
1 MČ Praha-Libuš uspořádala první Den zdraví pro seniory. 2 Nad Mateřskou školou Lojovická ovládli nebe draci.
3 Písnická škola připravila podzimní příměstský tábor v Modřanské rokli. 4 O kurzy první pomoci byl velký zájem.
5 Česká obec sokolská „ušila na míru“ seminář pro pedagogy MŠ Mezi Domy. 6 Prvňáci z libušské školy byli nadšení z divadla.

Foto: Kryštof Štafl, Natalia Iakunina, Ladislava Ondrouchová, Ivana Gerlašinská a Hedvika Mašková
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Městská část Praha-Libuš 
pod záštitou radního hl. m. 
Prahy pro oblast zdravot-
nictví Ing. Radka Lacka po-
řádala v říjnu tři kurzy první 
pomoci pro veřejnost.

Kurzy se konaly v zasedací míst-
nosti MČ Praha-Libuš. Kapacita 
jednotlivých kurzů byla 20 osob, 
nicméně pro obrovský zájem oby-
vatel byla navýšena až na 25 účast-
níků na jeden kurz. Dva kurzy byly 
věnovány základní první pomoci, 
jeden kurz první pomoci u dětí.

Kurzy, které trvaly přes 3,5 ho-
diny, vedl profesionální záchranář 
pan Josef Odehnal ze společnosti 
Zdravotníci. Po úvodním předsta-
vení a základních informací o prv-
ní pomoci si účastníci poslechli 
autentické rozhovory z  dispečin-
ku záchranné služby. Nahrávky 
byly velmi působivé. Poté účast-
níci dostali rady ohledně  posky-
tování první pomoci v konkrétních 
situacích (krvácení, zlomeniny, 
popáleniny, první pomoci při do-
pravních nehodách aj.). Velká část 
kurzu byla věnována simulování 
rozhovoru s dispečinkem záchran-
né služby a  následnému tréninku 
neodkladné resuscitace na figurí-
ně. Součástí kurzu byl i nácvik po-
užití automatického defibrilátoru. 

Všichni účastníci obdrželi certifi-
kát o  absolvování kurzu. Děkuje-
me účastníkům za pozitivní ohlasy 
a  společnosti Zdravotníci za rea-
lizaci těchto kurzů. V  příštím roce 
bychom rádi tyto kurzy zopakovali.

Bc. Petr Borský
Foto: Kryštof Štafl

KURZ PRVNÍ POMOCI

V úterý 14. listopadu se ko-
nal první ročník Dne zdraví 
pro seniory v Klubu Junior. 
Akce se pořádala pod zášti-
tou radního hl. m. Prahy pro 
oblast zdravotnictví Ing. 
Radka Lacka.

Pro seniory byl připraven bo-
hatý program týkající se zdraví 
a  zdravého životního stylu. Bylo 
připraveno více než 10 stanovišť. 
Účastníci si mohli nechat změřit 
tlak, hladinu cukru v krvi či množ-
ství tuku. Byly zde stanoviště týka-
jící se první pomoci u seniorů, bez-
pečnosti, zdravého životního stylu, 
sociální poradenství či tréninku 
paměti. Připravena byla také před-
náška týkající se zraku, která však 
byla zrušena pro nezájem. Účast-
níci obdrželi malý dárek – cestovní 
krabičku na léky.

Této akce se bohužel zúčastnilo 
jen asi 30 seniorů, proto se bude-
me snažit příští ročník lépe sklou-
bit s aktivitami našich seniorů.

Bc. Petr Borský
Foto: Kryštof Štafl

DEN ZDRAVÍ PRO SENIORY
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, závěrečná 

příprava rekonstrukce Li-
bušské v  Písnici pokroči-

la do další fáze. Začátkem listo-
padu bylo vyhlášeno druhé kolo 
výběrového řízení na zhotovitele 
a podle mých informací do něj po-
stoupily všechny čtyři firmy, které 
se zúčastnily prvního kola. Výbě-
rové řízení je dvoukolové, v  prv-
ním měly firmy osvědčit kvalifikač-
ní předpoklady, ve druhém kole 
bude jedním z kritérií i nabídnutá 
cena. Odhad zakázky lehce pře-
vyšuje sto miliónů korun. Vítěz by 
mohl být znám do konce roku, se 
zahájením prací se počítá na jaře 
roku příštího. V současné době se 
připravuje rozpočet hl. m. Prahy 
na rok 2018 a náměstek primátor-
ky pan Dolínek mne v této souvis-
losti ubezpečil, že dotáhne-li Tech-
nická správa komunikací výběrové 
řízení do zdárného konce, finanč-
ních prostředků pro její realiza-
ci v  příštím roce bude dostatek. 
Tak si společně přejme, aby vý-
běrové řízení bylo úspěšné a aby 
se po letech slibů ze strany hl. m. 
Prahy příprava tolik očekávané re-
konstrukce posunula do konečné 
fáze. Byl by to pro nás pěkný vá-
noční dárek. Začátek prací bude 
nutné zkoordinovat s plánovanou 
rekonstrukcí ulice Vídeňská v úse-
ku od křížení s ulicí Zelené domky 
po kruhový objezd na křižovatce 
s Dobronickou. Za účelem dosta-
tečného informování jsem spo-
lu se starostkou Kunratic Lenkou 
Alinčovou požádal pana náměst-
ka o  vytvoření společné pracovní 
komise pro koordinaci rekonstruk-
cí v  naší lokalitě tak, aby rekon-
strukce financované jak hl. m. Pra-
hou, tak i  Středočeským krajem 
v  sousedních obcích na sebe na-

vazovaly a  minimalizovaly se do-
pady na naše obyvatele. 

Na státní svátek 28. října se ve 
staré Písnici uskutečnilo pietní 
shromáždění u  památníku pad-
lých v první světové válce. Mile 
mě potěšil zájem občanů, kte-
ří i  přes nepříznivé počasí přišli. 
Shromáždění se zúčastnili i  zá-
stupci vedení radnice Prahy 12 
v  čele se starostou Milanem Ma-
ruštíkem, přítomen byl pan farář 
Josef Pecinovský z Modřan a slav-
nost zpěvem doprovodily sokol-
ky z komorního sboru Libuše. Ná-
sledně jsme se všichni společně 
přesunuli autobusovou linkou 113 
na nově zřízenou autobusovou 
zastávku u  Cholupického hřbi-
tova. Děkuji všem občanům, kteří 
se zúčastnili. Hojná účast občanů 
mě nadchla, takže v  příštím roce, 
kdy oslavíme sté výročí vzniku 
Československé republiky, usku-
tečníme tato vzpomínková pietní 
setkání v Libuši i v Písnici. 

Stejně jako v  minulých letech, 
součástí tohoto vydání je i kalen-
dář pro rok 2018. Opět jej vyz-
dobily naše děti svými malbami 
a  kresbami, letos na téma moje 
prázdniny. Věřím, že se tento 
osobní kalendář stane milou sou-
částí vašich domácností a pohled 
na svět dětskýma očima vám bude 
přinášet radost po celý rok.

Toto číslo vychází v době první-
ho adventního týdne. Právě letos 
je advent nejkratší, jak jen může 
být, neboť jeho čtvrtá neděle při-
padá na Štědrý den. Advent byl 
v minulosti slaven jako začátek li-
turgického roku, byl také časem 
ztišení před blížícími se svátky na-
rození Ježíše Krista, časem sblí-
žení rodin a  příležitostí pro mno-
hé církevní i lidové tradice. Věřím, 

že i přes každoroční předvánoční 
shon si ve svých rodinách najde-
te čas být více spolu a  společně 
nejen zapálit svíce na adventním 
věnci, ale také vzpomenout na své 
přátele, zavolat jim a  navštívit je. 
Dovolte mi, abych touto cestou 
poděkoval všem svým spolupra-
covníkům a zastupitelům za jejich 

snažení v  uplynulém roce. Vám 
všem přeji klidný závěr roku strá-
vený v  kruhu nejbližších a  šťast-
né vykročení vstříc novému roku 
2018.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

28. října se ve staré Písnici uskutečnilo pietní shromáždění u památníku padlých v prv-
ní světové válce. Zúčastnili se ho i zástupci vedení radnice Prahy 12 v čele se starostou 
Milanem Maruštíkem a pan farář Josef Pecinovský z Modřan.

Již tradičně pro vás městská 
část Praha-Libuš připravila 
malý vánoční dárek v po-
době kalendáře. I tentokrát 
se můžete těšit na výtvar-
né práce dětí z mateřských 
a základních škol z Libuše 
a Písnice. 

Letošní téma kalendáře je „Moje 
prázdniny“. Děti nakreslily, jak si 
užívají prázdnin v  jakékoliv roční 
době. Můžeme vidět obrázky neje-
nom z letních prázdnin, ale i z pod-
zimních, velikonočních či vánoč-
ních prázdnin. Děkujeme všem 
dětem, které se zapojily do výtvar-
né soutěže. Děti kreslily obrázky 

z  blízkého okolí, z  chalupy, z  cha-
ty, z  prázdnin u  babičky a  dědy, 
z prázdnin trávených u moře, v ho-
rách, ale i v cizokrajných zemích či 
v metropolích Evropy.

Přejeme vám  
krásné Vánoce 
a pohodový rok 2018.

Bc. Petr Borský

DÁREK PRO VÁS – KALENDÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2018
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AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U CHOLUPICKÉHO HŘBITOVA
Na státní svátek 28. října poprvé zastavil autobus 113 na nově zřízené zastávce u Cholupického hřbitova. Zastávku před přítomnými čtyřiceti občany slavnostně požehnal pan 
farář Josef Pecinovský z Modřanské farnosti. Přítomni byli i starosta MČ Praha 12 Milan Maruštík a starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek, který událost okomentoval: „Děkuji ob-
čanům, kteří přišli, komornímu sboru Libuše, který nás doprovodil zpěvem, a ženám z Písnice, které pro tuto slavnostní příležitost napekly. Náklady na zřízení autobusové za-
stávky u hřbitova se vyšplhaly na 300 tisíc korun a plně je hradila MČ Praha 12. Panu starostovi Prahy 12 Milanu Maruštíkovi jsem za tuto skutečnost velice poděkoval, neboť za-
stávku budou využívat i občané naší městské části.“

Foto: Petr Mareš

FOTOZPRÁVA

Na jaře letošního roku byl 
vyhlášen již pátý ročník fo-
tografické soutěže Tak to 
vidím já, kterou pořádá MČ 
Praha-Libuš. Téma letošního 
ročníku byly: Pohledy z Li-
buše a Písnice. 

Soutěž probíhala od začátku 
března do konce září. Fotografie 
měla být pořízena na Libuši nebo 
v Písnici. Do soutěže bylo přihláše-
no devatenáct fotografií od sedmi 
autorů. Zaslané fotografie hodno-
tilo šest členů hodnoticí komise.

Vítězové obdrželi dárkový pou-
kaz Centra FotoŠkoda. Děkujeme 
všem účastníkům a  těšíme se na 
vaše fotografie v  připravovaném 
ročníku 2018.

Bc. Petr Borský, koordinátor  
soutěže, Úřad MČ Praha-Libuš

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE
TAK TO VIDÍM JÁ 2017

Vítězem se stal pan Marcel 
Šiller s fotografií Za Obzor.

Na druhém místě se 
umístil pan Zdeněk Černý 
s fotografií Libuš − mlha.

Třetí místo obsadil pan 
Zdeněk Černý s fotografií 

Západ měsíce.

Vlevo Zdeněk Černý, vpravo Marcel Šiller 
při přebírání cen od starosty městské 
části Praha-Libuš.
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Ve čtvrtek 2. listopadu se děti 
v Mateřské škole Lojovická od 
rána těšily na drakiádu. Akce 
byla podpořena městskou čás-
tí Praha Libuš a umem paní uči-
telek Helenky, Katky a Jarušky.

Dračí den měl ve školce něko-
lik částí. Nejdřív se stříhalo, malova-
lo, lepilo a  vybarvovalo. Narodilo se 
tak spousta dračích holčiček a kluků, 
vše za asistence šikovných rukou paní 
učitelek. Dopoledne pak pokračovalo 
povídáním a zpíváním s paní Lenkou 
Hamajdovou, která nás potěšila pořa-
dem Kalendář o pranostikách k pod-
zimu. Nevynechali jsme pobyt venku, 
kde jsme se pěkně proběhli s  vyro-
benými draky a po odpoledním spin-
kání jsme přibrali do party i maminky 
a  tatínky. Počasí bylo jako na objed-
návku, a  tak dráčci pěkně stoupali. 
Všichni jsme vzhlíželi k  prosluněné 
dračí obloze. Odměny a  pěkný záži-
tek si domů odnesli všichni, kteří do-
razili, ale diplom jen tři nejlepší.

Iva Sýkorová, MŠ Lojovická
Foto: Natalia Iakunina

MŠ LOJOVICKÁ

DRAČÍ OBLOHA

V sobotu 14. října probíhal 
v libušské sokolovně semi-
nář šitý na míru všem pe-
dagogickým pracovníkům 
Mateřské školy Mezi Domy. 
Sportovní zaměření naší 
školy je dlouhodobé, záru-
kou profesionality pak jsou 
znalosti a dovednosti všech, 
kteří s dětmi pracují.

Oslovili jsme Českou obec sokol-
skou s požadavkem vzdělávání na-
šich pedagogů, odpovědí nám byl 
profesionální přístup a velké nadše-
ní z jejich strany. Seminář nesl název 
Nářadí pro předškolní děti a v jeho 
průběhu jsme se seznámily s  pra-
xí ověřenými příklady využití nářa-
dí, důležitá byla rovněž bezpečnost 
dětí a  především správné postupy 
a provedení jednotlivých aktivit.

Naše velké poděkování patří 
Daně Absolonové a Věře Smejka-
lové z České obce sokolské, jejichž 
nadšení, profesionalita a  zájem 
o  cvičení předškolních dětí pro 
nás byly velmi motivující.

Velké poděkování patří rov-
něž našim dětem a rodičům, kteří 

s námi v sobotu cvičili. Bez nich by 
to opravdu nešlo.

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: Ivana Gerlašinská

MŠ MEZI DOMY

SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST 
DĚTÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ

V rámci projektu „Dobré 
ráno, dobrý den s podzimem 
si užijem…“, financované-
ho z grantu MČ Praha-Libuš, 
Mateřská škola K Lukám již 
po čtvrté vyhlásila soutěž 
o nejhezčího Podzimáčka.

Rodiče s  dětmi vyráběli krásná 
strašidýlka, dlabali dýně, tvořili zví-
řátka z lesních plodů a z listí. Naše 
školka se tak brzy začala plnit do-
nesenými Podzimáčky. Na zahra-
dě jsme vytvořili jejich výstavku.

Když se pak naše školní zahra-
da zabarvila podzimními tóny, listí 
padalo ze stromů, a když nám vítr 
pomohl shodit poslední lístky, bylo 
na čase vyhlásit podzimní brigádu. 
Dobrovolnou brigádu na úklid naší 
školní zahrady pořádáme již tradič-
ně, termín je závislý na množství 
spadaného listí, a hlavně na počasí.

Když jsme v sobotu 4. listopadu 
vstávali do slunečného dne, bylo 
napůl vyhráno. A po desáté hodině 
bylo vyhráno úplně, protože zahra-
da se neskutečně zaplnila dětmi 
a jejich rodiči. Rodičů se sešlo hod-
ně, a tak šla všem práce od ruky. Za 

chvíli bylo hotovo a  ještě jsme si 
užili spoustu legrace. Děti s  rodiči 
uklidily zahradu, děti se také bavi-
ly při soutěžích a opékání buřtíků.

Všichni účastníci bodově ohod-
notili vystavené Podzimáčky a  na 
závěr jsme vyhlásili vítěze. Kdo to 
letos byl? Nejvíc hlasů získal Pod-
zimáček Aličky ze třídy Měsíček, 
na druhém místě byla žaludová 
rodinka Elenky ze třídy Měsíček 
a  na třetím místě ježek Kristýnky 
ze třídy Sluníčko.

Pro nás, pedagogy, vyhrál však 
každý, kdo s mámou a  tátou strá-
vil čas nad výrobou něčeho hezké-
ho. Proto každý, kdo vytvořil Pod-
zimáčka, získal cenu a samozřejmě 
první tři dostali větší ocenění. Dě-
kujeme všem rodičům, kteří se zú-
častnili, a těšíme se na příští rok.

Součástí tohoto našeho pro-
jektu jsou ještě další aktivity, kte-
ré nás čekají až do Vánoc. Jsou to 
výchovně vzdělávací ekoprogra-
my pro děti, které budou probíhat 
venku v  zahradě, ale i  ve třídách. 
I na ty se moc těšíme!

Lucie Blažejová

MŠ K LUKÁM

DOBRÉ RÁNO, DOBRÝ DEN, 
S PODZIMEM SI UŽIJEM
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ZŠ PÍSNICE
ŠKOLA PRO DĚTI,  
RODIČE I PRARODIČE

Koncem října a  na začátku lis-
topadu se v  naší škole soutěžilo 
i tvořilo.

Spolek rodičů uspořádal odpo-
lední halloweenské strašení. Sou-
těžilo se například o největší čepi-
ci, bradavici a  strašidlo. Někdo si 
vydlabal dýni, někdo popíjel stra-
šidelné koktejly. Většina strašidel 
si na závěr upekla buřtík za do-
hledu místních hasičů. Děkujeme 
všem organizátorům za uspořádá-
ní milého setkání. 

Sobotní keramická dílna se té-
měř nelišila od těch předchozích. 
Moc nás těší, že dětské keramiky 
stále častěji doprovázejí jejich ro-
diče i  prarodiče. Starší sourozen-
ci pomáhají těm mladším. Někteří 
vyráběli dárek pro své blízké, jiní 
své výtvory použijí k  vánoční výz-
době. Velikonoční tvoření plánuje-
me začátkem března příštího roku. 
Přijďte mezi nás, nebudete litovat.

Blanka Chýlová
Foto: Blanka Chýlová

HUDBA A PŘÍRODA

Druháčci navštívili dětský kon-
cert PKF – Prague Philharmonia 
s  názvem Hudba a  příroda. Spo-
lečně s  veselou Písničkovou zněl-
kou přiskotačili na pódium skřítci 
Lupi a  Šíma, kteří děti celým kon-
certem provázeli a  postarali se 
o  spoustu legrace. Krásnou hud-
bu všem zprostředkoval orchestr 
PKF – Prague Philharmonia. Zážitek 
to byl velkolepý. Děti se vydaly na 
procházku hudební přírodou. Vola-
ly do lesa a čekaly, co se jim bude 
ozývat. Vypravily se k  pramenům 
Vltavy. Při nádherné hudbě Bedři-
cha Smetany prameny splétaly a na 
vlnách se nechaly unášet. Potom 
pomáhaly natlakovat vodu v potru-
bí. Rozpoznávaly zvuky zvířat napo-
dobené hudebními nástroji. Tanči-

ly jako pávi a  labutě. Nakonec se 
proletěly spolu se  čmelákem. Už 
to vypadalo, že se do školy nevrá-
tíme všichni, protože někteří žáč-
ci byli lapeni Lupi do sítě. Ta je ale 
propustila, když se jí podařilo chy-
tit svého Šímu. Na závěr děti nad-
šeně zpívaly a tleskaly. Po koncertě 
si ještě mohl každý vyzkoušet, jak 
se stojí dirigentovi na jeho stupín-
ku. Ve škole děti od té doby zpívají 
a tančí Písničkovou znělku a těší se 
na další koncert.

Kamila Adamová,  
třídní učitelka 2.A

HALLOWEEN

Stalo se již tradicí, že naše třída 
3.A  pořádá Halloween, takovou 
malou školní oslavu anglosaského 
svátku, který si naše třída vypůjčila, 
aby nabídla svým žákům pobave-
ní a poučení. Ten letošní se oprav-
du povedl. Přes noc se učebna 
změnila ve strašidelnou komna-
tu, plnou netopýrů, pohádkových 
bytostí, dýní a obrázků. Náš straši-
delný průvod se prošel celou ško-
lou, vystrašil nic netušící paní uči-
telky a  spolužáky a  v  neposlední 
řadě i paní ředitelku, které se mas-
ky moc líbily, a  tak nás odměnila 
pytlem sladkostí. Také jsme uspo-
řádali soutěž o  nejstrašidelnější 
masku a nebyl to výběr vůbec jed-
noduchý. Nakonec vypukla straši-
delná diskotéka! Již teď se moc tě-
šíme na příští Halloween!

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 3.A

PODZIMNÍ  
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2017

Již podruhé jsme za velkorysé-
ho finančního přispění MČ Praha 
Libuš připravili pro děti 1.−5.tříd 
pestrý rekreačně-vzdělávací pro-
gram „Poznáváme život v Modřan-
ské rokli“, letos zaměřený na:
– aktivní využití volného času v pří-
rodě,
– podporu zdravého životního stylu, 
– rozvoj slovní zásoby v  jazyce an-
glickém,
– rozvoj tvořivosti,
– seznámení se s přírodou v Modřan-
ské rokli a cestami vedoucími roklí,
– bezpečný pobyt v přírodě, v no-
vém prostředí a jak se chovat v kri-
zových situacích.

I letos byl o účast na táboře zá-
jem, bylo přihlášeno 31 dětí a ně-
kolik rodičů využilo i nabídku zkrá-
ceného pobytu jen na dva nebo 
tři dny. Program tábora byl nabi-
tý a  všichni doufali, že bude přát 
i počasí.

Děti si vyzkoušely, jak si mohou 
natočit pohádku a  co to vlastně 

obnáší. I  letos s námi spolupraco-
vala Andrea Huňáčková, studentka 
Pedagogické fakulty UK, která vždy 
přijde s něčím neobvyklým a doká-
že všechny výtvory dotáhnout do 
konce. Příběhy najdete na školních 
webových stránkách www.zspisni-
ce.info/fotogalerie. Jedno dopo-
ledne se dětem věnovala i  paní 
Markéta, která na škole vede krou-
žek Zábavná logika a  připravila 
pro děti kvízy o přírodě v Modřan-
ské rokli, soutěže a  deskové hry. 
O  sportovní aktivity se postarala 
Jana, která připravila dětem spor-
tovní den bohatý na zážitky. Věrka 
připravila zábavné hodiny anglič-
tiny a  trpělivě se dětem věnovala 
při tvorbě deníčků a  realizaci dal-
ších aktivit. Paní učitelka Jitka je na 
slovo vzatou odbornicí na naši pří-
rodu a zná Modřanskou rokli jako 
málokdo. Její nadšení a láska k pří-
rodě byly pro děti velmi motivující.

Pro naši další práci je důležité 
vědět, co se dětem a rodičům na 
táboře líbilo. Děkuji všem rodičům 
za skvělou spolupráci a názory.

Maminka Mojmíra (9 let) nám 
napsala: „Tlumočím názory na-
šeho syna − na příměstský tábor 
se těším, protože si mohu vybrat 
činnosti, které tam chci provádět, 
můžu být s  ostatními dětmi, hrát 

s nimi hry, včetně sportovních, být 
venku a dělat zajímavé věci, které 
jinak ve škole neděláme. Pro nás, 
rodiče, je velice potěšující, že PT 
je akce, na kterou se syn velmi těší 
a  zdá se, že je pro něj přínosná, 
mimo jiné co do kontaktu s ostat-
ními spolužáky. Zároveň se zdá, 
že tyto zkušenosti pozitivně formu-
jí jeho přístup ke škole jako takové, 
tj. že škola může přinášet i jiné zá-
žitky, než ty ‚formálně školní’. Moc 
děkujeme za možnost účasti na ta-
kových akcích a  oceňujeme prá-
ci učitelů a vychovatelů, kteří akce 
tohoto typu zabezpečují.“

Maminka Olivera (7 let): „Olimu 
se líbil příměstský podzimní tábor 
už minulý rok, kdy byl jako prvňák 
poprvé. Takže letos to byla jasná 
volba podruhé. Hlavní přínos vi-
dím, že je to smysluplně strávený 
týden v kolektivu kamarádů. Oliho 
baví sportovní aktivity, hodně nad- 
šený byl z  celodenního výletu do 
Modřanské rokle. Dále s  radostí 
mluvil o soutěži v deskových hrách, 
angličtině, fotbale a divadle. Mám 
pocit, že jsem vyjmenovala skoro 
celý program tábora. Tím chci říci, 
že Oliho bavil celý týden a bude-
me rádi za další ročník.“

Maminka Remyho (8 let): „Re-
mymu se líbilo asi míchání nápo-
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
DNY PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

V  říjnu nás na celoškolní akci 
Dny pro záchranu života záchra-
náři učili, jak dát správně první 
pomoc a jak dál pokračovat v zá-
chraně života. Před školou na nás 
čekal vůz záchranné služby. Jed-
nu hodinu jsme strávili výukou 
ve třídě a  druhou v  sanitce, kte-
rou jsme si mohli celou prohléd-
nout. Jeden z  kamarádů předstí-
ral, že spadl ze schodů. Další dva 
kamarádi si zahráli na záchranáře. 
Zraněného dali do vakuové dlahy 
a zabalili do termofolie. Před pře-
vozem ještě napíchli žílu a necha-
li kapat fyziologický roztok. Poté 
jsme se přemístili do třídy, kde byl 
další pacient (figurína)  s  otevře-
nou zlomeninou a  tepenným kr-
vácením. Jeden z kamarádů si za-
hrál na operátora a další volal na 
155 a zajišťoval pacienta. Sám by 
to nezvládl, proto mu přišli na po-
moc další dva. Jeden volal s ope-
rátorem a dva zajišťovali pacienta. 
Společnými silami se nám krvá-
cení podařilo zastavit. Celá akce 
byla velmi poučná a moc se nám 
všem líbila.

Martin Svoboda, 8.B

CO SI ZPÍVAT, KDYŽ 
MASÍRUJETE SRDCE

Absolvovali jsme kurz první po-
moci. Humornou formou jsme si 
osvěžili naše znalosti nebo si je 
naopak doplnili. Víte, kterou pís-
ničku si máte zpívat, když poskytu-
jete masáž srdce? My to už víme! 
A  víte, kolik dětí se vejde do sa-
nitky? Nás se tam „nacpalo“ 24! 
Uf, byla to pěkná dřina! Prohlédli 
jsme si vnitřek sanitky a dozvěděli 
jsme se, co k jakým účelům slouží.

Všichni jsme si zahráli na zá-
chranáře − spolužáka jsme uloži-
li na nosítka a ošetřili ho. V závěru 
jsme se naučili, jak postupovat při 
tepenném krvácení.

Páni záchranáři byli moc fajn 
a my jim za jejich těžkou a zásluž-
nou práci moc děkujeme!

Jindra Němečková
Foto: Jindra Němečková

HALLOWEEN  
A DIVADLENÍ V 1.A

V  závěru října u  našich prvňáč-
ků jasně vyhrál Halloween. Během 
celodenního projektu se dozvědě-
li mnoho zajímavého, vyzkouše-
li si spoustu nových činností a do 
hlaviček uložili další anglická slo-
víčka. Přišli na to, co mají společ-
ného keltský Samhain, anglosas-
ký Halloween a  křesťanský svátek 
Všech svatých, naše české Dušičky.

Listopad nám přinesl taky něko-
lik kulturních zážitků. Hned 10. 11. 
jsme vyrazili na muzikál Kocourek 
Modroočko a „teda, kočky, to bylo 
něco“! Všechny děti byly nadše-
né, studenti Mezinárodní konzer-
vatoře Praha hráli a zpívali v Diva-
dle v Korunní s takovou vervou, že 
to pohltilo všechny diváky. Při zá-
věrečném focení s herci se někte-
ří prvňáčci nechali slyšet, že budou 
také divadlit. Máme se na co těšit!

Mgr. Hedvika Mašková

HUDEBNÍ ŠKATULKY

Návštěvou představení Hudeb-
ní škatulky jsme se seznámili s ně-
kolika hudebními žánry. Poznali 
jsme veselé reggae, smutné blues 
i  skotačivý hip hop. Společně 
jsme si zajamovali a zazpívali. Do-
zvěděli jsme se mnoho informací 
o  světových i  domácích interpre-
tech a  co znamená vlastně slovo 
hit. Představení se moc líbilo a do-
poručujeme ho všem, co mají rádi 
hudbu. 

2.B

JAK JSME BUBNOVALI

Abychom si odpočinuli od vy-
učování a  vyčistili hlavu před vy-
jmenovanými slovy, vyrazili jsme 
6. října bubnovat do KC 12. Pod 
vedením pana Petra Šušora jsme 
si opravdu užili a už se těšíme na 
květen, kdy půjdeme zase.

Přišli jsme brzy, a proto jsme po-
máhali vynášet bubny z auta. Jeden 
byl tak těžký, že ho museli nést dva 
lidi. Když jsem bubnoval, tak jsem 
se uvolňoval. Bubny jsme posílali 
po kruhu a  paní učitelka nechtěla 
buben nikomu dát. Vítek D., 3.B

Vážení spoluobčané, rodiče, 
milé děti, rád bych vás oficiál-
ně informoval, že se nám po-
vedla dotáhnout do zdárného 
konce možnost přípravy diet-
ního stravování na ZŠ Meteo-
rologická.

V  úzké spolupráci s  Magistrá-
tem hl. m. Prahy, Radou městské 
části Praha-Libuš a odborem škol-
ství jsme zajistili všechny potřeb-
né podmínky, včetně proškolení 
personálu školní jádelny nutriční 

terapeutkou. Aktuálně jsme cer-
tifikováni na bezpečnou přípravu 
dietního stravování s  omezením 
lepku, při laktózové intoleranci 
a  při alergii na mléčnou bílkovi-
nu. Po úspěšném získání certifika-
ce budeme neustále doškolovat 
personál školní jídelny. Varianty 
dietního stravování se tak stávají 
nedílnou součástí nabídky stravo-
vacích služeb ZŠ Meteorologická 
pro žáky školy.

Důležitou podmínkou odebírá-
ní dietních obědů je oficiální lé-

kařská zpráva pe-
diatra s  přesným 
vymezením stano-
vené diety, kterou 
odevzdáte na ve-
dení školy.

Zároveň bych 
rád poděkoval všem, kteří se podí-
leli v rámci svých možností na osvě-
tě této problematiky a  bezesporu 
také přispěli k této novince. Děkuji.

S úctou
Mgr. Jaroslav Kulik,  

ředitel ZŠ Meteorologická

DIETNÍ STRAVOVÁNÍ V ZŠ METEOROLOGICKÁ

jů, pamatuji si, že po přícho-
du domů hledal, zda máme 
potřebné suroviny, aby nám 
udělal koktejl. Nadšený byl 
i  z  volnočasových aktivit a  po-
chvaloval si výlet do rokle 
a oběd na poliklinice.“

Maminka Vojty (9 let): „Voj-
tík byl spokojený, nejvíce ho 
samozřejmě bavily sportovní 
aktivity. Také se mu líbily spo-
lečenské hry a soutěže. Kuchyň 
také chválil. Jinak samozřejmě 
veškerý volný čas.“

Maminka Ondřeje (9 let): 
„Ondrovi se na příměstském tá-
boře velmi líbilo. Už se těší na 
příští rok. Líbilo se mu míchání 
zdravých zeleninových a  ovoc-
ných drinků, možnost spor-
tování, být hodně venku s  ka-
marády, odpoledne s  logikou 
a  celodenní výlet Modřanskou 
roklí. Na angličtině se učili slo-
víčka o počasí. Nám tábor velmi 
pomohl, protože v  době ředi-
telského volna jsme s  manže-
lem chodili do práce a  Ondra 
každé ráno rád vstal a s chutí šel 
na tábor.“

Maminka Veroniky a Lucie (9 
a  7 let): „Holkám se líbila pří-
prava různých ovocných a zele-
ninových mixů a  velmi pozitiv-
ně hodnotím, že byly ochotné 
ochutnat něco nového. Podpo-
ra zdravého životního stylu mě 
potěšila. Dále se mi líbilo, že 
jste do programu zahrnuli pro-
cházku Modřanskou roklí.“

Maminka Denisky a Jakuba (9 
a 7 let): „Za moje děti můžu říct, 
že si tábor moc užily, program 
byl bohatý. Velký přínos pro ně 
vidím v  tom, že poznají školu, 
spolužáky a i učitele z trochu ji-
ného úhlu, než jen z toho čistě 
studijního. Užijí si legraci, mají 
nové společné zážitky, díky nim 
třeba pak i škola může být pří-
jemnější. Za nás si přeji příměst-
ský tábor i příští rok.“

Maminka Matyáše (8 let): „Tá-
bor je veden velmi příjemnou, 
pohodovou a profesionální for-
mou. Děti jsou hodně venku 
a mají dobře sestavený a pest-
rý program. Syn si to moc užil 
a je na vámi pořádaných akcích 
velmi šťastný a spokojený. Moc 
si toho vážíme, že pro nás tyto 
akce pořádáte. Pokud bude 
možnost, určitě se zúčastníme 
i příští rok.“

Děkuji celému realizačnímu 
týmu, paní ředitelce, MČ Pra-
ha-Libuš a  rodičům za podpo-
ru při organizaci a realizaci. Bez 
vaší podpory by to nešlo.

Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová
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Na bubnování jsme se dozvě-
děli, jak se v pravěku stala hudba 
a  jak se vyráběly první hudební 
nástroje. Nejdřív z klacíků, potom 
z kmene stromu a nakonec s pou-
žitím zvířecí kůže. Měli jsme velké 
i malé bubny, dupali jsme do ryt-
mu a tleskali. Moc jsme se pobavili 
a myslím, že to opravdu stálo za to. 
Nikola F., 3.C

Bubnování bylo krásné, moc 
jsme si to užili. Všichni jsme bub-
novali a  chřestili, prostřídali jsme 
se, takže nikdo neodešel naštva-
ný. A taky jsme si zazpívali a něco 
se dozvěděli. Matyáš P., 3.C

Mně se nejvíc líbilo, že jsem se 
dozvěděl, jak začala první hudba 
v pravěku. Každý žák měl možnost 
vyzkoušet si různé druhy bubnů 
a chřestidel. Učili jsme se, jak udr-
žet rytmus a jak se soustředit. Bylo 
to hlasité a  rozhodně to nebyla 
nuda! Adam P., 3.C

Ten nejmenší žák měl největ-
ší buben. Posílali jsme si bubny 
a  chrastidla. Když bubnuji, tak se 

uvolním a cítím klid. Ale jednomu 
z  nás se z  hluku udělalo špatně 
a musel odejít. Péťa H., 3.B

Měla jsem bláznivý a  hezký po-
cit. Moc se mi líbilo, když pan Šušor 
zpíval pravěkým jazykem. Emma V.

Když jsme začali bubnovat, tak 
jsem cítil radost. Bylo to super. 
Matyáš K., 3.B

Když bubnuji, mám nové nápa-
dy. Přináší mi to radost a dobrý po-
cit. Dozvěděli jsme se i  nové věci 
o bubnech a hudbě. Bylo to krásné. 
Alžběta S., 3. B

Připravila Helena Durchánková
Foto: Helena Durchánková

ŠKOLA MLADÝCH 
ARCHEOLOGŮ

Vyrazili jsme na exkurzi do Mu-
zea hl. m. Prahy na program Ško-
la mladých archeologů a já se stej-
ně jako většina třídy těšila. V menší 
místnosti na nás čekalo promítací 
plátno a k radosti některých i pol-
štářky na sezení. Před promítacím 

plátnem stála paní, která nám za-
čala vyprávět o postupu při vyko-
pávkách, vyprávění doprovázely 
obrázky promítané na plátnu. Poté 
jsme se rozdělili do čtyř skupinek. 
Každá skupinka šla na jedno sta-
noviště. My jsme začínali u  pše-
ničných zrnek, které jsme pomocí 
dvou kamenů drtili a přeměňovali 
je tím na mouku. Na dalším stano-
višti jsme pomocí milimetrového 
papíru zakreslovali kost. Další čin-
nost už byla složitější – měli jsme 
pomocí lepicí pásky slepit úlom-
ky nádob. Na posledním stanovi-
šti jsme měli poznat, do kterého 
období patřily nádoby, které tam 
byly vystavené. Nakonec jsme si 
prošli část muzea.

Bylo to velice poučné. Děkuji 
za tento zážitek paní učitelce Wal-
terové, panu učitelovi Kellerovi 
a  hlavně pracovníkům Muzea hl. 
m. Prahy, kteří pro nás tento pro-
gram připravili.

Sabina Štěpánková, 6.A

SVĚT KOLEM NÁS

V Modřanském biografu na nás 
čekali dva cestovatelé, se kterými 
jsme se vydali na putování po Viet- 
namu. Po programu následovala 
beseda. Každý z nás se mohl zeptat 
na to, co jej zajímalo. Ve škole si 
potom každý vytvořil knihu o Viet- 
namu.

Z  knihy Matěje P.: Vietnam je 
stát v  jihovýchodní Asii. Sousední 
země jsou: Čína, Laos a  Kambo-
dža. Hlavním městem je Hanoj.

Z  knihy Terezky Č.: Vietnamská 
jídla: Vietnam má výraznou a svou 
chuť. Jedí zdravě. Hodně smaží, 
ale ke všemu dávají zeleninu. Viet-
namci vše, co mají k dispozici, tak 
spotřebují.

Z  knihy Kristýnky L.: Ve Vietna-
mu se vyrábí rybí omáčka. Ryby, 
které se naloví, se dají do sudu 
ještě s jinými surovinami. Potom se 
tam nechají pár týdnů uležet. Po-
dívala bych se tam, protože bych 

19. ročník obvodní pěvecké soutěže

Vánoční nota
se bude konat v ZŠ Meteorologická,  

Praha-Libuš,
6. prosince 2017 od 9 hodin  

v prostorách školy
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ŠUMAVSKÉ ZÁŽITKY

Každým rokem naplánujeme 
Šumavu a  vyrážíme tam nejen za 
odpočinkem, ale i za historií a zdá 
se, že poklady zděděné od našich 
předků jsou nevyčerpatelné.

Klášter Borovany byl založen 
v  roce 1455 jako jeden z prvních, 
které v  Čechách vznikly po husit-
ských válkách. O  založení se za-
sloužil zámožný českobudějovic-
ký měšťan Petr z  Lindy, který také 
klášteru odkázal veškerý svůj ma-
jetek. Klášter spravovali Rožmber-
kové, ale později byl Vilém z Rož-
mberka donucen ho pro špatné 
hospodaření uzavřít. Roku 1630 
byl augustiniány klášter obnoven, 
ale 1785 po realizaci josefínských 
reforem definitivně zrušen a  pre-
latura upravena Schwarzenbergy 
na zámek. Areál dnes tvoří kos-
tel Navštívení Panny Marie, kaple 
Panny Marie Karmelitské, budova 
fary s lapidáriem v křížové chodbě 
a  tzv. zámek, ke kterému přiléhají 
další hospodářské budovy. Kláš-
ter je po rozsáhlé rekonstrukci ote-
vřený veřejnosti pro konání výstav, 
koncertů, pořadů pro děti.

My se moc pobavili, když paní 
průvodkyně řekla upřímně, že si 
vždy někdo půjčí a  vyzkouší ob-
lek kněze používaný při boho-
službách, a sympaťák pan Štěpán 
se nenechal dlouze přemlouvat. 
Udělal ze situace, jak to umí, show 
pro nás všechny. Oblek mu padl 
jako ulitý. Došlo na fotografování, 
různé nápady, smích… Byl to pro 
nás nezapomenutelný zážitek.

Navštívili jsme také Klášter ve 
Vyšším Brodě, restauraci v Kaplici. 
Při zastavení u  Čertovy stěny ces-
tou do Vyššího Brodu jsme pěšmo 
vystoupili na kamenný výběžek, ze 
kterého jsme viděli dolů na Vltavu. 
Následovala projížďka lodí po Li-
penském jezeru, nenáročný výstup 
na vyhlídku v  korunách stromů 
s neuvěřitelnými výhledy, prohlíd-
kou zámku Mitrowitz, hrad Rožm-
berk, vyhlášené muzeum v  Týnu 
nad Vltavou. Všechny památky 
měly své kouzlo a při tom nám ješ-
tě převážně svítilo sluníčko.

Předtím při odjezdu z  Prahy 
poprchávalo, až místy pršelo. Ve 
Vyšším Brodu cestou na ubyto-
vání nám pan řidič doporučoval 
zastavit ve známé cukrárně. Asi 
jsme to potřebovali, unavení z pří-
prav na odjezd, neprotestoval ni-
kdo. Pochutnali jsme si, místní 
nás sledovali se zájmem. A už za-
čala ta správná nálada: přátelství, 
smích… Vždyť jsme jenom lidé.

Zastavili jsme také v  Týnu nad 
Vltavou, někteří si prohlédli krás-
né město, náměstí, kostel, jiní šli 

do muzea, které vypovídalo o  zla-
tých českých ručičkách. Co šlo, to 
se pohybovalo, mluvilo, ryby pluly 
po zemi, domácí zvířata jako živá, 
pramice při vstupu se pohybovala 
jak na vodě, bitva s generály v živé 
velikosti a  na bojišti v  plné polní 
a  spousta historických exponátů. 
V místnosti upravené s vltavíny jako-
by padajícími z nebe v přítmí, když 
se rozsvítilo, uviděli jsme vzácné ka-
meny krásně uspořádané na sto-
lech a také již umělecky zpracované.

Zámek Mitrowiz dominoval mezi 
dalšími, které jsou asi ponechá-
ny k zániku. Také Mitrowitz byl je-
den z těch již na odpis. Firma, která 
plánovala jeho obnovu, si nechala 
jméno po posledním majiteli. Jak 
zámek vypadal při převzetí, uka-
zovaly vystavené fotografie. A pak 
se budovalo a  budovalo. Udělali 
jsme si obrázek, jak to muselo být 
náročné. Nejvýznamnější částí ob-
novy byla záchrana fresek na vnitř-
ních stěnách, ale i záchrana kaple 
s  varhany sloužícími t. č. ke  sva-
tebním obřadům. Vše se moc líbi-
lo a potom jsme hladoví jak vlčá-
ci ujížděli na plánovaný oběd do 
České Sibiře. Bez stresu jsme si 
pochutnali a pak cestou k domovu 
již jen vzpomínali. Bylo toho hodně 
a bylo toho dost: překrásné ubyto-
vání s  vynikajícím jídlem a  zážitky 
z  historie. Nenechte si ani vy ujít, 
cestujte po naší trase, budete pře-
kvapeni dnešním Lipnem, krásnou 
přírodou, lesy… I  na sbírání hub 
v našem případě došlo.

Nesmím však ještě zapomenout 
na páteční rozlučku, která byla 
skvělá: přípitek od hotelu, fantas-
tická hudba s  dvojími klávesami 
a dvěma zpěváky. Tančil, kdo měl 
nohy. Jedna naše všudybylka roz-
tančila celý sál, došla nenápadně 
pro sedící muže, ať mladý, či star-
ší, přivedla je do kruhu nás tancu-

jících, aby si zatancoval se všemi 
děvčaty, a pak ho nenápadně zase 
odvedla. Nakonec všichni, i obslu-
hující mezi sebou i  s  námi. Hotel 
byl překvapen, že to ještě nezažil. 
Bujaře se tleskalo a smálo. Ani hu-
debníci nechtěli tak krásný večer 
ukončit. No, takoví jsme byli.

Cestou k domovu jsme hodno-
tili, jako vždy. Tentokrát za všechny 
promluvil jeden účastník, že se lí-
bilo, že byli moc spokojeni, že dě-
kují a že p. vedoucí dokázala sjed-
nat možné i  nemožné. Dobrou 
cenu na pobyt a  připravila krás-
nou historii. A hodnocení paní ve-
doucí? Že takový povznášející tý-
den ve společnosti dobrých přátel 
nezažila…

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR HARRACHOV

Je nám líto, že řada seniorů, 
zvláště těch již singl, nevyuží-
vá našich speciálních rekrea-
cí v  pěkných a  nenáročných 
lokalitách ČR, s pěkným uby-
továním a pochutinami, které 
se tak dobře doma neuvaří. 
Jste při těchto pobytech stále 
mezi lidmi a máte čas se sta-
rat jen o  sebe, připadá vám 
pak, že čas vůbec neutíká 
a že život je krásný. Byli jsme 
na jaře, a protože byl velký zá-
jem, zopakovali jsme.
Proto jsme již objednali pobyt 
v příštím roce v měsíci květnu, 
od 1. do 8. 5. 2018. Zveme sr-
dečně všechny z Libuše a Pís-
nice, vždyť my, senioři, si to 
za celoživotní práci pro spo-
lečnost i  pro rodinu zaslouží-
me. Domluvena je dobrá cena 
a autobus tam a zpět. Srdečně 
zveme.

Za Klub Senior  
Zdena Prchlíková

chtěla ochutnat jídlo (nudlo-
vou polévku, rybí omáčku, psí 
maso).

Z knihy Zuzky L.: Zaujalo mě, 
že pán, který celý program uvá-
děl, procestoval spoustu zemí. 
Dostal se k cestování přes svou 
ženu, která je učitelkou a chtěla 
děti seznámit se světem zábav-
nější formou. Chtěla bych se 
tam taky podívat, protože mě 
tam láká spousta míst a  levné 
ceny věcí. Lidé se tam živí z vel-
ké části rýží. K oslavám se často 
nabízí vyhlášené psí maso.

Z knihy Kristíka K.: Ve Vietna-
mu má skoro každý dospělý člo-
věk motorku. Občas v  rodině 
mají víc motorek než lidí.

Státní čtyřleté a osmileté

GYMNÁZIUM 
PÍSNICKÁ

zve na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 7. 12. 2017
středa 17. 1. 2018

vždy 15:30–17:30 hodin

BUS 189∙197 stanice Cílkova
106∙121∙139∙196 stanice Novodvorská

e-mail: info@gpisnicka.cz,  
tel.: 777 199 562

www.gpisnicka.cz

in
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2. ročník charitativní pomoci
DĚTI ze ZŠ Meteorologická
DĚTEM z Dětského centra

POMOZTE 
PŘISPĚT 

ve dnech 6. 12. 2017  
až 6. 1. 2018

v ZŠ Meteorologická

DOBROVOLNÝM 
HMOTNÝM DAREM 

Dětskému centru  
při fakultní Thomayerově 
nemocnici v Praze 4 – Krči

Dary budou shromažďová-
ny v recepci ZŠ

Hygienické potřeby: Tuhá 
a tekutá mýdla, dětský šampón, 
pěna do koupele, jednorázové 
žínky, vlhčené ubrousky, pleny 

Dětská prostěradla:  
70 x 140 cm

Na oslavy narozenin: „párty“ 
věci – papírové tácky, kelímky, 

brčka, čepičky...
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V prvním listopadovém ví-
kendu hostil Klub Junior me-
zinárodní setkání aktivních 
členů klubů aikidó – cviče-
ní předávaného tibetskými 
mnichy, které se do dnešních 
dnů aktivně cvičí v mnoha 
japonských klášterech.

Letošní mezinárodní setkání, 
které organizátoři pojali jako ote-
vřenou stáž s  možností účasti ne-
jen domácích ale též zahraničních 
zájemců z  řad odborné veřejnos-
ti za přítomnosti diváků z řad laic-
ké veřejnosti, proběhlo za velmi 
nepříznivých klimatických podmí-

nek. Přesto se neslo v duchu skvě-
lé atmosféry a dobré nálady a také 
– a  to především − v  režimu usi-
lovného cvičení, které nezhatil ani 
nepřetržitý déšť! Ačkoli domácí 
publikum má ještě své rezervy, za-
hraniční hosté tuto akci stále více 
vyhledávají. Na letošní podzimní 
ročník přijeli dva účastníci z Vídně, 
tři z Norimberku, dva ze švýcarské-
ho Balerna a jeden účastník z Ber-
lína. Zázemí a  krajinné prostředí 
naší městské části všechny zúčast-
něné upřímně nadchlo a již nyní se 
těší na příští ročník.

LK
Foto: RNDr. Michal Hájek

KLUB JUNIOR
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ AIKIDÓ V PÍSNICI

Libušský tým se 22. října 
zúčastnil prvního turnaje 
dětské interkrosové ligy se-
zóny 2017/18. Oproti mi-
nulému školnímu roku, kdy 
jsme se vůbec poprvé za-
psali do soutěže, jsme přije-
li v početnější sestavě a vy-
baveni novými dresy.

Konečně jsme mohli v klidu hrát 
a neřešit lepení čísel z  leukoplas-
ti, která nám po zpocení z  triček 
vždy odpadávala. Sehrávání nové-
ho týmu, složeného z dětí z lakro-
sových kroužků probíhajících pod 
T. J. Sokol – Libuš a ZŠ Meteorolo-
gická, bylo velkou výzvou. Na za-
čátek sezóny jsme utržili 2 prohry 
(s  týmem Malešice 4:9 a Zbraslav 
6:7), vyhráli jsme nad týmem Slu-
nečnice (7:6).

Druhý turnaj se konal 12. listo-
padu a absolvovali jsme jej v po-
loviční sestavě z  důvodů vysoké 
nemocnosti dětí. Výsledky byly 

obdobné − prohra s  Malešicemi 
7:17, se Zbraslaví 6:9 a drtivá vý-
hra nad Slunečnicí 11:1.

Dva naši hráči – Ondřej a  Voj-
těch Šilarovi − přešli do katego-
rie starších a  zatím letos hrají za 
LC Jižní Město. Rádi bychom v bu-
doucnu utvořili i libušský tým star-
ších dětí. Za podporu nového vy-
bavení děkujeme MČ Praha-Libuš.

Lívia Šavelková
Foto: Lívia Šavelková

ZAČALA INTERKROSOVÁ SEZÓNA

 Foto týmu U-9 zleva:  
Sophia Lodinová (brankářka – 1M), 

Nicolas Lodin (1M), Tomáš Dvořák (2. B), 
Jan Kneissl (1M), Jindřich Harvan (2M), 

Pavel Podzemský, Tadeáš Pelka (1M), 
Matěj Šavelka, Jindřich Jaroš (1M), 

Vojtěch Vosáhlo (2M), Marek  
Lukáš (4. C), Jindřich Vosáhlo (1M), 

Jakub Šavelka (1M).

 Takhle jsme začínali (duben 2017).

Tělocvičná jednota Sokol Li-
buš srdečně zve děti všech 
věkových kategorií a jejich 
doprovod do libušské soko-
lovny v sobotu 9. prosince 
od 9:00 do 13:00 hodin.

V  rámci čtyřhodinového bloku 
si můžete ve spolupráci se cvičite-
li individuálně zasportovat a zatré-
novat nebo se připojit k  vedeným 
aktivitám pro starší, mladší i nej-

menší děti. Zázemí plně vybavené 
tělocvičny nabízí gymnastické nářa-
dí a náčiní, sportovní pomůcky pro 
míčové hry a sálové sporty, moder-
ní pomůcky pro zdravotní cvičení a 
rehabilitaci, dětské herní prvky z al-
ternativních materiálů.

Upozornění:
– děti ve věku 0–15 let – členo-

vé Sokola – vstup pouze s  do-
provodem nebo s podepsanou 

zodpovědností od rodičů / zá-
konných zástupců

– děti ve věku 0–15 let – nečlenové 
Sokola – vstup pouze s doprovo-
dem dospělé osoby

Vstupné:
– 1 pár / 1 doprovod + 1−2 děti / 

alespoň 1 člen T. J. = 150 Kč // 
nečlenové = 180 Kč

– rodina / 2 doprovody + 1−3 
děti / alespoň 1 člen T. J. = 200 

Kč // nečlenové = 230 Kč
– 1 dítě samostatně / člen T. J. / 

věk 6+ / s podepsanou zodpo-
vědností od rodičů / zákonných 
zástupců = 80 Kč // sourozenci / 
alespoň 1 člen T. J. = 120 Kč
Další informace na www.sokolli-

bus.cz, tel.: 261 912 456 od 8 do 
12 hodin nebo 723 502 191.

Těší se na Vás cvičitelé  
T. J. Sokol Libuš.

T. J. SOKOL LIBUŠ
SOBOTNÍ RODINNÉ SPORTOVÁNÍ
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Předseda Senátu Parlamentu 
České republiky vyhlásil vol-
bu prezidenta České repub-
liky svým rozhodnutím pub-
likovaným ve Sbírce zákonů 
pod č. 275/2017 Sb., s datem 
rozeslání dne 28. srpna 2017.

Volba se koná ve dvou dnech, 
a to v pátek 12. ledna 2018 
od 14:00 do 22:00 hodin 
a sobotu 13. ledna 2018 od 
8:00 do 14:00 hodin (případ-
né druhé kolo ve dnech 26. 
a 27. ledna 2018).

– Voličem je státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den 
volby prezidenta dosáhl věku nej-
méně 18 let. Ve druhém kole vol-
by může volit i občan, který ales-
poň druhý den konání druhého 
kola volby dosáhl věku 18 let.

– Nevznikla u něj překážka ve výko-
nu volebního práva.

– Hlasuje na voličský průkaz.
K  volbám je potřeba platný ob-

čanský průkaz, nebo platný cestovní, 
diplomatický nebo služební pas Čes-
ké republiky anebo cestovní průkaz. 
Neplatné OP a CD se mohou vymě-
nit např. na odboru evidence obyva-
tel a osobních dokladů Úřadu měst-
ské části Praha 12, Cílkova 976/7, 
Praha 4.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Volič, který se nebude zdržovat 
v  době volby prezidenta ve dnech 
12. a  13. 1. 2018 (případné druhé 
kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018) 
ve volebním okrsku v  místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat na 
voličský průkaz v  jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území ČR nebo 
ve zvláštním volebním okrsku v  za-
hraničí.

Volič může ode dne vyhlášení 
voleb požádat o  vydání voličského 
průkazu, a  to osobně, nebo písem-
ně s  úředně ověřeným podpisem 
na odboru správním a školství ÚMČ 
Praha-Libuš, K Lukám 664/1, Praha 4 

– Libuš, nebo v  elektronické podo-
bě zaslané prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 5. 1. 2018 – 
písemná žádost, do 10. 1. 2018 – 
do 16:00 hodin − osobně.

Po tomto datu žádost nebude vy-
řízena.

Úřad MČ Praha-Libuš bude vy-
dávat voličský průkaz od 28. 12. 
2017
– buď osobně na odboru správním 

a školství Úřadu městské části, Pra-
ha-Libuš, K Lukám 664/1; 

– osobě, která se prokáže plnou 
mocí s  ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského 
průkazu;

– nebo zašle písemně, na uvede-
nou adresu žadatele.
Bližší informace na odboru správ-

ním a školství tel.: 244 021 421 – 23. 
Zájemci, kteří mají zájem o  práci 

v okrskové volební komisi se mohou 
hlásit osobně na odboru správním 
a školství ÚMČ Praha-Libuš nebo te-
lefonicky na tel. čísle: 244 021 421 – 
23. 

OZNÁMENÍ O POČTU A SÍDLE 
VOLEBNÍCH OKRSKŮ

Starosta městské části Praha-Li-
buš na základě § 14 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 275/2012 Sb., o  volbě 
prezidenta republiky a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o  volbě pre-
zidenta republiky), ve znění pozděj-
ších předpisů, oznamuje:

volbu prezidenta republiky, 
která se uskuteční ve dnech 12. 
ledna 2018 od 14:00 do 22:00 
hod. a  13. ledna 2018 od 8:00 
do 14:00 hod. (případné druhé 
kolo ve dnech 26. ledna a 27. led-
na 2018) v těchto šesti volebních 
okrscích:

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

Místem konání voleb v okrsku č. 
38002 (2) je volební místnost v Zá-
kladní 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 Klu-
bu Junior, ulice Na Okruhu čp. 
395/1, Praha 4 – Písnice.

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

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

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

OZNÁMENÍ  
O MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta městské části Praha-Libuš 
na základě § 34 odst. 1 písm. a) a § 
34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., 
o volbě prezidenta republiky a změ-
ně některých zákonů (zákon o volbě 
prezidenta republiky), ve znění poz-
dějších předpisů oznamuje:

Místem konání voleb:
– ve volebním okrsku č. 38001 

je volební místnost v  Základ-
ní škole Meteorologická, ulice 
Meteorologická čp. 181/2, Pra-
ha 4 − Libuš, pro voliče bydlící 
v  ulicích: K  Hájovně, K  Lesu, Ke 
Lhoteckému lesu, Libušská - k.ú. 
Libuš, Lojovická, Mirotická, No-
vodvorská, Ohrobecká, Přírodní, 
Smotlachova, Šatrova, U  Vodoje-
mu, U Zahrádkářské kolonie, Zbu-
dovská;

– ve volebním  okrsku č. 38002 
je volební místnost v  Základ-
ní škole s rozšířenou výukou ja-
zyků, ulice Ladislava Coňka čp. 
40/3, Praha 4 – Písnice, pro voli-
če bydlící v  ulicích: Bavorovská, 
Budilovská, Dubovická, Hoštická, 
Chvalšovická, Javorenská, K  Mej-
tu, 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, Olšovic-
ká, Ostruženská, Písnické Zahrady, 
Pramenná, Předenická, Putimská, 
Rohanovská, Sedlovická, Švihov-
ská, Těšovická, U  Jednoty, Úbis-
lavská, V  Kálku, V  Zákopech, Va-
covská, Velká Lada, Vídeňská, 
Vltavická, Zátoňská;

– ve volebním okrsku č. 38003 je 
volební místnost v   Klubu Juni-
or, 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, Zahrá-
decká - k.ú. Písnice a Zahrádecká - 
k.ú. Libuš;

– ve volebním okrsku č. 38005 je 
volební místnost v  ÚMČ Praha-
-Libuš, K Lukám čp. 664/1,  pro 
voliče bydlící v  ulicích: Brunelo-
va, Betáňská, Hvězdonická, Jirčan-
ská, K Děrám, K Lukám, K Novému 
sídlišti, Klokotská, Kolektivní, Ma-
šovická, Meteorologická, Na Mu-
silech, Na Šejdru, Nad Šejdrem, 
Okrová, Opařanská, Ostředecká, 
Provozní, Slavonická, Šátalská, U Li-
bušské sokolovny, U Líhní, V Bam-
bouskách, 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  Je-
zírku, K  Tůni, Lukešova, Mílová, 
Na Domovině, Na Jezerách, Na 
Močále, Paběnická, Předposled-
ní, Třebějická, U  Pejřárny, V  Hro-
bech, V Koutě, V Rohu, Vyšebrod-
ská, Zlatokorunská.

Libuš dne 9. 11. 2017
Mgr. Jiří Koubek,  

starosta městské části Praha-Libuš

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY
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SOCIÁLNÍ  POMOC   
− KONTAKTY

Koordinátora sociální pomoci je 
možné kontaktovat písemně po 
mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vránová, 
DiS. Na podatelně městské části 
nechávejte prosím uzavřené obálky 
s nápisem „k rukám paní Vránové“ 
a uvnitř nezapomeňte uvést jméno 
a kontakt na sebe, nejlépe telefon. 
Koordinátorka je na úřadě přítomna 
osobně každé úterý a středu v době 
od 9 do 12 hodin v místnosti Klubu 
Senior, K Lukám 664/1, v přízemí. 
Je lepší i na tuto dobu si domluvit 
schůzku po telefonu: 604 740 696 či 
e-mailu: koordinatorpomoci@praha-
libus.cz.

UPOZORNĚNÍ: V termínu 27. 12. 
2017 koordinátorka přítomna 
nebude. V době její nepřítomnosti, 
prosím, využívejte výše uvedený 
kontaktní telefon nebo e-mail.
Ke komunikaci ohledně obecných 
témat ze sociální oblasti byl zřízen 
sběrný e-mail Úřadu městské části 
Praha-Libuš, který obhospodařuje 
též koordinátorka sociální pomoci, 
ale kopie zaslaných e-mailů 
automaticky informují i zástupkyni 
starosty pro oblast sociální 
a vedoucí odboru správního 
a školství: socialno@praha-libus.cz. 
Zástupkyní starosty MČ Praha-
Libuš, která má v kompetenci 
oblast sociální, je paní Ing. Lenka 
Koudelková. Vedoucí odboru 
správního a školství ÚMČ Praha-Libuš 
je paní Šárka Fruncová Vlčková.

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Již podruhé hlavní měs-
to Praha finančně podpo-
řilo realizace aktivit místní 
Agendy 21 v oblasti zdraví 
a zdravého životního stylu.

Projekt Zdraví na Libuši a Písni-
ci se konal pod záštitou radního 
hl. m. Prahy pro oblast zdravotnic-
tví Ing. Radka Lacka.

Letošní projekt se skládal ze čtyř 
aktivit, které se konaly na podzim 
tohoto roku.

Pro žáky základních škol byl při-
praven vzdělávací program Den 
pro záchranu života, který naučil 
žáky ošetřit drobná poranění nebo 
zlomeniny, zastavit krvácení, resus-
citovat a mnoho dalšího. K dispo-
zici byl i plně vybavený sanitní vůz. 
Tohoto kurzu se zúčastnili všichni 
žáci našich základních škol.

Pro všechny generace se konal 
tradiční Den zdraví, který byl spo-
jen s Drakiádou. Akce účastníkům 
nabídla mnoho stanovišť týkají-

cích se zdraví a  zdravého životní-
ho stylu. Účastníci si mohli orien-
tačně nechat změřit tlak, množství 
tuku v těle či množství kosterního 
svalstva v těle. Ve speciálním auto-
busu probíhala konzultace s opti-
kem. K dispozici byl plně vybave-
ný sanitní vůz a kurz první pomoci. 
Dále zde byla stanoviště s nutrič-
ní poradnou, prevencí proti ra-
kovinám, ochutnávka fresh nápo-
jů a  rajské polévky. Akce nabídla 
i  workshopy pro děti či ukázku 
práce hasičů.

Pro seniory byl připraven spe- 
ciální Den zdraví pro seniory. 
V  Klubu Junior bylo pro seniory 
připraveno více než 10 stanovišť 
týkajících se zdraví, například mě-
ření hladiny cukru v  těle, sociální 
poradenství, trénink paměti.

Poslední aktivitou byly tři kurzy 
první pomoci. Účastníci se naučili, 
jak se zachovat v těžkých životních 
situacích a  jak poskytnout účinně 
a  včasně první pomoc. Součástí 

kurzu byl nácvik neodkladné re-
suscitace na  resuscitačních mo-
delech.

V říjnu tohoto roku hlavní město 
Praha vypsalo další výzvu na čer-
pání finančních prostředků v pro-
jektu místní Agendy 21 na oblast 

zdraví a  zdravého životního stylu. 
O  projektech v  příštím roce vás 
budeme informovat.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice,  
místní Agenda 21

ZDRAVÍ V LIBUŠI A PÍSNICI NAPŘÍČ GENERACEMI 2017

Pro skladový areál Dobronická 778, 
v Praze 4 – Kunraticích

HLEDÁME PRACOVNÍKA  
NA PRACOVNÍ POZICI VRÁTNÝ. 

Jedná se o směnný provoz,  
24 hod včetně svátků,  

sobot a nedělí.

Nástup možný od 1. 1. 2018  
nebo dle dohody.  

Vhodné i pro aktivní důchodce.

Práce na HPP nebo DPČ.

Bližší informace  
na tel.: 244 911 188.

STAVBA PRAHA družstvo

in
ze

rc
e

V Klubu Junior jsme měli 
12. října příležitost navští-
vit velmi zajímavý seminář 
navazujícímu na předcho-
zí, červnovou, přednášku 
o praktikách tzv. šmejdů. 
Tentokrát jsme měli mož-
nost poučit se: „Jak se brá-
nit manipulaci v mezilid-
ských vztazích“.

Seminář pořádala Česká asocia- 
ce pečovatelské služby za finanč-
ní podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy ve spolupráci s měst-
skou částí Praha-Libuš (v  rámci 

Programu na podporu vzdělávání 
seniorů na území hl. m. Prahy).

Na úvod jsme vyslechli přednáš-
ku o různých formách psychologic-
kého nátlaku a  manipulace, které 
je možno zažít jak uvnitř rodiny, tak 
i na různých úřadech nebo i v ordi-
nacích lékaře a nemocnicích. 

V  rodině je taková situace vždy 
více choulostivá, neboť člověk zde 
bývá velmi často silně citově vá-
zán. Vztah k  našim blízkým nás li-
mituje a  občas nám brání vyslovit 
svůj vlastní názor a být dostatečně 
asertivní. V  kruhu rodiny, v  kruhu 
svých dětí či vnoučat máme někdy 

tendenci své názory neprosazovat. 
Často pak ustupujeme pro klid v ro-
dině a například svůj čas poskytuje-
me bezmezně (hlídací babičky).

Na úřadech nebo i  v  obcho-
dech se občas setkáváme s  od-
tažitým přístupem, někdy až 
s  nevhodným chováním nebo 
oslovením. Zvláště pak senioři 
v nemocnicích či ordinacích bývají 
nevhodně oslovování („babi“). Je 
dobré, když rodina si při hospita-
lizaci seniora všímá i  toho, jakým 
způsobem se s  jejich příbuzným 
komunikuje. Někdy mohou pomo-
ci i přátelé, kteří jej navštěvují, a na 

nevhodné chování či oslovení mo-
hou upozornit.

V druhé části setkání jsme měli 
možnost vyzkoušet a  zafixovat si 
správné návyky chování a osvojit si 
komunikační dovednosti při prak-
tických simulacích. 

O přestávce jsme se občerstvi-
li kávou, čajem a zákuskem a také 
mezi sebou podebatovali o téma-
tu, protože připravený program 
nás všechny hluboce zaujal.

Zuzana Vránová, DiS.,  
koordinátorka pomoci  

za ÚMČ Praha-Libuš

OSVĚTA NEJEN PRO SENIORY

NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT, NAUČTE SE BRÁNIT! (2)
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MČ Praha-Libuš pro vás připra-
vuje již tradiční akci spojenou 
s lunárním novým rokem − Fes-
tival asijského lunárního roku 
a staročeského masopustu.

Termín lunárního nového roku 
v  našem kalendáři se každoročně 
mění, letos připadá zhruba na po-
lovinu února. Termín a  místo akce 
budou včas upřesněny na webo-
vých a  facebookových stránkách 
městské části Praha-Libuš a  na le-
tácích vyvěšených v  městské části 
před akcí.

Akce je pravidelně pořádána v rámci rea-
lizace projektu MČ Praha-Libuš na podpo-
ru integrace cizinců.

PŘIPRAVUJE SE

FESTIVAL ASIJSKÉHO 
LUNÁRNÍHO ROKU 
A STAROČESKÉHO 
MASOPUSTU

Česká školní inspekce při-
pravila pro ředitele škol uži-
tečný dokument „Prevence 
a postup při šetření a vyři-
zování stížností a podnětů“.

Jak se píše v  jeho úvodu: „Zá-
kladním smyslem tohoto metodic-
kého dokumentu je pomoci ředite-
lům a  ředitelkám škol a školských 
zařízení při šetření a vyřizování stíž-
ností a podnětů, které dostávají od 
žáků, jejich zákonných zástupců či 
jiných osob. Korektní a  úspěšné 
vyřešení stížnosti či podnětu již na 
úrovni školy vytváří prostor věno-
vat více času jejímu rozvoji a  zvy-
šování kvality vzdělávání na jedné 
straně a zároveň snižuje riziko po-
dání stížnosti České školní inspek-
ci na straně druhé. Prošetřování 
stížnosti ze strany České školní in-
spekce pak představuje velkou zá-
těž pro všechny dotčené aktéry, 
a  je tedy evidentní, že je vhodné 
přijímat taková opatření, která 
povedou k úspěšnému vyřešení 
situace již v samotném počátku, 
tedy na úrovni školy.“

Příklady stížností v působnosti ČŠI:

– Komunikace se zákonnými zá-
stupci. 

– Hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. 

– Zajištění bezpečnosti dětí a žáků. 
– Obsah školního řádu a školního 

vzdělávacího programu. 
– Vzdělávaní dětí a žáků se speciální-

mi vzdělávacími potřebami apod.

Kdo další se zabývá stížnostmi?

Zřizovatelé škol: Jsou oprávně-
ni prošetřovat a  vyřizovat stížnos-
ti směřující vůči školám a školským 
zařízením, které zřizují. 

Inspektoráty práce: Kontrolují do-
držování práv zaměstnanců a  po-
vinností zaměstnavatelů vyplývají-
cích z pracovněprávních vztahů. 

Úřad na ochranu osobních úda-
jů: Přijímá podněty a  stížnos-
ti na porušení zák. č. 101/2000 
Sb., o  ochraně osobních údajů 
a  o  změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a  in-
formuje o jejich vyřízení (stížnosti 
na zneužití osobních údajů). 

Krajské hygienické stanice: Vy-
konávají státní zdravotní dozor 
v oblasti ochrany veřejného zdraví 
(stížnosti na hygienické podmínky 
při vzdělávání).

Možnost konzultace  
na ÚMČ Praha-Libuš

MČ Praha-Libuš jako zřizova-
tel základních a  mateřských škol 
na svém území vnímá stížnost po-
danou kontrolním orgánům jako 
krajní řešení, když selžou všechny 
další pokusy o  komunikaci a  ná-
pravu se  školou nebo zřizovate-
lem. Jsou záležitosti, které jsou 
odstranitelné, a  zbytečné emoce 
nebo nedostatečná komunikace 
jsou často důvodem, proč nako-
nec k podání stížností dochází.

Abychom stížnostem přecháze-
li, rozhodli jsme se zavést konzul-
tační hodiny pro žáky a  rodiče. 
Nabízíme rodičům dětí a  žákům 
našich škol konzultační hodiny, 
kdy jsme připraveni konzultovat 
s  vámi vaše pochybnosti a  nejas-
nosti, ke kterým může v  průběhu 
vzdělávacího procesu dojít. Mů-
žeme vám také zprostředkovat 
setkání s  ředitelem školy na na-
šem úřadě s  účastí zástupce od-
boru správního a školství, na naší 
adrese: K Lukám 664, Praha-Libuš 
(levý boční vchod mateřské školy). 
V kanceláři, kde je vchod na ově-
řování, nás můžete navštívit kdy-
koli v  průběhu celého týdne, ně-
kdy jsme však mimo kancelář, je 

lepší nám tedy předem zavolat. 
Každé pondělí od 16:00 hodin 
do 17:30 hodin můžete přijít 
i  bez předchozího telefonické-
ho objednání a naši zaměstnanci 
se vám budou věnovat. 

Ing. Šárka Fruncová Vlčková,  
vedoucí odboru správního  

a školství, ÚMČ Praha-Libuš

STÍŽNOST ŠKOLNÍ INSPEKCI JAKO KRAJNÍ ŘEŠENÍ, 
NEJPRVE VYUŽIJTE MOŽNOSTI KONZULTACÍ

MOŽNOST KONZULTACÍ  
TÉMAT TÝKAJÍCÍCH SE MA-
TEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL NA ÚMČ PRAHA-LIBUŠ

Kontakt pro objednání na 
konzultační hodiny pro žáky 
a rodiče mateřských a zá-
kladních škol zřizovaných 
městskou částí Praha-Libuš: 

Bc. Alena Jechová
referentka odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš
jechova@praha-libus.cz
Tel.: 244 021 429, 734 613 114 
Odloučené pracoviště:
K Lukám 664, Praha-Libuš 
(levý boční vchod mateřské 
školy)

Již přes dva 
roky sledu-
je česká ve-
řejnost stále 
intenzívnější 
debatu o od-
měňování pe-
dagogů v českém škol-
ství. Mnozí si přitom 
uvědomují, že toto je 
jen přirozené vyústě-
ní víceletého procesu, 
jež se bezprostředně 
týká proměny českého 
školství, které už před 
celou jednou generací 
vstoupilo do 21. století.

Opravdu vstoupilo? Jaká je 
dnešní podoba českého škol-
ství? Ve velmi náročné, dy-
namické a  proměnlivé době, 
která mnohé požaduje, ale 
mnohé také nabízí: zmiňova-
nou rychlost, dynamiku – sou-
časně ale také: partnerství, 
sdílení, otevřenost.

Otevřenost ve vzdělávání 

je „…příležitost, jak zpří-
stupnit vzdělávací obsah 
všem bez rozdílu…“, uvá-
dí na svých internetových 
stránkách vzdělávací spo-
lečnost EDUin, o. p. s., 

která již od roku 2010 patřila 
a  i  dnes patří k  předním ini-
ciátorům požadavků na zlep-
šování kvality českých škol. Za 
cíl si klade informovat širokou 
veřejnost a  současně nabízet 
k zamyšlení úvahy o proměně 
českého školství ve smyslu ce-
lonárodním, ale též regionál-
ním a městském.

Před rokem proběhla v naší 
zemi kampaň „Česko mlu-
ví o  vzdělávání“, již iniciovala 
zmíněná o. p. s. EDUin. Jejím 
smyslem bylo zajištění skuteč-
né stability vzdělávací politiky 
v ČR tak, aby se tato neměni-
la vždy s příchodem každého 
nového ministra či ministryně 
školství.

V  půli uplynulého měsíce 

listopadu zorganizovala tato 
společnost již druhý ročník 
konference v  rámci projek-
tu Města vzdělávání, jíž se zú-
častnila i  naše městská část. 
Na programu bylo vedle mno-
ha zajímavých témat také vy-
stoupení ředitele České škol-
ní inspekce, jenž na základě 
statistických dat ČR a  dalších 
evropských zemí seznámil pří-
tomné s výsledky šetření ma-
tematických, přírodovědných 
a  jazykových znalostí našich 
žáků a  studentů ve smyslu 
možného zkvalitňování výuky 
při současném zapojení dal-
ších spolupracujících subjek-
tů regionálního školství.

Pro zájemce více info na: 
www.EDUin/Informační cent-
rum vzdělávání.cz.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělává-
ní, školství a tělovýchovy

MĚSTA VZDĚLÁVÁNÍ
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Vážení přátelé, je zde opět 
prosinec, měsíc našimi 
předky nazývaný dle pra-
sečích zabíjaček, jinde vět-
šinou odvozeninou od la-
tinské číslovky „decem“ (= 
10), označující kdysi v Římě 
10. měsíc roku, když ten 
tam ještě začínal jarem. 
Výjimkou jsou, kromě nás, 
jako obvykle Poláci, kteří 
pro něj mají vlastní výraz 
„grudzien“.

1. 12. slaví Ivy, 2. 12. Blanky. Dů-
ležitým svátkem je již odedávna 
4. 12., kdy je Barbory. Na historii 
oslav sv. Barbory, i s ní za časů cí-
saře Maximiána popravené Julia-
ny, jsme se zaměřili před rokem, 
takže pospěšme dále. 5. 12. pře-
jeme Jitkám a  večer chodí s  dár-
ky Mikuláš (většinou i  s  nějakým 
tím čertem a  andílkem), ale na 
to nás jistě naše děti či vnoučata 
nenechají zapomenout… Svátek 
se slaví na památku oblíbeného 

a  štědrostí proslaveného biskupa 
Mikuláše (15. 3. 270 – 6. 12. 343), 
působícího v Myře, nacházející se 
nyní v Turecku. 10. 12. slaví Julie, 
11. 12. Dany, 12. 12. Simony a ten-
to den se tradičně slaví i další pří-
ležitosti, ty církevní jsou hned dvě: 
jednak připomínka sv. Jany Fran-
tišky de Chantal a  především vý-
ročí prvního zjevení Panny Marie 
z mexického Guadelupe.

Jedná se o  velmi význam-
nou událost, slavenou (dokonce 
i u nás) od 16. stol., kdy se 15. 12. 
1531 událo, a to nejen pro křesťa-
ny, ale i ty, kteří jsou osloveni vším 
záhadným, tajuplným, něco vý-
znamného. Jak? Ten den šel sot-
va pokřtěný Azték (od dobytí Me-
xika španělskými conquistadory 
v čele s Hernánem Cortésem uply-
nulo stěží 10 let), 58letý Cuauhtla-
toatzin, přejmenovaný Španěly na 
Juan Diego, z vesnice Tulpetlac do 
kostela v  městě Mexiku (vznikají-
cím na troskách bývalého Tenoch-
titlánu). Z  vrcholu kopce Tepe- 

yac ho oslovilo zjevení krásné bílé 
paní (ve které poznal Pannu Marii), 
která chtěla vyřídit vzkaz španěl-
ským duchovním, že si na onom 
místě přeje kostel. Do Mexika krát-
ce předtím přijel sám biskup Juan 
de Zumarraga, který indiána sice 
vyslechl, ale neuvěřil mu a  nere-
agoval. Situace se za několik týd-
nů opakovala a biskup požadoval 
důkaz. Když tuto žádost při dalším 
setkání Azték předal zjevení, do-
stal pokyn přijít nazítří v přikrývce 
(tilmě). Paní mu pak ukázala na zá-
hon rozkvetlých květin (v  předja-
ří šlo též o zázrak) a přikázala mu 
je natrhat, zabalit do tilmy a určitě 
nerozbalovat, až přímo před bis-
kupem. To se stalo a k úžasu bis-
kupa i  všech okolo se tehdy pod 
květinami objevil obraz, který je 
od té doby uctívaný a o jeho pra-
vosti není pochyb. Chrám byl po-
staven. To není vše! Od r. 1951 je 
obraz často vědecky zkoumán – 
jak materiál (listy agáve), který je 
stále v dobrém stavu, ačkoliv jeho 

životnost bývá 20, nejvýše 40 let, 
tak technika obrazu, který nevznikl 
žádnými barvami, ale podle zkou-
šek jakýmsi fotografickým proce-
sem. Při velkém zvětšení se přišlo 
na to, že v  miniaturním odlesku 
v očích obrazu Panny Marie je za-
chycena skupinka několika osob. 
Jedná se nepochybně o  scénu 
okamžiku rozbalování přikrývky, 
protože tam jsou příslušné osoby 
jako náš Azték, překladatel, kněží 
i biskup jasně patrní. Taková udá-
lost jistě stojí za připomenutí.

Dále už můžeme jen telegrafic-
ky: 13. 12. Lucie, 18. 12. Miloslav, 
20. 12. Dagmar, 21. 12. Natálie. 
A už jsou zde Vánoce, na které se 
podrobněji zaměříme někdy příš-
tě. Na Štědrý den slaví i  Adam 
a Eva, 26. 12. Štěpán, 30. 12. Da-
vid a na Silvestra snad nezapome-
neme. Všem čtenářům přejeme 
krásné Vánoce, a upřímné: Všech-
no nejlepší do roku 2018!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − PROSINEC

V květnu 2017 otevře-
la nezisková organizace 
South East Asia – liaison, 
z. s., v Praze-Libuši rodin-
né komunitní česko-viet-
namské centrum, a to pod 
záštitou MČ Praha-Libuš 
a za organizační podpory 
MŠ K Lukám.

Zúčastnily se ho již také dal-
ší školy v regionu. V rámci tohoto 
centra nabízíme rodičům a dětem 
workshopy pro rodiče tlumoče-
né do vietnamštiny na nejrůznější 
témata: zdravotnická péče, první 
pomoc, péče o malé děti, krizové 
situace v rodině, výchova a vzdělá-
vání dětí a mládeže, pobyt v ČR, vý-
uka vietnamštiny pro děti, interkul-
turní práce a další. Dále jezdíme na 
celodenní výlety pro děti a rodiče, 
poznávací a  zážitkové výlety pro 
rodiče s  dětmi různého věku do 
destinací: Praha, Český Kras, Český 
Krumlov, Farma Blaník apod.

Organizujeme exkurze pro 
rodiče do mateřských nebo zá-
kladních škol, multikulturní od-
poledne s  uměleckým celove-
černím pořadem, konzultace 
pro rodiče v oblasti zdravotnic-
tví, psychologie, psychiatrie, 
pedagogiky, sociologie, práva, 
ekonomie, nacvičujeme divadlo 
fórum. Děti s rodiči nebo učiteli 
si pod vedením zkušeného lek-
tora připraví vlastní divadelní 
představení s interaktivním vstu-
pem diváků.

CO PŘESNĚ CENTRUM NABÍZÍ

Jsme k dispozici školám, škol-
kám, pedagogům, rodičům a je-
jich dětem na pomoc se zvlá-
dáním integrace cizinců do 
společnosti. Konkrétním dětem 
a  rodičům mohou být k  užitku 
především individuální konzul-
tace a pomoc odborníků. Máte-li 
zájem zjistit více o službách cen-

tra, neváhejte zavolat a  dozvě-
dět se, jak můžeme pomoci prá-
vě vám. V  neposlední řadě jsou 
v centru k dispozici prostory pro 
využití po předchozí domluvě 
pro komunitní potřeby.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY

V současné době hledáme ty, 
kteří by měli zájem sedávat pravi-
delně dle domluvy u čaje či kávy 
s vietnamským rodičem a konver-
zovali by s ním v češtině, procvi-
čovali tak jeho jazykové doved-
nosti, a  to za drobnou odměnu. 
Zájemci se mohou hlásit o  další 
informace o  projektu nebo kon-
krétně o  konverzaci češtiny na 
telefonním čísle: 601 310  001, 
nebo na e-mailu: jkocourek@
klubhanoi.cz. Projekt bude reali-
zován do konce roku 2018.

Jiří Kocourek
Foto: archiv organizace SEA-L

Projekt reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000207
Podporujeme společné chvíle volného času, vzájemné diskuze a získávání zkušeností v různých oblastech mezi různými generacemi a různými kulturami.

INTERKULTURNÍ RODINNÉ KOMUNITNÍ  
ČESKO-VIETNAMSKÉ CENTRUM PRAHA-LIBUŠ
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Jirko, dneska jsem objevila 
stránky Jiřího Brixiho, básní-
ka, recenzenta a publicisty. 
A s mrazením v zádech jsem čet-
la o tvých láskách a tak. Co nám 
k tomu řekneš, ty tajnůstkáři…?! 

No, jsou to moje stránky. Já jsem 
totiž jako malý kluk byl vzácně neši-
kovný, neobratný a obtloustlý a sty-
děl jsem se za to, ve sportu jsem 
nebyl konkurenceschopný, ale na 
vycházkách s družinou jsem byl ob-
líbený vypravěč uhozených pohá-
dek. Tak jsem se vrhl na čtení a psa-
ní. Už jako druhák či třeťák jsem si 
přečetl v  Mateřídoušce básničku: 
Prosil mě vrabeček / o jeden drobe-
ček / Dal jsem mu dva a hned / bylo 
tu vrabců pět / Než jsem jim třetí 
dal / holub je odehnal. (Bylo před 
těmi lety ještě i v Praze mnohem víc 
vrabců než holubů.) A řekl jsem si, 
že tohle bych taky chtěl umět. A tak 
jsem se cvičil v psaní básniček a na 
gymnáziu jsem vyhrával literární 
soutěže v  poezii, až už mi to bylo 
trapné a zúčastnil jsem se prozaic-
ké části. A  vyhrál jsem taky. Verše 
jsem psát nikdy nepřestal, jenom je 
tak nesypu z rukávu jako za mlada. 
A jsem lyrik a měl-li bych se kriticky 
zařadit, lyrik, společenský a milost-
ný. Protože ženský prvek byl pro 
mne (a  je dodnes) zahalen jakým-
si nasládlým tajemstvím a já pořád 
naivně doufám, že se mi ho jednou 
podaří úplně rozluštit...

A navíc ty otázky sumíruju 
17. listopadu 2017, co ty na to?

Nebyl to jen A. C. Clarke, kdo 
řekl, že politika je uměním možné-
ho, ale já jsem si to pamatoval od 
něj a  snažil jsem se politice vyhý-
bat. Jenže ono to za toho bolševi-
ka tak úplně nešlo. V tom roce 1989 
mě nutili odevzdat přihlášku do ko-
munistické strany, do které jsem by-
tostně nechtěl, a tak jsem podepsal 
Několik vět, že se jim ty informace 
někde sejdou a dají mi pokoj. A ne-
byl jsem nikdy žádný hrdina. Strach 
jsem sice neměl, ale pocit to pro 
mladého otce rodiny dobrý nebyl. 
Informace se jim asi nesešly, ale 
hlavně, než to všechno nějak do-
padlo, přišel listopadový převrat. 
Chodil jsem denně demonstrovat 
na Václavák a neměl jsem pocit, že 
by to bylo úplně spontánní. A  na 
Letnou jsem už nešel. Tečkou za 

mou „revoluční“ činností byla prá-
ce v modřanské volební komisi při 
prvních tzv. svobodných volbách. 
Ale v každém případě mi ten pře-
vrat přinesl nové možnosti – viděl 
jsem kus světa a začal publikovat.

Jak dlouho bydlíš v Písnici? Máš 
tady rodinné kořeny?

Na zdejším sídliši bydlíme 31. 
rok, tedy jsme skoro starousedlíci. 
A co se toho usedlictví týče – děda 
Josef Brixi byl rodák ze staré Písni-
ce, ale to mi otec řekl až krátce před 
smrtí, takže když jsem dostal na Pís-
nici byt, věděl jsem jen, že je to ně-
kde za Krčí. Ale ti Brixiovi, co na sta-
ré Písnici snad ještě bydlí, jsou zcela 
jistě nějaká poztrácená přízeň...

Libušské virtuální knihkupectví 
má v tomhle čísle už 134. vy-
dání. Která knížka z něj je tvoje 
nejmilejší? 

Tak té své nejmilejší jsem věnoval 
sté pokračování virtuálního knihku-
pectví. Je to Medvídek Pú, ten Ala-
na Alexandra Milneho, ten jedi-
nečný pohodový a  výchovný střet 
charakterů v takřka bájném Stokor-
covém lese. V žádném případě ten 
zkomercionalizovaný disneyovský, 
už proto že tam je ten les Stoakro-
vý. Ale aspoň mi to pomohlo opra-
vit mé dětské přesvědčení, že ten 
stokorec je nějaký anglický strom. 

Je to ta, kterou máš vůbec nej-
radši i v životě? Pokud ne, tak 
kterou, nebo spíš které… auto-
ry, žánry? A proč?

Kromě toho medvěda mám rád 
(asi je mi nejblíž) Kurta Vonneguta 
jr. pro jeho vypravěčský styl a neo-
hraničitelnou fantazii a  vůbec ang-
losaskou sci-fi literaturu klasického 
formátu (Bradbury, Asimov), často 
se vracím k Bulgakovovi a Čechovo-
vým hrám. Mou životní literární lás-
kou je patafyzika a také Jarryho Nad-
samec, z  českých autorů nejraději 
čtu Poláčka, Hrabala, Fukse a Škvo-
reckého, ze světové poezie Francou-
ze – Villona, Préverta – a Poeova Ha-
vrana, přesněji Krkavce, kterého už 
asi deset let marně překládám, au-
tory beat generation a z české pezie 
jsou mi nejmilejší Viktor Dyk, Fran-
tišek Gellner, Jiří Orten, Ivan Blatný, 
Josef Kainar, Oldřich Wenzl a  pře-
devším František Halas.

Které knihy a proč milovals 
v dětství ty a které tvoje děti?

Julia Verna a  Arthura Ranso-
ma. Jejich knihy jsem schraňoval 
pro své děti a  ti nevděčníci četli: 
syn Foglara (ke kterému jsem se já 
dostal až ve 13, a to už bylo poz-
dě) a  o  dost mladší dcera Harry-
ho Pottera. Děti jsem ve výběru li-
teratury v  podstatě neovlivňoval, 
jsa uspokojen tím, že čtou a nes-
ledují jen audovizuální média, 
a přesvědčen o tom, že jako inteli-
gentní a slušně vychované děti se 
v  literatuře zorientují a  já bych je 
svým „stařeckým moudrem“ zby-
tečně mátl...

Vystudovals knihovnictví. Kde? 
Proč právě to? Co to bylo za pří-
běh na prahu dospělosti? 

Studium knihovnictví byl vý-
chod z  nouze. Nedostal jsem se 
po maturitě na vysokou školu, ne-
chtěl jsem jít na vojnu, tak jsem 
se dal na pomaturitní studium 
knihovnictví. Hodnotím dnes ty 
dva roky na nástavbě jako nejkrás-
nější roky svého mládí, byť v blbé 
době (1974−76). Studia jsem do-
končil s  přesvědčením, že nikdy 
nechci pracovat v knihovně...

Jaké byly pak tvoje knihovnické 
životní peripetie?

Na té dvouleté prezenční služ-
bě jsem se stejně ocitl a  do-
stal jsem tam do správy nejen 
sklad výstrojního materiálu, ale 
i  knihovnu. Jako jeden z  mála 
jsem měl skutečně svůj prostor, 
který mě spolehlivě chránil proti 
černobaronovské blbosti. A  pro-
tože hlavním denním zaměst-
náním u  mého druhosledové-
ho útvaru ve slovenských horách 
byly krumpáče a  lopaty, pocho-
pil jsem, že bych měl vystudovat 
vysokou školu. Tak jsem se při-
hlásil ke studiu na Filosofické fa-
kultě UK. Absolvoval jsem obor 
vědecké informace a  knihov-
nictví v  roce 1982 a  od té doby 
jsem prošel několika více méně 
knihovnickými institucemi a  teď 
svou profesionální kariéru zakon-
čuji v Parlamentní knihovně.

Život ti připravil těžkou zkouš-
ku v podobě dlouhá léta trvající 
nemoci, která ti omezuje hyb-

nost těla a kterou zatím nelze 
vyléčit. Nikdy jsem tě neslyšela 
zanaříkat. Dokázali jste (s tvojí 
ženou Květou) úspěšně vycho-
vat děti a stále pracuješ. Jak to 
děláš, že se s nemocí tak stateč-
ně vyrovnáváš? A ještě trochu 
dál: Co ti ta nemoc dává?

Mně to tak nepřijde. Každý si 
s  sebou nese svůj kříž v  osudu, 
který by měl naplnit. Možná je můj 
kříž trochu těžší, možná mně víc 
ubývají síly, ale na to, abych si zou-
fal, jsem moc velkej frajer... Takže 
mi ta nemoc paradoxně dává sílu 
se s ní vyrovnat.

Myslíš, že pořád platí, že pod 
vánočním stromečkem by ne-
měla chybět kniha? 

Osobně neznám krásnější dá-
rek, než je pěkně zabalená, slič-
ná a  novotou vonící kniha, kte-
rá v  sobě obsahuje pro každého 
jeho nový svět, nové dobrodruž-
ství či novou lásku.

Ty letos nějaké knihy daruješ?
Moji nebozí rodiče mi říkali, 

abych nekupoval knihy, že z  toho 
jednou budu nešťastnej. Pochopil 
jsem to pozdě a při vzpomínce na 
mé rodiče jsem doma dohodl, že 
knih máme dost a  že nové si bu-
deme leda půjčovat. Ale jsou také 
výjimečné dny, ve kterých se do-
hody nemusí dodržet...

Co si přeješ k Vánocům? 
Tak to mám letos přesně vymy-

šleno – přeji si CD Vinárna U  pa-
vouka, protože v téhle virtuální (to 
slovo se tehdy ještě nepoužívalo) 
rozhlasové nealkoholické vinárně 
se narodil největší Čech Jára Ci-
mrman a vlastně velký kus součas-
né české kultury.

A co bys přál Libuši a Písnici, 
nám všem, do nového roku? 

Tak Libuši a  Písnici klidný život 
a  nedeveloperský rozvoj a  lidem 
tady kromě toho obligátního přá-
ní zdraví a  spokojenosti posílám 
svou letošní novoročenku:

Hlavně, abychom nezažili
zbytečné bolesti a pláče
a na své cestě nepotkali
žalobníky a udavače.

Ptala se Hana Kolářová

ROZHOVOR: KDO JE LIBUŠSKÝ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPEC?

Vánoční přání dětem z  19 
dětských domovů z  celé Čes-
ké republiky je možné dát od 
20. listopadu do 17. prosince 
u Stromu splněných přání.

Vánoční strom je umístěn 
u hlavního vstupu do nákupní-
ho centra Novodvorská Plaza. 

Dárce si může přání vybrat na 
základě Dopisu Ježíškovi, který 
všechny děti zaslaly do nezis-
kové organizace Dejme dětem 
šanci. Organizace, jež sídlí na Li-
buši, již 6. rokem zajišťuje inter-
netovou podobu tohoto pro-
jektu. Na webových stránkách 

www.stromsplnenychprani.cz 
je od 11. 11. do 12. 12. možné 
plnit vánoční přání 1 123 dětem 
z 37 dětských domovů.

Tisková zpráva  
o. p. s. Dejme dětem šanci,  

zkráceno (red)

STROM  
SPLNĚNÝCH  

PŘÁNÍ
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VÁNOČNÍ

Můžeme se leckde dočíst, že Vá-
noce jsou charakteristické poetic-
kým půvabem, pohádkami a shle-
dáváními. Doufám, že to tak ještě 
cítíme, že když jsme odolali Dědo-
vi Mrázovi, nedáme si vzít svého 
Ježíška nějakým Santa Clausem, 
a  že na nás bude vánoční atmo-
sféra stále působit tím poetickým 
křesťanským kouzlem, jak to lze 
nalézt zejména ve starší literatuře.

Suplovala nám jeden čas na zá-
kladní škole češtinu stařičká paní 
učitelka Nováková. A vždycky před 
velkými svátky, o kterých se tehdy 
tajilo, že jsou křesťanské, jsme si 
četli z  Babičky Boženy Němcové 
a  tehdy jsem pochopil i  nepopi-
ratelný půvab toho zprofanované-
ho klasického díla... Spisovatelka 
v  něm idylicky vylíčila také život 
venkovského lidu první poloviny 
19.  století během všech ročních 
období a  popsala lidové zvyky, 
tradice a slavnosti, včetně prožívá-
ní Vánoc a adventu:

„Byl to zvyk jak ve mlýně, tak 
v  myslivně i  na Starém bělidle, že 
kdokoli přišel na Štědrý den a Boží 
hod, jíst a  pít dostal do sytosti, 
a  kdyby nikdo nepřišel, babička 
byla by šla hledat hosta na rozces-
tí... Každý rok chtěly se děti postit, 
aby viděly zlaté prasátko, ale nikdy 
k  tomu nedošlo, vůle byla dobrá, 
ale tělo slabé. Na Štědrý den štědře 
podělen byl kdekdo, drůbež a do-
bytek dostaly vánočky, a po večeři 
vzala babička ode všeho, co k ve-
čeři bylo, po kousku, hodila polo-
vičku do potoka, polovic zahrabala 
do sadu pod strom, aby voda čis-
ta a zdráva zůstala a země úrodná 
byla, všecky pak drobty sesbírajíc 
hodila ohni, aby neškodil.“ 

Byli za těch 
starých časů na 
Štědrý den lidé 
štědří. A  také 
skromnější. Tře-
ba takový Štěd-
rý den u  Maříků 
v  hájovně. Ško-
lák Kája Mařík 
je dílo spisovatelky Marie Černé 
(1887−1934), která ho vydala pod 
pseudonymem Felix Háj. Vyšlo po 
roce 1926 v celkem 7 číslovaných 
dílech a několika dalších pokračo-
váních. Autorka tu popisuje dět-
ství, mládí a  dospívání chlapce, 
žijícího s  rodiči na hájovně v čes-
kých lesích. Jeho příhody, často 
proložené pozorováním přírody, 
jsou prodchnuty takřka bigotním 
přístupem ke katolické víře, což 
vedlo k  zákazu knih během ko-
munistického režimu. Předlohou 

prostředí, v  němž se příběhy Ká-
jova dětství odehrávají, byly brd-
ské lesy a Mníšek pod Brdy (v kni-
ze Lážov). Hlavními hrdiny jsou 
smyšlené postavy dvou dětí, Káji 
Maříka, syna hajného, a  Zdenky 
Rédlové, dcery pana lesního. Sed-
midílný cyklus je provází od naro-
zení až k dospělosti a harmonické-
mu manželství... Cyklus je určený 
především mládeži, má sice zře-
telný katolický výchovný charakter, 
ale je tak čtivý, že se k němu čas-
to vracejí i nevěřící dospělí. Přísně 
vzato je to ovšem červenoknihov-
ní brak. Ten Kája je sice sympaťák, 
ale příšerně hodný, nadaný, pra-
covitý, věrný, zbožný, a  to tak, že 
je neuvěřitelný (je to vlastně tako-
vý katolický socialistický realismus 
– staví do reálného světa hrdiny, 
kteří nikdy nebyli, nejsou a  prav-
děpodobně ani nebudou). Přesto 
bylo nové souborné vydání, které 
vyšlo na počátku 90. let, rychle ro-
zebráno. A jak to tedy bylo u těch 
Maříků o Vánocích?

„Tatínek přišel domů, usmíval se 
promrzlými vousy a snášel z půdy 
jesličky. Ještě vyřezal pár figurek 
a přidal je k nim a  teď se už Kája 
večer modlil u  jesliček. Ještě při-
dával dva otčenášky. Jeden za 
to, aby dostal foukací harmoniku, 
druhý, aby Ježíšek přinesl tahací-
ho panáka. Maminka vydrhla obě 
světnice, tatínek donesl chvoj, teta 
pekařovic donesla všelijaké kor-
noutky, jen před Kájou se nic ne-
dělalo. Na Štědrý den nastává ko-
nečně slavnostní chvíle, kdy se 
otevírají dveře a  Kája smí k  jes-
ličkám. Oči mu svítily. Ano, u jesli-
ček ležela foukací harmonika a ta-
hací panák. Hned klekl a modlil se 
a  potom teprve zkoušel harmoni-
ku.“ Na prvním místě po nadílce 
byla modlitba, dík Pánubohu, te-
prve potom se prohlížely dárky. 
Žádné cupování papíru a  smutek 
z  nesplněného vánočního přání. 
Po slavnostním večeru nadchází 
cesta zasněženou krajinou do kos-
tela na půlnoční.

Jak to, zeptáte se možná, že ne-
měli u  hajných vánoční strome-
ček? V Česku nemá vánoční stro-
mek dlouhou tradici. Poprvé jej 
postavil pro své přátele v  roce 
1812 ředitel pražského  Stavov-
ského divadla Jan Karel Liebich na 
svém libeňském zámečku. Nový 
zvyk, přicházející z  Německa, se 
začal prosazovat jen pozvolna, až 
ve 40. letech 19. století v bohatých 
pražských měšťanských rodinách. 
Do venkovských stavení pronikaly 
ozdobené vánoční stromečky ješ-

VÁNOČNÍ  
LUŠŤOVKA

tě pomaleji. Až do  první světové 
války bývala v mnoha domácnos-
tech pouze ozdobená smrková 
nebo jedlová větev.

Jednou, bylo to ve strážnickém 
skanzenu, mě napadlo, jak jsme 
si zvykli na pohodlný život. Naši 
předkové ještě začátkem minulé-
ho století měli, když na tom byli 
dobře, domek o  dvou místnos-
tech. V  té menší bydlela obvykle 
celá rodina (a že bývaly na venko-
vě rodiny početné), v  té větší zví-
řena, která byla její ekonomickou 
jistotou. Po nějakých sociálních 
zařízeních ani zdání. Městský pro-
letariát měl v chudém bytě vodo-
vod (nebo aspoň vodu v dosahu) 

a  na chodbě společný záchod, 
žádnou ekonomickou jistotu ale 
neměl. Týkalo se to té většiny lidí, 
z  níž vzešel dnešní „střední stav“. 
Ale ti lidé byli vesměs věřící a sná-
šeli svůj život s pokorou. My, lidé 
moderní doby a  vědeckého svě-
tového názoru, už v  Boha nevěří-
me a být pokorní jsme zapomněli. 
Vánoce jsme proměnili ve svát-
ky konzumu, hojnosti a  opulent-
ních darů. Ale měli bychom si také 
vzpomenout na Toho, který se na-
rodil před více než dvěma tisíci-
letími v  betlémském chlévě a  říci 
si s  ním: POKOJ LIDEM DOBRÉ 
VŮLE.

Jiří Brixi

Značka poloměru 1

Nadzemní část zeleniny 2

Římsky 500 3

Spojovací materiál s matkou 4

Chemická značka síry 5

Občerstvení v podniku (hovorově) 6

MPZ Norska 7

Slané jezero v Izraeli 8

Římsky 5 9

Konferenciérka 10

Iniciála křest. jména Gollové 11

Americký herec (viz nápověda) 12

Značka elektrické kapacity 13
Druhá samohláska v abecedě 14

a b c d e f g h i j k l mNápověda: např. filmy 
Spiknutí, Cesta do války …

Řešení na str. 20.
Připravil Martin Zikeš

12b 4e 2h 10l 12f 8e 6f 6h 4f 8i 6d

12i 8j 10e 12a 12l 10j 8k 10d 6e 8k 12d 10e

4h 12h 10g 5g

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům hasičského zá-
chranného sboru Libuš, kteří dne 29. října zasahovali při likvidaci ná-
sledků po ničivém vichru. Kromě své profesionality projevili mimořád-
nou obětavost, ochotu a smysl pro lidský přístup a pomoc občanům v 
nouzi, když nezištně nabídli své služby při odstranění stromu, který se 
vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek nečekaně zřítil. Všem čle-
nům hasičského týmu děkujeme a jsme rádi, že v řadách hasičských sbo-
rů slouží tito báječní a slušní lidé.

Manželé Šindlerovi, Libuš



DEBATA

U nás | 12/2O17 | 17

LIBUŠSKÁ, K. Ú. PÍSNICE – 
CHYTRÉ VÁHY

Komunikací Libušská v k. ú. Písni-
ce projíždí denně přetížené kamio-
ny a těžká nákladní doprava s písky 
nebo kamením, v rozporu se záka-
zovou dopravní značkou B 4.

Spolek Občanů Písnice navrh-
nul v  rámci připravované rekon-
strukce komunikace Libušská v  k. 
ú. Písnice Technické správě ko-
munikací hl. m. Prahy, (dopis ode-
slán dne 20. 10. 2017), zda by bylo 
možné a realizovatelné zabudovat 
do vozovky chytré váhy (inteligent-
ní), pro nákladní dopravu, které 
hned vědí, co přes ně projelo. Tyto 
chytré váhy díky chytré elektronice 
umí upozornit nejen na hmotnost 
vozidla, ale změří zároveň i  rych-
lost. Chytré váhy by se mohly za-
budovat při vjezdu z  Kunratické 
spojky (budoucí okružní křižovat-
ky) do Písnice a při vjezdu do Pís-
nice od Dolních Břežan. Důvodem 
předmětného návrhu je, že po 
zprovoznění rekonstruované uli-
ce Libušská dojde k opětovnému 
průjezdu přetížené nákladní do-
pravy a  komunikace bude za ne-
malé finanční prostředky ničena. 
Pokud by došlo ze strany TSK hl. 
m. Prahy k realizaci návrhu předlo-
ženého Spolkem, tak Libušská ko-
munikace bude mnohem bezpeč-
nější jak pro občany městské části, 
tak především pro děti. Kdyby měl 
tento návrh zachránit jeden lidský 
život, tak tato investice nebude 
marná. Návrh Spolku Občanů Pís-
nice se setkal s příznivým ohlasem 

u starosty MČ, který jej bude pod-
porovat. V současné době byl TSK 
hl. m. Prahy zadán posudek, zda 
je návrh technicky proveditelný. 
O  výsledku předmětného návr-
hu bude Spolek informován a ná-
sledně jej zveřejní.

Miroslav Štajner, předseda  
Spolku Občanů Písnice

MŮŽE MEZI STAROU PÍSNICÍ 
A SÍDLIŠTĚM VYRŮST NOVÉ 
SÍDLIŠTĚ? (2)

(Pokračování z minulého čísla U nás.)

4/ Na jednání Rady HMP, kam byl 
přizván 15. 11. 2015, starosta Kou-
bek docílil přeřazení této změny 
územního plánu (evidované jako 
podnět 122) z navrženého nesou-
hlasu do souhlasu. Na následujícím 
zastupitelstvu HMP prosil náš mís-
tostarosta Macháček: „…městská 
část je jednoznačně pro a moc tím-
to prosím, abyste respektovali ně-
kolikeré usnesení naší městské čás-
ti.“ (stenozápis z 15. 12. 16)

5/ Na jednání ZHMP dne 30. 
3. 17 starosta uvedl: „Za MČ Pra-
ha-Libuš se všemi těmi navrže-
nými změnami, ať už k  odsou-
hlasení, nebo k  neodsouhlasení, 
souhlasíme, tak jak to Rada přija-
la.“ A  teprve po upozornění jiné-
ho zastupitele HMP, kterého jsem 
informovala, uvedl, že MČ Praha-
-Libuš vlastně dala souhlas pouze 
s  koeficientem D a  jen některými 
pozemky. V  navržené změně pro 
hlasování ZHMP se ovšem dál po-

kračuje s koeficientem E a větším 
rozsahem pozemků. 

A  zde je zakopán pes. Všech-
ny uvedené prosby vůči magistrá-
tu, které zmiňuji v bodech 1−5, by 
mohly být relevantní, tedy s výjim-
kou zavádějící argumentace pana 
starosty, viz první část mého člán-
ku, pokud by se kryly s  usnese-
ním libušského zastupitelstva. To 
vyjádřilo 18. 6. 2014 souhlas mě-
nit tyto pozemky na stavební pro 
zmíněnou realitní společnost. Teď 
neřeším, zda je to z  mého pohle-
du správně, či ne. Jenže libušský 
souhlas zněl pouze na tři z pěti po-
zemků pořizované změny a na ko-
eficient D, nikoliv E! Tedy na pouze 
pětipodlažní sídliště, nikoliv šesti-
podlažní a s větší hmotou staveb. 
A zde vidím pochybení představi-
telů naší městské části, neboť tento 
parciální souhlas − byť s výstavbou 
stále velkého rozsahu a na dosud 
nezastavitelných pozemcích − byl 
používán pro získávání souhlasu 
s něčím, co je mnohem horší. 

MČ se spontánně neohradila 
na žádném z  uvedených jednání, 
i  když v  dokumentech, ke kterým 
se vyjadřovala či měla vyjadřovat, 
byl uveden ten větší rozsah změny. 
MČ dokonce zanedbala i  projed-
nání návrhu změny dle stavebního 
zákona, kde jako dotčený orgán 
byla magistrátem dne 25. 4. 2017 
vyzvána, aby se do 30 dnů vyjád-
řila k obsahu této změny a podala 
u  zřizovatele územního plánu své 
písemné připomínky. Nic z  toho 
se nestalo. Tichá podpora byzny-
su s pozemky pokračuje, a  to i ve 

stávajícím zastupitelstvu. Tomu 
jsme vzhledem ke všem souvislos-
tem nabídly s kolegyní zastupitel-
kou Radovou možnost revokace, 
tedy změny názoru na původní 
rozhodnutí z 18. 6. 2014. Revoka-
ce bohužel nebyla přijata. Teprve 
budoucnost ukáže, zda metro D 
a obchvat Písnice dokáží tak uvol-
nit naše ucpané silnice, že příliv 
nových stovek aut a obyvatel bude 
pro naši MČ žádoucí. Zatím nejsou 
zastavěny ani stávající územním 
plánem určené stavební pozem-
ky o rozloze mnoha hektarů a ne-
vidím důvod, proč měnit zeleň na 
další stavební parcely v  tomto na 
Písnici nevídaném rozsahu. 

Teprve poté, co jsme nyní jako 
opozice upozornili na tuto nedis-
kutovanou skrytou záležitost, při-
chází developer poprvé s nějakou, 
byť absolutně nevymahatelnou 
studií. Ale chápu to, jde finančně 
o hodně a veřejné mínění je dob-
ré mít na své straně. Co kdyby se 
podařilo opozici věc zastavit a ne-
chat k širší debatě, do jakého úze-
mí směřovat rozvoj městské části 
a v jakém rozsahu. 

Je zajímavé si všimnout, ko-
lik mimořádné aktivity vyvinuli 
představitelé naší MČ pro to, aby 
tato změna územního plánu byla 
schválena. Kéž by byli minimálně 
stejně aktivní i v běžných záležitos-
tech chodu a rozvoje naší MČ! 

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 
zastupitelka MČ Praha-Libuš, 

pavla.tumova@gmail.com

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

Tělocvičná jednota Sokol Libuš,  
Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš

pořádá 

v pondělí 11. prosince 2017 od 17:00 hodin 

PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNOU 
CVIČEBNÍ HODINU.

Program: vystoupení Komorního pěveckého sboru 
LIBUŠE, ukázky cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, 

mladšího žactva z oddílu sportovní gymnastiky, žactva 
z oddílu všestrannosti a žen.

Jako hosté vystoupí gymnastky z T. J. Sokol Kunratice a 
s ukázkou parkouru parkouristé ZOHIR – Svět pohybu, z. s.

Srdečně Vás zve
výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš

ZIMNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE S JÓGOU  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

v sobotu 16. 12. 2017 od 9:00 do 13:00
Nabízíme Vám to, co v 60 minutách středeční jógy nestihneme. Můžete 
ji pojmout jako ochutnávku toho, co cvičíme v pravidelných středečních 

hodinách, nebo si jen tak udělat sobotní dopoledne pro sebe a nechat na 
sebe působit blahodárné účinky jógy.

Program: očistné dechové techniky / cvičení se zaměřením na páteř, SI 
klouby, ramena / orgánová sestava – podpora funkce vnitřních orgánů / 

relaxační techniky / léčivé účinky posvátných manter

S sebou: vnitřní odhodlání, čistou vodu, teplou deku, pohodlné oblečení
Poplatek: členové Sokola 150 Kč, ostatní zájemci 200 Kč

Denně nás zatěžují rodinné, pracovní a společenské problémy, složité 
situace způsobené naším vlastním chováním. Vzápětí hledáme léky na 
vyrovnání vlivu stresů moderního života. Jóga nabízí změnu pohledu 

na životní styl, prostředek na zlepšení tělesné kondice a vyrovnání 
stresujícího vlivu moderního života bez velkých finančních nároků. 

Je to moudrost ověřená tisíciletími.

Těší se na Vás: cvičitelka jógy Eliška Leblová, tel.: 605 916 148
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RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz 
Facebook: www.facebook.com/rckuratko

Vstupné: 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.

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

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30 Tvoření pro děti 
(1,5−4) i pro maminky s Magdou
16:30−18:00 Tvoření pro děti 
(3−6) s Magdou
Úterý
9:30−11:00 Montessori herna 
s Klárou (1,5−4)
16:30−18:00 Montessori herna 
s Janou (3−5)
Středa
9:30−11:30 Cvičení pro děti 
(1,5−4) s Markétou
Čtvrtek 
9:30−11:00 Montessori herna 
(1,5−4) s Katkou B. / Štěpánkou
Pátek 
9:30−11:30 Volná herna pro děti 
(0−4) s Martinou

PROSINEC 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Pondělí 4. 12. 19:00−21:00
Vision Board aneb život, který si 
přejeme žít – Workshop s  Marce-
lou Rágulovou (koučkou, mentor-
kou, trenérkou), kde se dozvíte, 
jak si vytvořit svůj jedinečný Vision 
Board!

Úterý 5. 12. 17:15−18:00
Mikuláš – Zatancujeme si, zazpí-
váme, přijde Mikuláš s  andělem 
a  přinesou dětem nadílku. Vhod-

né i  pro nejmenší, neb čerty ne-
cháme v pekle!

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
22. 1. Trvale udržitelný design 
aneb tvoříme z odpadu (přednáš-
ka a možnost vyrobit si menší užit-
ný předmět z odpadového mate-
riálu)
25. 1. Škola ženskosti 3: Pohybo-
vá smyslnost a  smyslnost v pohy-
bu

Činnost spolku Rodinné centrum 
Kuřátko finančně podporuje měst-
ská část Praha-Libuš, za což mno-
hokrát děkujeme.

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

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za celý tým Rodinného centra  
Kuřátko Ivana Vrablcová

RC Kuřátko ve spolupráci se 
SDH Písnice uspořádaly již 
14. ročník podzimního lam-
pionového průvodu.
Děkujeme všem účastníkům, 
dětem, rodičům i  dobrovol-
níkům, kteří se na přípravě 
a průběhu akce podíleli!

inzerce

výměnná inzercevosa
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

Tělocvičná jednota Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš,
tel. 261 912 456 (pracovní dny 8:00−12:00 hodin) nebo 723 502 191,

pronajme nebytové prostory v 1. NP sokolovny,
vchod z ulice U Libušské sokolovny, u autobusové zastávky linek 197, 113, 331, 333 – 
spojení na metro C Kačerov, Chodov, B Smíchovské nádraží, napojení na D1, D5.

Možné využití prostor o výměře 153 m2 jako kanceláře, projekční atelier, školicí středis-
ko. Prostory tvoří jednací hala (38 m2), 3 kanceláře (44, 32 a 8 m2), šatna (7 m2), archiv 
(6,5 m2), kuchyňka (5,5 m2), sociální zařízení (6 m2). Možno napojit dostatečné množství 
telefonních linek.
Pronajímatelem se poskytují nájemci tyto služby: vytápění, teplá a studená voda, elek-
trická energie, odvoz odpadků, 1 parkovací stání v areálu sokolovny.

Cena včetně služeb: 26 000 Kč/měsíc

Rok je opět u  konce. Připomí-
ná, že čas utíká mílovými kroky 
a  kdo není s  námi, vzdává se zá-
žitků, informací, legrace, předná-
šek různého druhu a kolektivního 
souznění. Všichni, kteří docháze-
jí pravidelně a  rádi do klubu, již 
dobře vědí, že senioři při schůz-
kách společně posedí u stolu, vzá-
jemně se radí, pečou a nabízí ku-
pované i  vlastní výrobky. Vidíme, 
že se mají dohromady rádi. A my 
vás také rádi přivítáme. A co jsme 
na nejbližší období připravili?

PROGRAM V PROSINCI

5. 12. Předvánoční výlet s  pose-
zením na zámek Dětenice, s  de-
gustací v  zámeckých prostorách 
v Modrém salonu s hudbou, pro-
hlídkou. Bude to drahé, ale krás-
né, jistě to oceníte. Odjezd od 
Eimů v 9.00, návrat asi v 19 hodin. 
Je možné se ještě pozeptat u  p. 
Vladykové na tel. č.: 604 731 127, 
zda není volné místečko.
12. 12. Poslední den v tomto roce 
v klubu – rozlučka. K poslechu nám 
bude hrát pan právník Jakub Fen-
drych známé melodie. Na závěr 
rozdá vizitky z  právnické praxe. 
Bude-li někdo potřebovat poradit, 
můžete se na něj obrátit. Odpoví 
rád, bude-li čas, i na dotazy.

16. 12. Pravidelný výlet do Jílo-
vého u  Prahy na vánoční koncert 
v  kostele Církve československé 
husitské. Vystoupí smíšený pě-
vecký sbor a  smyčcový orchestr 
Picolo Coro pod vedením Mgr. 
Marka Valáška, PhDr. Také bude-
me mít možnost navštívit muze-
um v Jílovém, otevřeno do 17 ho-
din. Odjezd z  Libuše v  15 hodin, 
návrat ihned po koncertu, přibliž-
ně v 18.30 hodin na Libuši. Začá-
tek koncertu v 17 hodin. POZOR! 
Pro zaplacení autobusu nutně po-
třebujeme 25 osob. Nebude-li 
dostatečné množství na koncert, 
akce se ruší. Máte jen možnost do-
jet si sami do Jílového.

Všem našim seniorům přejeme 
nejkrásnější vánoční svátky klidu 
a míru a slunce v duši!

Co víc vám můžeme přát, 
aby vás někdo měl hodně rád.
Abyste měli hodně zdravíčka,
Jako vaše duše sluníčka.

KNIHOVNA

Po dobu prázdnin, tj. každé úte-
rý, bude knihovna otevřena. Paní 
knihovnice se na vás moc těší. 
Ráda poradí, ráda vybere. Knihov-
na otevřena od 14 do 18 hodin.

Zdena Prchlíková

Snad nám to začátkem led-
na počasí a zdraví dovolí, 
abychom opět vyrazili kole-
dovat jako tři králové.

Celostátní sbírku organizuje 
Charita ČR, na Libuši naše skupinka 
koleduje již osmým rokem. Výtěžek 
sbírky bude věnován Farní chari-
tě Chodov, která je hlavním posky-
tovatelem pečovatelských služeb 
o libušské a písnické seniory a ne-
mocné. Těšíme se na vás a předem 

d ě k u j e m e 
za podporu! 
Rádi uvítáme 
nové koled-
níky, naši již 
odrůstají a rádi předáme štafetu ko-
ledování na dobrou věc, ozvěte se.

Za naši partu K+M+B 2018 Vám 
do nového roku hodně zdraví 
a Božího požehnání přeje:

Pavla Tůmová,  
pavla.tumova@gmail.com

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA LIBUŠI POOSMÉ



U nás | 12/2O17 | 19

Vánoční akce platí pouze v případě pořízení kompletních brýlí do 31.12. 2017
v AURA oční optice.

www.optika-praha.cz

AURA oční optika
Libušská 1, 142 00 Praha 4 - Libuš

tel.: 241 470 041, e-mail: libusska@optika-praha.cz

Otevírací doba
Pondělí–Pátek 09:00–18:00 

Měření zraku
Pondělí–Pátek 09:00–18:00

na všechny
brýlové obruby

SLEVA

30
%

inzerce



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce 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

VÁNOČNÍ LUŠŤOVKA – ŘEŠENÍ

Radostné Vánoce 
a šťastný rok  

přeje redakce U nás


