
1 Popáté se konal Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu. 2 Poslední lednový den se rozdávalo vysvědčení.

3 Konference DigiMAP nabídla atraktivní seznámení s digitálními technologiemi ve vzdělávání.

4 Starou Písnicí prošel masopustní průvod 5 V letošní Tříkrálové sbírce se na Libuši vybralo 12 732 korun.

6 O karate je v ZŠ Meteorologická zájem.

Foto: Kryštof Štafl, Jindra Němečková, Marie Štaflová, Martin Tůma a Jaroslav Kulik

M Ě S Í Č N Í K  P R O  L I B U Š  A  P Í S N I C I 3 / 2 0 1 8

23. 3. Oslavy jara v Písnici | Záhadologové na Libuši | Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2018
Vše, co se už ví o rekonstrukci hlavní ulice v Písnici | Zápisy do školek a škol

21

43

65



KRONIKA

2 | U nás | 3/2O18

V sobotu 10. února jsme 
společně prožili již pátý 
ročník Festivalu nového 
lunárního roku a staro-
českého masopustu. Opět 
jsme propojili dva význam-
né svátky dvou rozlišných 
kultur. Dohromady se po-
dařilo vytvořit nezapome-
nutelný zážitek a atmosfé-
ru, která se nesla v duchu 
Dálného východu a tradič-
ní české veselice. Vše se 
odehrálo v tematicky de-
korovaném společenském 
sále restaurace Dong Do. 

Festival se už stal nedíl-
nou součástí života na Libu-
ši a v Písnici. Českými hosty je 
vnímán jako příležitost poznat 
kulturu, tradice a mentalitu ji-
ného národa. Vietnamská ko-
munita ho přijala za svůj a při-
dala jej mezi řadu slavnostních 
akcí k oslavám nového roku. 
Co oba národy spojuje, jsou 
ochutnávky jídel typických pro 
obě kultury – vietnamské no-
voroční delikatesy a české ma-
sopustní pochutiny.

Minulý rok ohnivého kohou-
ta se nesl ve znamení klidu, 
spravedlnosti a hlavně krea-
tivity, zažili jsme hodně úspě-
chů, kterým ale předcházela 
tvrdá práce a píle. Čínský horo-
skop 2018 nám přináší znamení 
zemského psa. Rok zemského 
psa začíná 16. února a můžeme 
se těšit na rok plný spravedl-
nosti a vědění.

Program festivalu byl velmi 
rozmanitý. Váženým zúčastně-
ným se předvedla řada viet-
namských i českých interpre-
tů a umělců. Pro děti i dospělé 
byla připravená zábava, která 
nikoho nenechala sedět. Ne-
směla chybět kaligrafie, tvorba 
tradičních broskvových větvi-
ček a masopustních škrabošek 
nebo malování na obličej.

Celý večer tradičně odstarto-
val lví tanec s doprovodem dra-
matických bubnů. Vystoupení 
dětského folklórního souboru 
Vonička ze sousedních Kunra-
tic navodilo masopustní náladu 
a tanečního ducha v návštěv-
nících probudila lidová muzika 
Špalíček. Nesměl chybět tanec 
se slunečníky, kterým se osla-
vuje příchod nového lunár-
ního roku, anebo píseň o Bo-
hyni hor, kterou doprovázelo 
taneční vystoupení pod vede-
ním paní Huong-Son Ca. Svým 

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2018“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 8

Festival nového lunárního roku  
a staročeského masopustu 2018
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Slovo starosty

talentem opět doslova 
okouzlil pan Rudy Harden, 
který předvedl nejen žon-
glování, ale nově i středo-
věká kouzla. Ze středověku 
zpět do moderní doby nás 
vrátila dívčí taneční skupi-
na Fukeshi a Jakub Vina-
řický, který svým hlasem 
roztancoval celý sál. Třeš-
ničkou na dortu této akce 
bylo taneční vystoupení, 
které si pro nás připravi-
la slečna Effenbergerová 
a dva její psí kamarádi – 
jezevčík a ridgeback. Kolo-
vým masopustním tancem 
pod vedením masky psa 
a s doprovodem muziky 
Špalíček se akce završila.

Každý host festivalu měl 
možnost přispět Středisku 
výcviku vodicích psů kou-
pí losu, za který mohl vy-
hrát jednu z velmi atrak-
tivních cen, jako je např. 
tradiční novoroční stro-
meček kumquat, voucher 
do restaurace Lotus nebo 
kavárny Mlsounek, balí-
ček plný exotického ovo-
ce nebo uzenin z kunratic-
ké masny.

Za tento ročník fes-
tivalu, který návštěvní-
ci vnímali jako dosud nej-
úspěšnější, mnohokrát 
děkujeme MČ Praha-Libuš, 
společnosti Saparia, a. s., 
Svazu Vietnamců v ČR, re-
stauraci Dong Do za po-
skytnutí prostoru a viet-
namských novoročních 
specialit, pekařství Markol 
za vynikající pečivo, řez-
nictví Dolejš za zabijačko-
vé pochutiny, členům Žá-
kovského zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš ze ZŠ Me-
teorologická za výpomoc, 
za spolupráci našim no-
vým spolupracovníkům, 
všem zmíněným vystupu-
jícím a všem, kteří se podí-
leli na přípravě. Všem, kteří 
se akce zúčastnili, děkuje-
me za nezapomenutelnou 
atmosféru 5. ročníku Fes-
tivalu nového lunárního 
roku a staročeského ma-
sopustu.

Těšíme se na setkání na 
dalších komunitních ak-
cích. 

Linh Luongová,,  
asistentka projektu,  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Vážení občané, uvnitř časopi-
su naleznete podrobné infor-
mace ohledně rekonstrukce 

Libušské ulice ve staré Písnici. In-
formace v článku jsou velmi detailní 
a určené především pro občany sta-
ré Písnice. Rekonstrukce se ovšem 
dotkne celého širokého okolí, tedy 
i vás, kteří do Písnice nejezdíte, ale 
používáte ke svým cestám Kunratic-
kou spojku či využíváte autobusové 
linky 197 či 331 a 333. Pro všechny 
obyvatele tedy zde v úvodním slově 
shrnuji několik základních informa-
cí: Od dubna do listopadu bude uza-
vřena cesta z Písnice na Dolní Bře-
žany. Objízdné trasy povedou přes 
Vestec, Modřany-Cholupice přípa-
dě Břežanským údolím. Výstavba 
kruhového objezdu na křížení ulic 
Libušská a Kunratická spojka bude 
probíhat v období duben až červen. 
V těchto měsících bude tedy Kunra-
tická spojka neprůjezdná. Zároveň 
budou odkloněny linky autobusů 
331 a 333 z Libušské kolem poš-
ty na Dobronickou a Vídeňskou, po 
dostavbě kruhového objezdu bu-
dou jezdit přes Kunratickou spojku. 
Trasa autobusové linky 197 v obdo-
bí duben až červen ještě není pevně 
stanovena. Dopravní podnik navrhl 
zkrácení trasy od zastávky Jirčan-
ská přes Dobronickou do Kunratic 
a dále po své trase (stejně jako loni 
v létě v době rekonstrukce Kunra-
tické spojky). Požádal jsem Doprav-
ní podnik, aby autobus linky 197 
zajížděl až do zastávky Sídliště Pís-
nice, v níž by se otočil a vrátil zpět 
na objízdnou trasu přes Dobronic-
kou. S ohledem na to, že v úseku od 
zastávky Sídliště Písnice po Mete-
orologickou nebude žádný tranzit-
ní provoz (cesta z Dolních Břežan 
i Kunratická spojka budou uzavře-
ny), nemusely by autobusy linky 197 
nabírat většího zpoždění, neboť ná-
sledně pojedou kratší cestu přes 
Kunratice. Dopravní podnik mou 
žádost zvažuje. Každopádně zavrhl 
možnost, že by takto zajížděly i lin-
ky 331 a 333, neboť tyto linky přes 
ucpanou Vídeňskou budou mít od-
hadem 15 minut zpoždění a Doprav-
ní podnik nepřipustí, aby nabíraly 
další zpoždění. V příštím čísle uve-
řejníme finální mapy objízdných tras 
autobusů, aby to bylo srozumitelné-
ho i tomu, kdo nezná ulice v okolí, 
a je tedy pro něj obtížnější se zori-
entovat v textu.

Po mnoha měsících čekání se 
v únoru konalo první soudní stání 
v žalobě nájemníků sídliště Písni-
ce, kteří ji podali proti společnosti 
ČEZ, resp. novému nabyvateli. Ža-
loba se domnívá, že podle tehdej-
ších platných zákonů nemohlo dojít 
k převodu bytů na společnost ČEZ, 
neboť nedošlo k nabídce odkupu 
přímo nájemníkům. Logicky vzato 

by se tak společnost ČEZ nemohla 
stát v devadesátých letech majite-
lem bytového fondu a ani jej v draž-
bě v loňském roce prodat. Této ar-
gumentaci žalující strany nasvědčují 
i dosud zveřejněné pasáže privati-
zační smlouvy, které podle žalují-
cí strany výslovně neobsahuje by-
tové jednotky, jež společnost ČEZ 
v dražbě prodala. Kauza je to velmi 
složitá a nepřehledná. O to víc šo-
kující bylo, že soudkyně žalobu za-
mítla ihned v prvním čtení bez pro-
zkoumání dalších důkazů, které byly 
během prvního líčení nabídnuty. 
Soudkyně argumentovala tím, že na 
žalující straně neexistuje naléhavý 
právní zájem na určení vlastnictví 
bytů − ten údajně může mít pouze 
stát, který se však prostřednictvím 
Ministerstva financí a jeho podří-
zené složky Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových k ža-
lobě nájemníků ani přes opakované 
výzvy nepřipojil. Spolu s desítkami 
nájemníků jsem byl přítomen tomu-

to soudnímu líčení a byl jsem po-
horšen hned dvěma skutečnostmi. 
Jednak podmínkami v síni, která ne-
byla ozvučena, a nebylo tak téměř 
rozumět ničemu, co se projedná-
valo, a podruhé rychlostí, s jakou 
soudkyně v celém líčení rozhodla. 
Paní soudkyně se odmítla zabývat 
podstatou věci. Podle mého míně-
ní dala přednost rychlému smetení 
kauzy ze stolu z formálních důvodů 
než hledání skutečné spravedlnosti. 
Snad dobrou zprávou je to, že po-
kud soudkyně měla jasno ještě před 
samotným projednáním, tak tím-
to rychlým výrokem se občané po 
svém odvolání, doufejme, brzy do-
čkají dalšího projednávání u odvola-
cího soudu a tentokrát se bude ře-
šit skutečná podstata kauzy. Držím 
palce!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice



KRONIKA

4 | U nás | 3/2O18

Na Nový rok o slepičí krok, 
na Tři krále o krok dále, na 
Hromnice o hodinu více − a po 
Hromnicích hurá na Pohrom!

Tak by se směle dala rozšířit zná-
má pranostika, protože letos se ko-
nal již 37. ročník pochodu pořáda-
ného písnickými hasiči.

Navzdory tomu, že letos termín 
vyšel na začátek jarních prázdnin 
v Praze a chřipková epidemie síli-
la, zúčastnilo se 137 dospělých, 37 
dětí a nepočítaně psích společníků.

Již tradičně se vyráželo ze zbroj-
nice SDH Písnice, kde bylo pro od-
chozí i příchozí účastníky připrave-

no drobné občerstvení. Trasa vedla, 
jako každoročně, Modřanskou rok-
lí, Cholupicemi až na Točnou a zpět 
do hasičárny, kde byly pro navrátil-
ce nachystané vylosované odměny. 
Ale i ti, na které se odměna nedo-
stala, se mohli těšit alespoň z toho, 
že v pěkném únorovém dni protáhli 
tělo ztuhlé zimním lenošením, pří-
padně se zahřát gulášem.

Doufáme, že v příštím roce se 
sejdeme opět, třeba i s některými 
z vás. To snad již naše cesta pove-
de od nové hasičárny. 

Kateřina Černá
Foto: Pavel Reinisch

37. PoHrom

Poslední lednovou sobotu po-
řádal výbor T. J. Sokol Libuš 
tradiční Sokolský ples.

Libušská sokolovna se tak ve ve-
černích hodinách proměnila v taneč-
ní parket. K tanci a poslechu nově hrá-
la kapela Tomáš Maďar Band. Podle 
ohlasů účastníků i pořadatelů plesu se 
ples vydařil a velká spokojenost byla 

s výběrem kapely. Výbor jednoty dě-
kuje všem dárcům, kteří přispěli věc-
nými a finančními dary do tomboly.

Těšíme se na setkání při příštím 
Sokolském plese, který se bude ko-
nat v sobotu 26. ledna 2019. 

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: Marie Kočová, T. J. Sokol Libuš

Sokolský ples

Ráda bych poděko-
vala všem sousedům 
a milým lidem, kteří 
nám v prvním ledno-
vém týdnu otevřeli 
na Libuši svoje dveře 
a přispěli do Tříkrá-
lové sbírky. Vybralo 
se krásných 12 732 Kč. 
Výtěžek poputuje 
jako v minulých le-
tech Farní charitě 
Chodov na péči o li-
bušské a písnické  
klienty.

Letos bylo relativně tep-
lé počasí a dětem se dobře 
koledovalo. Na mnohých 
místech nás čekalo vřelé 
přijetí, moc děkujeme. Ješ-
tě jednou velký dík všem 
dárcům i koledujícím dě-
tem! Pokud byste se k nám 
chtěli v dalším roce při-
pojit, ozvěte se. Děti nám 
odrůstají, budeme rádi za 
nové koledníky. 

Pavla Tůmová a koledující 
děti: Maruška, Klárka, 
Josífek, Vojta, Tadeáš, 

Emmička
pavla.tumova@gmail.com

Foto: Martin Tůma

Tříkrálová sbírka 2018 − výsledek

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita 
Česká republika začátkem každého 
roku. V roce 2017 koledníci na úze-
mí MČ Praha-Libuš vybrali 10 500 Kč. 
Tyto finanční prostředky jsme využi-
li na pokrytí mzdových nákladů za-
městnanců terénních projektů.

Také začátkem letošního ledna vy-
šli tři králové s požehnáním do libuš-
ských ulic. Možná zazvonili i u vašich 
dveří. Farní charita Praha 4 – Chodov 
opět plánuje použít výtěžek sbírky 
na mzdy pečovatelek a osobních asis- 
tentek, které poskytují služby do-
mácí péče klientům žijícím na území 
MČ Praha-Libuš, třeba právě někomu 
z vašich sousedů. 

Děkujeme za vaše dary a kolední-
kům za jejich službu.

Eva Černá, ředitelka Farní charity 
Praha 4 – Chodov

mailto:pavla.tumova@gmail.com
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V polovině ledna Spolek ro-
dičů a přátel školy při zá-
kladní škole v Písnici pro 
naše školáky uspořádal v So-
kolovně Libuš sportovní so-
botní dopoledne na téma se-
beobrany.

Děti si společně se zkušenými lek-
tory Krav Maga Academy vyzkouše-
ly, jak se například vytrhnout a utéct  
dospělému, který je chce odvést 
pryč, nebo co je a není možné, když 
proti nim stojí věkem i váhou větší 
protivník. Ukázky střídaly teoretic-

ké povídání a děti si vše mohly zažít 
a vyzkoušet na vlastní kůži.

Pro větší zapojení se děti rozděli-
ly do dvou skupin podle věku. Jedna 
skupinka se věnovala sebeobraně 
a druhá měla paralelně ochutnávku 
juda s trenéry Judo Academy Praha. 
Judo podporuje všeobecný rozvoj 
dětí a bylo organizací UNESCO do-
poručeno jako nejvhodnější sport 
pro děti. Navíc se v rámci juda děti 
naučí respektu, sebeovládání a tr-
pělivosti a získají i velmi užitečné 
dovednosti, jako například bezpeč-
ně padat. A právě bezpečné pády 

nebo to, jak udržet soupeře na zemi, 
si všechny děti společně zkusily. Dě-
tem se program velmi líbil, byly nad-
šené a šikovné, a i rodiče jej hodno-
tili jako užitečný. V rámci dotazníku 
zaměřeného na zpětnou vazbu dali 

všichni rodiče akci jedničku a ozna-
čili jej jako zábavnou a současně po-
učnou. 

Barbora Daňková,  
třídní důvěrník 1. B

Foto: Barbora Daňková

Spolek rodičů podpořil bezpečnost dětí

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE

Ve třetích třídách proběhl 30. 
ledna velice zajímavý program pri-
mární prevence pod názvem Al-
kohol. Lektorky se snažily hravou 
a interaktivní formou seznámit 
žáky s nebezpečím alkoholu i ji-
ných návykových látek. O destruk-
tivních účincích alkoholu na lidský 
a hlavně dětský organismus se žáci 
přesvědčili jednoduchým experi-
mentem. Do dvou nádob (menší 
a větší), které představovaly do-
spělou osobu a dítě, se nalilo stej-
né množství tmavé látky, která 
představovala alkohol. Děti se pak 
snadno mohly ujistit, jak se alkohol 
rozkládá v těle dospělého a těle dí-
těte. Lektorky také poukázaly na to, 
že mladí lidé snadno podléhají ná-
zorům svých vrstevníků a konzu-
mací alkoholu a jiných návykových 
látek si dokazují svou „dospělost“. 
Chtějí co nejlépe zapadnout do 
skupiny svých vrstevníků a být tzv. 
„cool“. Žáci si pak formou drama-
tické hry vyzkoušeli, jaké to je čelit 
nátlakům kamarádů, kteří je lákají 
na návykové látky, a naučili se říkat 
jasné: „Ne.“ Toto dvouhodinové se-
tkání bylo pro žáky velice inspira-
tivní a přínosné.

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 3. A

POSILUJEME VZTAHY VE TŘÍDÁCH

V pátek 26. ledna přivítali čtvrťá-
ci ve své třídě lektory z Proximy 
Sociale na preventivní program na-
zvaný Vztahy ve třídě. Dvouhodi-
nový program byl věnovaný posi-
lování třídních vztahů. Formou her 
a návazných zábavných i tvůrčích 
aktivit se žáci dověděli zase něco 
nového o svých spolužácích. Po-
tvrdili si, že jsou sami organizáto-
ry bezpečného a tvůrčího prostře-
dí. Nejdůležitější cestou k tomuto 
cíli je právě ochota spolupracovat, 
vzájemný respekt, tolerance i ote-

vřená komunikace. Závěrečná dis-
kuze nad společně vnímanými kla-
dy a zápory byla zároveň reflexí na 
celý preventivní blok a nabídla té-
mata k zamyšlení, jak některé věci 
změnit případně vylepšit.

Žáci 4. třídy

NAVŠTÍVILI JSME KNIHOVNU

Žáci 3. B zavítali 26. ledna do 
Městské knihovny v Krči, kde byl 
pro ně připravený literární pořad 
s názvem Strašidla v knihách pro 
děti a mládež. V literatuře pro děti 
vystupují často strašidla − nadpři-
rozené bytosti, jejichž zmiňování 
má u čtenářů vyvolat strach. Tyto 
pohádky, povídky nebo legendy 
mívají překvapivý děj, humor, fan-
tazii, napínavé situace, zdánlivě 
neřešitelné a zcela bezvýchodné, 
kdy hrdinovi hrozí to nejhorší v za-
jetí duchů nebo jiných strašidel-
ných bytostí. Výklad paní knihovni-
ce byl, jako vždy, zajímavý, dětem 
se moc líbil. Spontánně do povídá-
ní vstupovaly a dokládaly i poznat-
ky z vlastní četby.

Co samy děti napsaly:
Dověděl jsem se, že strašidla 

mohou být hodná i zlá. Mohou nám 
pomáhat, ale i škodit. Třeba blu-
dičky − hodného člověka vyvedou 
z hlubokého lesa, zlého zavedou do 
bažin. Některá strašidla se podoba-
jí lidem, jiná zvířatům, rostlinám... 
Vyskytují se na hřbitovech, hra-
dech, v rybnících apod. Oskar Daněk

Povídání o světě bytostí, ze kte-
rých mrazí v zádech, se mně líbilo. 
Strašidla nás dovedou vylekat a vy-
děsit. Někdy ale pomohou a poradí 
nebo nás varují před nebezpečím. 
Jsou to např.: upír, bezhlavý rytíř, 
bílá paní, kostlivec, vlkodlak... Kris-
týna Kubínová

Sama jsem četla o strašidlech, 
která byla hodná, ale i zlá. Např. 
v pohádce Kačenka a strašidla je 
zakletý dům, ve kterém jsou figu-
ríny. Když se zatočí kouzelnými ru-

čičkami na hodinách, tak figuríny 
ožijí a jsou z nich strašidla. Takové 
příběhy, ale i spoustu jiných jsme 
také na besedě v knihovně vy-
slechli. Linda Borovičková

Připravila Věra Brigantová

SEDMIČKY JOSEFA LADY

Poslední den prvního pololetí 
si děti z 2. A zpříjemnily výstavou 
Sedmičky Josefa Lady v Tančícím 
domě. Výstava navazovala na pro-
jekt o Josefu Ladovi, kterým se za-
bývaly v 1. ročníku.

Děti si prohlédly obrazy známé-
ho malíře, jeho ilustrace i osobní 
věci, knihy s Ladovými ilustrace-
mi i návrhy kostýmů inspirované 
Ladou. Všechny děti se pobavily 
v interaktivní části výstavy. Tady 
se na chvíli staly loupežníky, za-
hrály pexeso, absolvovaly projížď-
ku v autě nebo se vyfotily s kocou-
rem Mikešem. Nakonec si prohlédly 
Prahu z výšky střešní terasy.

Na výstavu navázala hned další 
den hodina výtvarné výchovy. Děti 
se na ní pokusily ztvárnit některé 
motivy z Ladových obrazů. Jejich 
výtvory byly půvabné. 
Kamila Adamová, třídní učitelka 2. A

ZŠ Písnice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU  

JAZYKŮ V PRAZE-PÍSNICI
HLEDÁ 

do svého malého pracovního ko-
lektivu:

učitelku/učitele s kvalifikací 
1. st. ZŠ, 

vychovatelku/vychovatele 
do školní družiny s kvalifikací vy-
chovatelství a hospodářku školy.
Informace o škole naleznete na: 

www.zspisnice.info.
Profesní životopis zašlete,  

prosím, na adresu  
reditelka@zspisnice.info.

Rádi se s Vámi setkáme při osob-
ním pohovoru.

Masopust ve Staré Písnici

Masopustního průvodu v Písnici se letos zúčastnilo i sluníčko.
Foto Marie Štaflová 

Fotozpráva

http://www.zspisnice.info
mailto:reditelka@zspisnice.info


KRONIKA

6 | U nás | 3/2O18

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

Pololetí rychle uběhlo a my 31. 
ledna se smíšenými pocity očeká-
váme vysvědčení. Někteří žáci si 
věří, někteří naopak mají obavy, co 
na vysvědčení dostanou za známky.

Naše pocity před vysvědčením:
Bára: „Já se trošičku bojím, pro-

tože nemám ráda ten pocit, když 
nevím, co dostanu za známky. Ta 
nejistota je hrozná!“

Eliška: „Zároveň se těším, ale 
i bojím, že na výzu bude i špatná 
známka.“

Lukáš: „Trochu se bojím, protože 
jsem si určitě vysvědčení zhoršil.“

Aňa P.: „Já se těším a i netěším, 
protože se bojím, že budu mít hod-
ně dvojek.“

Anička V.: „Já se moc netěším, 
protože mám strach, že dostanu 
špatnou známku z matematiky.“

Ada: „Moc se netěším, protože 
mám pocit, že na vysvědčení bude 
nějaká trojka.“

Lucka: „Já se docela bojím 
známky z češtiny a přírodovědy. 
Mám z vysvědčení smíšené pocity.“

Adam: „Můj pocit − pomóc, vy-
svědčení!!!“

Simča: „Já se hodně bojím, pro-
tože očekávám tři dvojky. S tím ur-
čitě nemůžu být spokojená.“

Moje dojmy bezprostředně po 
rozdání vysvědčení:

Bára: „Čekala jsem horší vysvěd-
čení, jsem spokojená. Doma budou 
brečet radostí!“

Eliška: „Máme nejlepší paní uči-
telku na světě. Dala mi samé jed-
ničky. Hurááá!“

Lukáš: „Jsem spokojený, protože 
jsem čekal více dvojek.“

Áňa P.: „Jsem šťastná, protože 
mám méně dvojek, než jsem čekala.“

Anička V.: „Jsem spokojená, proto-
že se trojka z matematiky nekonala.“

Ada: „Vysvědčení se mi moc líbilo, 
ale z angličtiny jsem čekala jednič-
ku! Přece jenom jsem trošičku zkla-
maná!“

Lucka: „Jsem hodně šťastná, pro-
tože mám samé jedničky!“

Adam: „Pocity dobré, protože 
jsem to udělal „fikaně“. Rodiče jsem 
připravil na mnohem horší známky, 
než jsem dostal. Tak určitě budou 
doma rádi!“

Simča: „Já jsem velice ráda, že 
mám samé jedničky. Rodiče na mě 
budou pyšní!“

Jindra Němečková + 4. B

PROJEKTOVÝ DEN:  
NÁMĚSTÍ – MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Ani v novém roce děti z naší 
školy nezahálely. V úterý 16. ledna 
jsme měli projektový den s téma-
tem „Náměstí – místo setkávání“, 
ve kterém se z nás stali architekti.

Nejprve jsme si povídali, jak si 
představujeme náměstí, jaký by 
mohlo mít tvar, jaké budovy by na 
něm mohly být postaveny.

Pak nám paní učitelky promít-
ly PowerPointovou prezentaci, ze 
které jsme se dozvěděli, jak náměs-
tí vznikala, jaký mají nejčastěji tvar, 
a viděli jsme fotografie známých 
i méně známých, ale zajímavých 
náměstí. Také jsme řešili test se za-
jímavými otázkami a vtipnými od-
pověďmi.

Po teoretické přípravě se z nás 
stali skuteční architekti a z ma-
lých krabiček jsme vytvořili mo-
dely náměstí, které jsme polepili 
barevným papírem nebo pomalo-
vali temperovými barvami. Při práci 
malým dětem z prvních a druhých 
tříd pomáhali páťáci a čtvrťáci.

Projektový den se nám moc líbil 
a už se těšíme na další.

Šárka Šedinová

ŽIDOVSKÉ MUZEUM

Skupina žáků z 8. ročníku se 29. 
ledna vydala v doprovodu pana 
učitele Viktora Kellera do Židov-
ského muzea. Třídy doprovázela 
paní průvodkyně, která vyprávěla 
o historii Židů a jejich víře. Společ-
ně navštívili Maiselovu, Pinkasovu, 
Klausovou a Španělskou synagogu. 
Podívat se šli i do Staronové syna-
gogy, do které měli v minulosti pří-
stup pouze muži. V místnosti bylo 
i místo patřící známému rabínovi 
Löwovi, kterého měli všichni rádi. 
Pověst praví, pokud usedne na 
toto místo někdo, jemuž nenáleží, 
do roka zemře. Chlapci jako projev 
úcty před bohem museli nosit v sy-
nagogách pokrývku hlavy. Ke kon-
ci zavedla paní průvodkyně žáky na 
Starý židovský hřbitov, kde navští-
vili hrob nejznámější osobnosti, 
již zmíněného rabbiho Löwa. Žáci 
si směli napsat přání na kus papí-
ru a odložit ho na hrob, protože 
se říká, pokud položíte na hrob to-
hoto rabína nějaké napsané přání, 
mělo by se v budoucnu splnit. Zají-
mavá byla i návštěva Pinkasovy sy-
nagogy, kde jsou na zdech napsána 
jména českých obětí holocaustu. 
Žákům se exkurze velmi líbila a od-
nesli si mnoho vědomostí s sebou.

Julie Mai, 8. B

PŘÍRODA KOLEM NÁS: 
ZÁCHRANNÁ STANICE PENTHEA

Záchranná stanice Penthea za-
jišťuje komplexní péči handicapo-
vaným volně žijícím živočichům, 
tj. živočichům poraněným, nemoc-
ným, oslabeným prochladnutím, 
parazity nebo hladověním, mláďa-
tům v situacích, které ohrožují je-
jich přežití. Ve stanici zajišťují péči 

všem druhům handicapovaných 
živočichů volně žijících na území 
České republiky, s výjimkou vel-
kých šelem. Prvořadým cílem zá-
chranné stanice je návrat živočicha 
zpět do volné přírody.

Jak se nám pořad líbil?
Dáda: „Přišel k nám pán, který si 

přinesl bedny se zvířaty. Dozvěděli 
jsme se, že nejvyšší strom u nás je 
platan javorolistý a nejstarší strom 
je sekvoj. Také povídal o bezobrat-
lých. V závěru hodiny nám ukázal 
kavku, která mluvila, obřího pavou-
ka, hada, fretku (ta pěkně smrděla). 
Pořad se mi hodně líbil, obzvlášť 
záběry na přemnožené myši.“

Mates: „Bylo to super. Všichni se 
báli pavouků a hada. Také jsme vi-
děli ptáky, obojživelníky, brouky, 
stromy. Nejstarší strom na Zemi je 
borovice, ale její místo se tají, aby 
ji někdo nepoškodil.“

Bára: „Zaujalo mě, že nejstarší 
a největší stromy na zemi jsou se-
kvoje. Líbila se mi žába kuňka, kte-
rá se v nebezpečí otočí bříškem na-
horu, kde má výstražné zabarvení, 
a nic ji nesežere!“

Adam: „Zaujalo mě, že tam byla 
straka, která mluvila, a had. Pak už 
nic!“

Zdenda: „Byla tam dokonce i živá 
zvířata. Bavili jsme se o nejstarších 
a nejmohutnějších stromech. Do-
zvěděl jsem se, že ptáci jsou mno-
hem chytřejší, než vypadají. Podle 
mě to bylo dobrý.“

Sára: „Pořad byl o přírodě, to 
znamená o rostlinách, stromech, 
zvířatech. Nejdříve tam byl živý pa-
vouk − fuj, fuj, fuj! Já se strašně pa-
vouků bojím! Potom tam byla roz-
košná žabička a had. Hady miluji. 
Byla jsem vybraná, abych ho podr-
žela. To bylo moc fajn. Viděli jsme 
fretku a mluvicího ptáka, kterému 
se zrovna bohužel mluvit nechtělo! 
Pořad se mi moc líbil.“

Lucka: „Na projektoru nám uka-
zovali obrázky obojživelníků, ryb, 

stromů. Někdy bylo i video. Měli 
tam i živá zvířata – pavouka (toho 
jsem se strašně bála), kuňku, stra-
ku, hada, žábu, fretku. Bylo to do-
cela hezké. Pán o zvířatech mluvil 
moc hezky. Jenom mě mrzí, že se 
strace nechtělo mluvit! To by byla 
zábava!“

Jindra Němečková + 4. B
Foto: Jindra Němečková

CESTA DO VESMÍRU

V pátek 19. ledna odpoledne 
naše školní družina navštívila vě-
decký program s názvem „Cesta do 
vesmíru“ v DDM v Modřanech.

Pro děti byl připravený unikátní 
program o vesmíru v tzv. mobilním 
planetáriu formou přednášky. Děti 
se dozvěděly např., jestli je Měsíc 
kulatý, nebo mění tvar. Co je ves-
mírná mlhovina? Proč se říká, že 
mají hvězdy, planety a souhvězdí 
svá jména? Odpovědi na své otáz-
ky se děti dozvěděly v tzv. magic-
ké kopuli, kde ležely na pohodlných 
žíněnkách a mohly se stát součástí 
vesmíru. Společně propluly sluneč-
ní soustavou, navštívily Měsíc, Sa-
turn nebo si prohlédly naši planetu 
Zemi očima kosmonauta. Program 
trval zhruba hodinu a pro děti to 
byl velmi zajímavý zážitek. 
Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD

Foto: Blanka Zirnskáková

ZŠ Meteorologická
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Již několik let pořádáme 
v naší mateřské škole akci 
„výletníci“.

Co to vlastně je? Jde o čytři 
polodenní výlety ve školním 
roce. Cíle výletů vybíráme v Pra-
ze a nejbližším okolí. Tematicky 
jsou naše výlety také rozmanité. 
Některé jsou zaměřené na zvířa-
ta a přírodu, jiné zase na techniku, 
někdy vyjedeme za kulturou a ne-
vyhýbáme se ani tvořivým dílnám. 
Autobus pro nás vždy dojede až 
ke školce a tam nás zase před 
obědem doveze. Takového výle-
tu se tedy mohou zúčastnit i malé 
děti. Rodiče podle tématu výletu 
a zájmu přihlásí své dítě zaplace-
ním příslušné částky, která pokry-

je dopravu a vstup. Cena se zpra-
vidla pohybuje v rozmezí 120 až 
230 Kč.

Za dobu trvání jsme již navštívi-
li mnoho zajímavých míst, jen na-
mátkou zmíním třeba letiště na Ru-
zyni i ve Kbelích, Muzeum dopravy, 
Mořský svět, Českou svíčkárnu Ro-
das, Muzeum betlémů v Karlštejně, 
Ekocentrum v Bzové, Národní ze-
mědělské muzeum v Praze, Diva-
dlo S+H i Minor a mnoho dalších.

Na každý další výlet se těšíme, 
třeba i na ten, který nás právě čeká 
− Barrandovské ateliery. Vždy si 
kromě zážitku přivezeme i radost 
z poznání.  

Marie Holerová, učitelka MŠ Lojovická
Foto: Kateřina Černá

Výletníci z MŠ Lojovická

Mateřská škola Mezi Domy 

HLEDÁ 
kvalifikovanou paní učitelku 

na celý úvazek.

Nástup 27. 8. 2018.

Nabízíme příjemné prostředí, 

vstřícné kolegyně, na každé 

třídě asistent pedagoga.

Kontakt, informace:

Mgr. Ivana Gerlašinská

reditelka@msmezidomy.cz

tel.: 603 294 941

SKVĚLÉ PŘEDNÁŠKY O HISTORII

V tomto roce jsme již podruhé 
pozvali historičku paní prof. No-
vákovou, která nám popisuje ději-
ny od vzniku naší pospolitosti, a to 
od putování skupinek osadníků na-
příč Evropou. Je zaznamenáno, že 
již před naším letopočtem stěho-
vání národů probíhalo nejméně tři-
krát, později se i bojovalo o lepší 
místo atd. Vznikaly malé skupinky, 
kmeny, rozšiřovaly se atd. Zajíma-
vým vyprávěním a hlubokými my-
šlenkami o historii v nás paní prof. 
Nováková vyvolává úžasný zájem. 
Ani by nám nevadilo to celé hned 
zopakovat, abychom si vše uchova-
li ve své mysli napořád.

Přednášky se proto budou konat 
každý měsíc, nejbližší datum je 20. 
března. Někteří se na pokračování 
velmi těší. Nenechte si to ujít, je to 
perfektní.

POMÁHÁME MODRÉMU KLÍČI

Musíme se také zmínit o výpomoci 
Klubu Senior Modrému klíči prostřed-
nictvím p. Petrové (tel.: 731 278 885) 
a p. Urbanové (tel.: 737/230 713). 
Modrý klíč je nezisková organizace, 
která poskytuje služby lidem s men-
tálním postižením. Sídlí v Modřa-
nech, v těsném sousedství Libuše ve 
Smolkově ulici.

Jakékoli oblečení, hračky, mate-
riály pro rukodělné činnosti (papír, 

látky, bižuterie, bavlnky a jiné), kte-
ré nabídnete, poslouží. Pod vede-
ním erudovaných učitelek a vycho-
vatelek z nich vznikají výrobky tak 
pěkné, že se mohou prodávat při 
různých akcích ve stáncích. Tím si 
děti v Modrém klíči pomáhají k ma-
lým výdělkům, k radosti i k dalšímu 
rozvoji osobnosti.

Již několikrát jsme za pomoc 
obdrželi poděkování Klubu Senior 
i jmenovaným členkám Klubu. Bu-
dete-li se tedy zbavovat doma růz-
ných ještě využitelných materiálů, 
nabídněte. Činnost Modrého klíče 
a pro něj šlechtí člověka. 

Zdena Prchlíková

Klub Senior

Libuš navštívili 29. ledna hned dva 
obecně známí a spolupracující autoři 
vědecko-populárních a záhadologic-
kých pořadů, např. Magazínu záhad 
na TV Kinosvět, i celé řady knih, pá-
nové Otomar Dvořák a Josef Pepson 
Snětivý.

Velmi se zajímali jak o historii obce, tak 
zvláště o budovu našeho čp. 1 na křižovatce 
Libušské a Dobronické. Doprovod a výklad 
potřebných informací poskytovali Tomáš Je-
línek, Mgr. Matěj Kadlec a Jaroslav Melichar. 
Po základním zdokumentování byla zdaři-
lá akce završena vášnivou diskuzí v hote-
lu Cham. Na Libuš se tito tvůrci se svým tý-
mem ještě mají vracet. Upozorňuji také, že 
v těchto dnech má vyjít jejich kniha Utajené 
hrady a zámky II, ve které jsou též o Libu-
ši zajímavé informace. Na další takovou ná-
vštěvu se budeme těšit! 

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Záhadologové na Libuši

mailto:reditelka@msmezidomy.cz
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2018:

18. dubna
20. června
12. září 

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

č. 1/2018  1. ZMČ bere na vědomí 

podnět občanů, kteří žádají projedná-

ní možnosti revokace usnesení ZMČ č. 

28/2014 ze dne 18. 6. 2014 a možnost 

vyjádření nesouhlasu s návrhem spo-

lečnosti PELTI, a. s., na změnu platné-

ho územního plánu HMP – pozemky 

parc. č. 922/45, 922/47, 922/49, 922/1 

a 922/52, všechny v k. ú. Písnice – na-

vržena změna z NL/SV-C (zeleň, nelesní, 

výhledově všeobecně smíšené – územ-

ní rezerva) a NL (zeleň nelesní), všech-

ny na SV-S, resp. SV-D (celé všeobec-

ně smíšené). Konstatuje, že usnesením 

ZMČ č. 39/2017 ze dne 29. 11. 2017 byl 

schválen podnět pořízení územní stu-

die mezi sídlištěm Písnice a starou Pís-

nicí, která bude zahrnovat i pozemky, na 

kterých byla zahájena změna Územního 

plánu. Revokovat usnesení je tedy bez-

předmětné, neboť tato územní studie 

bude sloužit jako ucelený podklad pro 

územně a stavebně správní rozhodová-

ní v území včetně předmětných pozem-

ků, na kterých byla zahájeno pořizování 

změny územního plánu.

č. 2/2018  ZMČ schvaluje:

Rozpočet městské části Praha-Libuš 

na rok 2018 podle Přílohy č. 1 toho-

to usnesení: s objemem příjmů ve výši 

50 366 100 Kč; s objemem výdajů ve 

výši 56 616 300 Kč; se schodkem ve výši 

6 250 200 Kč, který je kryt financová-

ním, tj. zapojením vlastních zdrojů tak-

to: z nevyčerpaných prostředků let mi-

nulých v částce 3 022 700 Kč, z Fondu 

rozvoje a rezerv v částce 2 946 500 Kč, 

ze Sociálního fondu v částce 281 000 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Praha-Libuš na roky 2019−2023 

podle Přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Plán výnosů a nákladů vedlejší hospo-

dářské činnosti na rok 2018 podle Pří-

lohy č. 3 tohoto usnesení: s objemem 

výnosů v částce ve výši 3 333 000 Kč; 

s objemem nákladů v částce ve výši 

3 087 000 Kč; MČ Praha-Libuš plánuje 

v roce 2018 hospodařit ve vedlejší hos-

podářské činnosti s kladným výsledkem 

hospodaření ve výši 246 000 Kč.

č. 3/2018  ZMČ zplnomocňuje Radu 

městské části Praha-Libuš v souladu 

s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č. 

131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném 

znění provádět rozpočtová opatře-

ní: přijetí (popřípadě vratku) účelových 

investičních a neinvestičních dotací 

z hlavního města Prahy a státních or-

ganizací; v jednotlivých případech roz-

počtová opatření do výše 400 tis. Kč, 

s výjimkou navýšení nebo snížení roz-

počtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš. Ukládá 

Radě městské části Praha-Libuš infor-

movat o těchto opatřeních Zastupitel-

stvo městské části Praha-Libuš samo-

statným materiálem na jeho nejbližším 

zasedání.

č. 4/2018  ZMČ schvaluje Dotač-

ní program MČ Praha-Libuš na rok 2018 

pro poskytování programových dota-

cí s celkovým objemem peněžních pro-

středků vyčleněných v rozpočtu MČ Pra-

ha-Libuš pro rok 2018 ve výši 1 080 000 

Kč v následujících oblastech: 

Oblast č. 1: Program v oblasti projektu 

Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 

21 s alokací 60 000 Kč, 

Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, 

sportu, volnočasových aktivit a spolko-

vé činnosti s alokací 370 000 Kč,

Oblast č. 3: Program v sociální oblasti 

s alokací 60 000 Kč,

Oblast č. 4: Podpora v oblasti sportu 

(příspěvek na dlouhodobě organizova-

nou sportovní výchovu mládeže) s alo-

kací 590 000 Kč.

Vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 pro-

gramové dotační řízení MČ Praha-Libuš 

pro rok 2018 za těchto podmínek: Žá-

dosti o dotaci se musí týkat akcí rea-

lizovaných v termínu 1. 1. − 31. 12. 2018. 

Žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018 se podávají do odboru kance-

lář starosty prostřednictvím podatelny 

ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 

Praha 4 – Libuš, v termínu 12. 3. 2018 – 

26. 3. 2018 do 17:00 hodin, a to v úřed-

ních hodinách, blíže viz Dotační pro-

gram. Žádost o dotaci musí být podána 

na předepsaném formuláři a v soula-

du s platnými pravidly pro poskytování 

programové dotace, viz přílohy A, B, C 

včetně povinných příloh. Žádosti o do-

taci MČ Praha-Libuš pro rok 2018 budou 

hodnoceny na základě podmínek a kri-

térií stanovených Dotačním programem 

MČ Praha-Libuš pro rok 2018 na posky-

tování programových dotací. Výsledky 

dotačního řízení budou zveřejněny na 

úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a na in-

ternetových stránkách MČ Praha-Libuš 

nejpozději do 30. 4. 2018.

Schvaluje text vzorové veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, viz přílo-

ha D, a formuláře pro podání žádosti, viz 

přílohy A, B, C, a finanční vypořádání do-

tace, viz příloha E.

Jmenuje komisi pro otevírání obálek, 

komise a členy pro jednotlivé oblasti 

Dotačního programu na MČ Praha-Li-

buš na rok 2018 na poskytování progra-

mových dotací – viz Příloha č. 2 usne-

sení, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš 

zveřejnění vyhlášení Dotačního pro-

gramu MČ Praha-Libuš na rok 2018 pro 

poskytování programových dotací na 

úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a inter-

netových stránkách MČ Praha-Libuš do 

31. 1. 2018 a zajistit svolání prvního za-

sedání všech komisí dle bodu 4 toho-

to usnesení. Pověřuje pana starostu 

Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dotační-

ho programu, který je Přílohou č. 1 to-

hoto usnesení. Pověřuje Radu městské 

části Praha-Libuš schválením seznamu 

úspěšných žadatelů o poskytnutí dota-

ce a uzavíráním všech veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotace z Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2018.

č. 5/2018  ZMČ schvaluje převod 

členství v Bytovém družstvu Libuš ze 

člena paní Ilony Čunátové na pana To-

máše Zikmunda.

č. 6/2018  ZMČ bere na vědomí: 

usnesení RMČ č. 296/2017 ze dne 12. 12. 

2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2017 provedenou rozpočtový-

mi opatřeními č. 57/2017 až č. 67/2017; 

usnesení RMČ č. 298/2017 ze dne 20. 12. 

2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2017 provedenou rozpočtový-

mi opatřeními č. 68/2017 až č. 72/2017; 

usnesení RMČ č. 301/2017 ze dne 28. 12. 

2017 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2017 provedenou rozpočtovými 

opatřeními č. 73/2017 až č. 78/2017, kte-

ré byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš 

na základě zplnomocnění Zastupitel-

stvem MČ Praha-Libuš a které jsou ne-

dílnou součástí tohoto usnesení.

č. 7/2018  ZMČ bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady městské části za 

období od 20. 11. 2017 do 28. 12. 2017. 

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z usnesení zastupitelstva
Záznam jednání a usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 24. 1. 2018 v pl-
ném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.
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Ve druhém kole volby prezidenta České republiky 26. a 27. ledna 2018 jsme v Libuši a Písnici volili za 
účasti 72,25 % voličů. Účast tedy byla v naší městské části o více než 2 % vyšší než v kole prvním.

Volební účast ve druhém kole v hl. m. Praze byla 71,12 %, celková volební účast 66,6 %.
Výsledky v MČ Praha-Libuš byly ve druhém kole prezidentské volby následující:

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo 2. kolo

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %

7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 040 22,97 1 544 32,98

9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 458 32,20 3 137 67,01

Zdroj: www.volby.cz, zpracováno (red)

Jak jsme volili

http://www.volby.cz
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Zastupitelstvo městské části 
Praha-Libuš schválilo na svém 
zasedání dne 24. 1. 2018 roz-
počet na rok 2018, plán výno-
sů a nákladů vedlejší hospo-
dářské činnosti na rok 2018 
a střednědobý výhled rozpoč-
tu na roky 2019−2023.

1. ROZPOČET NA ROK 2018

Příjmy a výdaje jsou v rozpočtu 
pro rok 2018 vyrovnány – rozpočet 
na rok 2018 byl schválen:
- s objemem příjmů ve výši 

50 366 100 Kč;
- s objemem výdajů ve výši 

56 616 300 Kč;
- se schodkem ve výši 6 250 200 Kč, 

který je kryt financováním, tj. za-
pojením vlastních zdrojů takto:
– z nevyčerpaných prostřed-

ků let minulých v částce 
3 022 700 Kč;

– z Fondu rozvoje a rezerv 
v částce 2 946 500 Kč,

– ze Sociálního fondu v částce 
281 000 Kč.

2. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 
ROZPOČTU NA ROKY 2019−2023

Jeho podobu můžete nalézt na 
webových stránkách městské části.

3. PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ 
ČINNOSTI NA ROK 2018 

– s objemem výnosů v částce ve 
výši 3 333 000 Kč,

– s objemem nákladů v částce 
ve výši 3 087 000 Kč.

MČ Praha-Libuš plánuje v roce 
2018 hospodařit ve vedlejší hospo-
dářské činnosti s kladným výsled-
kem hospodaření ve výši 246 000 Kč.

Podle usnesení Zastupitel-
stva hl. m. Prahy č. 31/1 ze dne 
30. 11. 2017 byl stanoven finanční 
vztah z rozpočtu hlavního města 
Prahy na rok 2018 k městské čás-
ti Praha-Libuš ve výši 39 005 000 
Kč, dále byl stanoven příspěvek na 
výkon státní správy ze státního 
rozpočtu na rok 2018 ve výši 284 
000 Kč a rozpočet městské části je 
v pro rok 2018 posilněn z vedlejší 
hospodářské činnosti částkou ve 
výši 2 000 000 Kč.

Běžné výdaje budou čerpány ze-
jména:

– na likvidaci velkoobjemového od-
padu a na údržbu veřejných ploch; 

– na nákup materiálu, na nákup 
služeb a na opravy a údržbu 
místních komunikací a autobu-
sových zastávek, 

– na poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku na provoz příspěvkovým 
organizacím, na nákup materiá-
lu, na opravy a udržování majet-
ku příspěvkových organizací a na 
nákup věcných darů při příleži-
tosti pořádání vzdělávacích akcí; 

– na správu, na opravy a udr-
žování a na výdaje na provoz 
sportovních zařízení v majet-
ku městské části, na poskytnu-
tí účelových dotací v rámci do-
tačního programu a na provozní 
výdaje Klubu Junior; 

– v souvislosti s protidrogovou 
prevencí, na služby v terénu, na 
činnosti konané v rámci Národ-
ního programu zdraví – Místní 
agenda 21 a na poskytnutí úče-
lových dotací v rámci dotačního 
programu; 

– na činnosti související s provo-
zem knihovny a na nákup věcných 
darů pro občany městské části; 

– na provoz jednotek sborů dob-
rovolných hasičů; 

– na vánoční výzdobu městské 
části; 

– na platy a odvody zaměstnanců, 
na odměny členů zastupitelstva, 
na nákup materiálu, na pořízení 
drobného hmotného dlouhodo-
bého majetku, na nákup energií 
a pohonných hmot, na nájem-
né, na služby telekomunika-
cí, na konzultační, poradenské 
a právní služby, na služby ško-
lení a vzdělávání, na zpracování 
dat a na služby, které jsou spo-
jeny s informačními a komuni-
kačními technologiemi, na pro-
gramové vybavení, na cestovní 
výdaje, na opravy a udržování, 
na nákup ostatních služeb a na 
další výdaje, které souvisí s pro-
vozem Úřadu městské části; 

– na pojištění osob a svěřeného 
majetku a na bankovní poplatky.

Kapitálové výdaje budou čerpány 
zejména:

– na pořízení nových strojů 
a úpravy veřejného prostranství,

– na vybudování přechodu v ulici 
Libušská a na vybudování auto-

busové zastávky v ulici Mílová;
– na přípravu projektových doku-

mentací, na rozšíření počtu tříd, 
na výměnu vzduchotechniky 
a na výměnu varného kotle, dále 
v oblasti školství a využití volné-
ho času dětí a mládeže a na čer-
pání výdajů při odstranění pří-
padných havarijních stavů; 

– na přípravu projektových doku-
mentací, na rekonstrukci budo-
vy ÚMČ čp. 35 a na rekonstrukci 
budovy čp. 1, na pořízení služeb-
ního osobního automobilu, a na 
čerpání výdajů při odstranění 
případných havarijních stavů.

Všechny dokumenty týkající 
se schváleného rozpočtu na rok 
2018 včetně střednědobého vý-
hledu rozpočtu na roky 2019−2023 
a plánu výnosů a nákladů vedlejší 
hospodářské činnosti na rok 2018 
můžete nalézt na webových strán-
kách městské části Praha-Libuš:  
www.praha-libus.cz. 

Mgr. Václav Kuthan,  
zástupce starosty

Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2018

 ROZPOČET MČ PRAHA-LIBUŠ NA ROK 2018 
Rekapitulace příjmů v Kč

Třída 1 Daňové příjmy 8 112 000,00 

Třída 2 Nedaňové příjmy 965 100,00 

Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 

Třída 4 Přijaté transfery 41 289 000,00 

Třída 8 Financování příjmy 6 250 200,00

Příjmy celkem 56 616 300,00 

Rekapitulace výdajů v Kč

Kapitola 01 běžné Rozvoj obce 10 000,00 

Kapitola 02 běžné Městská infrastruktura 2 333 000,00 

Kapitola 03 běžné Doprava 1 260 000,00 

Kapitola 04 běžné Školství, mládež a sport 14 614 900,00 

Kapitola 05 běžné Zdravotnictví a sociální oblast 677 000,00 

Kapitola 06 běžné Kultura a cestovní ruch 131 400,00 

Kapitola 07 běžné Bezpečnost a pořádek 1 097 000,00 

Kapitola 08 běžné Hospodářství 300 000,00 

Kapitola 09 běžné Vnitřní správa 26 619 000,00 

Kapitola 10 běžné Pokladní správa 824 000,00 

Třída 5 Běžné výdaje 47 866 300,00

Kapitola 01 kapitálové Rozvoj obce 0,00 

Kapitola 02 kapitálové Městská infrastruktura 660 000,00 

Kapitola 03 kapitálové Doprava 570 000,00 

Kapitola 04 kapitálové Školství, mládež a sport 2 190 000,00 

Kapitola 05 kapitálové Zdravotnictví a sociální oblast 0,00 

Kapitola 06 kapitálové Kultura a cestovní ruch 0,00 

Kapitola 07 kapitálové Bezpečnost a pořádek 0,00 

Kapitola 08 kapitálové Hospodářství 0,00 

Kapitola 09 kapitálové Vnitřní správa 5 330 000,00 

Kapitola 10 kapitálové Pokladní správa 0,00 

Třída 6 Kapitálové výdaje 8 750 000,00

Třída 8 Financování výdaje 0,00

Výdaje celkem 56 616 300,00 

Přebytek (+) - Deficit (-) celkem 0,00 

http://www.praha-libus.cz
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Koordinátora sociální pomoci je 
možné kontaktovat písemně po 
mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vráno-

vá, DiS. Na podatelně městské čás-

ti nechávejte prosím uzavřené obál-

ky 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 Se-

nior, K Lukám 664/1, v přízemí. Je lepší 

i na tuto dobu si domluvit schůzku po 

telefonu: 604 740 696 či e-mailu: koor-

dinatorpomoci@praha-libus.cz.

Ke komunikaci ohledně obecných 

témat ze sociální oblasti byl zřízen 

sběrný e-mail Úřadu městské části Pra-

ha-Libuš, který obhospodařuje též ko-

ordinátorka sociální pomoci, ale kopie 

zaslaných e-mailů automaticky infor-

mují 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 sociál-

ní, je paní Ing. Lenka Koudelková. Ve-

doucí odboru správního a školství ÚMČ 

Praha-Libuš je paní Ing. Šárka Frunco-

vá Vlčková. 

Sociální  pomoc – kontakty

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.
koordinatorpomoci@praha-libus.cz

K Lukám 664,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Již od září loňského roku do 
naší městské části pravidelně 
zajíždí pojízdná knihovna Bib-
liobus, který provozuje Měst-
ská knihovna v Praze.

Každý sudý čtvrtek zastavuje 
v Písnici před základní školou v uli-
ci Ladislava Coňka. Nová provozní 
doba bibliobusu je 11:30–14:30. Na 
Libuši je zřízena zastávka bibliobu-
su v ulici K Lukám, poblíž křižovat-
ky ulic K Lukám a Provozní. I zde 
je změněna provozní doba, a to 
15:00−18:00.

V bibliobusu je k dispozici 3 000 
svazků. Objednání a dovezení knih, 

časopisů, CD, DVD je možné pro-
střednictvím rezervačního systému 
Městské knihovny v Praze. Po celou 
dobu zastávky Bibliobusu vám po-
může a poradí pan knihovník. V bib-
liobusu je i připojení k internetu.

Za necelého půl roku patří naše 
obě stanoviště v městské části 
mezi nejvíce navštěvované stani-
ce Bibliobusu 1 Městské knihovny 
v Praze. Pro žáky ZŠ Meteorologic-
ká je zajištěn Bibliobus Oskar, kte-
rý zastavuje před školou každou li-
chou středu od 13:00 do 15:00. 

Bc. Petr Borský, vedoucí odboru 
životního prostředí a dopravy

Pojízdná knihovna  
na Libuši a Písnici − novinky

Stanoviště 
11:30–14:30 ulice Ladislava Coňka – před ZŠ 
15:00–18:00 roh ulic K Lukám a Provozní  

BIBLIOBUS  
v MČ Praha-Libuš 

každý sudý čtvrtek

V autobusu k dispozici 3 000 svazků

Objednání a dovezení knih bibliobusem  
prostřednictvím rezervačního systému Městské knihovny v Praze

V autobusu umožněn přístup k internetu

Pokud nenastane něco zcela 
nepředvídatelného, začátkem 
dubna začne rekonstrukce Li-
bušské v Písnici. Bude to na 
dlouhých sedm měsíců zásad-
ní omezení přístupu do staré 
Písnice. S čím se budou oby-
vatelé naší městské části po-
týkat?

ETAPY REKONSTRUKCE

Samotná rekonstrukce proběhne 
ve dvou etapách.

Ta první zahrne výstavbu okruž-
ní křižovatky na křížení ulic Libu-
šská a Kunratická spojka, příjezd 
do staré Písnice až po ulici K Mej-
tu a současně rekonstrukci od uli-
ce K Pomníku až na konec Písnice, 
kde se zároveň bude několik domů 
připojovat na kanalizaci. Tato etapa 
potrvá cca od dubna do července 
s tím, že kruhový objezd by měl být 
hotov začátkem července.

Druhá etapa v srpnu až listopa-
du zahrne rekonstrukci Libušské 
v úseku od křížení s ulicí Lipovic-
kou až po ulici K Vrtilce.

DOSTUPNOST PÍSNICE 
AUTOMOBILY

Po celou dobu rekonstrukce 
bude většina Písnice zcela uzavře-
na ve směru od Dolních Břežan, 
takže příjezd pro většinu obyvatel 
bude od Libuše.

Kruhový objezd bude stavěn tak, 
aby byl vždy z poloviny průjezdný 
a po dobu rekonstrukce úseku mezi 
novým kruhákem a ulicí K Mej-
tu bude po poli souběžně s Libu-
šskou vedena náhradní komunika-
ce. Ulice V Zákopech, Švihovská, Ke 
Kašně a Vacovská budou napojeny 

na Kunratickou spojku. Snaha na-
pojit tímto směrem i ulice V Kál-
ku, U Jednoty, Klenovickou a loka-
litu Na Losách narazila na překážku 
v podobě množství soukromých 
majitelů pozemků, přes které by 
vedla objízdná trasa. Ulice kolem 
lokality Na Losách tak budou pří-
stupné přes ulici Na Konečná, slepé 
ulice – Modravská, U Jednoty, Kle-
novická, K Pomníku a Bavorovská 
– zůstanou bohužel po nezbytnou 
dobu pro automobily nedostup-
né. Ulice západně od Libušské vy-
jma jižního cípu Písnice budou do-
stupné po dobu celé rekonstrukce. 
K mé lítosti se nepodaří napojit lo-
kalitu Vrtilka od ulice Křesanovská 
po ulici Předenická na Libuš, ale 
objízdná trasa pro tyto obyvatele 
povede přes Cholupice.

Přehled dostupnosti ulic v obou 
etapách je uveden v tabulce, vý-
sledný stav se do zahájení rekon-
strukce ještě může aktualizovat.

DOSTUPNOST PÍSNICE MHD

Autobusy, které pojedou do Pís-
nice, budou po dobu rekonstrukce 
končit v zastávce Písnice, žádný ne-
bude pokračovat na Točnou nebo 
Dolní Břežany.

V první etapě, v období duben až 
červenec, bude do staré Písnice za-
jíždět autobus linky 113 a zastavo-
vat ve svých dosavadních zastáv-
kách, tedy Lipovická, Ke Březině 
a Písnice s tím, že mezi posledně 
jmenovanými zastávkami bude au-
tobus jezdit ulicí K Vrtilce, zastáv-
ka Písnice bude v prostoru ulice Na 
Konečná. První etapa tedy nezpů-
sobí žádné větší komplikace.

Po dobu druhé etapy rekon-
strukce bude autobus zastavovat 

Rekonstrukce  
páteřní ulice  
Libušská v Písnici

mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
mailto:koordinatorpomoci@praha-libus.cz
mailto:socialno@praha-libus.cz
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dvakrát v jiných místech – náhrada 
za zastávky Lipovická a Ke Březině 
bude na dvou místech v ulici Hoš-
tická. Z Hoštické bude autobus po-
kračovat Putimskou do ulice K Vr-
tilce, na zpáteční cestě pojede do 
ulice Hoštická kolem školy. Oproti 
našemu požadavku, aby po dobu 
rekonstrukce zajížděly do Písnice 
minibusy, budou jezdit klasické au-
tobusy. Ostrý test prokázal, že se 
v ulicích v Písnici vytočí.

Autobusy linky 331 a 333 budou 
odkloněny v první etapě přes Dob-
ronickou na Vídeňskou, Vestec, Hod-
kovice a dále do Dolních Břežan, po 
dostavbě kruhového objezdu poje-
dou přes Kunratickou spojku.

Linka 197 od Smíchova v první 
etapě bude snad zajíždět do stani-
ce Sídliště Písnice a pak se vracet 
na Dobronickou a dále do Kunra-
tic. Chceme tak minimalizovat do-
pady rekonstrukce Libušské na po-
četné sídliště Písnice. Po dostavbě 
kruhového objezdu (zhruba od 
července) bude linka 197 jezdit po 
Kunratické spojce ve své pravidel-
né trase.

CO REKONSTRUKCE PŘINESE

Tato zásadní rekonstrukce přine-
se především větší bezpečnost.

Na úseku Libušská v Písnici bu-
dou vystavěny čtyři zpomalovací 
stavební prahy, ten nejdelší u uli-
ce Ke Kašně v délce 70 metrů. Dal-
ší dva se budou nacházet na okraji 
Písnice z každé strany, aby zpoma-
lily automobily vjíždějící do Písnice, 
čtvrtý stavební práh bude u nepře-
hledné zatáčky u ulice Modravská.

Oproti dosavadním pěti přecho-
dům se jich po rekonstrukci do-
čkáme celkem sedmi: ulice K Mej-
tu, Dubovická, Ke Březině, V Kálku, 
U Jednoty, Modravská a Písnické 
zahrady.

Vyjma malého úseku u ulice 
K Mejtu budou vystavěny chodníky 
podél Libušské.

Zastávka Ke Březině ve smě-
ru z centra bude posunuta k ulici 
K Pomníku tak, aby křižovatka Li-
bušská x K Vrtilce byla přehledněj-
ší, a tedy i bezpečnější.

Na kanalizaci budou napojeny 
poslední domy v jižní části Písnice.

Dočkáme se nového povrchu 
silnice v celé délce a jejího zúžení 
ve střední části Písnice tak, aby to 
vedlo ke snížení rychlosti projíždě-
jících aut.

PODĚKOVÁNÍ

Rekonstrukce přinese mno-
hé komplikace. Výsledná podoba 
bude ovšem kvalitativní skok opro-
ti dnešnímu žalostnému stavu. Ob-
čany prosím o trpělivost při rekon-
strukci.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
alespoň některým zastupitelům, 
kteří se o přípravu rekonstrukce 
zasloužili. Projekt celkové obno-
vy se tvořil již za předchozího sta-
rosty Petra Mráze. Na všech důle-
žitých schůzkách mě doprovázel 
a odborným pohledem hájil zájmy 
naší městské části Pavel Macháček. 
Paní zástupkyně Jaroslava Adám-

ková prostřednictvím náměstka 
primátorky Petra Dolínka zařídi-
la přesun investice z podfinanco-
vaného Odboru technické vybave-
nosti MHMP na Technickou správu 
komunikací, která na rozdíl od OTV 
MHMP má dostatek finančních pro-
středků, aby investice mohla být 
zahájena v letošním roce. Děku-
ji též písnickým občanům ze Spol-
ku občanů Písnice pod vedením 
dlouholetého zastupitele Mirosla-
va Štajnera, kteří se po celou dobu 
přípravy o rekonstrukci aktivně za-
jímali a přinášeli pozitivní podněty, 
na rozdíl od jiných, kteří jen slepě 
kritizují. Z výčtu jmen je patrné, že 
zahájení rekonstrukce si vyžádalo 
úsilí mnoha vámi volených zástup-
ců − jim patří ještě před samotným 
zahájením můj upřímný dík. 

Jiří Koubek, starosta Libuše 
a Písnice, koubek@praha-libus.cz

Rekonstrukce Libušská v Písnici
Dostanu se autem do své ulice?
Ulice duben–červenec srpen–listopad

Bavorovská ANO NE

Budilovská ANO ANO

Dubovická ANO ANO

Hoštická ANO ANO

Chvalšovická ANO ANO

Javorenská ANO ANO

K Mejtu ANO ANO

K Pomníku NE ANO

K Vrtilce ANO ANO

Ke Březině ANO ANO

Ke Kašně ANO ANO

Klenovická ANO ANO

Křesanovská ANO ANO

Kváskovická ANO ANO

Ladislava Coňka ANO ANO

Lipovická ANO ANO

Lužská ANO ANO

Miřetická ANO ANO

Modravská NE ANO

Na Konečné ANO ANO

Na Losách ANO ANO

Olšovická ANO ANO

Ostruženská ANO ANO

Písnické zahrady V jednání V jednání

Předenická ANO ANO

Putimská ANO ANO

Rohanovská ANO ANO

Sedlovická ANO ANO

Švihovská ANO ANO

Těšovická ANO ANO

U Jednoty NE ANO

Úbislavická ANO ANO

V Kálku NE ANO

V Zákopech ANO ANO

Vacovská ANO ANO

Vltavická ANO ANO

Zátoňská ANO ANO

Platnost ke dni 15. 2. 2018, změna stavu vyhrazena!

I. etapa MHD ve II. etapě

MHD v I. etapěII. etapa

objízdná trasa přes pole

napojení čtyř ulic na Kunratickou spojku

mailto:koubek@praha-libus.cz
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inzerce

Zubní lékařka
MDDr. Natalie MALINOVÁ

přebírá od 1. 3. 2018 
ordinaci po MUDr. Martě Novákové

Libušská 400/115, Praha 12 (OC Albert).
MHD (113, 197): U Libušské sokolovny

Přijímáme nové pacienty.
Zrekonstruovaná ordinace, moderní vybavení.

Smlouvy s pojišťovnami.
Ordinujeme také v sobotu.

Tel.: 261 912 683; 775 128 928
 www.libusordinace.cz

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V dubnu a květnu 2018 budou kontejnery přistaveny podle následují-
cího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

Vzhledem k rekonstrukci ul. Libušská v Písnici, která bude pravděpodob-
ně zahájena v dubnu 2018, se může stát, že kontejnery nebudou umístěny na 
svých obvyklých stanovištích, místo může být podmíněno momentální situací 
v lokalitě (týká se ulice Ke Kašně, K Vrtilce, Hoštická a Na Konečné). Za možné 
problémy se omlouváme.

od 6. do 8. dubna  .......................Ke Kašně, Mirotická, Na Domovině, Zahrádecká
od 13. do 15. dubna  ............................ K Vrtilce, Ke Kurtům, K Lukám, Ohrobecká,
od 20. do 22. dubna  ............. Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále
od 4. do 6. května ..............................................K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu
od 11. do 13. května  ............................................... Drůbežářská, U Bazénu, V Rohu
od 18. do 20. května  .............................Ke Lhoteckému lesu, Výletní, Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se za-
plní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již 
žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho od-
padu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, au-
tosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. 
Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 
čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

6. března ...............................................K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká
3. dubna ................................... Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále
2. května ................................................ Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (ná-
bytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, au-
tosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. 
Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního 
odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbliž-
ších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontej-
nery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kon-
tejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu oby-
vatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. 
Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří ho-
din. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři 
hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu 
bude přítomna obsluha.

10. března od 9:00 do 12:00 ................Hoštická, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská), 
Ohrobecká, Zahrádecká

17. března od 9:00 do 12:00 ..........................................K Novému sídlišti, K Vrtilce,  
Ke Lhoteckému lesu, Na Močále 

24. března od 9:00 do 12:00 ...............................................Betáňská, Drůbežářská
31. března od 9:00 do 12:00 ................................................. Božejovická, Ke Kašně

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje 
magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu 
převládající zástavby. 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Kontejnery na odpad 
– první pololetí 2018

Máte-li zájem o kompos-
tér, můžete si o něj požádat 
přes internetový formulář na: 
www.odpadovecentrum.cz, 
nebo vyplnit papírový formu-
lář a zaslat nebo osobně pře-
dat na předepsanou adresu.

V rámci podpory domácího 
kompostování hl. m. Praha poda-
lo žádost o dotaci na nákup kom-
postérů v 68. výzvě OPŽP. 
Předmětem projektu je po-
řízení 1750 ks kompostérů, 
které budou zdarma zapůj-
čeny a následně po 5 letech 
darovány zájemcům. Žadate-
li mohou být fyzické osoby. 
Podmínkou projektu je umís-
tění kompostéru na vlast-
ním či pronajatém oploce-
ném pozemku na území hl. 
m. Prahy.

V současnosti město Pra-
ha registruje kolem 1100 žá-
dostí. Zájemci mohou stále 
žádat. Nyní jsou přijímány žá-
dosti pouze na plastové, jed-
nokomorové, uzavřené kom-
postéry o objemu cca 1000 l. 
Na jeden pozemek je možné požá-
dat maximálně o 2 kusy kompos-
téru. Žadatel musí tuto skutečnost 
uvést do poznámky.

Pokud by měl někdo zájem ještě 
o původně nabízený dvoukomoro-
vý dřevěný kompostér, může tuto 
informaci uvést opět do poznámky 
žádosti. V případě, že již registrova-
ný žadatel dvoukomorový dřevěný 
kompostér do doby vydání odmít-
ne, bude kompostér nabídnut dal-
šímu žadateli v pořadí.

Žadatelem musí být fyzická oso-
ba. V případě společenství vlast-
níků, družstev, různých komunit 
(např. mající komunitní zahradu) 
apod. je potřeba v případě zájmu 
o kompostér vyplnit žádost na fy-

zickou osobu a mít v době převzetí 
kompostéru souhlas s umístěním 
kompostéru na společném pozem-
ku od ostatních spoluvlastníků.

Pro bližší informace se může-
te obracet na oddělení odpadů 
Odboru ochrany prostředí MHMP 
na tel.: 236 004 277 nebo e-mail: 
bioodpad@praha.eu. 

Zdroj: MHMP, upraveno (red)

Praha zapůjčuje  
kompostéry

Plastový kompostér o objemu 1000 litrů – 

ilustrační foto.

inzerce

Nestátní zdravotnické 
zařízení přijme 

zaměstnance na pozice

řidič sanitních vozidel  
a sanitář.

Flexibilní pracovní doba, 
dobré platové podmínky. 

Sídlo společnosti:  
Praha 4 − Písnice.

Kontakt: pí Chmelařová, 
tel.: 731 656 866, e-mail: 

doprava@pragomedika.cz

mailto:bioodpad@praha.eu
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Připravili jsme pro vás přehled týkající se mateřských 
škol. Přinášíme pozvání na Dny otevřených dveří, díky 
kterým můžete školu, o kterou máte zájem, poznat, 
a dále přehled důležitých termínů zápisů do mateřských 
a základních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš na školní 
rok 2018/2019 včetně odkazů na webové stránky škol. 

Měsíc před zápisy budou odkazy na dokumenty potřebné 
k přijetí uvedeny i na webu městské části www.praha-libus.cz 
v sekci Úřad městské části / Odbor správní a školství / Oblast 
školství. 

POZVÁNÍ NA HRACÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI OD 2 LET

MŠ Lojovická zve navíc všechny děti od 2 let a jejich dopro-
vod na Hrací dopoledne dne 11. 5. 2018 od 9:00 do 11:00. Cena 
za jedno dopoledne činí 100 Kč. Věnovat se vám budou zkuše-
né paní učitelky. Přijďte si zkusit, jak by se líbilo vašim dětem 
v mateřské školce, seznámíte se blíže s prostředím, přijďte se 
poradit v oblasti předškolní výchovy. Těšíme se na vás, neza-
pomeňte vzít dětem přezutí a pití. Vzhledem k velkému zá-
jmu, prosím, objednejte se telefonicky na 241 471 378, osobně 
v MŠ nebo na e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz. Dě-
kujeme také, že nám dáte vědět, že ač přihlášeni nedorazíte. 
Umožníte tím účast dalším zájemcům.

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická
 

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, vedoucí odboru správního 
a školství Úřadu MČ Praha-Libuš

Školství aktuálně – důležité termíny

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřské školy

MŠ K Lukám K Lukám 664, Praha 4 – Libuš (www.msklukam.cz) 24. 4. 2018 (od 15 do 17 h), nebo po dohodě na tel.: 739 022 365 

MŠ Ke Kašně Ke Kašně 334/14, Praha 4 – Písnice (www.mskekasne.cz) 9.−10. 5. 2018

MŠ Lojovická Lojovická 557/12, Praha 4 – Libuš (www.mslojovicka.cz) 9. 5. 2018 (od 8 do 10 a od 15 do 16:30 h

MŠ Mezi Domy Mezi Domy 373, Praha 4 – Písnice (www.msmezidomy.cz) 23. 4. 2018 (od 8:00 do 9:00 a od 15:00 do 17:00 h

Základní školy

ZŠ Meteorologická ulice Ladislava Coňka 40, Praha 4 − Písnice (www.zspisnice.info) konal se dne 28. 2. 2018

ZŠ s RVJ v Písnici Meteorologická 181, Praha 4 − Libuš (www.zsmeteo.cz) konal se dne 11. 1. 2018 od 8:00 do 12 h

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Mateřské školy

Vyzvedávání 
žádostí o přijetí 

do MŠ

Odevzdávání vypl-
něné žádosti zpět 

do MŠ

Výdej rozhodnutí 
o přijetí/nepřijetí 

dítěte v MŠ

MŠ K Lukám 9.−11. 5. 2018 15.–16. 5. 2018 od 
13:00 do 17:00 h

4.–8. 6. 2018 od 13 
do 17 h

MŠ Ke Kašně 9.−11. 5. 2018 14. a 17. 5. 2018 od 
13:00 do 17:00 h

6.−7. 6. 2018

MŠ Lojovická 9.−11. 5. 2018. osobně 15. nebo 16. 
5. 2018 od 13:00 do 

17:00 h

4.–8. 6. 2018 od 
7:00 do 13:00 h 

MŠ Mezi Domy 9.−11. 5. 2018 od  
8:00 do 14:00 h

15. a 16. 5. 2018 od 
13:00 do 17:00 h

4.−8. 6. 2018 vždy 
od 7:30 do 15:00 h

Základní školy – zápis do 1. ročníku

Osobní účast dítěte s rodiči dne

ZŠ Meteorologická 25. 4. 2018

ZŠ s RVJ v Písnici 20. 4. 2018

MAP (Místní akční plán ve 
vzdělávání) si klade za cíl zvý-
šit kvalitu vzdělávání na zá-
kladních i mateřských školách 
v městské části Praha-Libuš 
společně s městskou částí 
Praha 12. Nabízí možnost ak-
tivního zapojení nejrůznějším 
aktérům z oblasti neformál-
ního či zájmového vzdělává-
ní i zájemcům z řad aktivních 
rodičů.

Jedná se o strategický doku-
ment, jehož priority jsou definová-
ny těmito oblastmi:

– Rozvoj gramotnosti a pregra-
motnosti v oblastech českého 
jazyka, matematiky, cizích ja-
zyků či propojování předmětů 
a dále v oblasti digitálních tech-
nologií. 

– Rozvoj polytechnického vzdě-
lávání, kariérního poradenství 
na školách či environmentální 
vzdělávání. 

– Infrastruktura v propojení se 
zvyšující se kvalitou života ve 
vzdělávání. 

– Individualizace ve vzdělávání 
a podpora dětí ohrožených škol-
ním neúspěchem. 

– Sdílení v systému materiálně 
technického zabezpečení škol 
a školek, sdílení služeb ale též 
informací ve smyslu: škola-žák-
-rodina.

Uvedený projekt klade důraz na 
řešení místně specifických potřeb, 
a to nejen prostřednictvím odbor-
ných diskusí, ale též řady akcí typu 
EduCoffee pro rodiče, aktivit v pra-
covních skupinách, společných vý-

jezdů pedagogů škol a školek či 
prestižních akcí typu Konference 
DigiMAP (realizované ve spolupráci 
s firmou Microsoft za aktivní účasti 
studentů z řad našich žákovských 
parlamentů). 

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělávání,  
školství a tělovýchovy

Vzdělávací projekt MAP

http://www.praha-libus.cz
mailto:sykorova.mslojovicka@seznam.cz
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Pod záštitou vedení měst-
ské části Praha-Libuš a měst-
ské části Praha 12 se 18. ledna 
konala v budově Microsoftu 
v Praze 4 konference DigiMAP 
v rámci společných aktivit 
Místního akčního plánu vzdě-
lávání − MAP.

Na účastníky z řad pedagogů, 
studentů, žáků i veřejnosti čeka-
lo množství informací z oblasti di-
gitálních technologií ve vzdělávání, 

odpoledne pak zajímavé worksho-
py. Robotika ve škole, výuka pomocí 
hry Minecraft, cloud, e-twinning, vy-
užití chytrých telefonů ve výuce, 3D 
tisk, videokonference s neznámou 
třídou ve výuce angličtiny a další.

Atmosféra byla skvělá a inspi-
rující, takováto setkání budou pro 
vzdělávání vždy přínosná. 

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Foto: Kryštof Štafl

Konference DigiMAP

JAK DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE OVLIVŇUJÍ VÝUKU VE ŠKOLÁCH

Účast na konferenci DigiMAP přesáhla 150 návštěvníků, přítomní 
hosté byli nejen z celé ČR, ale i ze zahraničí. 

Pozornost vzbudil příspěvek velvyslance Estonské Republiky v ČR 
Sten Schwede, který představil postup digitalizace škol a úřadů v Es-
tonsku. Velký ohlas měla také prezentace Mgr. Jaroslava Fidrmuce, 
ve které potvrdil, že rozvíjení digitální gramotnosti je jednou z priorit 
škol v MČ Praha 12 a že i nadále bude pokračovat v koncepčním rozvoji 
tohoto tématu. Na rozvoj digitalizace ve školách navázal i PhDr. Ond-
řej Neumajer, odborný garant konference DigiMAP. Ve svém příspěvku 
upozornil na nutnost změny v přístupu škol k digitalizaci v závislos-
ti na rychlém vývoji digitální techniky a prohlásil, že tento proces se 
týká nás všech, zejména učitelů.

Mezi přednášejícími a samozřejmě i účastníky byli i učitelé z měst-
ské části Praha 12, ve svých příspěvcích předvedli způsoby, jakými za-
pojují digitální technologie ve výuce. V rámci své přednášky přednes-
li např. námět, jak efektivně využít mobilní telefony v hodinách (Mgr. 
Jana Vlková, ZŠ Písnická) či jak zatraktivnit fyzikální pokusy a práci 
s grafy (Mgr. Petr Polák, ZŠ Rakovského).

Účastníci konference dále ocenili možnost seznámit se s nejmo-
dernějšími technologiemi a metodami výuky, které jsou momentálně 
v této oblasti v ČR dostupné. Nabitý program konference byl doplněn 
prohlídkou moderní budovy Microsoft ČR, ve které se konference ko-
nala. Velmi cenné bylo i zapojení žáků ze základních škol zřizovaných 
městskou částí Praha 12, kteří se zúčastnili konference DigiMAP jako 
zpravodajové.

Záštitu nad konferencí DigiMAP převzala Česká národní koalice pro 
digitální pracovní místa a Národní ústav pro vzdělávání. Více informa-
cí o konferenci naleznete na stránkách MČ Praha 12. https://www.pra-
ha12.cz/map-praha-12/d-49094.

Tisková zpráva konference DigiMAP, zkráceno a upraveno (red)

https://www.praha12.cz/map-praha-12/d-49094
https://www.praha12.cz/map-praha-12/d-49094
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Na otázky odpovídá ředitelka 
MŠ K Lukám Marta Hrubá.

V čem je podle vás vaše MŠ jedi-
nečná?

Naše školka je jedinečná vel-
kým počtem dětí s odlišným ma-
teřským jazykem. Je jedinečná tý-
mem, který se všemi dětmi pracuje 
– pedagogové, asistenti pedagoga, 
asistent logoped, školní asistent − 
a jejich zkušenostmi. Při práci s na-
šimi dětmi využíváme moderní in-
teraktivní pomůcky, jsme vybaveni 
tablety, notebooky (získané díky 
MČ a Klubu Hanoi), což je pro děti 
zajímavé zpestření při každoden-
ních aktivitách.

Jedineční jsme zapojením do 
řady projektů, využíváním různých 
grantů. Díky tomu děti mají mož-
nost prožít spoustu zajímavých 
aktivit, např. Malou technickou 
univerzitu, kde se seznámily s růz-
nými technickými obory, nejstar-
ší děti se účastní Feursteinova in-
strumentálního obohacování, kde 
se učí komunikovat, hledat chy-
by, pracovat s chybou, navzájem si 
pomáhat. Děti se staly malými zá-
chranáři, strážníky, ochránci příro-
dy, vyráběly čokoládu, pozorovaly 
hvězdy, jezdíme do okolí do pří-
rody, cvičíme v sokolovně, plave-
me… Seznam našich aktivit je dlou-
hý a pestrý.

Jedineční jsme také v tom, že 
jsme pevný kolektiv lidí, kde se na 
sebe můžeme navzájem spoleh-
nout. 

Jakými schopnostmi budou vyba-
veny děti z vaší MŠ pro nástup na 
základní školu?

To, jakými schopnostmi budou 
vybaveny děti pro vstup do ško-
ly a do života, záleží hlavně na je-
jich rodičích, my jim v tom pouze 
pomáháme. Snažíme se, aby děti 
měly dovednosti, návyky, schop-
nosti uspět ve škole co nejlépe.

Svět se rychle mění a podle mého 
dáváme našim dětem jedno strašně 
důležité poznání: že na světě nejsou 
samy, žijí s námi lidé s jiným jazy-
kem, kulturou, s jinými názory a ne-
musíme být všichni kamarádi, ale 
dokážeme se navzájem tolerovat, 
pomáhat si, respektovat se. Díky na-
ším aktivitám se děti střetávají s lid-
mi nejen ze školky, jsou tedy zvyk-
lé komunikovat i s dospělými. Takže 
doufám, že naše děti mají dobrý 
start pro život v 21. století.

Co vám udělalo minulý rok největší 
radost, co se vám nebo vaší MŠ nej-
více povedlo?

V minulém roce se podařilo do-
končit modernizaci snad veškeré-
ho vnitřního vybavení, čímž naše 
školka získala moderní a útulné 
prostředí, ve třídách nám fungu-
jí výkonné čističky vzduchu. Poda-
řilo se snad definitivně vyřešit fi-
nancování asistentů pedagoga. To 
byl velký balvan, který mne tížil. 
Aby se vše zdařilo, musí také fun-
govat partnerský vztah mezi ve-
dením školky a zřizovatelem, a to 
nám fungovalo na výbornou. Vel-
kou radost mám z našeho kolekti-
vu, ze kterého se stal sehraný tým.

Spolupracujeme s nejrůznějšími 
organizacemi, které nám poskytu-
jí pedagogickou podporu při práci 
s dětmi: OMJ (Meta), s tlumočníky 
nebo interkulturními pracovníky, 

a velmi mne potěšilo, když všich-
ni řekli, že se k nám moc těší, že 
je u nás velice vlídno a milo. Dávají 
nás za vzor, a dokonce jsme u nás 
přivítali návštěvu pedagogů ze za-
hraničí (kolegové z EU). Je již o nás 
několik článků na stránkách Inklu-
zivní školy v sekci „Z dobré praxe“. 
To je velká pochvala.

A asi se nám podařilo nastavit 
vstřícnou komunikaci a spoluprá-
ci s rodiči, protože účast třeba na 
podzimním úklidu zahrady byla ne-
uvěřitelná. Vlastně na všech akcích 
školky jsme překvapené, kolik se 
nás sejde. To je přeci velký úspěch 
a radost, když rodiče i prarodiče 
přijdou k nám!

Jaké je vaše osobní motto, jako ře-
ditelky mateřské školy?

„Dobré ráno, dobrý den, ať se daří 
v naší školce všem…“ Toto motto je 
i název našeho školního vzdělávací-
ho programu a myslím, že z něj vy-

plývá vše, co je pro mne a celý ko-
lektiv důležité. Pokud chceme, aby 
panovala dobrá nálada, příjemné 
klima, aby nás práce těšila, tak se 
opravdu musí dařit všem – dětem, 
rodičům, zaměstnancům.

Čím vás dokážou děti vždycky ro-
zesmát?

Víte, vzhledem k tomu, že máme 
mnoho dětí s odlišným mateřským 
jazykem, tak jejich každodenní vy-
jadřování, způsob, kterým se chtě-
jí dorozumět, jejich přirozenost 
a bezprostřednost, vytvoří úsměv 
na tváři každý den. Všichni víme, že 
děti poví vše. Tak se třeba dovíme 
při rozhovoru na téma „Jaké jmé-
no máme“, že maminka je Beruška. 
Jindy řešíme problém, do koho je 
lepší se zamilovat… 

Zasměji se každý den, ale také 
se umím zamračit, když vidím něco 
nepatřičného. 

Foto: archiv MŠ K Lukám

Mateřské školy v Libuši a Písnici
Redakce měsíčníku U nás připravila anketu mezi ředitelkami čtyř mateřských škol, které zřizuje MČ Praha-Libuš.

Na otázky odpovídá ředitel-
ka MŠ Ke Kašně Mgr. Ivana 
Koutná.

V čem je podle vás vaše MŠ jedi-
nečná?

Výhodná poloha, malý, stá-
lý a milý personál, hodné děti, 
vstřícní rodiče – to vše dělá MŠ 
Ke Kašně výjimečnou. Naše školka 
leží v klidné části Písnice, neruše-
na dopravním provozem a obklo-
pena přírodou. Pyšní se rozlehlou 
zahradou s množstvím herních 
prvků a vlastním kopcem na sáň-

kování a bobování v zimních mě-
sících.

Velkou devizou každého vedou-
cího pracovníka jsou zaměstnan-
ci, na které se může spolehnout. 
Já mám to velké štěstí, že v MŠ 
Ke Kašně takoví lidé jsou. Učitel-
ky Dáša, Pavlínka, Lucka a Míša, 
asistentka Jitka, kuchařky Janička 
a Mirka, školnice Janička i uklízečka 
Janička, ty všechny se s láskou sta-
rají o bezproblémový chod školky, 
o to, aby se děti cítily dobře a bez-
pečně a rády na léta strávená u nás 
vzpomínaly. 

MŠ K Lukám Adresa: K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 – Libuš
Webové stránky: www.msklukam.cz

Adresa: Ke Kašně 334, 142 00 Praha 4 – Písnice
Webové stránky: www.mskekasne.czMŠ Ke Kašně
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Jakými schopnostmi budou vyba-
veny děti z vaší MŠ pro nástup na 
základní školu?

Snažíme se vést děti k samostat-
nosti, ohleduplnosti, kamarádství, 
férovému a upřímnému jednání, 
k dodržování nastavených pravidel 
i k tomu, že za své chování nesou 
odpovědnost.

Díky akcím, které pořádáme spe-
ciálně pro děti předškoláky (např. 
výlety do blízkého i vzdálenější-
ho okolí MŠ, vzdělávací programy 
nad rámec školního vzdělávacího 
programu, návštěvy muzeí, divadel 
a jiných institucí), se děti učí sluš-
nému chování, bezpečnému cesto-
vání, získávají elementární znalosti 
z přírody, historie i z dalších oblastí 
lidského života.

Co vám udělalo minulý rok největší 
radost, co se vám nebo vaší MŠ nej-
více povedlo?

Radost mi udělala celá řada 
věcí, od těch nepatrných až po ty 
zásadní – například zápis do škol-
ky, který se obešel bez problémů 
a při kterém se podařilo umístit 
téměř všechny děti, báječná ško-
la v přírodě v krásné krkonošské 
krajině, další školní rok bez úra-
zů… Velice si vážím dobrého vzta-
hu s rodiči našich dětí a velkou ra-
dost mám z toho, že se děti do 
naší školky těší a dávají nám to 
denně najevo. 

V neposlední řadě mám obrov-
skou radost z toho, že jsme zís-
kali posily do našeho malého ko-

lektivu. Díky zapojení se do výzvy 
„Šablony pro MŠ“ máme v 1. tří-
dě Želviček bezvadnou tetu Jitku 
(školní asistentku). Od října minu-
lého roku se mi navíc podařilo se-
hnat další plně kvalifikovanou uči-
telku Míšu, která na plný úvazek 
nastoupila k dětem předškolákům 
do 2. třídy Slůňat. Naše práce tím 
dostala zcela nový rozměr. Dětem 
můžeme poskytovat více indivi-
duální péče, která je v současné 
době čím dál tím víc potřeba, mů-
žeme se častěji účastnit DVPP (se-
mináře, školení), které považuji za 
velmi přínosné, a práce ve třídách 
probíhá v daleko větším klidu.

A ty nejmenší drobné rados-
ti prožívám při každodenní práci 
s dětmi, která mě velmi naplňuje 
a dodává pozitivní energii.

Jaké je vaše osobní motto, jako ře-
ditelky mateřské školy?

„S úsměvem jde všechno líp.“ 
Úsměv je mocná zbraň, na kte-
rou není potřeba zvláštní povo-
lení, která nic nestojí, ale dokáže 
divy. Přináší dobrý pocit, usnad-
ňuje komunikaci, navozuje přátel-
skou atmosféru. Smysl pro humor 
a dobrou náladu si snažím udržo-
vat každý den, i když někdy je to 
velmi těžké.

Čím vás dokážou děti vždycky ro-
zesmát?

Svou bezprostředností, upřím-
ností, přímočarým a bezelstným 
chováním. Tím, že vždy dokáží bez 

jakékoliv diplomacie a přetvářky 
sdělit své pocity, svůj názor, své 
hodnocení. Některé děti jsou velmi 
všímavé ke změnám v naší vizáži 
a mnohé z jejich komentářů se nám 

vryly do paměti a vyvolávají u nás 
úsměv na tváři i v době, kdy už naši 
školku dávno nenavštěvují. 

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Na otázky odpovídá ředitelka 
MŠ Lojovická Ivana Sýkorová.

V čem je podle vás vaše MŠ jedi-
nečná?

V první řadě je to jedinečné 
místo, kde se Mateřská škola Lo-
jovická nachází – klidná, příjemná 
část Libuše v blízkosti lesoparku. 
Jedinečnou z ní dělají i zaměst-
nanci, kteří naplnili a naplňují moji 
představu o kvalitní školce, jejich 
vztah a přístup k dětem, i když 
se za jejich mámou zavřou dveře, 
a pestrý program pro děti, který 
můžete posoudit na našich webo-
vých stránkách www.mslojovicka.
cz/akce nebo v naší fotogalerii. 
To, že máme vždy čisto, uklize-
no, zdravě navařeno. Jedinečná je 
také spolupráce s rodiči, ať je to 
společné vystavování výtvarných 
děl, společné sportování při atle-
tice, pouštění draků, či doprovod 
dětí na akce. 

Jakými schopnostmi budou vyba-
veny děti z vaší MŠ pro nástup na 
základní školu?

V přípravě na bezproblémo-
vý vstup do základní školy sázíme 
hlavně na rozmanitost, a tu nabízí 
dětem už od roku 2003 Klub před-
školáka, který vedou paní učitelky 

z MŠ Lojovická. Máme s ním dobrou 
zkušenost a děti odchází do školy 
připravené.

V odpolední Škole před školou, 
která je součástí Klubu předškolá-

ka, se učíme správně držet tužku 
a pastelku, uvolňovat svaly a klou-
by v zápěstí, věnujeme se kultuře 
mluvené řeči – zřetelné artikula-
ci, mluvíme spisovně a odpovídá-

MŠ Lojovická Adresa: Lojovická 557/12, 142 00 Praha - Libuš
Webové stránky: www.mslojovicka.cz

http://www.mslojovicka.cz/akce
http://www.mslojovicka.cz/akce
http://www.mslojovicka.cz/akce
http://www.mslojovicka.cz/akce
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MŠ Mezi Domy Adresa: Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha-Libuš
Webové stránky: www.msmezidomy.cz

Na otázky odpovídá ředitelka 
MŠ Mezi Domy Mgr. Ivana  
Gerlašinská.

V čem je podle vás vaše MŠ jedi-
nečná?

MŠ Mezi Domy má 5 tříd, 4 na 
hlavní budově, 1 na detašovaném 
pracovišti v Klubu Junior. Čtyři třídy 
jsou se sportovním zaměřením, jed-
na třída s programem Montessori. 

V mateřské škole jsem třetím ro-
kem a jsem ráda, že všichni zaměst-
nanci dávají své práci kousek sebe. 
Není to jen tak. Děti poznají, zda 
jste s nimi, nebo pouze vedle nich. 
A to mě těší. Vidět na všech kolem 
sebe radost a snahu stále hledat 
a nacházet tu správnou cestu.

Na každé třídě máme již čtvr-
tým rokem asistenta pedagoga. Při 
počtu 28 dětí na třídě je to důleži-
tý element pro kvalitu vzdělávání. 
Důležité je pro nás také stravování 
dětí. Dealeři instantních produktů 
mají u nás dveře zavřené: Když vý-
var, tak poctivý; když vařit dětem, 
tak s láskou.

Jakými schopnostmi budou vyba-
veny děti z vaší MŠ pro nástup na 
základní školu?

Důležitým úkolem mateřské 
školy je snaha maximálně rozvíjet 

individuální možnosti každého dí-
těte. Cílem je, aby ve chvíli, kdy dítě 
opouští mateřskou školu, byl osob-
ní rozvoj na takové úrovni, kte-
rá umožní plynulou návaznost ve 
vzdělávání na škole základní. 

Individualizujeme, pracujeme ve 
skupinách. Spolupracujeme s od-
borníky, dále se vzděláváme. Posi-
lujeme všechny oblasti školní zra-
losti dětí. Jde nám o všestranný 
rozvoj každého dítěte. Vstup na zá-
kladní školu je velkou změnou i zá-
těží. V zájmu každé kvalitní mateř-
ské školy je zodpovědný přístup 
k této změně. 

Co vám udělalo minulý rok největší 
radost, co se vám nebo vaší MŠ nej-
více povedlo?

Financování asistentů pedago-
ga bylo vždy složité a závislé na 
vyhlášení rozvojového progra-
mu MŠMT. Asi nejtěžší byla situa-
ce s příchodem nového zákona k 1. 
9. 2016. MŠMT vyhlášení programu 
oddalovalo. Způsob nového finan-
cování byl závislý na pedagogic-
ko-psychologických poradnách, ty 
se ale o možných změnách zača-
ly proškolovat až na podzim 2016. 
Řediteli, poraď si sám. Nebudu vás 
napínat. Vše dopadlo dobře. Od 1. 
9. 2017 máme asistenty financova-

né pomocí inkluzivního vzdělává-
ní. Velké obavy vystřídala velká ra-
dost. Uvidíme, na jak dlouho. 

Jaké je vaše osobní motto, jako ře-
ditelky mateřské školy?

Spokojenost. Spokojenost dětí. 
Spokojenost rodičů. Spokojenost 
zaměstnanců MŠ.

Čím vás dokážou děti vždycky ro-
zesmát?

Svět dětí je krásný. Jestli je mi 
někde dobře, tak s nimi. Cesta za 
dětmi do třídy je radost. Takže jed-
noznačně tím, že jsou. 

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

me celou větou. Nezanedbáváme ani 
přípravu na matematiku, práci s geo-
metrickými tvary, jako je čtverec, ob-
délník, trojúhelník, kruh, aby je děti 
uměly vyhledávat na předmětech ve 
svém okolí. Procvičujeme správnost 
používání slov vpravo – vlevo, rozdě-
lování na slabiky. 

Předškoláci mají možnost se sezná-
mit ve výtvarném kroužku s netradiční-
mi i náročnými výtvarnými technikami 
– lepí, stříhají, malují, kreslí, modelu-
jí, vystavují. Posilujeme u nich vztah 
k přírodě při ekologicky zaměřených 
vycházkách – poznáváme, zkoumáme, 
pomáháme, spolupracujeme, experi-
mentujeme. Poznáváme krásy naše-
ho hlavního města, naší země, histo-
rie a tradic, a to vše prostřednictvím 
vlastivědných vycházek a výletů. Zde je 
na prvním místě potřeba vybrat skvělé 
místo pro poznání, zábavu a prožitek.

Sportovní přípravě předškoláků se 
věnujeme ve velké tělocvičně ZŠ, děti 
ale zvládají i výuku na lyžích, umí to 
na bruslích, neznámá jim není atletika, 
pravidla a hra tenisu. Diplom z lakro-
su získal každý a pohár z baseballové-
ho turnaje vystavený ve školce je také 
předškoláků. 

Z jakého celoročního pestrého po-
znání bude předškolák těžit při ná-

stupu do školy, je na něm, má z čeho 
vybírat. Rozhodně odchází ze školky 
maximálně podpořen. 

Co vám udělalo minulý rok největší ra-
dost, co se vám nebo vaší MŠ nejvíce 
povedlo?

Radost mi dělají každodennosti, 
které mám ráda a patří k životu: plná 
školka dětí, které jsou zdravé, krásné 
prostředí školky a krásná zahrada, for-
mující prostředí. Radost mi dělají lidi, 
se kterými pracuji, jejich velké nasa-
zení a obětavost. Bezvadné jsou akce 
s rodiči dětí, mám velký respekt k je-
jich ochotě a času pro školku. 

Nejvíc inspirující je pro mě pozoro-
vat děti, jak si užívají dne – bezpro-
středně, bezelstně, stoprocentně.

Jaké je vaše osobní motto, jako ředi-
telky mateřské školy?

Od každého člověka se můžeš něco 
naučit.

Čím vás dokážou děti vždycky roze-
smát?

Asi když kritizují a smějí se nám do-
spělým a mají pravdu. 

Foto: Natalia Yakunina,  
Ivana Sýkorová

Anketu připravila Jana Leichterová
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Máme za sebou zdárně první 
pololetí školního roku a záro-
veň i půl roku výuky bojového 
umění tradičního okinawské-
ho karate do na ZŠ Meteoro-
logická. Vzhledem k tomu, že 
jsme o tom veřejnost moc ne-
informovali, a v rámci pololetí 
je se za čím ohlédnout, dovol-
te mi popsat pár postřehů.

Na začátku roku byla v rám-
ci rozšíření školního vzdělávacího 
programu navýšena dotace těles-
né výchovy ze 2 na 3 hodiny týd-
ně. Cílovou skupinou pro školní rok 
2017/2018 byl stanoven 1. a 6. roč-
ník s tím, že náplň třetí hodiny má 
dvě základní alternativy – klasic-
ký tělocvik nebo základy karate do 
a sebeobrany. Rozdělení proběh-
lo, dle zájmu dětí a rodičů, na zá-
kladě dotazu vedení školy. Celkem 
cvičí v programu karate do v rám-
ci tělesné výchovy 32 žáků 1. tříd 
(programu Amos i Montessori) a 24 
žáků 6. tříd.

Výuka probíhá i pro ostatní roč-
níky formou kroužku, kdy jsou žáci 
rozděleni do tří věkových skupin, 
1.–2. ročník, 3.–5. ročník a 6. ročník 
a výše. V rámci této zájmové čin-
nosti evidujeme celkem 55 žáků, 
z nichž je 10 dětí ze skupiny 1.–6. tříd 
s výukou karate. Celkově cvičí na ZŠ 
Meteorologická kolem 100 dětí zá-
klady karate do a sebeobrany.

Karate do se vyučuje ve speciál-
ní místnosti – úpolovém sále, kte-
rý je prostorný a vybavený tatami, 
měkkou podlahou uzpůsobenou na 
pády a úpolové a gymnastické akti-
vity na zemi.

Letos vyučuji na škole kara-
te do pouze já. Po 25 letech praxe 
jsem nositelem titulu Sensei a dr-
žitelem 5. danu karate do, předse-
dou a zkušebním komisařem České 
asociace Okinawan Goju Ryu Kara-
te Do a oficiálním představitelem 
ČR v mezinárodní organizaci IOGKF 
(International Okinawan Goju Ryu 
Karate Do Federation). Výhledově 

však mám podporu svých certifiko-
vaných lektorů, kteří se budou spo-
lupodílet na výuce.

JAK LEKCE PROBÍHAJÍ? 

Základem je etiketa, systém pra-
videl slušného chování, kdy se sna-
žíme respektovat jeden druhého 
dle takzvaného „Dojo Kun“. Jedním 
z pravidel je pravidlo: „Respektuj 
druhé!“

Po rozcvičce, která je někdy kla-
sická, někdy formou hry, probíhá 
výuka základů úderů, kopů, bloků, 
úhybů a pádů… Děti cvičí samostat-
ně, ve dvojicích nebo ve větších 
skupinách, využívají pomůcky, jako 
jsou lapy a vesty. Jednou ze zásad 
ve výuce je být ohleduplný a cvičit 
bez kontaktu na hlavu, na břicho 
symbolicky úměrně věku. Součás-
tí cvičení je i protahování a posilo-
vání, především zábavnou formou. 
Atmosféra výuky je okořeněna 
okinawským názvoslovím, kdy po 
úvodních lekcích žáci umí počí-
tat do deseti a začínají se orien- 
tovat v základních povelech.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

S výukou na ZŠ Meteorologická 
se počítá do budoucna nejen kon-
cepčně, ale vzhledem ke kontak-
tům napříč světem karate do jsme 

připraveni zvát zkušené mistry 
a navazovat spolupráci i s jinými 
školami s podobným programem 
v zahraničí.

Letošní pololetí jsme zakončili 
výukovým seminářem pod vedením 
zkušených a nejvyšších instruktorů 
Anglie, senseiem Paulem Nolanem 
(7. dan IOGKF) a senseiem Petrem 
Galerem (7. dan IOGKF). Jejich poje-
tí výuky zaujalo děti do takové míry, 
že se na chvíli ztratila i jazyková ba-
riéra anglického jazyka. Z tělocvič-
ny plné cvičenců se rázem stal 
mezinárodní seminář zkušených 
a nadšených karatistů. Výkřiky, na-

sazení, jiskra v očích a snaha o co 
nejlepší provedení… Akce byla ote-
vřena i rodičům, kteří mohli vidět 
své ratolesti s úsměvem na rtech… 
Senseiové nakonec projevili uzná-
ní na adresu našich dětí a necha-
li se slyšet, že se cítili jako doma, 
kde cvičí své karatisty na školách 
i v dojo (klubech). Senseiové přislí-
bili spolupráci, a ZŠ Meteorologic-
ká má tak úspěšně nakročeno do 
mezinárodní spolupráce s jinými 
školami v rámci Evropy. Výhledo-
vě bychom rádi navázali kontakt se 
základní školou v Liverpoolu, odkud 
oba hosté pochází.

O KARATE DO JE VELKÝ ZÁJEM

Za velký úspěch považuji skuteč-
nost, že se akce se senseii zúčast-
nilo přes 50 dětí. Jejich nasazení 
bylo fantastické a technická úro-
veň, vzhledem k době cvičení, leh-
ce nadprůměrná.

Po prvním pololetí dětí v zájmo-
vém kroužku přibývá. Karate do 
je pro ně volnočasovou aktivitou 
a mezi cvičenci se rozšířila i spous-
ta kimon (správně karate gi). Dětem 
budeme také nabízet na konci dru-
hého pololetí absolvovat zkoušky 
na žákovský stupeň technické vy-
spělosti, po jejímž složení budou 
oprávněni nosit barevný pás.

Budeme rádi, když se děti budou 
účastnit i soustředění České aso-
ciace pod hlavičkou klubu karate, 
který vznikne pod záštitou ZŠ Me-
teorologická. Čeká nás jarní sou-
středění, letní tábor a jiné aktivity. 

V příštím školním roce nastoupí 
noví prvňáčci a vzniknou další šesté 
třídy, kterým bude program nabídnut… 
Již teď se těšíme na nové nadšence.

Mám velikou radost, když se děti 
hýbou a baví je to…, o to větší, když 
cvičí karate do. 

Arigató gozai mashita! 
S úctou 

Mgr. Jaroslav Kulik
Foto: Paul Nolan 

Výuka karate do na ZŠ Meteorologická
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V srpnu loňského roku začala 
při ulici Hoštická stavba nové 
hasičské zbrojnice.

Historie písnických hasičů sahá 
do roku 1899. Tehdy na návrh něko-
lika sousedů, kteří se sešli v míst-
ním hostinci, byl v Písnici založen 
sbor dobrovolných hasičů. Staros-
tou se stal Alois Melichar, velite-
lem byl Josef Novotný a jednate-
lem učitel František Vrána. Po čase 
bylo z veřejné sbírky zakoupeno vo-
jenské vozidlo „Škoda super“ a své-
pomocí přestavěno pro potřeby 
dobrovolných hasičů. Toto vozidlo 
nesloužilo jen pro zásahy u požárů, 
ale také vozilo nemocné nebo sta-
ré spoluobčany do nemocnice nebo 
k lékaři. V roce 1934 byla zakoupe-
na kolová motorová stříkačka „Stra-
tílek“, kterou sbor vlastní dodnes. 

V roce 2015 jsme ji vlastními silami 
celkově renovovali a dnes určitě pa-
tří k nejhezčím historickým kusům 
hasičské techniky v České republice.

Prostory staré hasičské zbroj-
nice naproti písnické škole, která 
byla několikrát dostavěna a pře-
stavěna, nyní již nesplňují poža-
davky na parkování nových vozidel 
a neposkytují ani technické a so- 
ciální zázemí pro zásahovou jednot-
ku. Také dopravní situace v těsné 
blízkosti školy není zcela bezpečná, 
a navíc zde často dochází k bloko-
vání výjezdu zásahových vozidel.

Kolem roku 2010 hl. m. Praha na-
bízelo městské části 25 000 000 Kč 
na výstavbu nové zbrojnice, ale teh-
dejší představitelé obce tyto finanč-
ní prostředky odmítli. To byl pod-
nět pro některé členy sboru a začala 
sedmiletá nesnadná cesta po magis-

trátních odborech k získání územní-
ho rozhodnutí a stavebního povolení 
na pozemku při ulici Hoštická. Záslu-
hou současného vedení městské 
části se podařilo dotáhnout do kon-
ce stavební povolení, získat finanční 
prostředky od hl. m. Prahy na stavbu 
a loni na konci srpna samotnou stav-
bu zahájit. Plánovaný termín dokon-
čení stavby je letos na podzim.

Sbor dobrovolných hasičů v Pís-
nici, vedený starostou Milanem 
Černým, má dnes 117 členů, z toho 
je 28 žen a 35 mladých hasičů. Vel-
ké úsilí věnujeme výchově mládeže. 
Účastní se celostátní hry „Plamen“ 
a dalších soutěží pořádaných MSH 
Praha. Jako odměnu za jejich ce-
loroční činnost jsme pro ně v roce 
2016 zajistili soustředění pod stany 
v Kácově. V loňském roce se kona-
lo letní soustředění v Malíkovicích. 

Výsledky našich mladých členů se 
postupně zlepšují a v letošním roce 
pro ně plánujeme další letní sou-
středění. V loňském roce se jeden 
náš zástupce zúčastnil mistrovství 
republiky ve Zlíně, kde obsadil v ka-
tegorii dorostu 3. místo.

Zásahová jednotka pod vedením 
velitele Martina Franka čítá 23 pro-
školených členů, pověřených za-
stupitelstvem městské části Pra-
ha-Libuš. Nová hasičská zbrojnice 
se staví na rozhraní staré Písnice 
a sídliště a určitě přiláká jak mlá-
dež, tak dospělé ze sídliště Písnice 
k aktivní činnosti u dobrovolných 
hasičů, kteří mimo jiné podporují 
i společenský život v obci. 

Miroslav Štancl,  
náměstek starosty SDH Písnice

Proč se staví nová hasičská zbrojnice?

Čas našeho zimního spánku 
se již chýlí ke konci a je mož-
né zaznamenávat předjaří – 
ano, měsíc březen je opět zde! 
Jeho pojmenování je ve větši-
ně evropských zemí odvozeno 
od římského boha války Marta 
(Mart, Marz apod.).

Podle něj je kupodivu nazýván 
i sousedními Poláky, kteří většinou 
užívají svoje slovanské názvy.

Protože obecnou březnovou 
charakteristikou jsme se zabýva-
li před rokem, podívejme se blíže 
na některá méně obvyklá výročí, 
jakých naši předkové slavili mno-
ho. 1. 3. má občanský svátek Be-
dřich, ten církevní ale David Wa-
leský, který žil ve 2. pol. 6. stol. n. 
l. a zemřít měl r. 601. Tehdy ješ-
tě nebyla Anglie zdaleka jednot-
ná, naopak, často v ní docházelo 
k násilnému mísení etnik a jejich 
tradic. V zemi sice zbylo i římsko-

-britské obyvatelstvo, ale záplavy 
germánských Anglů, Sasů a Jutů 
se rychle prosazovaly. Zanedbat 
nemůžeme ani dávné keltské et-
nikum, a právě to mělo ve Walesu 
převahu. David Waleský, Kelt půvo-
dem, snad pocházel z vládnoucí li-
nie klanu Cunnedy, měl přezdívku 
„Aquaticus“ (Vodní), protože vždy 
pil údajně pouze vodu, čímž se vy-
mykal tehdy panujícím zvyklostem, 
zvláště těch bohatších. Kdepak, 
dnes, a pít na setkáních mocných 
alkohol… Cestoval až do Jeruzalé-
ma, kde byl vysvěcen, a po návra-
tu vybudoval prý 12 klášterů, např. 
slavný Glastonbury. Jako vynikající 
řečník se stal arcibiskupem a hod-
ně mu prý pomáhala ochočená bílá 
holubice, sedící a vrkající na jeho 
rameni. Pro věřící je totiž symbo-
lem Ducha svatého a velmi jeho 
význam v očích současníků zvyšo-
vala a stala se jeho atributem, on 
sám pak patronem Walesu. Svato-

řečen byl papežem Kalixtem II. již r. 
1120 a jeho svátek se slavil po celé 
Evropě, zvláště v zemích s keltskou 
tradicí. Poutník, který k jeho hrob-
ce do Saint David’s doputoval, to 
měl dokonce uznáváno jako po-
lovinu cesty do Říma. V tamní vý-
slovnosti se jeho jméno vyslovova-
lo Daffyd a z toho vznikla přezdívka 
Walesanů „Taffy“, užívaná dosud.

2. 3. slaví Anežky a také 2. 3. 
1978 se vznesl do vesmíru na pa-
lubě kosmické lodi Sojuz 28 první 
kosmonaut jiné země než samot-
ných supervelmocí (SSSR a USA) − 
náš občan Vladimír Remek. Letěl 
s ruským kolegou Alexejem Guba-
revem a na oběžné dráze se spojili 
s orbitální stanicí Saljut 6. Vrátili se 
po 8 dnech a byl to velký úspěch!

5. 3. přejeme Bohumilům, 7. 3. 
Tomášům a 8. 3. nejen Gabrielám, 
ale protože je i MDŽ, svátek všech 
žen (vzniklý v USA r. 1908), neza-
pomeňme, pánové, věnováním 

květiny udělat radost a projevit své 
uznání těm, bez kterých bychom 
ani nemohli být…

13. 3. slaví Růženky, 17. 3. je zde 
Vlastimil a svatý Patrik, patron Ir-
ska. 18. 3. má svátek Eduard, 19. 3. 
Josef i svatá Sibyllína (patronka 
služebných).

21. 3 je zde konečně první jarní 
den! V noci ze 24. na 25. 3. posune-
me hodinky o hodinu dále, je počá-
tek letního času.

28. 3. má svátek Soňa a slavíme 
i Den učitelů.

A už máme Velikonoce! 29. 3. je 
Zelený čtvrtek – je tradicí si dát 
špenát! 30. 3. je Velký pátek, pa-
mátka Kristova ukřižování. 31. 3. 
Bílá sobota, konec půstu a počítej-
te s koledníky.

Zmíněným i nezmíněným pře-
jeme naše tradiční vše nejlepší, 
a nechť se nám všem jaro vydaří! 

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Březen

„Škoda super“ – první vozidlo písnických dobrovolných hasičů, foto: archiv SDH Písnice Ze stavby nové hasičské zbrojnice − leden 2018, foto: Hana Kolářová
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ptali se „blbí švagři“ Publius Ruka 
a Sempronius Houska (V+W), když 
uviděli v roce 1927 v premiéře Vest 
Pocket Revue na scéně Osvobo-
zeného divadla na jevišti oslav-
ný shluk herců. Jirásek byl tehdy 
ještě naživu. Bard českých spiso-
vatelů, dělník na Vinici Páně, kte-
rý za dlouhou dobu svého života 
(1851−1930) v 50 původních titu-
lech (a že to byly nějaké „bichle“) 
zbeletrizoval podstatný úsek čes-
ké historie od dob bájných (Staré 
pověst české) přes období husitské 
(Mezi proudy, Proti všem), (po)bě-
lohorské (Temno) až k národnímu 
obrození (F. L. Věk, U nás). Už za 
Rakouska se stalo jeho dílo v čes-
kých školách povinnou četbou a on 
sám uznávanou a ctěnou osobnos-
tí. Není divu tedy, že si z něj mlá-
dež střílela už na počátku minu-
lého století. Ostatně Jan Werich 
později řekl, že Jirásek by se v ta-
kovém Hollywoodu stal (díky svým 
dramatickým zápletkám) jistě mi-
lionářem, ale ten styl! Archaický, 
popisný a obtížně stravitelný...

Založil u nás Jirásek nikterak silnou, 
ale přece jen tradici historické pró-
zy. Mezi jeho předchůce řadíme tře-
ba Zikmunda Wintra (1846−1912) s jeho 
románem Mistr Kampamus, Václava 
Beneše Třebízského (1849−1884), auto-
ra Královny Dagmar, či Josefa Svátka 
(1835−1897), autora rozsáhlého a popu-
lárního díla (např. Paměti kata Mydláře, 
Pád rodu Smiřických). Z následovníků 
můžeme jmenovat Jarmilu Loukot-
kovou (1923−2001), Ludmilu Vaňkovou 
(1927) či Františka Neužila (1907−1995), 
třebaže to jsou autorky a autor (zase 
ten gender) do jisté míry nesrovnatelní.

Mezi současnými autory české histo-
rické prózy je jedním z nejvýznamněj-
ších (ne-li nejvýznamnější) Vlastimil 
Vondruška. Narodil se roku 1955, vystu-
doval historii a národopis na Filosofic-
ké fakultě University Karlovy a literární 
tvorbě se věnuje už od raného mládí. 
Dosud napsal více než padesát vědec-
kých studií a článků o dějinách hmotné 
kultury, mnoho knih vědeckých a po-
pulárně naučných, asi čtyřicet histo-
rických románů  pro dospělé (některé 
z nich pod pseudonymem Jan Alenský) 
a několik knih pro mládež. První kni-
hu Příběhy plzeňských mordů si v roce 
1994 vydal vlastním nákladem. 

Přízeň čtenářů, která ho řadí mezi 
nejčtenější současné české autory, 
si získal především sérií detektivních 
knih z doby vlády Přemysla Otakara II., 
ve kterých se snaží vykreslit atmosfé-
ru středověku, život v tehdejší době 
i mentalitu soudobých lidí. Hlavní po-
stavou příběhů je vzdělaný a čestný ry-
tíř, královský prokurátor Oldřich z Chlu-

mu, který jako správce hradu Bezděz 
má také pravomoc vyšetřovat a trestat 
hrdelní zločiny. Druhá autorova série se 
odehrává ve druhé čtvrtině 16. stole-
tí a jejím hrdinou je písař královské ko-
mory Jiří Adam z Dobronína.

Pro mne je Vondruška především 
autorem dvou velkých historických 
epopejí, které mohu doporučit nejen 
zájemcům o historii – čyřdílné Přemy-
slovské (Vel-
ký král Pře-
mysl I. Otakar, 
Jednooký král 
Václav I., Král 
rytíř Přemy-
sl II. Otakar 
a Král Bás-
ník Václav II; 
ISBN: 978-
80-243-7650-
9 − „luxusní“ 
vydání kom-
pletu) a sed-
midílné (do-
sud vyšlo 6 
dílů, každý díl 
má jiné ISBN) 
Husitské, vy-
právějící nově 
o událostech 
v 15. století 
v Českém krá-
lovství zná-
mých už od 
Jiráska. Za tuto epopej získal roku 2016 
Cenu Unie českých spisovatelů.

Objektivně musím uvést, že Vlastimil 
Vondruška je na jedné straně držitelem 
řady ocenění (2006 − Zlatá stuha IBBY 
v kategorii Literatura faktu a umělecko-
naučná literatura pro mládež za knihu 
Významná sídla české šlechty, 2016 − 
cena Unie českých spisovatelů, 2016 − 
cena Český bestseller na mezinárodním 
knižním veletrhu Svět knihy za nejpro-
dávanější novinku Husitská epopej II., 
2016 − diplom od Mensy České repub-
liky jako nominovaná osoba na Čestné 
uznání, 2017 − Krameriova cena za tiš-
těnou publicitisku od Asociace nezá-
vislých médií a státní vyznamenání Me-
daile Za zásluhy I. stupně), a na straně 
druhé kontroverzní osobností. Je často 
označován za rasistu, pravicového po-
pulistu nebo za komunistického náro-
dovce. Za své názory na postavení žen 
a mužů ve společnosti je považován 
za machistu (útočně a nekriticky pod-
le některých kritiků zdůrazňuje mužský 
a potlačuje ženský prvek). 

Nu, ať je, jaký je, píše sice podle mě až 
podezřele moc, ale jeho práce jsou zajíma-
vé, čtivé a často i kvalitativně nové infor-
mace přinášející, a mohu vám je na tomto 
místě, když už jsem jim věnoval celý člá-
nek, s čistým svědomím ještě jednou do-
poručit. Včetně těch detektivek.

Jiří Brixi
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NOVÝ VOLNOČASOVÝ 
AREÁL NA LIBUŠI?

Reakce na článek v letoš-
ním únorovém čísle měsíč-
níku U nás, str. 14.

Ráda bych tímto vyjádřila 
maximální podporu uvede-
né vizi, zaměřené na oblast 
stávajícího „pole“ směrem 
k ústavům Akademie věd. 
Dle mého názoru jde o na-
prosto jedinečný nápad, kte-
rý se snaží zachovat zdravé 
území přírodního charakte-
ru přímo v našem bezpro-
středním okolí. Cílem vize je 
postupná přeměna pole na 
volnočasový areál plný pří-
rodních prvků, který by lidé 
mohli používat k vlastní-
mu potěšení a relaxu! Přímo 
v Praze, v Libuši.

Co mě k podpoře vize 
vede? V ulici V rohu bydlím se 
svojí rodinou již 17 let, a tak 
nás budoucí řešení tohoto 
území samozřejmě velmi za-
jímá. Přiznám se, že i mě ne-
jednou zaskočila obava, jak 
a kdy budu muset přijmout 
změnu, až stávající majitel 
pole rozparceluje a prodá ho 
na lukrativní pozemky. A to 
jsem nezmínila vyloženě jed-
noznačný stav v naší čtvrti 
− tedy každoroční, význam-
ně narůstající množství pro-
jíždějících aut. Pokusme se 
toto napravit, zmíněnou ob-
last nezastavit dalšími domy 
a zachovat v našem okolí 
kousek přírody. Pokud se roz-
hodneme jinak, cesta zpět už 
povede těžko.  

Ing. Barbora Fialková

VOLNOČASOVÝ AREÁL  
A ÚPRAVA KOLEM 
DOBRONICKÉ

Bydlím na Libuši v ulici 
Chladírenská, četl jsem v ča-
sopisu U nás článek, který se 
vyjadřuje k zástavbě a zří-
zení sportovního centra na 
polním sektoru v blízkos-
ti výzkumného ústavu. Tato 
výstavba sportoviště a od-
počinkového centra by byla 
kompenzací pro část průmy-
slové zóny Libuše a vyjádři-
la by důstojnější profil této 
lokality. Návrh na výstavbu 
kapličky − je jistě příjemné 
pro starší generaci bydlící na 
Libuši, Písnici a Kunraticích 
navštěvovat kapli a nezávi-
dět Kunraticím jejich krás-
ný historický kostel. Chápu, 
že tato vize je velmi nároč-

ná, a dovedu si představit, že 
i půlka této lokality by splni-
la společenský účel na Pra-
ze-Libuši. Zároveň bychom 
byli vzorem pro celou Prahu. 
Přeji této myšlence a vám 
sílu v uskutečnění tohoto gi-
gantického cíle.

PS: Rád bych upozornil na 
ulici Dobronická, při vjezdu 
do obce Libuš, cca 150 m po 
pravé straně, bych doporu-
čil zasázet odolné stromy 
a stávající špatné asfaltové 
stání proměnit na klasickou 
ulici souběžnou s ulicí Dob-
ronická. Tímto by úprava na-
vazovala na obchodní cent-
rum Kunratice a vyjádřila by 
částečně čistší a vzhledo-
vě přijatelnější pocit. Toto 
by byla kompenzace za část 
průmyslové oblasti Libuš. 
Dovedu si představit, jak by 
zkrásněla ulice Dobronická 
se stromovou alejí po obou 
stranách, neviděli bychom 
bazar s auty, sklad se zaba-
venými stroji a plynule by-
chom se dostali ke krásné 
prodejně Dětský dům. 

František Holík

9 SMUTNÝCH STŘÍPKŮ 
Z MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ LIBUŠ  
(24. 1. 2018)

1. Jednota pěkně probarve-
né koalice na naší radnici (TOP 
09, ČSSD, KSČM) se ukázala 
bohužel jako nezlomná. Zno-
vu byla odmítnuta revoka-
ce usnesení ZMČ č. 28/2014, 
o niž žádali v podnětu k jed-
nání o hlasování sami občané. 
Je zarážející, že nikomu z koa-
ličních zastupitelů stále neva-
dí zřejmě nevyvážená smlou-
va, která je co do poměru 
jednotlivých plnění nevýhod-
ná pro MČ Libuš, a zelenou 
tak dostává, dle mého názoru 
netransparentní a dopravně 
a sociálně nepřipravenou MČ 
Libuš zatěžující developerský 
projekt mezi starou zástav-
bou v Písnici a sídlištěm Pís-
nice. Co je ale ještě smutnější, 
podnět k jednání o hlasování, 
který splňoval všechny nále-
žitosti, měl být původně od-
byt jen strohým konstato-
váním „vzali jsme na vědomí 
a konstatujeme, že o tom hla-
sovat nebudeme“. Naštěstí 
opozice navrhla bod doplnit 
do programu a o revokaci se 
hlasovalo. Pro revokaci byly 
pouze zastupitelky Radová 
a Tůmová.
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Populismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Populismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus
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Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 
Řásnovka 770/8 
11 O 00 Praha 1 - Staré Město 

Vaš dopis Naše č.j. 

ze dne 20.10.2017 TSK/ ,Y/17/4220 

Spolek OBČANŮ PÍSNICE 
Miroslav Štajner, předseda spolku 
Na Okruhu 389/13 
142 00 Praha - Písnice 

V�ňzuj� linka 
Ing. Hronová/ 257 015 733 

V Pra� dne 
24.11.2017 

„ Libušská" č. akce 999053 - návrh ze dne 20.1 O. 2017 na instalaci chytrých vah 

Vážený pane Štajnere, 

nechali jsme prověřit Váš návrh ze dne 20.10.2017 a na základě stanoviska Oddělení telematických 
systémů, které se touto problematikou zaobírá, sdělujeme následující: 

V současnosti má hl. m. Praha na svém území vysokorychlostní váhy instalované na 8 lokalitách na 
páteřních komunikacích. Smyslem těchto vah je monitorovat a v budoucnu i pokutovat přetížená 
vozidla. Zamýšlená instalace na komunikaci Libušská by tak v tuto chvíli byla první lokalitou, jejíž 
smysl by byl v dohledu nad dodržováním povoleného limitu (l 2t) a stejně tak i v rámci opatření 
BESIP. 
Budovat tento typ zařízení je v současné době nekoncepční a nesystematické, neboť tento typ 
opatření pouze přesune problém jinam. Aktuálně také není zcela jasné, jakým způsobem bude 
realizován a jaké důsledky pro MČ Písnice bude mít záměr RHMP zákazu vjezdu vozidel nad 12t 
do oblasti ohraničené Pražským okruhem. Na rozdíl od jiných dopravu zklidňujících opatření 
(informativní měřiče rychlosti, apod.) je vysokorychlostní vážení podstatně dražší jak ve fázi 
realizace, tak i z hlediska provozních nákladů. Z tohoto důvodu navržené opatření v současnosti 
zástupce oddělení telematických systémů nedoporučuje minimálně do té doby, než bude na úrovni 
města ujasněn koncepční záměr a způsob řešení včetně financování podobného opatření i na mnoha 
dalších nabízejících se lokalitách hlavního města. 

Kopie: 
TSK, a.s-MČ Praha Libuš Mgr. Jiří Koubek, starosta 
Upozornění: 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. (dále jen „TSK") odmítá ph své č111nosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální 
míre dodrzuJe transparentnost a legalitu. Zamčstnanci a osoby Jednající za TSK Jsou povinni se pri svém jednání řídit 1.ásadam1 Crim111al 
compliance programu [dále jen .CCP"), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Kazdá z osob jednajících 7,a TSK je povinna oznámit 
jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP Pokud osoba Jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání 
považováno 1..a Jednání v rámci nebo zájmu TSK. 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. 
zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle 13 vlozka 20059 
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Mčsto 

JČ:03447286,DIČ:CZ03447286 
Tel.: +420 257 015 111, c-ma1I: tsk@tsk-praha cz 

www tskpraha cz Datová schránka: m1vq4t3 

2. Od samotného starosty jsme 
se dozvěděli částku, která nám chy-
běla pro výpočet životní investice 
developera PELTI, a. s., kterou mu 
radnice umožnila na základě smlou-
vy a byla předmětem hlasování o re-
vokaci (bod 1). Pozemek, u něhož má 
vyřešit duplicitu ve vlastnictví u MŠ 
Ke Kašně, ho bude prý dle informa-
cí od starosty stát asi 16 milionů. Za 
výkup pozemků (37 500 m2), tedy 
polí, před změnou ÚP podle údajů 
ze smluv v katastru nemovitostí za-
platil v průměru 1 800 Kč za m2, cel-
kově tedy 67,5 mil. Kč. Odhadovaná 
tržní cena pozemků je aktuálně při-
bližně 375,5 milionů korun českých 
(10 000 za m2), a to ještě před dalším 
možným, až násobným zhodnoce-
ním v rámci developerského projek-
tu s prodejní nálepkou „u (budoucí) 
stanice metra D“.

3. Zastupitelé měli také na stole 
ke schválení rozpočet na rok 2018, 
a to ve formě dvaceti nerozkrytých 
položek, ve kterých lze, obrazně 
řečeno, schovat všechno. Je zará-
žející, že rozpočet občanům nena-
bídne bližší informace o financová-
ní například Klubu Junior. Kdo má 
zájem se to dozvědět, musí osob-
ně na radnici, protože na webových 
stránkách tyto informace nebyly 
v den hlasování dostupné a dosta-
ly se tam až 21. února.

5. Dalším paradoxem hospoda-
ření naší radnice jsou investiční vý-
daje v roce 2017 v kapitole Vnitřní 
správa, které byly vyčerpány jen 
z 23 %, což je velká škoda. Peníze 
by se třeba mohly převést na opra-
vy místních komunikací (běžné vý-
daje) či do investic v rámci dopra-
vy. Mohly se tak alespoň zalepit 
největší díry na komunikacích Li-
bušská a Dobronická, nebo alespoň 
v jedné místní komunikaci, na níž 
se lidé běžně brodí loužemi.

6. Na podnět zastupitelky Tůmo-
vé se začalo na jednání v rozpoč-
tu hledat, z jaké položky se ak- 
tuálně čerpá investiční rozpočet na 
stavbu nové hasičárny. To, že je to 
položka „havárie“, nepotřebuje ko-
mentář, jen to potvrzuje, proč má 
MČ Libuš jedno z nejhorších hos-
podaření v Praze, což opakovaně 
potvrzuje svými výtkami audit Ma-
gistrátu hl. m. Prahy.

7. 2 hodiny a 39 minut. Tolik času, 
měli zastupitelé na nastudování dů-
ležitého dokumentu „Podnět pro po-
řízení územní studie“. Stalo se tradicí, 
že důležité věci dostávají zastupite-
lé na poslední chvíli před samotným 
jednáním, nebo dokonce hlasová-
ním. Opět jde o ukázku mimořádně 
špatné interní komunikace radnice.

8. Studii ke spornému území, je-
hož se týká bod 7, si radnice objed-
nala až nyní, tedy čtyři roky po po-
depsání smlouvy, jíž se týká bod 1. 
Do té doby nikoho nezajímalo, co 
by na daném území mělo vyrůst. 
Podklad pro studii se navíc ohání 

především anketami mezi občany 
(„10 problémů“), ze kterých ale zá-
hadně vypadlo například volání ob-
čanů po zachování zeleně a ome-
zení developerské výstavby.

9. 55 %. Tolik spolkne chod radni-
ce z celkového provozního rozpoč-
tu MČ pro letošní rok, a to vycházíme 
jen z položky Vnitřní správa (26,6 mi-
lionu Kč). Pro srovnání, sousední MČ 
Kunratice (podobný počet obyvatel, 
dvakrát větší katastrální území) svůj 
provoz zvládne za 15,4 milionu Kč. 
Vypadá to tedy na příkladnou ukázku 
rozbujelého administrativního apa-
rátu naší radnice. Je navíc nasnadě 
otázka, zda obec s přibližně 10 000 
občany opravdu potřebuje sedmnáct 
zastupitelů a čtyři místostarosty. 

Petr Novotný, občan MČ Libuš

Redakční poznámka:  
Za tvrzení uvedená v článku  

nese odpovědnost autor.

CHYTRÉ VÁHY NA LIBUŠSKÉ 
V PÍSNICI – VYJÁDŘENÍ 

V časopise U nás č. 12/2017 
Spolek občanů Písnice informo-
val veřejnost, že podal dne 20. 
10. 2017 na Technickou správu 
komunikací hl. m. Prahy, v rám-
ci rekonstrukce komunikace Li-
bušská, k. ú. Písnice, návrh na 
instalaci chytrých vah do vozov-
ky proti průjezdu těžké nákladní 
dopravy. V článku bylo zároveň 
uvedeno, že výsledek návrhu 
bude zveřejněn. Dne 24. 11. 2017 
obdržel Spolek od TSK hl. m. Pra-
hy vyjádření k tomuto návrhu, 
které připojujeme. 

Miroslav Štajner, předseda spolku

PRAVIDLA DEBATY  
V ČASOPISU U NÁS

Redakční rada časopisu U nás 
připomíná podmínky pro publiko-
vání v rubrice Debata.

O zařazení příspěvku do rubri-
ky Debata rozhoduje redakční rada 
hlasováním, a to z příspěvků do-
šlých nejpozději 10. dne v měsí-
ci předcházejícím měsíci vydání, 
zejména pak příspěvků od obča-
nů, kteří výslovně žádají o otištění 
svého názoru. Kritériem pro debat-
ní příspěvek je především to, že vý-
razně vyjadřuje nějaký názor z ur-
čitého úhlu pohledu. Rozsah textu 
příspěvku v rubrice Debata je max. 
3500 znaků bez mezer. Nad rámec 
rozsahu textu v rubrice Debata je 
možno k příspěvku připojit foto-
grafie či jiné grafické podklady − 
rozhodnutí o jejich otištění a roz-
měru je v kompetenci redakční 
rady a grafika. Příspěvky podléhají 

obvyklé grafické úpravě. Reakce na 
konkrétní příspěvky vydané v rub-
rice Debata jsou možné v násle-
dujícím čísle nebo kdykoli pozdě-
ji. Rubrika Debata nebude vycházet 
v posledních dvou číslech před ter-
mínem konání komunálních voleb, 
kdy kandidující subjekty budou mít 
v časopisu zajištěn zdarma prostor 
pro své představení.

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

Klub Senior

PROGRAM KLUBU NA BŘEZEN

S počátkem roku bývají spojené 
plány na zážitky, které nám mohou 
zprostředkovat mnoho radosti. Tak 
to zkuste s námi třeba na cestách!
6. 3. Oslava MDŽ a malá připomínka 
světového mezinárodního svátku 
žen. Přijde blahopřát náš hudebník. 
Zábavné pásmo plné zpěvu, poví-
dání a zpívání.
13. 3. Cvičení s písničkou s naší mi-
lou paní prof. Kaněrovou. Nenech-
te si ujít!
20. 3. Další pokračování přednáš-
ky paní prof. Novákové z historie 
– pokračování od slavného kupce 
Sáma.
27. 3. První jarní celodenní výlet – 
Panenské Břežany s průvodcem, 
Zámek Ctěnice včetně posezení 
v restauraci. Přihlášky u p. Vladyko-
vé v klubu.
3. 4. Povelikonoční radostné pose-
zení s písničkou, jak jinak než s hu-
debníkem. Těší se na nás!
6.−8. 4. První třídenní výjezd − 
do penzionu p. Kobra a za histo-
rií. Cestou tam: zámek Potštejn 
u Pardubic, dále tradičně Kudowa 
Zdrój. Cestou zpět: zámek Choltice 
včetně zámecké restaurace. Večer-
ní posezení s písničkou a tancem. 
Zájemci, hlaste se u p. Urbanové 
v klubu.

KNIHOVNA

Knihovna je v provozu každé 
úterý od 14 do 18 hodin pro klubo-
vé seniory, ale současně se otevírá 
stálé většímu zájmu čtenářů z celé 
Libuše a Písnice. 

Za organizační výbor  
Zdena Prchlíková

ZÁJEZDY NA ROK 2018

Měsíc Datum Místo Info k zájezdu Kalkulace vč. busu Nejvyšší 
počet 
osob

Poznámka 

Duben 6.−8. 4. Jívka Potštejn, Choltice 1 200 Kč 45  

Květen 1.−8. 5. Harrachov zastávka na Č. 
Mostě

2 lůžk. 3200 Kč
1 lůžk. 4000 Kč

34 odj. v 9:00 
z Libuše
zpět ve 
14:00 h

 26.−27. 5. Zahrádkáři Cascasde Most 
ubyt.

1 200 Kč 45 plánujeme

Červen 9.−15. 6. Bechyně Lázně, 7 procedur
1 výlet, skupina

5 300 Kč 40 přihlášky 
ihned

Srpen 27. 7. − 4. 8. Slovensko Odjezd ve 23:00
1. zastavení Bytča
od 8−12 h dále kou-
pání dle počasí
ostatní výlety plán. 
s p. řidičem

170 eur, 1300 Kč 40  

Září 9.−16. 9. Maďarsko Odjezd ve 23:00 
z Písnice, dále 
Libuš
odjezd zpět ve več. 
hodinách
1x výlet Schimec, 
Balaton

205 eur, 1300 Kč 40  

Říjen 7.−13. 10. Šumava Sluneční Louka
1 výlet tam a zpět 
za historií

4200 Kč 40  

 20.−21. 10. sklípek Hodonín – Čejko-
vice
Templářský sklípek
p. Buček
cestou historie
ubytování, bus

1 500 Kč 40  

Listopad 2.−4. 11.  Jívka historie tam a zpět,
plánujeme
předvánoční Polsko,
večerní hudba

1 200 Kč 45 super
hudba

Prosinec 4. 12. Zámek 
Manětín
v jednání

v jednání zámecká 
restaurace 

Propočet 300 Kč 40 Pouze 40 
osob!!!

Důležité upozornění: Vzhledem k tomu, že je mimořádný zájem o tuzemskou rekreaci, hotely nás upozorňo-
valy, že musíme do dubna nahlásit závazný počet – na pozdější přihlašování v 90 % nebude brán zřetel. Též se 
může stát, že zájezd bude úspěšný pouze při přihlášení 20 osob, nebo zcela zrušen. 
Prosíme naléhavě o vaše včasné rozhodnutí a přihlášení do začátku dubna. Nemůžeme dělat záznamy na po-
slední chvíli, jak se v minulosti opakovaně stávalo. Děkujeme za pochopení za celý organizační výbor.

Organizační výbor: Prchlíková, Urbanová, řidič, výbor Klubu Senior

LIBHUSH 2018

Již čtrnáctý rok je tu Libhush alias 
Libušská hudební show, soutěž hu-
debních dovedností dětí a mládeže.

Uplynulé ročníky již tradičně uká-
zaly opravdový talent mnoha účast-
níků. Zastoupeni byli flétnisté, kyta-
risté i klavíristé. Přihlásí se také letos 
ti, kteří muzicírují i jinde než v Klubu 
Junior? Budou jejich kvality takové 
jako předcházející ročníky? Udělali 
mladí virtuosové další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hudební 
zájemci, kteří si připraví jednu libo-
volnou píseň či skladbu.

Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír
C. kytara 

Věkové kategorie:
do 7 let
8–10 let
11−14 let
15 a více let

*) V případě sólového charakteru 
této disciplíny je možné účastnit 
se soutěže za doprovodu dalšího 
hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol – 
vybrat ty, které ocení diplomem a ví-
těze hodnotnou cenou! Nerozhoduje 
však pouze talent a výběr skladby, 
ale celkový projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční v ne-
děli 22. dubna 2018 v prostorách 
Klubu Junior, Na Okruhu 395/1. 

Bližší informace:  
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

Klub Junior Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR LIBHUSh

Jméno a příjmení ............................................ Telefon ..............................

e-mail  .............................................................................................................

*Disciplína: A. flétna B. klavír C. kytara     
*Kategorie: 1. do 7 let 2. 8−10 let 3. 11−14 let 4. 15 a více let
(*zakroužkujte)
Přihlášku je nutno zaslat do 26. 3. 2018 e-mailem na adresu: kjunior@centrum.cz
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Klub Junior

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 rezer-
vace přes web či SMS.

Rodinné centrum Kuřátko

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)

Středa
9:30−11:30 Cvičení pro děti (1,5−4) 
s Markétou

Čtvrtek
9:30−11:00 Montessori herna 
(1,5−4) se Štěpánkou
16:30–18:00 Montessori herna s Ja-
nou / Katkou B. (3−5)

Pátek
9:30−11:30 Volná herna pro děti 
(0−4) s Martinou

BŘEZEN 2018  
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Sobota 10. 3. 9:00−15:00
Škola ženskosti – seminář č. 5: Za 
tajemstvím šatů – barvy a střihy
Žena nemusí říct ani slovo, stačí, 
když si zvolí správné šaty. Lektor-
ka: Věra Sobotková Šimonová
Pátek 23. 3. 9:45–11:45
Sejdeme se v lese…
Velikonoční prázdniny 29. 3. – 2. 4.

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

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

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za celý tým Rodinného centra 
Kuřátko Ivana Vrablcová

Tělocvičná jednota Sokol Libuš srdečně zve všechny zájemce

NA 9. BURZU KNIH, 
která se koná v úterý 27. března 2018 od 18 do 20 ho-

din

 v libušské sokolovně.

Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma místo 
a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna v sokolovně 
bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní 

tituly vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat. 

Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. Bu-
dou nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp. 

Informace: Vladimíra Tomášková, tel.: 723 502 191,  
e-mail: sokollibus@volny.cz

nebo Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz

Vstupné dobrovolné!

MISOGI

V sobotu 3. února 2018 se v tělo-
cvičně Klubu Junior uskutečnilo další 
pravidelné japonské cvičení misogi.

Termínem misogi označují Ja-
ponci očistu – ne však jakoukoliv 
očistu, ale očistu duchovní. V tom-
to cvičení se jedná o celý soubor 
nejrůznějších technik – od polévání 
studenou vodou přes dechová cvi-
čení až po různé formy meditace. 
V Klubu Junior se věnujeme právě 
dechovým cvičením a také hlaso-
vému cvičení se zvonky. Pravidelná 
akce bývá zpravidla zakončena šál-
kem zeleného čaje.

Cvičení misogi nabízíme zdarma 
a pořádáme ho jedenkrát do měsí-
ce − vždy v sobotu v 8 hodin ráno. 
Srdečně zveme! 

Michal Hájek, odborný lektor

Klub Junior / www.klubjunior.cz / Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková / tel.: 604 273 968 
kjunior@centrum.cz

mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://www.rckuratko.cz
mailto:sokollibus@volny.cz


 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

inzerce

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

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

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

inzerce

inzerce
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