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Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: 
Strategické řízení v obcích o stupeň výše “ 

podpořeného finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu  v rámci Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu
tnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na 
realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.



Setkání Zdravých městských částí

MČ Praha-Libuš  
Zdraví na Libuši a Písnici napříč generacemi

6. března 2018

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské 
náměstí



Dny zdraví v MČ
• poprvé zapojena v kampani Dny Zdraví v roce 2007                                                                  

(první městská část dle databáze NSZM)

Aktivity:

• biojarmark před radnicí MČ

• jezdecký den ve stáji Donja

• 1. ročník Libušsko-písnického duatlonu

• besedy pro veřejnost (zdravé stravování, přírodní léčba)

• cyklojízda (výlet do Modřanské  rokle)

• programy v MŠ a v ZŠ ( 5 klíčů k bezpečnému stravování, 
návštěvy ekofarmy)



Libušsko-písnický duatlon
• pro děti a mládež do 15-ti let

• 5 kategorií

• disciplíny: běh-kolo, běh-kolo-běh

• běh ( 300 m - 1800 m), kolo ( 1,2 km – 6,4 km)





Významné aktivity ve Dnech zdraví
• 2008 : Cyklistický závod horský kol O pohár MČ Praha-

Libuš 

• 2008: Den pro zdraví a udržitelnou energetiku

• 2008: Drakiáda  - pouštění draků, soutěže po děti

• 2008-2009: Štítkování energetické náročnosti budov

• 2009: Sokolení – den otevřených dveří  v sokolovně

• 2009 - 2016: Jogurty do škol, cereální tyčinky do škol

• 2010: spojení Drakiády se Dnem pro zdraví a 
udržitelnou energetiku

• 2012-2013: Kurzy Nordic wolking





2016: Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici

• Účelová neinvestiční dotace ve výši 89 000,- Kč  
za účelem podpory místní Agendy v oblasti 
zdraví a zdravého životního stylu z MHMP

Aktivity:

• Škola chutí: výukový program pro první stupeň 
základní školy na téma hodnota potravin

• Zdravé potraviny: praktická ukázka přípravy 
zdravého vaření

• Zdraví nás baví: Den zdraví





2017: Zdraví na Libuši a Písnici napříč 
generacemi

• Účelová neinvestiční dotace ve výši 139 000,- Kč  
za účelem podpory místní Agendy v oblasti zdraví 
a zdravého životního stylu z MHMP

Aktivity:

• Dny pro záchranu života – kurz první pomoci na 
základních školách

• Den zdraví

• Den zdraví pro seniory

• Kurzy první pomoci pro veřejnost





2018: Zdraví na Libuši a Písnici napříč 
generacemi

• Účelová neinvestiční dotace ve výši 165 000,- Kč  za účelem podpory 
místní Agendy v oblasti zdraví a zdravého životního stylu z MHMP.

Aktivity:
• Vyšetření zraku u dětí v MŠ
• Logopedická depistáž u dětí v MŠ
• Zdravý zoubek – interaktivní program pro děti v MŠ
• Dny pro záchranu života – kurz první pomoci na základních školách
• Den zdraví
• Den zdraví pro seniory
• Měření zraku seniorů, seminář bezpečnosti a kurzy první pomoci 

pro seniory
• Kurzy první pomoci pro veřejnost



Děkuji za pozornost

Mgr. Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš, politik projektu 
Zdravá Libuš a Písnice, MA 21

starosta@praha-libus.cz

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

borsky@praha-libus.cz
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