naší městské části. Autora 
jsem před publikací jeho člán-
ku osobně upozornil na mylné 
a  účelové informace, se  který-
mi ve svém textu pracoval. Přes-
to – bohužel značně zavádějícím 
způsobem − informoval o  pro-
jektech, které zamýšlíme. Ne-
hodlám se snižovat k  napadání 
a  uvádění nepravdivých argu-
mentů, ani nemám žádné poli-
tické ambice, rád bych uvedl jen 
několik základních faktů.

První projekt se týká pozemků 
mezi ulicemi Libušská a  Hoštic-
ká, které vlastní společnost Pel-
ti, a. s., jejímž jsem investorem, 
a  proto mohu zodpovědně po-
dat informace o  záměru tohoto 
projektu.

Jsem dlouholetým občanem 
naší městské části a  sousedem 
předmětných pozemků, které 
jsou a byly již v době, kdy jsem je 
koupil, v územním plánu vedené 
jako „určené k  budoucí zástav-
bě“. Mám zájem touto investiční 

činností aktivně přispět k rozvoji 
a ke zvelebení naší obce.

Chtěl bych, aby mezi starou 
a novou Písnicí vznikla nová spo-
jující část obce, včetně malého 
náměstí, dětského hřiště, par-
ku, občanské vybavenosti, bytů 
a  administrativních budov. Nej-
blíže mé vizi je koncept neda-
lekých Dolních Břežan, které 
novým náměstím s  krámky, re-
stauracemi, službami a  příjem-
nou atmosférou získaly novou 
a  jsem přesvědčen, že i  přívěti-
vější „duši“.

Věřím, že něco podobného je 
možné vybudovat i  u  nás v  Pís-
nici právě na  ploše mezi Libuš- 
skou a  Hoštickou ulicí. Reálně 
lze o  této vizi uvažovat až po 
územním řízení, po naprojek-
tování a  stavebním řízení. Od-
hadem tedy nejdříve za šest až 
devět let, to je kolem roku 2026. 
Tak dlouho totiž dnes trvá v Pra-
ze dojít od záměru k  realizaci. 
Návratovost investic vložených 
do koupi pozemku a  realizace 
tohoto projektu se pohybuje ko-
lem 20 let. Jedná se totiž o  ná-
jemní byty a prostory. Věřím, že 
do roku 2026 bude dokončena 
i  stanice metra D Písnice, s  níž 
se zástavba naší obce zcela jis-
tě promění. Z  této nové lokali-
ty mezi Libušskou a  Hoštickou 
ulicí nebudou vyjíždět do vnitř-

ní Prahy stovky vozidel, protože 
většina lidí, stejně jako obyva-
telé písnického sídliště, využije 
docházkovou vzdálenost na au-
tobusovou dopravu nebo právě 
nové metro.

Zástavba na pozemcích mezi 
Libušskou a  Hoštickou ulicí je 
plánována dle obcí požadované-
ho koeficientu „D“. To znamená 
od tří podlaží plus ustupujícího 
čtvrtého až do maximální výšky 
čtyř podlaží a pátého ustupující-
ho. Pro představu, sousední síd-
liště Písnice je až desetipodlaž-
ní, zástavba v ulici K Mejtu tří až 
čtyřpodlažní. S ohledem na mož-
ný budoucí rozvoj zástavby sou-
visející s  přivedením metra do 
Písnice, se tak bude jednat o zá-
stavbu spíše nižší. Také proto, že 
se má, stejně jako celá stará Pís-
nice, Cholupice či Modřany, na-
cházet v oblasti „přírodního par-
ku“. 

Byl jsem také nařčen z  úče-
lového lobbingu u  vedení naší 
městské části. Chtěl bych říci, že 
smlouva o  spolupráci na změně 
územního plánu mezi naší spo-
lečností Pelti, a. s., a  městskou 
částí byla schválena Radou i  Za-
stupitelstvem již před třemi lety 
a  od té doby je umístěna na 
webu městské části. S  jejím ob-
sahem se tak mohl kdokoliv již 
dávno seznámit. Tato smlouva 

zavazuje společnost Pelti, a.  s., 
k  mimořádně velkému protipl-
nění ve prospěch naší obce. Tím 
mimo jiné reaguji na logickou 
otázku: „A  co z  toho budou mít 
občané a obec?“. Některé inves-
tiční akce již byly zkolaudovány 
a předány HMP. Podrobnosti nad 
rámec rozsahu tohoto článku 
jsem připraven poskytnout.

Druhý projekt, komunitní cen-
trum u  rybníku Obecňák ve sta-
ré Písnici, byl označen jako „další 
zatěžující “. Představíme Vám ho 
rádi s  manželkou jinak než jako 
reakci na zmíněný příspěvek. 
Projekt je určen především všem 
občánkům a  občanům Písnice 
a Libuše a určitě si zaslouží jinou 
atmosféru prezentace.

Abych předešel zbytečným 
spekulacím a  nejistotě: chystám 
se v blízké době veřejně projek-
ty představit všem, kteří o to bu-
dou mít zájem. Rád si vyslechnu 
názory a připomínky našich spo-
luobčanů a  sousedů, kterým zá-
leží stejně jako mně na rozvoji 
naší městské části.

Pokud budeme mít zájem 
o  více informací, můžete mne 
kontaktovat na e-mailu: info@
pelti.cz. Věřím nicméně, že se se-
tkáme i osobně.

Miroslav Hofman, 
občan MČ Praha-Libuš
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Kromě jiných záležitostí pře-
devším poetických – razant-
ní nástup podzimu se všemi 
jeho barvami, sezóna burčá-
ku, zahalování ženských krás 
do stále objemnějších svršků 
a tak, je říjen dějištěm důle-
žitého státního svátku, který 
má obraz a odraz i v literatu-
ře, jak si dokážeme tento-
krát na příkladu literatury 
populárně naučné. A proto-
že s třeskutým rozmachem 
kapitalismu, svobody a ev-
ropského unionismu se (zdá 
se) zároveň ztrácí i národní 
vědomí a svědomí, dovolte 
mi stručný vlastenecko-his-
torický exkurz.

Poslední panovník rakousko-
-uherské říše Karel I. Habsburský 
nastoupil na trůn uprostřed Velké 
(1. světové) války (1916), usiloval 
o  mír a  chtěl proměnit Rakousko– 
-Uhersko v mnohonárodní spolko-
vý stát, ale touha „jeho“ národů po 
samostatnosti byla neudržitelná. 
Vzniklo také Československo jako 
společný stát Čechů, Slováků, části 
Slezanů a Rusínů s demokratickou 
formou vlády.

Historie státního svátku 28. října 
je také dobrým nástrojem k  ilustra-
ci vývoje československého (české-
ho) státu. Do roku 1937 slavili čes-
koslovenští občané 28. říjen v míru 
a  svobodě. 28. říjen 1938 byl již 
poznamenán blížící se katastrofou. 
Oslavy v dalších letech (1939–1944) 
byly nacisty striktně zakázány. Jmé-
no zakladatele a  prvního preziden-
ta Československé republiky To-
máše Garrigua Masaryka muselo 
zmizet ze školních učebnic. Totéž 
platilo i o spoluzakladatelích repub-
liky (Edvard Beneš a Milan Rastislav 
Štefánik) a o „mužích 28. října“ (An-
tonín Švehla, Alois Rašín, Vavro Šro-
bár, František Soukup a Jiří Stříbrný). 
Ostatně byly tyto osobnosti trnem 
v  oku i  následující totalitě. Krátké 
oživení tradice 28. října v roce 1945 
skončilo Únorem 1948. Komunisté 
dokázali s tímto dnem dokonale za-
točit. Tvrdili např., že bez 7. listopa-
du 1917 („Velké říjnové socialistické 
revoluce“ a  vzniku Sovětského sva-
zu) by nebylo 28. října 1918. Až do 
roku 1951 mohl být 28. říjen slaven 
ještě jako Den nezávislosti, avšak 
od tohoto roku už jen jako Den zná-
rodnění. V roce 1975 zrušili 28. říjen 
jako den pracovního klidu a změnili 
jej na památný den tří událostí, takže 
pak byl přejmenován na Den vzniku 
Československé republiky (1918), 
Den znárodnění (1945) a Den vzni-

ku Československé federace (1968). 
V roce 1988 se stal 28. říjen opět vý-
hradně pouze Dnem nezávislosti. 
Původní význam byl dni vrácen až 
po roce 1989. Od roku 1993 pla-
tí však tento svátek pouze pro nově 
vzniklou Českou republiku; naši bra-
tři Slováci nemají k tomuto dni jed-
noznačný postoj, a proto jej neslaví.

Dnes by nám měl 28. říjen přede-
vším připomínat, že žijeme ve svo-
bodné zemi a  že bychom si této 
svobody měli vážit. Měl by nás ten-
to svátek také učit větší lásce k vlas-
ti, i když jsme součástí většího celku. 
Měl by nás asi také vést k větší ob-
čanské angažovanosti a varovat nás, 
že bez vzájemného respektu, spo-
lupráce a  pomoci můžeme získa-
nou svobodu definitivně promarnit. 
28. říjen je významný a  jedinečný 
symbol pro naši současnost i  bu-
doucnost. Mnohé se od doby prv-
ní republiky, kdy jej slavili i  pejsek 
s  kočičkou Josefa Čapka, změnilo, 
ale kontinuita s morálními hodnota-
mi minulosti by měla přetrvávat.

A  pokud potřebujete ke vzpo-
mínce na tento svátek literární vý-
pomoc, mám pro vás dva tipy:

Dějiny první republiky (ISBN 
978-80-8610-7479). Věra Olivová 
v  deseti kapitolách sleduje vnitřní 
vývoj i  mezinárodněpolitické vaz-
by československého státu od jeho 
vzniku v  říjnu 1918, 
přes 20. léta a  bouř-
livou hospodářskou 
krizi až k  velké kri-
zi politické ve dru-
hé polovině 30. let. 
V  práci je stručně 
popsána i  tzv. dru-
há republika (1938−39) a publika-
ce je doplněna tabulkami a  grafy 
dokumentujícími politickou podo-
bu Československé republiky let 
1918−1939.

První republika 1918−1938 
(ISBN 978-80-7525-014-8). Luxus-
ně a  reprezentativně zpracovaná 
kniha, se všitou mapu 
ČSR a 49 dalšími vlo-
ženými přílohami 
(celkem 55 artefakt), 
uložená v  lesklém 
pouzdře s  celkovou 
hmotností přes 2 kg.

Máte-li, přátelé, pocit, že jsem se 
tentokrát o rok předběhl, zkusím vám 
oponovat argumentem, že až budou 
vaše děti či vnuci napřesrok obtě-
žováni češtináři a  občanskonaukáři 
tvorbou referátů ke 100. výročí, mů-
žete jim půjčit 10. číslo Unáse z roku 
2017 a půl práce bude hotovo!

Jiří Brixi
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28. ŘÍJEN
LUŠŤOVKA ULIČNICE (18)

Zábavné libušské a písnické uliční objevování jsme tento-
krát věnovali známé stavbě.

Budova (viz tajenka) je neodmyslitelně spojená s Libuší. Na jaře roku 1929 
byla zahájena její výstavba a již 13. října téhož roku byla za veliké slávy ote-
vřena pro členy tělovýchovného spolku založeného 16. února 1862.
Přes útrapy obou světových válek a komunistické nadvlády spolek ne-
zanikl a v dnešní době svou činností nabízí všem „Libušákům“ i přespol-
ním – od předškoláků po seniory – všelijaké volnočasové aktivity.

Domácky Boleslav
Součást dveří
Jedovatý plaz
Druh švestky
Malá moucha
Nejkrásnější cit
Místnost v bytě
Masti
Český tenista
Tvrdý bonbon
Opak suchý
Elementy chůze
Lesní kalamita
Střešní konstrukce (mn. č.)
Hudební skladatel (Bolero)
Melodický pohyb těla
Hlodavec

Řešení společně s fotografií objektu najdete na str. 20.

Připravil Martin Zikeš
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KLUB JUNIOR RODINNÉ CENTRUM  
KUŘÁTKO

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30 Tvoření pro děti 
(1,5−4) i pro maminky s Mag-
dou

Úterý
9:30−11:00 Montessori herna 
(1,5−4) s Klárou
16:30−18:00 Montessori herna 
(3−5) s Janou

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

ŘÍJEN 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Pondělí  9. 10.  19:00−21:00 
Workshop: Jak se poznat za 40 dní
Na workshopu se dozvíte o 5 ná-

strojích sebepoznání a naučíte se, 
jak všechny získané informace vy-
užít a kde začít. Lektorka: Marcela 
Rágulová
Čtvrtek  19. 10.  19:00−21:30 
Škola ženskosti – seminář č. 1: 
Sedm podob ženské duše
Ženská psychika je jako šachovni-
ce. Je škoda, když se po ní pohy-
buje pouze jedna figurka. Lektor-
ka: Věra Sobotková Šimonová
Středa  1. 11.  seminář Su-
perpotraviny v našem jídelníčku 
Pondělí  6. 11.  Lampiono-
vý průvod s opékáním špekáčků

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko včetně 
všech detailů, informací o  cenách 
a případných změnách naleznete na 
našem webu www.rckuratko.cz.

Činnost spolku Rodinné cent-
rum Kuřátko finančně podporuje 
Městská část Praha-Libuš, za což 
mnohokrát děkujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za celý tým Rodinného centra 

Kuřátko:
Ivana Vrablcová

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: 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 1 100 Kč (10 vstupů)
Volná herna pro děti | 80 Kč

Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná re-
zervace přes web či SMS.

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Malíř, grafik, textilní desig-
nér, zahradní architekt, sochař, 
arteterapeut. Věděli jste, že ne-
jen tato povolání mají základ ve 
výtvarném umění?

Připravili jsme pro vaše děti krea- 
tivní trávení volného času, jehož 
součástí je budování jejich sebe-
důvěry a možnost mentální aktivity 
i relaxace při vlastní tvorbě. Navíc 
soustředění, empatie, ale i  nale-
zení způsobů, jak jejich zdánlivě 
neviditelné umělecké dovednosti 
využít v  praxi. Děti nahlédnou do 
nejrůznějších uměleckých oblas-
tí − od abstraktní malby, fashion 
ilustrace, interiérového designu, 
komiksu, portrétů, objektů až po 
architektonické modely.

Ještě několik míst je k dispozici 
– každé úterý od 16:30 h.

Odborná lektorka: 

MgA. Terezie Málková,  
Fakulta umění a designu  

Univerzity J. E. Purkyně

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

Umění je definicí času a prostoru 
kolem nás. 

Při zahájení klubu po prázdni-
nách 5. září jsme viděli naše nad-
šené seniory, s  jakou radostí se 
scházejí, vědomi toho, že k  sobě 
patří a  jsou důležitou součástí 
spolku. Nechtějí zmeškat, coko-
li plánujeme, a vědí, že se mohou 
účastnit a vždy se na organizátory 
z Klubu Senior obrátit. A to je v na-
šem věku velmi důležité.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2017

3. 10. Návštěva paní MUDr. Brigity 
Mastné, která přijde porozprávět 
a připravit nás na podzim a zimu, 

čeho se vyvarovat a jak vše zdolat.
10. 10. KLUB UZAVŘEN! Pobyt senio- 
rů na rekreaci na Šumavě u  Lipna. 
Odjezd dne 8. 10. v 8.00 h od Eimů.
17. 10. Výlet do Klášterce nad 
Ohří s  prohlídkou historického 
městečka a  s  obědem. Odjezd 
v 8.00 h od Eimů. Přihlášky v klubu 
u p. Vladykové.
24. 10. Co nového na internetu? Za-
jímavé čtení, co by každý měl vědět.
28.−29. 10. Dvoudenní výlet 
do sklípku v  Hodoníně s  progra-
mem. Zámek Židlochovice, Mo-
rava, sklípek, Hustopeče, oběd, 
zámek Světlá nad Sázavou. Od-
jezd v 8.00 h od Eimů, návrat dru-
hý den v 17.00 h. Jednotná cena 
1 500 Kč (bus, ubytování, sklípek).
31. 10. Volná zábava při kávě 
a  čaji v  kolektivu seniorů, kteří si 
rádi popovídají.
3.−5. 11. Třídenní výlet do Jívky 
s  výletem na nákupy do Polska, 
s hudbou, při cestě tam a zpět za 
historií. Celková cena s  hudbou 
1 100 Kč.

KNIHOVNA

Knihovna je stále otevřena každé 
úterý od 14.00 do 18.00 hodin. Vel-
ký výběr! Milá pracovnice zde ráda 
poradí. Naši senioři si pravidel-
ně knihy zapůjčují. A co vy? Přijďte 
a uvidíte! 

Zdena Prchlíková  
za výbor Klubu Senior

KLUB SENIOR
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš 
tel.: 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)

 

Bun Bo Nam Bo - 13. 10. 2017 (obsazený) + 27.10.2017 – přidaný termín  
Restované hovězí maso se zeleninou a nudlemi s restovanými oříšky se sladkokyselou 
omáčkou. Oblíbené jídlo v letních měsících. 
 

Jarní závitky  -  20. 10. 2017 – přidaný termín 
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 Cha - 10. 11. 2017 (obsazený)  
Grilované vepřové maso s nudlemi, bylinkami a sladkokyselou omáčkou 

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

http://www.rckuratko.cz
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
mailto:kjunior@centrum.cz


 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce
inzerce

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

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

inzerce

inzerce

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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

LUŠŤOVKA ULIČNICE (18) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: libušské sokolovny

Foto: Martin Zikeš

Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4

(500 m od Novodvorské)
pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ kurz matematiky a českého jazyka.

  Zahájení ve středu 11. 10. 2017.
16 lekcí (střídavě český jazyk a matematika)

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

 Je možné zvolit jen M nebo ČJ.
Kurz bude zahájen při minimální účasti 15 zájemců.

     Přihlášky martina.amchova@gpisnicka.cz nebo tel. 777 199 562. 
„Štěstí přeje připraveným“
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