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Dárek pro vás: stolní kalendář pro Libuš a Písnici 2019 | Pozvánky na místní předvánoční akce
Získejte zdarma tašky na separovaný odpad | Knižní tip: Místa zrychleného tepu
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1 Lípu republice ke stým narozeninám zasadili libušští sokolové. 2 Století republiky slavili i v MŠ Lojovická.
3 Zdraví v Libuši a Písnici podporují projekty napříč generacemi. 4 Mladí hasiči ze SDH Písnice uspěli v několika soutěžích.
5 Od 10. listopadu jezdí opět autobusy po zrekonstruované Libušské ve Staré Písnici. 6 Na Libuši se sázely stromy.
Foto: archiv T. J. Sokol Libuš, archiv MŠ Lojovická, Kryštof Štafl, archiv SDH Písnice a Barbora Opltová
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MŠ LOJOVICKÁ

Sto let naší republiky
V Mateřské škole Lojovická
jsme stým výročím republiky žili již od začátku školního
roku. Každá z našich tří tříd se
tohoto jedinečného tématu
chopila jinak.
V Kytičce nasedli na stroj času,
kterým se postupně přemísťovali jednotlivými etapami vývoje naší
země – od Praotce Čecha až po
současnost. Děti si ve školce připravily turistické známky, na které společně s rodiči nalepily obrázek místa, které je jim blízké, a umístily je
na předem vytištěnou mapu České
republiky. Taktéž každé dítě popřálo
naší zemi něco hezkého ve vlastnoručně vyrobené knížce přání.
Ve Sluníčku „zasadili“ lípu, a jak
postupně procházeli dějinami země,
na lípě se objevovaly nové listy, které zobrazovaly osobnosti a symboly
naší země.

Se čtyřlístkovými dětmi jsme při
procházce hledali národní strom lípu,
jejíž listy jsme nalepili na vyrobenou českou vlajku. S velkým atlasem
jsme „cestovali“ i za hranice, seznámili jsme se s našimi sousedy i jejich
měnou. Prohlídli jsme si naše mince
i bankovky a povídali si o osobnostech, které jsou na nich vyobrazeny.
Odpočinek po obědě jsme si zpříjemňovali poslechem známých skladeb např. Vltavy a Libuše.
Do projektu se zapojila i kuchyně, která pro nás připravila prvorepublikový jídelníček.
Pro předškoláky jsme v tiskárně
nechali kvalitně vytisknout jejich
vlastní osobní „knihu“ se zajímavými, naučnými a grafomotorickými
úkoly. Tu si po vypracování odnesli
domů, aby se mohli pochlubit svým
rodičům.
V pátek před státním svátkem
jsme se všichni sešli oblečeni v bar-

vách trikolóry a zopakovali jsme si
vše, co jsme se o republice za dva
měsíce dozvěděli. Odměnou nám byl
dort ve tvaru české vlajky, na kterém
jsme zapálili svíčky a společně si na
něm pochutnali. Poté jsme se ode-

brali na zahradu, kde jsme se pokusili
o vytvoření živé české vlajky. Nebyla sice úplně dokonalá, ale děti byly
nadšené.
Dana Fáberová
Foto: archiv MŠ Lojovická

Lípa republice
K oslavám dovršeného stého
výročí vzniku našeho samostatného státu se připojili i libušští sokolové.
Během října nabízeli ke zhlédnutí putovní výstavu Svět sletů, která je věnována dějinám všesokolských sletů a sokolského hnutí.
Skladby letošního XVI. všesokolského sletu s účastí naší jednoty
byly holdem republice.
Pro Tělocvičnou jednotu Sokol
Libuš byla vyvrcholením připomínek 100. výročí založení republiky zajímavá akce, která, doufejme,
bude toto výročí připomínat dlouhé roky do budoucnosti. Slavnost
výsadby Lípy republice se konala ve
středu 24. října od 16 hodin. Tento
způsob vzpomínání na den 28. října

1918 byl praktikován nejčastěji ve
20. letech minulého století a pokračoval v poválečných letech jako
Lípa svobody nebo Lípa republiky.
Slavnostní akci zahájil starosta
jednoty br. JUDr. Karel Krůfa, který přivítal přítomné. Zazněla i slova
starosty MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka. Poté následovalo krásné vystoupení sokolského pěveckého sboru Libuše, jehož členky jsou
naše sokolky. Zazpívaly několik vlasteneckých písní a hymnu. Vystoupení odměnil potlesk přítomných diváků. Lopaty k navršení zeminy k lípě
se první chopil starosta jednoty, následovali jej další účastníci. Lípa byla
zasazena pod dohledem odborníka br. Ing. Pavla Lehovce, který zajistil stabilitu vysokého stromku
opěrným kůlem, připravil k zalévá-

ní a urovnal povrch okolního trávníku. Lípa bude označena pamětní tabulkou. Svým růstem částečně
ovlivní kvalitu ovzduší pod okny sokolovny, ale hlavně bude novým generacím připomínat památku tvůrců
a obránců naší samostatnosti.
Slavnost sledovala kromě přítomných hostů i řada občanů čekajících na autobus nebo jedoucích
okolo po rušné Libušské ulici.
Ing. Marie Kočová,
jednatelka T. J. Sokol Libuš
Eva Stodolová,
vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš
Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

DÁREK PRO VÁS
KALENDÁŘ
NA ROK 2019
Městská část Praha-Libuš pro
vás, vážení občané, již tradičně připravuje malý vánoční
dárek v podobě stolního kalendáře. I tentokrát se můžete těšit na výtvarné práce
dětí z mateřských a základních škol z Libuše a Písnice.
Letošní téma kalendáře je:
Co děláme společně aneb
můj volný čas s rodinou
a kamarády.
Děti nakreslily, jak tráví svůj
volný čas včetně prázdnin.
Jezdí na různé výlety, sportují, hrají si či se starají o svá
zvířátka. Děkujeme všem dětem, které se zapojily do výtvarné soutěže.
Přejeme vám krásné Vánoce
a pohodový rok 2019.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Zdravá Libuš a Písnice,
Místní Agenda 21
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Slovo starosty

V

ážení občané, první listopadový víkend letošního roku
se stal v životě naší městské
části velkým mezníkem – dokončili jsme stavbu písnické hasičárny
a po sedmi měsících byla otevřena zrekonstruovaná Libušská ulice
v Písnici.
Hasičskou zbrojnici zpřístupníme pro veřejnost v příštím roce.
Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout při plánovaných oslavách
120. výročí založení SDH Písnice.
Do té doby se hasičárna dovybaví
nábytkem a hasiči se do ní přestěhují i s technikou. Zvláštní poděkování na tomto místě vyslovuji panu
Miroslavu Štanclovi, který bez nároku na odměnu více než rok docházel za naši městskou část na
stavbu a pomáhal jako dozor našemu investičnímu odboru při této
dosud největší investici v režii naší
městské části. Nechť hasičárna našim hasičům dobře slouží a vytváří dobré pracovní podmínky pro jejich práci nejen pro obyvatele naší
městské části, ale i celé Prahy.
Podle harmonogramu se v listopadu otevřela Libušská v Písnici. Samostatné pojednání o této rekonstrukci naleznete uvnitř čísla. Zde
mi dovolte zopakovat poděkování
stavební firmě Eurovia, která jako
generální dodavatel stavby zvládla
tuto rekonstrukci v termínu a byla
nápomocna při řešení dalších dílčích
staveb, bez nichž by rekonstrukce
nebyla možná, jako například provizorní parkoviště pod písnickou školou či provizorní cesta přes pole od
Libušské k hasičárně, bez níž by ve
druhé etapě nemohla MHD jezdit
do staré Písnice. S firmou se v na-

šem bezprostředním okolí neloučíme natrvalo – v těchto týdnech
opravuje kruhový objezd na křížení
ulic Novodvorská a Chýnovská, na
jaře bude rekonstruovat vozovku od
ulice Zbudovská podél Eltoda, na níž
vznikne cyklopruh a pruh pro parkování, podobně jako v ulici Novodvorská od kruhového objezdu s Meteorologickou ulicí. Na jaře firma opraví
Vídeňskou ulici v úseku od Zelených
domků po kruhový objezd na Dobronickou. I z tohoto důvodu má Eurovia u nového kruhového objezdu
Libušská a Kunratická spojka nadále pronajatý pozemek pro skladování materiálu, čímž odpovídám na
četné dotazy, co se v tomto místě
bude stavět – nic, pozemek slouží
pro uskladnění materiálu pro opravy
vozovek v okolí.
Na listopadovém ustavujícím zasedání po říjnových volbách jsem
byl potřetí zvolen starostou. Děkuji za důvěru čtrnácti ze sedmnácti zastupitelů a těším se na další
práci pro naši městkou část. Nové
vedení radnice se vám představuje
uvnitř čísla.
Již tradičně vám v posledním
čísle přinášíme kalendář tvořený kresbami dětí z našich školek
a škol. Nechť vás provází celým
příštím rokem a přináší vám radost a dobrou pohodu. Dovolte mi,
abych vám popřál požehnanou adventní dobu, dětem potěšení pod
vánočním stromečkem a vám všem
šťastný a klidný rok 2019.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

Praha-Libuš pro seniory
Vážené seniorky, vážení senioři,
vstoupili jsme do posledního měsíce roku 2018 a stejně tak, jako
uplynul tento rok, uplynul i letošní
úspěšný cyklus pravidelných cvičení, přednášek a kurzů. Dovolte poděkovat vám za vaši aktivitu, energii, elán i humor, s nímž jste vše
dosud zvládali. Věřím, že i v těchto
náročných dnech zvládáte nečekané překážky či těžkosti, jež každodenní život přináší.
Na co se můžete v dalším období
těšit? Ráda informuji, že od ledna
2019 bude opět probíhat pravidelná úterní Akademie seniorů, tentokrát s interaktivními přednáškami z oblasti medicínských oborů
– psychosomatiky či psychologie
zdraví. Pokračovat budou oblíbená

Sázeli jsme nové
stromy. I vy můžete.
V sobotu 10. října se na Libuši sázely nové stromky
na Domovině, v Dobronické
a v Mílové. Těchto 18 nových
stromků bylo vysazeno ve
spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy, z. ú.
Zmíněná nezisková organizace
získává peníze na výsadbu stromů
od firem, které chtějí podpořit životní prostředí, a podílet se tak na
zlepšení klimatu v celé republice.
Při příležitosti sázení nám tedy bylo
ctí přivítat zaměstnance z firmy
GEP, pro něž jsme měli nachystané
i malé občerstvení. Na úvod se ujal
slova starosta městské části Praha-Libuš Jiří Koubek a pan zástupce
starosty a radní pro životní prostředí Pavel Macháček, kteří přivítali sázející. Poté paní Vladimíra Pourová, jež zastupovala spolek Sázíme
stromy, vysvětlila všem na příkladu,
jak se při sázení stromů má správně
postupovat, jak se kotví.
Organizace Sázíme stromy, z.
ú., spolupracuje s obcemi, firma-

mi i jednotlivci. I občané mají příležitost zapojit se do projektu na
zlepšení klimatu v naší městské
části. Vlastníci pozemku, který je
zároveň i veřejným prostranstvím,
mohou nabídnout svůj pozemek
pro výsadbu, samozřejmě za předpokladu, že se o stromy budou po
výsadbě zodpovědně starat. Firmy
se mohou podílet na zlepšení kvality zeleně a zelených prostranství
prostřednictvím finančních darů
na údržbu a obnovu zeleně. Zároveň se nebráníme novým nápadům a lokalitám na novou výsadbu a budeme rádi za každý nový
návrh. V případě, že máte nápad
a chcete nám ho sdělit, neváhejte
napsat na: ziv.prostredi@praha-libus.cz. Naším cílem je momentálně zaměřit se na novou výsadbu
na sídlišti v Písnici, jehož veřejná
prostranství jsou ve vlastnictví CIB
Rent Písnice, s. r. o.
Barbora Opltová, odbor životního
prostředí ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Barbora Opltová

úterní a čtvrteční cvičení a také poptávaná výuka na počítačích. Těšit
se můžete i na připravované setkání s bývalou moderátorkou Českého rozhlasu!
Vážené seniorky, vážení senioři, přeji vám krásné svátky vánoční prožité v radosti a celkové pohodě a těším se na shledání v novém
roce!
Ing. Lenka Koudelková,
zástupkyně starosty
pro oblast sociální, vzdělávání,
školství a tělovýchovy
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Mladí hasiči z Písnice
Skupina mladších dětí Oddílu
mladých hasičů SDH Písnice zahájila svou činnost ve školním
roce 2018/2019 na své první
schůzce 17. září. Starší děti začaly novou sezónu již 4. září.
PRVNÍ ZÁVODY TĚCH MLADŠÍCH
Během září a října jsme se s našimi devíti dětmi zaměřili především na přípravu na Závod požárnické všestrannosti. Věnovali jsme
se střelbě ze vzduchovky, základům
topografie, uzlování, základům první pomoci a požární ochraně.
Vrcholem našeho snažení byla
účast na Závodě požárnické všestrannosti 13. října v pražských Řeporyjích. Pětici nominovaných závodníků SDH Písnice čekal těžký boj, jelikož
na soutěž dorazilo celkem 32 týmů.
Děti vyrazily na trať jako dvacátý
tým. Už na prvním stanovišti střelby
bylo jasné, co je potřeba v budoucnu
zlepšit. Trefil se pouze nejmladší Filip, ale zase hned nadvakrát. Pak ještě drobné zaváhání na laně, kde přelezli jen dva kluci. Na druhou stranu
to byl jejich úplně první závod a na
to, že se vše začali učit teprve v září,
je jejich výkon obdivuhodný a zaslouží ocenění, neboť se v těžké konkurenci umístili na 23. místě.

O týden později jsme vyrazili reprezentovat do nedalekých Cholupic na 14. ročník soutěže Orientační běh. Tento závod pětičlenných
hlídek byl podobný Závodu požárnické všestrannosti, ale nehodnotil se čas. Věkový průměr našich
soutěžících nedosahoval ani 7 let,
ale s ohledem na účast starších
dětí jsme museli závodit ve starší kategorii. Nakonec jsme skončili
na krásném 14. místě a vůbec nám
nevadilo, že bylo poslední, jelikož
díky mamince Vaška jsme dostali krásné perníkové medaile, které
nám moc chutnaly. Ještě jednou za
ně moc děkujeme.
Jelikož se začátkem listopadu
v Praze konal Memoriál Marty Habadové, kde se soutěží v běhu na 60 m
spojeném s překonáváním různých
překážek, na poslední říjnové schůzce jsme si zkusili, jak by se nám ty
šedesátky běžely. S ohledem na dosažené výsledky jsme se ale nakonec rozhodli, že se této disciplíně
budeme více věnovat na jaře.
Teď na nás čekají schůzky, na
kterých se budeme věnovat uzlování, hraní her (uvnitř i venku), přípravě vánočních dárků, vzdělávání se v oblasti hasičské prevence
a budeme doufat, že nás třeba navštíví i Mikuláš.

Metrové vosí hnízdo
Hasiči z jednotky SDH Písnice
vyjeli 12. listopadu k likvidaci
nebezpečného hmyzu do ulice
Ke Březině.
Na půdě jednoho z rodinných
domků bylo nalezeno vosí hnízdo
o velikosti cca 100 x 60 x 30 cm,
které vosy postavily v nejužším
místě půdy. Nález tak velkého vosíHO hnízda tak vysvětlil úhyn včel
v sousedství, vosy místním včelařům zlikvidovaly tři plné včelí úly.
Hasiči pro bezpečný přístup do

podkroví použili nastavovací žebříky a speciální obleky proti bodavému hmyzu. Samotné vosy
i s hnízdem zlikvidovali pomocí vysavače na nebezpečný hmyz.
Nakonec byly krovy zasažené vosami ošetřeny speciální chemií,
aby se vosy na místo už nevrátily.
Po zkontrolování zbytku půdy byl
objekt předán majitelce.
Za JSDH Písnice Ondřej Kozárik
Foto: archiv SDH Písnice

Pokud by se i vaše děti chtěly
připojit do našeho kolektivu mladších − od 6 do 11 let −, rádi vás přivítáme každé pondělí od 16:30 na
schůzce v písnické hasičárně.
ÚSPĚCHY STARŠÍCH
Starší děti se hned po prázdninách začaly připravovat na zářijové
závody v běhu na 60 metrů s překážkami − Memoriál Jany Dobiášové v Třebonicích − a na Svatováclavské šedesátky v Modřanech.
Oba závodní dny se dětem velmi
vyvedly. V Třebonicích brali chlapci umístění v top 10, a Terezie Černá si dokonce doběhla pro vítězství
v celé soutěži. V Modřanech pak
brala Terezie stříbro a k ní se přidali
i Ondřej Kulhánek a Jakub Schwarz,
kteří skončili na 2. a 3. místě.
Na začátku října starší děti čekal
nejdůležitější závod podzimu − Závod požárnické všestrannosti, který
se počítá do celoročního hodnocení. Děti ho však zvládly s přehledem a skončily stříbrné. Týden na
to vyrazily do Cholupic na Orientační běh mladých hasičů, kde zís-

kaly stříbro a bronz a v doprovodné
soutěži v uzlování 2. a 4. místo.
V listopadu jsme přesunuli tréninky do tělocvičny a přišla halová část
sezóny v běhu na 60 m s překážkami, kterou jsme odstartovali na Memoriálu Marty Habadové v Praze,
kde v každé z kategorií nastoupilo přes 250 závodníků z celé České
a Slovenské republiky. Ve velké konkurenci se nejlépe umístil Ondřej
Kulhánek na 73. místě a Terezie Černá na bodované 30. pozici. Většina
dětí si v této disciplíně znovu výrazně zlepšila své osobní rekordy.
Na konci roku nás čeká ještě závěrečný závod Českého halového
poháru v Ostravě, tak snad se bude
dětem dařit stejně jako doposud.
Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: archiv SDH Písnice

Obchodní centrum na Sídlišti Písnice
znovu změnilo majitele
Po několikaměsíčním vyjednávání byla 14. listopadu 2018
uzavřena smlouva, podle které získala skupina CIB Group
do svého vlastnictví tzv. obchodní centrum Písnice se
všemi přilehlými pozemky.
CIB Group tím získala budovu
obchodního centra přímo u plánované stanice metra trasy D a také
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soubor pozemků, se kterými počítá
při dalším rozvoji sídliště v Písnici.
„Nákupem OC Písnice jsme udělali další významný krok k zahájení našeho plánu revitalizace sídliště, na kterém pracujeme prakticky
od jeho nákupu v roce 2017,“ uvedl k transakci Dušan Koňařík, statutární ředitel CIB Group.
Vojtěch Meravý, mluvčí CIB Group
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Zdraví v Libuši a Písnici napříč generacemi
Městská část Praha-Libuš získala letos již potřetí dotaci na
realizaci aktivit místní Agendy
21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu. Díky tomu
v Libuši a Písnici můžeme
v této oblasti pořádat různé
aktivity.
Letos jsme pod záštitou radního
hlavního města Prahy Radka Lacka
a s finanční podporou hlavního města Prahy realizovali projekt Zdraví
v Libuši a Písnici napříč generacemi.
Děti z mateřských škol K Lukám,
Mezi Domy a Ke Kašně na jaře absolvovaly měření zraku přímo ve svých
třídách. V říjnu ve stejných školkách
proběhl interaktivní program Zdravý
zoubek. Speciální logopedická depistáž proběhla v mateřských školách
Mezi Domy a Ke Kašně. Jsme rádi,
že jsme v našich mateřských školách
mohli podpořit tyto aktivity.
Na základních školách probíhal
vzdělávací program Den pro záchranu života, který naučil žáky
ošetřit drobná poranění nebo zlomeniny, zastavit krvácení, resuscitovat a mnoho dalšího.
Pro všechny generace proběhl
v září tradiční Den zdraví na fotbalovém hřišti v Písnici. Na akci bylo
pro dospělé a děti připraveno mnoho stanovišť. Za zmínku stojí například konzultace s optikem měření

tlaku či dermatologické vyšetření.
Pro všechny tu byla Stezka zdraví.
Pro seniory, Klub Senior, jsme
připravili měření zraku. Pro širokou veřejnost se pořádaly dva kurzy první pomoci. Odborníci zde
naučili, jak se zachovat v těžkých
životních situacích, jak poskytnout
účinně a včasně první pomoc. Sou-

částí kurzu byl nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních
modelech, včetně nácviku použití
automatického externího defibrilátoru. Každý účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu.
Nyní nevíme, zda hlavní město
Praha bude dále podporovat tyto
aktivity i v příštím roce. Určitě se ale

bude v roce 2019 konat Den zdraví
a minimálně dva kurzy první pomoci pro veřejnost.
Bc. Petr Borský, koordinátor
projektu Zdravá Libuš a Písnice,
Místní Agenda 21
Foto ze Dne zdraví 2018:
Kryštof Štafl

Podzim v MŠ K Lukám
Letošní podzim byl překrásný,
a tak jsme si užívali slunných dní
na naší školní zahradě. Děti se proháněly na koloběžkách, stavěly
hrady a bábovky v písku. Nezůstalo ale jen u her v domáckém prostředí.
Se staršími dětmi jsme si vyjeli na
menší dopolední výlet do Kunratic. Společně jsme pozorovali krásy podzimní přírody. Naše toulky vedly od Šeberáku až do Kunratické obory. Cestou
děti plnily různé úkoly, poznávaly různé
druhy stromů a jejich plody. Dopolední vycházka nám rychle uběhla a my se
vraceli zpět zvesela.
S našimi předškoláky jsme také vyjeli do divadla, abychom poznali a načerpali opravdovou divadelní atmosféru.
Tentokráte jsme se vypravili do Rock
Café na Národní třídu, kde hostovali
herci z Nezávislého divadla. Děti viděly
pohádku O pejskovi a kočičce. Po tomto zážitku jsme si ještě udělali čas na
malou procházku starou Prahou. Prošli jsme Národní třídou až před budovu
Národního divadla, zastavili se na břehu Vltavy a ukázali si Hradčany, Karlův
most a Petřínskou rozhlednu. Než nám
přijela tramvaj, stihli jsme ještě nakr-

mit hladové racky. Vyjížďka do Prahy se
všem moc líbila.
Na podzim nás v mateřské škole čekaly také zajímavé projekty. První – Zdravé zoubky − pomohl dětem
s technikou správného čištění zoubků
pomocí veselé pohádky. Malý kvíz zase
připomněl dětem i rodičům, jak se
zdravě stravovat, jaký používat kartáček a jak často a správně si čistit zuby.
Součástí našeho dalšího podzimního
projektu Dobré ráno, dobrý den, s podzimem si užijem je několik programů. První s názvem Svět stromů si děti užily na
naší zahradě, prozkoumaly stromy a viděly, kolik druhů hmyzu s námi na zahradě žije. Druhá část, Zelenina na talíři,
pomohla dětem zopakovat si, jaké druhy
zeleniny máme, a poté si hravou formou
děti samy uvařily zeleninovou polévku
pomocí štětce a lepidla.
Již tradičně rodiče s dětmi vyrábějí krásná strašidélka, vydlabávají dýně
a tvoří zvířátka z lesních plodů a listí. Naše školka se již naplnila krásnými Podzimáčky. Za finanční podporu
projektů děkujeme městské části Praha Libuš.
Hana Rutová a Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám
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ZŠ Písnice
PODZIMNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
V PÍSNICKÉ ŠKOLE JIŽ PO SEDMÉ
Tvoření z hlíny se již tradičně konalo první listopadovou sobotu. Dospělí i děti si mohli vyrobit vánoční
dekorace nebo dárky pro své blízké.
Letos mělo hodně keramiků chuť
modelovat betlémy, anděly i čerty, vánoční ozdoby a jiná překvapení. Nebyla nouze ani o misky, hrníčky a nádoby různé velikosti. O malé
i velké keramiky se staraly proškolené lektorky paní Alena Bahníková,
Jitka Jandová, Milena Rážová a Radmila Vlčková. Tentokrát keramickým
tvořením žila celá písnická škola.
Jako vždy panovala klidná, předvánoční nálada a téměř 60 keramiků
pracovalo velmi pilně a s nadšením.
Umělecká díla si mohou keramici vyzvednout po jejich vypálení ve
školní keramické peci nejdříve při
našem Vánočním jarmarku 12. prosince odpoledne.
Děkujeme za finanční účelovou
dotaci MČ Praha-Libuš z Programu
v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Všechno jsme utratili. Stálo to za to.
Blanka Chýlová
Foto: Blanka Chýlová
POŠTOVNÍ ZNÁMKY
KE 100 LETŮM REPUBLIKY
K výročí založení Československé
republiky žáci 3. B písnické základní
školy Ladislava Coňka vytvořili návrhy poštovních známek. Na chvilku se
stali návrháři originální kolekce známek. Najdeme na nich známé osobnosti, jako je T. G. Masaryk, Vlasta

Burian, Jan Werich, a dokonce i Karel Gott či Jaromír Jágr. Jsou zde
také k vidění známky s hrdiny dětských knížek, jako jsou Krteček,
pejsek a kočička, mravenec Ferda
a také Spejbl a Hurvínek. Připomněli jsme si také, že se v Československu zrodila řada ve světě proslulých
výtvorů a vynálezů: stavebnice Merkur, hlavolam ježek v kleci, kontaktní
čočky. Nejvíc děti překvapila a pobavila kostka cukru či Kofola. Nemohli jsme opomenout instituce, jako je
Skaut či Sokol. Ukázalo se, že děti
mají vtipné nápady i výtvarné cítění. Jsem ráda, že se s vámi můžeme
o výsledky jejich tvorby podělit.
Lenka Červená, třídní učitelka 3. B
Foto: Lenka Červená
VÝLET NA ŘÍP
V rámci oslav 100 let republiky
se žáci ZŠ L. Coňka v Písnici zúčastnili výletu na památnou horu Říp.
Samotnému výletu na tento symbol české státnosti předcházelo
divadelní představení, projektové
vyučování a v neposlední řadě i sázení lípy v areálu školy.
Celý říjen se nesl ve znamení „těšení se“ na tento výlet. A konečně
nastal ten den! Sychravé a nevlídné podzimní počasí nám nepokazilo náladu a vyzdobeni trikolorou
a úsměvem jsme nedočkavě nastoupili do autobusu. Po příjezdu
jsme se rozdělili na několik skupin.
Někteří se před výstupem nejdřív
posilnili dobrou svačinkou a jiní si
dali za cíl nejdřív zdolat vrchol a pak
se odměnit nějakou dobrotou od
maminky. Na vrcholu jsme si pro-

hlédli rotundu sv. Jiří a pak už měla
každá třída svůj program. Žáci plnili různé úkoly na stanovištích, odpovídali na kvízové otázky a stavěli
hradiště. Cesta dolů byla podstatně rychlejší a díky mokrým listům
i o dost klouzavější.
Výlet na Říp se nám moc líbil
a jistě si ho v budoucnu rádi zopakujeme.
Gabriela Kadidlová,
třídní učitelka 4. třídy

inzerce

Státní čtyřleté a osmileté

GYMNÁZIUM PÍSNICKÁ
zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 4. 12. 2018
středa 16. 1. 2019
vždy 15:30–17:30 hodin
BUS 189∙197 stanice Cílkova
106∙121∙139∙196 stanice
Novodvorská
nabízí

KURZY ČJ A MATEMATIKY
k přijímacím zkouškám
pro žáky 9. tříd
e-mail: info@gpisnicka.cz,
tel.: 777 199 562
www.gpisnicka.cz
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ZŠ Meteorologická
CESTA DO DĚJIN
ČESKOSLOVENSKA
Na Základní škole Meteorologická proběhly 25. a 26. října projektové dny k příležitosti 100. výročí založení Československa.
Příprava začala již 1. října, kdy si
každá třída druhého stupně vylosovala téma svého projektu. Žáci si
potom ke svému tématu vyhledávali a shromažďovali potřebné informace.
V rámci prvního projektového
dne se třídy vydaly do ulic Prahy.
Každá na místo, které nějak souviselo s jejich vylosovaným tématem. Cílem se stal například Pražský hrad a socha T. G. M. k tématu
Galerie prezidentů, Národní technické muzeum k tématu Průmysl
a technika v dějinách Československa, Strahov a Tyršův dům pro téma
Sport v Československu a další. Žáci
do poslední chvíle netušili, kam jejich kroky ten den vlastně povedou.
Ráno před odchodem obdrželi do té
doby přísně střeženou obálku s mapou a s instrukcemi k cestě. Děti si
musely samy poradit s tím, jak se na
místo dostanou. V cíli od svého doprovázejícího učitele obdržely úkoly a otázky, které řešily přímo v terénu. Na místě žáci prováděli různé

ankety s kolemjdoucími a pořizovali
vlastní fotodokumentaci.
Všechno pak zúročili v průběhu
druhého projektového dne. Tvůrčím způsobem zpracovali sesbírané informace na velkoformátové papíry. Všechny projekty jsou
opravdu povedené a nyní zdobí recepci naší školy.
Na druhý projektový den byly
pro děti připraveny různé další aktivity, prostřednictvím kterých se
například seznámily s germanismy
v češtině, s azbukou, historií české hymny a mnohým dalším. Cílem projektu bylo žáky seznámit
s různými rovinami československých dějin, ale také podpořit jejich
vzájemnou spolupráci, tvořivost,
zacházení s informacemi a jejich
zpracování. Zdálo se, že témata děti
zaujala, dobrým důkazem toho jsou
velmi vydařené práce našich žáků.
Denisa Walterová
Martina Exnerová

FYZIKA A CHEMIE – VĚDY, SE
KTERÝMI SE SETKÁVÁME DENNĚ
Fyzika a chemie jsou pro mnoho
z žáků (ale i dospělých) strašákem
i přes to, že se s oběma vědními
obory setkáváme prakticky na každém kroku. Málokdo si však propojí teoretické poznatky s každodenní praxí. S kolegou Turinkem se
snažíme žákům pomoci tato spojení odhalit a podnítit zájem jednotlivců o přírodní vědy. Obě vědy
jsou experimentální, a proto je
dobré, když si každý může pokus
vyzkoušet!
Šesťáci často bojují s určováním
hustoty látek. Nejjednodušší experiment je vhození tělesa do vody
a sledování, zda těleso (kapalné či
pevné) plave na hladině, či zda se
potopí. Takto snadno určíme, zda
má daná látka v porovnání s vodou
nižší, či vyšší hustotu. Některé kapaliny jsou s vodou dobře mísitelné, a proto je vhodnější porovnávat

hustotu vzorku s hustotou oleje. Porovnáním hmotnosti tělesa
s jeho velikostí (objemem) je možné experimentálně určit hustotu
(např. hustotu zmíněného oleje).
Přejeme hodně úspěchů a zábavy při experimentování!

Experimentujte s námi:
URČUJEME KYSELOST
POTRAVIN POMOCÍ
ČERVENÉHO ZELÍ
Starší žáky potrápí v chemii
kromě názvosloví např. pH.
Vzhledem k tomu, že pH je záporný dekadický logaritmus
koncentrace oxoniových kationtů v roztoku, je potřeba tuto
problematiku žákům základní školy přiblížit v přijatelnější podobě. Veličina pH určuje,
zda je daná látka kyselá, či zásaditá. Této vlastnosti se využívá v mnoha odvětvích průmyslu a ve zdravotnictví.
Zjistit, zda látka je spíše kyselá, či zásaditá, lze např. pomocí pH indikátorů, tj. látek, které
mění svou strukturu (a důsledkem toho i barvu) na základě
toho, zda jsou obklopeny kyselým, či zásaditým prostředím.
Jedna z takových látek je obsažena např. ve vývaru z červeného zelí. V silně kyselém prostředí (pH = 0–2) jsou červené,
postupně se mění přes růžovou
(pH = 3–4) po modrofialovou
(pH = 5–8) a přes odstíny modré
(pH 9−10) k zelené (pH 12). Smícháním vývaru z červeného zelí
s různými vzorky potravin lze
nejen určit pH, ale také zjistit,
čeho bychom se měli vyvarovat
např. při překyseleném žaludku.
Martin Šrámek

Den se záchranáři 17. října se
moc povedl! Zopakovali jsme si
znalosti z minulého roku a kluci
zdravotníci si moc pochvalovali,
jak si to pěkně pamatujeme. Letos
nám přibyly znalosti o způsobu
pomoci, když někomu „zaskočí

Martin Šrámek
CELOŠKOLNÍ DNY
ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA
Naši školu opět navštívili záchranáři v rámci programu Dny za záchranu života. My, třeťáci, jsme si
zopakovali první pomoc při srdeční
zástavě, vyzkoušeli jsme si záchranu při vdechnutí cizího předmětu.
Dozvěděli jsme se všechny důležité informace o popáleninách, proběhl i únik ze zakouřené místnosti. Navštívili jsme záchranářský vůz
a prohlédli si jeho vybavení. Už teď
se těšíme, co si pro nás páni záchranáři přichystají na další rok.
Věra Piková, třídní učitelka 3.B
Foto: Věra Piková
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bonbon“, o popáleninách, a dokonce už víme, jak se dostat ven
ze zakouřené místnosti! Dokázali
jsme také, že jsme parta – když záchranář naznačoval, že píchne naší
kamarádce jehlu do ruky, křičeli
jsme, ať to nedělá, že jí přece nic
není. On si z nás jen udělal legraci,
ale pochválil nás, že jsme ostražití.
A holky potvrdily, že být figurantkou je docela prima!
Hedvika Mašková, třídní učitelka 2.A
Naučili jsme se poskytovat první pomoc, jak zavolat záchranáře
a prohlédli jsme si opravdovou sanitku. A co my z 1.A na to?
Lukáš: „Líbila se mi nosítka v sanitce. Dozvěděl jsem se, k čemu slouží. Akce se mi moc líbila.“
Filip R.: „Zaujalo mě, jak vůbec člověk vydrží masáž srdce, kterou
jsme se naučili i my! Záchranáři se
mi strašně moc líbili.“
Matěj V.: „Nejvíce se mi líbil Kryštůfek, kterého vozí v sanitce. Je to
„uklidňovadlo“ pro děti, aby se nebály.“
Zuzka: „Všechno se mi líbilo, nejvíce v sanitce. Viděli jsme, jak to tam
vypadá!“
Sára: „Nejvíce se mi líbilo, když
jsem telefonovala a hrála jsem
dispečerku. Taky bylo fajn, když
jsem byla zraněná v lese a ošetřovali mě.“
Olinka: „Nejvíce se mi líbilo, že
jsme se všichni vešli do sanitky!“
Sofinka: „Nejvíc super bylo, jak ze
sanitky vyjíždějí nosítka!“
Jindra Němečková,
třídní učitelka 1.A
ZÁŽITKOVÝ ŘÍJEN
ANEB UČÍME SE PRO ŽIVOT
Říjen byl pro naši třídu 5.A ze
ZŠ Meteorologická top měsícem.
Opravdu jsme si ho užili.
Zážitek č. 1: Dny za záchranu života
II. − teorie i praxe
Téma: dušení a popálení. Celá
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škola prošla tímto kurzem a i my
jsme si vyzkoušeli praktické využití
našich znalostí z první pomoci.
Zážitek č. 2: Návštěva hasičské stanice Prahy 11
Děkujeme rodičům Míši Nováka
za to, že jsme se seznámili s prací
hasičů a poutavou prezentací programu Hasík.
Teď už víme: v jakém případě hasiče zavolat, co uvádět při telefonátu, jak se chovat v případě kouře v uzavřené místnosti, která čísla
a proč volat a jak podat první pomoc při ztrátě vědomí.
Ve škole jsme si to všechno pěkně zopakovali a všichni jsme to
zvládli na výbornou. Tak přibylo
dalších 24 mezi ty, kteří aspoň teoreticky umí zvládnout tyto náročné situace.
Zážitek č. 3: Poprvé jsme si vyzkoušeli roli prezentujícího pomocí slidů
Každý ze třídy dostal přidělený
nějaký nerost nebo horninu. Děti
mohly dané téma zpracovávat formou referátu nebo prezentace.
Šesti šikulkům se prezentace natolik povedly, že i ostatní dostali chuť
se s nimi příště vypořádat.
Zážitek č. 4: 1. ročník Libušského
veršování
V kategorii B (4. a 5. ročmík) se
umístil náš žák Kryštof Zástěra na
krásném 1. místě.
Naši třídu ještě reprezentoval

Adam Ruboš, kterému také děkujeme za jeho účast v soutěži.
Ve školním sboru Zvonek nám ke
slavnostní náladě zpívala také dvě
děvčata z naší třídy: Hana Wilczková a Nina Janotová.
Zážitek č. 5: Sázení stromu svobody
Na pozemku naší školy byla slavnostně vysazena ke 100. výročí republiky lípa, která má symbolizovat svobodu. Pan ředitel ve svém
proslovu připomněl historii vzniku
státu a společně jsme si zazpívali
českou a slovenskou národní hymnu. Byla to slavnostní chvilka v životě naší školy.
Zážitek č. 6: Beseda s Davidem
Drahonínským − hendikepovaným
sportovcem lukostřelcem
Děkujeme mamince Karolíny
Oravcové, která nám toto setkání umožnila, a byla dokonce u něj
i s upečeným štrúdlem pro děti.
Během setkání jsme se dozvěděli, jakým situacím se můžeme v životě vyhnout, abychom si uchránili své zdraví. Zároveň nám byl
představen i běžný a sportovní život hendikepovaného člověka. Děti
dospěly k názoru, že vždy má cenu
žít, o něco se snažit, překonávat
překážky a mít ze života radost.
Mgr. Eva Říhová Hrubá,
třídní učitelka 5.A
Foto: Eva Říhová Hrubá

PLAVEME V JEDENÁCTCE
Žáci čtvrtých tříd v letošním ročníku úspěšně absolvují hodiny povinného plaveckého výcviku v plaveckém bazéně Jedenáctka. Pro žáky
je tato forma výuky tělesné výchovy velmi zajímavá a většina se na ni
velmi těší. Výuka probíhá v menších
skupinách, které vedou žáky k vzájemnému povzbuzování se a ochotě
pomáhat si. Žáci se učí základní plavecké dovednosti, mezi které patří
kromě samotného plaveckého způsobu také orientace ve vodě, dýchání do vody, vznášení, splývaní a další.
Máme za sebou půlku lekcí, a tudíž jsou vidět velké pokroky. Všichni žáci se zbavili strachu z vody a ti,
kteří ho neměli, se zdokonalují v plaveckých způsobech. Lektoři se snaží
dělat plavání pro žáky zajímavé a na
konci každé lekce tak mohou žáci za
odměnu na tobogán, do divoké řeky
nebo si užít vodního chrliče. Pravidelná výuka plavání má pro žáky
také velký zdravotní význam, který
je způsobený vodním prostředím.
Lucie Gruberová
Foto ?
PROCHÁZKA PO PRAZE
Se třídou jsme byli na procházce
po Praze. Nejdřív jsme vyrazili k Pet-
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Klub Senior
VÝLET NA ZÁMEK NOVÉ HRADY

řínské rozhledně − lanovkou, ze které jsme měli krásný výhled. Na Petříně jsme také zavítali do zrcadlového
bludiště, kde byl vyvěšen obraz Karlova mostu z 18. století (na výšku má
5 m, na šířku 8 m). Bylo to tam velmi zajímavé! Dozvěděli jsme se, že
jsou tam vypouklá zrcadla z 20. století. Z Petřína jsme šli křížovou cestou, byly tam malé kapličky, ve kterých byly obrazy s Ježíšem Kristem.
Cestou jsme měli krásný výhled
na Loretu, ve které je třicet zvonů, ale zvoní jenom dvacet sedm.
K této budově se váže pověst. Kdysi v ní žila matka, která měla dvacet
sedm dětí, které jí postupně umíraly na mor. Za každé jedno mrtvé
dítě začal zvonit jeden zvon.
Z Petřína jsme šli kolem Strahovského kláštera, kde jsme potkali jeptišku. Také jsme šli kolem
Pražského hradu a pomníku obětem komunismu. Do školy jsme
dorazili na konec páté hodiny. Vycházka byla moc hezká a zajímavá.
Jediné, co mě mrzí, je, že jsme nešli
na Karlův most.
Lucie Karásková, žákyně 5.B
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
POHÁDKOVÝ SEMAFOR
Dne 26. října nás čekalo naše
první divadelní představení – v Mu-

zeu policie ČR. Vše jsme zvládli na
jedničku, cestu i chování při představení. Divadlo se nám moc líbilo.
A o co v něm šlo? Společně s červeným a zeleným panáčkem, kteří oživnou a sestoupí ze semaforu,
jsme bojovali proti Babě Havárii,
která vládne na křižovatkách, dělá
zmatek a neplechu. Na konci jsme
Havárii připravili o tři životy, a tím
nad ní zvítězili. V dopravě konečně
zavládl klid a pořádek.
1.A + Jindra Němečková
EZOPOVY BAJKY
Jelikož děti mají rády hudbu
a legraci, 8. listopadu zavítalo do
školní družiny Divadlo Kaká, které produkuje loutková představení
pro děti a dospělé. Pohádky jsou interaktivní, plné autorských písniček
a loutek navržených a vyrobených
profesionálními scénografy. Jeho
členy jsou dvě herečky, absolventky
DAMU Štěpánka Vanická a Jana Kollertová. Předvedly dramatizaci dvanácti Ezopových bajek, ve kterých
se zvířata chovají jako lidé, a nastavují tak zrcadlo našim mnohdy nepěkným vlastnostem. Dětem i vychovatelkám družiny se představení
moc líbilo, bylo humorné, všichni
jsme se hodně nasmály.
Renata Hampelová

Na málo známý rokokový zámek
Nové Hrady ve stejnojmenné obci
blízko Litomyšle zamířila v polovině listopadu skupina nadšenců libušsko-písnického Klubu Senior.
Historie zámku se začala psát
v roce 1774, kdy jeho výstavbu zahájil hrabě Jan Antonín Harbuval
Chamaré po vzoru letních sídel ve
Francii. Zámek je od roku 1997 v soukromých rukou rodiny Kučerů, která ho získala přímou koupí od restituentů, jimiž byli vnuci posledního
majitele textilního továrníka Bartoně z Nového Města nad Metují.
Fundovaný průvodce nás postupně seznámil s historickými mezníky
zámku, zvláštnostmi jeho vybavení
a zajímavostmi v okolí. Novohradský zámek se zachoval do dnešních
dnů v původní rokokové podobě a je
častým cílem badatelů tohoto období. Pro množství vnějších i vnitřních výzdob a se mu přezdívá české
Versailles nebo malý Schönbrunn.
Budovu zámku obklopuje areál vybudovaný rovněž v rokokovém stylu, který se stejně jako zámek po
letech chátrání postupně a citlivě obnovuje. V prvním patře zámku se nachází krásně vyzdobený reprezentační sál s bohatou štukovou
výzdobou, kde se odehrávají svatby
a společenské události. Část prvního
patra si vyčlenil k privátnímu užívání majitel zámku. Přízemí zámku je
vybaveno historickým rokokovým
a klasicistním nábytkem, množstvím
obrazů a dalšími drobnými uměleckými předměty zapůjčenými z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.
Vybavení místností je uspořádáno
i podle módních stylů od baroka po
kubismus.
Součástí zámku jsou různě
upravené venkovní plochy, vodní kaskády a vodotrysky, rozárium
s množstvím unikátních keřů růží
a užitková zeleninová zahrada. Po
obou stranách hlavního vstupu do
zámku jsou v sezoně návštěvníky
hojně využívané historické budovy s vyhlášenou zámeckou restau-

rací a cukrárnou, před nimi buxusy
nádherně sestříhané do umných
tvarů francouzské zahrady. Nad
zámkem se nachází návrší se zbytky bývalého starého zámku, který
byl vybudován nad původním gotickým hradem. Ke zřícenině hradu vede obnovená pískovcová křížová cesta se čtrnácti zastaveními
pocházející z roku 1767. Vpravo
pod návrším za zámkem je anglický park se sýpkou a muzeem cyklistiky, oranžerie s galerií klobouků, zelený labyrint, zelené divadlo
a výběh jelenů. Krásné prostředí
a prohlídka zámku s odborným výkladem nás všechny potěšila i přes
pochmurné počasí.
Naší další zastávkou byl Chrast
u Chrudimi, kde jsme po dobrém
obědě v hotelu Dvořák, navštívili místní zámek, ve kterém je umístěno městské muzeum. Barokní zámek města Chrasti býval sídlem
královéhradeckých biskupů, jeho
historie začíná koncem 16. století, kdy v místech dnešního průčelí zámku stávala rychta, kterou dal
v roce 1578 Albrecht Slavata z Chlumu a Košumberka přestavět na Panský dům. K němu bylo za Markéty
Berkové v roce 1685 přistavěno severní zámecké křídlo, později východní křídlo s kaplí sv. Jana Nepomuckého a jižní křídlo. Přilehlá
zámecká zahrada vznikla v polovině
19. století a v roce 1903 byla upravena podle návrhu architekta Thomayera z Prahy. V západní části budovy nyní sídlí městský úřad. Další
vnitřní prostory byly od roku 1973
otevřeny pro veřejnost.
Seznámili jsme se s historií
a prohlédli si nádherně vymalovanou odsvěcenou kapli, kde se
konají koncerty a svatby, a také
stálé expozice od pravěku do současnosti s nálezy z Chrasti a okolí, včetně kopie ďáblovy bible. Zajímavé byly informace o zaniklých
řemeslech a viděli jsme i funkční
žakárové stavy. Někteří zdatní jedinci stihli ještě prohlídku upravené zámecké zahrady se vzácnými
stromy. Před odjezdem jsme stihli
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Tašky
na separovaný
odpad

ještě místní cukrárnu s nezvykle širokou nabídkou různých dortových řezů a po dobrém
zažití jsme již za tmy vyrazili k domovu.
Foto: Vladimír Kudrna
MORAVA: VÍNO A PAMÁTKY
Výlet do sklípku za dobrým vínečkem na
známá moravská místa a do Hodonína a okolí jsme podnikli koncem října. Začali jsme obědem v Čejkovicích a pokračovali do Mutěnic na
tzv. předpitku s ochutnávkou v soukromých
sklípcích s burčákem. Také jsme zjišťovali, zda
bychom se na tato místa mohli v příštím roce
vrátit. Pak nás čekal templářský sklípek v Čejkovicích, exkurze s historickými zajímavostmi,
prohlídkou sklepů a ochutnávka. Vše se nám
moc líbilo až na to, že pro nás bylo velmi důležité posezení všech dohromady, a ne v oddělených boxech. Nedalo se ani tancovat a cimbálová hudba neskýtala takový požitek, když
jsme neseděli pohromadě. A tak bylo rozhodnuto. Příští rok si vybereme jiný z mnoha sklípků a určitě to bude pěkné. Máme přislíbeného p. Vomáčku a to potom bude tanec, zpěv
a radost.
Historie Čejkovic je spojená s řádem templářských rytířů, kteří tu vybudovali gotickou
tvrz a pod ní rozsáhlé podzemní chodby. Tvrz,
později přestavěná na zámek, slouží pro návštěvnické akce, o sklepení pečuje a jeho prohlídku zajišťuje vinařské družstvo Templářské
sklepy Čejkovice. Templáři také založili kostel, který však vyhořel a podobný osud potkal
i jeho nástupce.
S obcí byla spojena část života T. G. Masaryka. Narodil se roku 1850 v nedalekém Hodoníně,
o šest let později byl jeho otec přeložen do Čejkovic. Tady malý Tomáš chodil do školy, poznával život a svět a studoval v zámecké knihovně.
V domku, kde Masarykovi bydleli, je nyní malé
muzeum našeho prvního prezidenta.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Janův
hrad vybudovaný na místě obtékaném ze tří
stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký zámeček
a obydlí pro knížecího hajného. Jeho stavba
započala v roce 1801 na přání Aloise I. Josefa,
knížete z Lichtenštejna. Jedná se o ojedinělou
stavbu v ČR, která je od roku 1945 majetkem
státu, spravuje ji Národní památkový ústav.
Janův hrad je součástí Lednicko-valtického
areálu, který byl v roce 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Foto: Štěpán Sedlák
PODZIMNÍ VÝJEZD DO POLSKA A ZA
HISTORIÍ
Je to vždy velké společenské setkání. Naše
první zážitky začaly v Hradci Králové v Obřím
akváriu, kde nás hodinu mezi vodními unikáty
provázela fundovaná průvodkyně. Stačili jsme
i zajít na malé občerstvení. Dále po cestě jsme
ještě využili malou zastávku na podzimní grog
s vynikajícími zákusky od paní Literové. Cesta za pěkného počasí s krásně zbarvenou přírodou potom ubíhala ještě příjemněji až na
místo ubytování. Večerní posezení s hudbou
předznamenalo tři pěkné dny, přesto jsme
odešli na kutě brzy, neboť nás čekal brzký ranní odjezd do Polska.
V Polsku jsme dobře pochodili a večer se
zábava rozjela ve velkém. Háčkovaní mazlíčci
od paní Štěpánkové byli rozprodáni během 20
minut, výtěžek předala paní Štěpánková Mod-
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Vážení občané, od 3. 12. je možné vyzvednout si na Úřadě městské části Praha-Libuš
odnosové tašky na separovaný odpad (sada 4
tašek – sklo, papír, plast a nápojový karton).
Tašky umožňují uložení tříděného odpadu
v domácnosti a následné odnesení do kontejneru. Jsou vyrobené z omyvatelného recyklovaného
materiálu, lze je tak použít opakovaně.
Sady tašek budou distribuovány zdarma v počtu 1 sada na 1 byt do vyčerpání zásob.
Tašky lze vyzvedávat v kanceláři odboru životního prostředí a dopravy, pracoviště v ulici K Lukám 664/1, první patro, a to v úřední dny: PO 8−12
13−17:30, ST 8−12 13−17:30.
Děkujeme občanům za aktivní přístup v oblasti
nakládání s odpadem.
ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

rému klíči, a to tentokráte Janičce Urbanové; vydražená částka od citlivých a hodných
účastníků dosáhla 1 000 korun. A to nebylo
všechno. Naše paní fotografka přivezla velkou
krabici lehkých zákusků, které se stačili rozdat
ještě dvakrát pro celý autobus. Někteří do placu dali rum pro zahřátí, jiní uspořádali malou
show pro ostatní nejen s tancem, ale i s předváděním zakoupeného oblečení, dokonce i pyžam. Potom se již tancovalo, zpívalo. Radovali
jsme se, jak to při výletu do Polska bývá.
Na zpáteční cestu jsme naplánovali zastavení v muzeu betlémů v Třebechovicích, s prohlídkou restaurovaného betlému a promítáním
o obdivuhodné restaurátorské práci. Třebechovický betlém opět zaujal. Je unikátním dílem
sedláka Josefa Probošta (1849−1926), řezbáře
Josefa Kapuciána (1841−1908) a sekerníka Josefa Frimla (1861−1946). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než
100 lety. Na délku má přes 6 metrů, na výšku přes 2 metry, váží bez podvozku 1,2 tuny.
Skládá se z více než 2 000 vyřezávaných dílů.
V roce 1999 byl prohlášen Národní kulturní památkou. Betlém byl vystavován i v zahraničí na
světové výstavě Expo v Montrealu v roce 1967,
o rok později v holandském miniaturním městečku Madurodam a v roce 1970 na výstavě
v Londýně.
Stačili jsme ještě v místě poobědvat a pochodit − předvoj manželů Sedlákových zapracoval na jedničku a sklidil úspěch. Odjíždělo se
ještě za plného sluníčka a smích cestou k domovu nebral konce. Jsme rádi, že se vše podařilo − s mimořádnými zážitky, s hudbou, zpíváním a tancem, ale i s poučným povídáním.
Naše taneční hvězdy vydávaly při tanci všechny své síly pro radost sobě i ostatních. Příště
jedeme 29.–30. 3.2019, tak si udělejte záznam,
již je objednané setkání s panem Kinským na
jeho zámku.
Foto: Miloslava Doležalová
Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Sociální pomoc
kontakty
Koordinátorku sociální pomoci
MČ Praha-Libuš je možné kontaktovat
písemně, po e-mailu nebo telefonicky.

Koordinátorka sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.
koordinatorpomoci
@praha-libus.cz
K Lukám 664,
142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

RADNICE

Představují se zastupitelé MČ Praha-Libuš
Jiří Koubek (*1976), starosta

Vystudoval jsem sociální pedagogiku a teologii, od roku 2010
jsem starostou MČ Praha-Libuš,
nyní tedy zahajuji třetí volební období. Jednou z mých kompetencí
budou investice v městské části.
Po úspěšné rekonstrukci Libušské
v Písnici chceme dokončit rekonstrukce dalších zanedbaných ulic,
dále postavit služebnu městské
policie, garáže pro libušské hasiče, navýšit kapacitu předškolního
i školního vzdělávání spolu s přípravou stavby tělocvičny u školy
v Písnici. Ve spolupráci s hlavním
městem Prahou chci rozhýbat zamrzlé přípravy obchvatu Písnice
a přípravu dalších infrastrukturních
staveb.
Lenka Koudelková (*1963),
místostarostka

Vystudovala jsem VŠE, od roku
2002 jsem zastupitelkou městské části, od roku 2006 místostarostkou. V kompetenci mám oblast
školství, vzdělávání a tělovýchovy – před 11 lety jsem stála u zrodu rodinného sportovního festivalu
Pražské cyklozvonění, jenž v rámci
Evropského týdne mobility pravidelně seznamuje širokou veřejnost

Miroslav Štajner (*1951),
předseda kontrolního výboru

s možností bezpečného poznávání pražských cyklotras při cestách
do školy, do práce či na rodinnou
vyjížďku. V oblasti školství intenzivně spolupracuji se všemi našimi
základními i mateřskými školami
a též s nezávislou odbornou společností EDUin. V posledních několika letech se věnuji ve spolupráci se správním obvodem Prahy 12
v oblasti sociální potřebám oslabených rodin, spoluobčanů a seniorů.
Pavel Macháček (*1958),
místostarosta

jsem členem stavební a dopravní komise v naší MČ. Na ustavujícím zastupitelstvu jsem byl zvolen místostarostou. V kompetenci
mám správu svěřeného majetku.
Ten se bude v naší MČ i nadále rozrůstat, přibyla nová hasičská stanice v Písnici, chystá se stavba služebny městské policie, přístavba
ZŠ v Písnici a další.
Michal Korbel (*1980),
místostarosta

Jsem stavební inženýr. V radě MČ
jsem jako neuvolněný místostarosta (tuto činnost vykonávám při zaměstnání) od roku 2004. Na starosti mám dopravu, životní prostředí
a územní plán. V tomto volebním
období budu obhajovat a prosazovat naše připomínky k metropolitnímu územnímu plánu. Jedná se
o zásadní dokument k dalšímu rozvoji Libuše a Písnice. Dlouhodobým
úkolem zůstává rekonstrukce našich
ulic. Do jednoho roku zrekonstruujeme další dvě ulice v Písnici a pět
na Libuši. Rekonstrukce dalších ulic
lze realizovat pouze za předpokladu
dostatečného financování ze strany
hlavního města Prahy.
Tomáš Loukota (*1978),
místostarosta
Vystudoval jsem obor ekonomika mezinárodního hospodářství na Vyšší obchodní škole ekonomické / Höhere ökonomische
Fachschule. Téměř 20 let působím
v rodinné firmě, knižním velkoobchodě, z toho 11 let ve vedení. Byl

Vystudoval jsem obor polygrafie a poté sociální a masovou komunikaci na Univerzitě Jana Amose
Komenského. Od roku 2005 se pohybuji na různých vedoucích pozicích v oboru polygrafie, nyní jsem
od roku 2014 výkonným ředitelem
tiskárny, ve volném čase místostarosta a jednatel SDH Libuš. V radě
městské části mám v kompetenci ekonomickou oblast. Chci se věnovat zlepšování transparentnosti a zpřehlednění tvorby rozpočtu
městské části a kontrolingu efektivního hospodaření úřadu naší městské části. Ve spolupráci s ostatními
radními se budu podílet na dalším
rozkvětu naší městské části.

Vyučil jsem se ve středním stavebním odborném učilišti. Po ukončení vojenské základní služby jsem
nastoupil do energetického podniku, kde jsem působil až do roku 1989.
V roce 1990 jsem byl zvolen zastupitelem MČ Praha-Libuš, v květnu 1992
zvolen místostarostou, a následně v říjnu starostou MČ. Po čtyřleté pauze jsem opětovně kandidoval
do zastupitelstva MČ Praha-Libuš.
Po letošních komunálních volbách
zahajuji páté volební období. Jsem
připraven v součinnosti s vedením radnice podporovat vše, co přispěje k rozvoji naší městské části
a dokončení celkové infrastruktury, především definitivních povrchů
místních komunikací v Písnici.
Matěj Kadlec (*1983),
předseda finančního výboru

Jsem rodilý Libušák s předky z Písnice, pracuji jako vedoucí archivace
a spisové služby v soukromé společnosti, mám dvě děti. Funkcí předsedy výboru navazuji na svoji čtyřletou
práci z minulého volebního období.
Finanční výbor je kontrolním a poradním orgánem zastupitelstva,
a proto jsem požádal lídry jednotlivých stran a hnutí, aby nominovali své(ho) zástupce. Výbor se rozšířil z pětičlenného na sedmičlenný
a zásadně obměnil členy. Jsem rád,
že každý z nich má finanční vzdělání
nebo předchozí zkušenost z výboru.
Slibuji si od toho odbornější, věcnou
a apolitickou diskuzi na zasedáních a nové podněty. Vaše podněty
k hospodaření obce zasílejte prosím
na adresu: kadlec.m@seznam.cz.
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Rekonstrukce Libušské v Písnici dokončena
Rekonstrukce Libušské v Písnici,
která se dotkla všech obyvatel
městské části i širokého okolí, trvala od dubna do devátého
listopadu. Rád bych se v následujících řádcích za touto dobou
ohlédl a především poděkoval
těm, kteří se na rekonstrukci
podíleli.
V prvé řadě mi dovolte, abych
poděkoval bývalému náměstkovi paní primátorky Petru Dolínkovi, který před více než dvěma lety
zajistil převod této investiční akce
z odboru Technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy
na akciovou společnost TSK Praha.
Bez tohoto kroku by k rekonstrukci Libušské nedošlo ani letos, ani
v několika příštích letech. Pan náměstek Dolínek se o rekonstrukci průběžně zajímal, v červnu si ji
přijel prohlédnout na skútru, symbolicky přišel devátého listopadu
i na poslední kontrolní den. Požádal mě, abych vyřídil poděkování
občanům za jejich trpělivost s rekonstrukcí, a já tak velmi rád touto
cestou činím.
Další poděkování patří investorovi, tedy TSK Praha. Loni vypsala výběrové řízení, mezi prvním
a druhým kolem řízení vyloučila
jednoho ze čtyř uchazečů a dokázala se vypořádat s námitkou vyloučeného uchazeče tak precizně,
že nepadlo odvolání k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Pokud by neúspěšný uchazeč odvolání podal, zahájení rekonstrukce by
se oddálilo minimálně o půl roku,
pravděpodobně o dost více.
Velké poděkování s radostí vyslovuji společnosti Eurovia, která
byla generálním zhotovitelem rekonstrukce. Spolupráce a komunikace s touto stavební firmou byla
vynikající. Průběžně mě a vedení
radnice informovali o všem podstatném, spolupracovali při koordinaci s rekonstrukcí Hoštické
ulice u nové hasičské zbrojnice.
V průběhu rekonstrukce napravili mnohé nedokonalosti poněkud
zastaralého projektu rekonstrukce. Jmenovitě tak děkuji hlavnímu stavbyvedoucímu Jiřímu Čer-

Rekonstruovala se nejen silnice, ale
uliční prostor v celé šíři. Dočkali jsme
se nových chodníků, nových autobusových zastávek. V úseku od ulice
K Mejtu až po ulici K Pomníku silnice
doznala zúžení. V Písnici se nově nacházejí čtyři retardéry. Přechodů je
celkem sedm a všechny jsou přisvícené, aby byly bezpečné. Kruhový objezd byl osazen plastikou akademického sochaře a uměleckého kováře
pana Petra Poláka z Písnice.
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nochovi a stavbyvedoucímu
Ivanu Kabelemu, kteří operativně řešili mnoho požadavků vás občanů, kteří jste se na
ně obraceli buď přímo, nebo
prostřednictvím facebookové stránky Rekonstrukce Libušská v Písnici. V prvních týdnech rekonstrukce jsme byli
spolu v kontaktu i několikrát
denně, posléze několikrát
týdně. Bude mi potěšením se
s těmito odborníky znovu setkat i při dalších rekonstrukcích ulic v Písnici. Ostatně
rekonstrukci ulice Ke Březině bude provádět právě firma
Eurovia.
Děkuji též Dopravnímu
podniku, který zabezpečil autobusovou linku 113 a 913 do
Písnice po celou dobu rekonstrukce. Nebyla to samozřejmost. Původní projekt předpokládal, že ve druhé etapě
rekonstrukce od srpna do listopadu nebude MHD do Písnice zajíždět. Bez souhlasu
majitele pole u Písnice by to
možné nebylo vůbec.
CO REKONSTRUKCE
PŘINESLA?
Nový kruhový objezd, který
oceňují nejen obyvatelé staré
Písnice. Nebyla zrekonstruována pouze silnice, ale celý
uliční prostor včetně zeleně,
vznikly nové chodníky a byly
vyměněny desítky sítí a kabelů. Na úseku Libušská v Písnici
jsou vystavěny čtyři zpomalovací stavební prahy, ten nejdelší u ulice Ke Kašně v délce
70 metrů. Další dva se nacházejí na okraji Písnice z každé
strany, aby zpomalily automobily vjíždějící do Písnice, čtvrtý
stavební práh je u nepřehledné zatáčky u ulice Modravská.
Oproti dosavadním pěti přechodům jich po rekonstrukci
máme celkem sedm: na křížení s ulicemi K Mejtu, Dubovická, Ke Březině, V Kálku,
U Jednoty, Modravská a Písnické zahrady. Všechny jsou
nově přisvětlené. Vyjma malého úseku u ulice K Mejtu jsou
podél celé Libušské chodníky
vystavěny ze zámkové dlažby.
Zastávka Ke Březině ve směru z centra je posunuta k ulici
K Pomníku tak, aby křižovatka
ulic Libušská a K Vrtilce byla
přehlednější, a tedy i bezpečnější. V zastávce Písnice zastavují autobusy linky 331 a 333
v obou směrech. Ihned po kolaudaci nového přečerpávacího místa u Písnických zahrad
budou moci být napojeny
na kanalizaci poslední domy
v jižní části Písnice.

A JAKÉ JSOU NEDOSTATKY?
Určitě to nejsou široké
chodníky, jak jsem opakovaně
v posledních dnech slyšel. Silnice ve střední části Písnice je
zúžena záměrné, aby došlo ke
snížení rychlosti projíždějících
aut. Nezapomeňme, že silnice
není koncipována jako tranzitní. Byla plánována v době, kdy
se projektoval i obchvat Písnice, který má tranzitní dopravu z Písnice odvézt. Co reálně chybí, jsou parkovací místa
podél Libušské. Stavební prahy
vyjma vstupního do Písnice od
kruhového objezdu nesplňují naše představy o zpomalení
dopravy, tři ze čtyř retardérů
byly na naši žádost v posledním týdnu rekonstrukce upraveny tak, aby byly vyšší a auta
více zpomalila. Zejména na
rovném úseku Písnice to bude
svádět k vyšší rychlosti, což je
špatné o to více, že dopravní policie nepovolila obnovu semaforu na přechodu Ke
Březině. Na naši žádost firma
Eurovia ovšem v tomto místě uložila chráničku, abychom
mohli v případě změny postoje dopravní police pod silnicí protáhnout kabel, aniž by
se musela rozkopat, a semafor
tam umístit.
Rekonstrukce zkrátka přinesla své minusy i plusy. Věřím,
že plusy převažují. Opravit některé chyby by znamenalo znovuotevřít územní rozhodnutí,
a tím dát prostor všem účastníkům, aby vznesli své připomínky, tedy další odvolání,
a rekonstrukce by nezačala ani
v dalších pěti letech. Ostatně –
po zahájení rekonstrukce sedm
obyvatel Písnice podalo protest a žádalo zastavit rekonstrukci do vyřešení jejich stížnosti. Byla ale napsána tak, že
ji investor nemusel vzít v potaz. Rekonstrukce byla unikátní v tom, že probíhala v celé šíři
uličního prostoru, což už dnes
v Praze není obvyklé. Nedaří se sehnat souhlasy majitelů
pozemků, na nichž tyto rekonstrukce probíhají. Buďme rádi,
že v tomto případě se to až na
malé výjimky podařilo.
Ještě jednou – díky všem
aktérům rekonstrukce. Za sebe
připojuji i poděkování vám,
kteří jste mi psali své podněty
a připomínky na facebookovou
stránku Rekonstrukce Libušské
v Písnici. Byly jich stovky. Až
na malé výjimky velmi věcné,
podnětné. Budu na toto období rád vzpomínat.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Foto: Kryštof Štafl

Jak se Kuřátko stěhovalo
aneb Staré Kuřátko
v novém kabátku
Jak to bylo, pohádko? Stěhovalo se Kuřátko. Nebylo to poprvé
a možná ani naposled...
Bylo, nebylo. Psal se podzim roku
2001. Skupina mladých maminek se
společně rozhodla vytvořit pro sebe
a své školkou dosud nepovinné děti
veřejně přístupné prostory, kam by
mohly pozvat ke společným aktivitám
i další rodiče a děti. Tyto první dobrovolnice v sobě měly dostatek energie pro vybudování zázemí a nabídky
programů, kreativního tvoření, cviče-

ní, hraní a vzdělávání pro děti i dospělé. Rodinné prostředí plné pohody, radosti a hravosti. Tak se stalo, že
se mateřské, dnes již rodinné centrum
Kuřátko na Libuši trvale zabydlelo.
JAK KUŘÁTKO ROSTLO
Od počátku žilo společně pod jednou střechou s Klubem Junior nejprve ve dvou volných třídách Mateřské
školy Mezi domy. Ale tak jako se zvětšují samotné rodiny a přibývá malých dětí, bylo potřeba po několika letech otevřít i více tříd. Kuřátko se tak
společně s Juniorem prvně stěhovalo
v roce 2007 do nového objektu uprostřed sídliště Písnice, kde sídlí dodnes.
Dvě velké, svými rozměry „školkové“,

1)
2)
3)
4)

Vstupní chodba Rodinného centra Kuřátko
Kuchyňka
Velká herna
Montessori herna

1

2

3

4
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místnosti v přízemí budovy
dávaly tehdy dobrovolnicím
centra možnost vytvářet
denně programy až pro 20
rodin s dětmi ve věku od narození do zhruba 4 let.
Léta plynula a Kuřátko vidělo, že křivka porodnosti stále stoupá. A že je tedy
jen otázkou času, kdy budou místa ve školách opět
chybět. V Klubu Junior se na
podzim roku 2014 otevřela ve spodním patře objektu
první „detašovaná“ třída při
MŠ Mezi domy a Kuřátko se
stěhovalo podruhé. Tentokrát do „vyšších pater“ téhož
objektu. V nových, menších
prostorech došlo k úpravě
nabídky programů, změně
provozu, ale Kuřátko se tu
opět dobře zabydlelo. A život plynul dál.
Jedno staré rčení říká:
„Lepší jednou vyhořet, než se
dvakrát stěhovat.“ Jakákoliv
další zpráva o nutnosti změn
ovšem mohla kdykoli přijít.
A po čtyřech letech přišla.
I proto jsme byli rádi, když
tato situace na jaře roku 2018
nastala, že zástupci městské
části Praha-Libuš opět vyšli
dobrovolnicím z rodinného
centra vstříc a po vzájemné
dohodě obou stran se i tentokrát našlo řešení. A tak se
letos v létě Kuřátko stěhovalo potřetí. Do prostor, které svým uspořádáním nejvíce
odpovídají těm, ve kterých
dnes „rodina“ žije. Rodinné
centrum Kuřátko nyní najdete v opravdu rodinném prostředí malého bytu. Předsíň,
koupelna s hygienickým zázemím, kuchyňka pro dobrou kávu, čaj, malou svačinu
i stolky pro výtvarnou činnost. A dva pokoje proměněné na útulné herny. Z prázdných čistě vybílených pokojů
se za dva prázdninové měsíce staly díky mimořádnému
úsilí a pracovnímu nasazení mnoha „kuřátkových“ žen,
jejich dětí i mužů (!) úžasné
a krásné prostory, ve kterých
je, věřte mi, i dnes radost pobývat!
NOVÝ ZAČÁTEK
Každé stěhování dává člověku možnost a prostor začít ve svém životě znovu od
začátku. To dobré, trvanlivé
a krásné, co centrum Kuřátko
rodinám a jejich dětem přinášelo a přináší, zde zůstalo.
Příjemná atmosféra, pohoda
a radost. Mnoho společných
aktivit, sdílení, vzdělávání.
Postupné zmenšování pro-
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storu v průběhu let umožnilo vedoucím členkám spolku
zamýšlet se víc nad tím, jakým směrem profilovat činnost. Které programy zrušit,
které ponechat a co nového
přidat. Vždy ovšem tak citlivě, aby byla zachována kvalita a péče o maminky, jejich
děti a celé rodiny.
A tak, milé návštěvnice,
pokud zde již svou oblíbenou aktivitu nebo program
či vaše dítě svoji milovanou
hračku nenajdete, věřte, že
jsme tak neučinili schválně. Přijměte, prosím, spolu
s námi, že i proces „ukončování“ a loučení je součástí vývoje. Přestěhovali jsme
vše, co bylo možné, a udělali pro to, aby si centrum
udrželo i nadále co nejvyšší kvalitu péče a zajímavosti
programu, to nejlepší. Chtěla bych i tímto článkem poděkovat svým kolegyním
ze spolku RC Kuřátko za to,
s jakou obětavostí vložily
do úprav, zútulnění prostor
a jejich vybavení svou energii, čas a úsilí. Myslím, že na
výsledku je vidět, že do této
bohulibé činnosti dávají ze
sebe to nejlepší!
POZVÁNÍ PRO VÁS
Milé maminky, ráda bych
vás do našeho nového centra
pozvala. Pokud jste z Libuše,
Písnice nebo blízkého okolí a ještě nás neznáte, přijďte
se k nám se svými nejmenšími podívat. Vchod je stejnou
(pravou) brankou do objektu
Klubu Junior jako dříve; vaše
první návštěva je zdarma. Jedinou změnou oproti dřívějšku vzhledem k aktuální velikosti prostor je nyní potřeba
se na programy RC Kuřátko
předem přihlásit. Registrační formulář a přehled nabídky programů naleznete na
www.rckuratko.cz. Děkujeme
také pracovníkům a zástupcům městské části Praha-Libuš za jednání a podporu,
které se spolku, jenž se na
území Libuše a Písnice před
17 lety zrodil, dostává i nadále. Věřím, že také do budoucna zde zůstane otevřený prostor pro tvorbu další
vzájemných společných projektů, které podpoří a zlepší kvalitu života v naší obci
i v našich srdcích.
Kateřina Tomešová,
dlouholetá předsedkyně
RC Kuřátko, z. s., a nadále
aktivní členka spolku
Foto: archiv RC Kuřátko
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„Osmičková“ výročí
v Libuši a Písnici (3)
Obec Libuš je od roku 1968 součástí Prahy. Obec Písnice byla k Praze
připojena v roce 1974. Půlstoletí od
srpna šedesát osm však prožívá celá
republika a naše obě obce s ní.
100 let republiky pak vyzývá k zamyšlení a oslavám, které se týkají i našich
„malých“ dějin, protože naši předkové
byli u toho. Třeba jako legionáři v první světové válce. A také je to právě
dvacet let od Nagana, které hýbalo
všemi a všude. Vítejte u závěrečného
dílu osmičkových výročí.
ÚNOROVÉ ZMĚNY
Minule jsme končili mobilizací roku
1938 v předvečer druhého světového
konfliktu, který zastavil život v zemi
na celých šest let. Následující rozvoj
a poválečný klid brzy vystřídaly politické změny v roce 1948, které zapříčinily
nový úpadek v podnikání na Libuši. Po
únoru došlo k socializaci soukromých
drůbežářských živností. Někteří majitelé drůbežářských firem zůstali zpočátku ve svých bývalých závodech jako
zaměstnanci. O rok později byly jejich
podniky sloučeny v jeden drůbežářský
kombinát, který záhy dostal jméno Drůbežářské závody Libuš.
Živnostníci museli dle svých profesí vstupovat do různých družstev jako
např. Masna, n. p., Pramen, n. p., nebo
Bratrství, n. p. (hostinští).
Alespoň veřejná doprava v Libuši doznala v roce 1948 zlepšení. Po opravě
Libušské silnice začala autobusová linka B opět zajíždět až k sokolovně. Blíže domů z Prahy to tak měli i obyvatelé
Písnice. Zde rok 1948 přináší příjemnou
zprávu o slavnosti 60. výročí svěcení
první školní budovy (15. červenec 1888).
Záznamy v písnické kronice ukazují, že
toto datum bylo oslavováno i o 40. výročí v roce 1928. Je tak potřeba uvést,
že 130. výročí školy v roce 2015 je počítáno od jejího osamostatnění jako břežanské pobočky, nikoli od svěcení dostavěné první školní budovy. Oslavu
pořádal také písnický Sokol k 20. výročí
svého založení.
VÝSTAVBA NA LIBUŠI
V roce 1958 se uskutečnily hned tři významné stavební činnosti. Byl zbourán
jeden z nejstarších domů, čp. 2 Františka Černého, tzv. Statek obývaný převážně chudinou. Stála u něj i prodejna tabáku Kalina, jehož nákladem byly vydány
některé z nejstarších libušských pohlednic. V polovině června se přestěhovalo
zdravotní středisko z domu MUDr. Jaroslava Kohouta, čp. 325, zubní středisko z domu R. Šmejkala, čp. 187, a porad-

na pro matky a kojence z domu čp. 81 do
nového upraveného „domu zdraví“ v zabavené vile Františka Šťastného, bývalého obchodníka s husami v čp. 147. Je zásluhou jeho potomků, že i po navrácení
majetku po revoluci zde zdravotní středisko funguje nadále. Vnučka Františka
Šťastného je totiž sama lékařkou.
Nárůst počtu obyvatel v rozvíjející se Libuši se projevil také v nedostatečné kapacitě základní školy, ke které
byla o víkendových brigádách přistavěna v tzv. Akci Z „školička“. Výstavba
pokračovala také v Gotwaldově (dnes
Libušské) ulici úpravou další části chodníků a přidáním amplionů a veřejného
osvětlení.
A v roce 1958 se libušský školní pěvecký soubor v rámci soutěže Dětské
umělecké tvořivosti prozpíval až do
krajské soutěže, kde získal první cenu,
pianovou harmoniku.
„Naše JZD vystačilo na většinu prací
vlastními silami. Jen tu a tam přijednávalo své placené brigádníky. Úroda t. r.
nebyla valná. Za stálého deštivého počasí obilí brzy lehlo a potom se špatně sklízelo. Také okopaniny se nevedly. Na podzim často a mnoho pršelo, a tak musely
pomoci brigády občanů a školní mládeže. Jejich obětavostí nakonec vše dobře dopadlo a dodávky byly splněny. Po
žních převzalo JZD poslední hektary od
soukromých zemědělců, takže na Libuši
od té doby je všechna zemědělská půda
socializována.“ (libušská kronika)
JZD v této době měla i Písnice, o které vyšel také článek ve Svobodném slovu (roč. 13, č. 192).
PŘIPOJENÍ LIBUŠE A PÍSNICE K PRAZE
K 1. lednu 1968 se součástí hlavního
města stalo 20 obcí. 50. výročí připojení k Praze tak kromě Libuše počítají např. sousední Kunratice nebo Modřany. Rozloha hlavního města vzrostla
na 290,7 km2 a obce byly z okresu Praha-západ začleněny do obvodu Praha
4. Ponechaly si však své místní národní
výbory (MNV), aby ulevily správě už tak
rozsáhlých území. Došlo i na přejmenování ulic. U nás to byla zejména páteřní
Libušská, o které dnes málokdo ví, že se
jmenovala Gottwaldova. Wolkerova ulice se přejmenovala na Kolektivní, Nezvalova na Jirčanskou a Švermova na
V Bambouskách. Písnice byla připojena
zatím v poslední vlně rozšiřování hranic
Prahy v roce 1974 a správně se po dohodě obou MNV spojila s Libuší. Cholupice a Točná byly zase připojeny k Modřanům, dnes Praha 12. I v Písnici se měnily
názvy ulic, např.: ulice Nad Skálou je
dnes Hoštická.
Školní rok 1968−1969 v písnické škole začínal ve velmi těžké situaci. Budo-
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va školy musela být více než jeden
školní rok uvolněna. Všechny čtyři
třídy se učily v provizorních prostorách různě v obci.
SEDMDESÁTÁ LÉTA
V době, kdy už Libuš a Písnice
měly společnou kroniku, nebylo do
knih zapisováno. Zprávy, které bez
složitého bádání v archivech můžeme uvést, jsou jen dvě a obě jen
z Libuše.
V roce 1978 si Libušští hasiči brigádně postavili zasedací místnost
v objektu čp. 285, kde byla hasičská
zbrojnice, a ve stejném roce vznikla místní organizace Českého svazu
žen na Libuši, na jejíž činnost navazuje dnešní Klub Senior.
VELKÁ PŘÍSTAVBA ŠKOLY
A OCHRANA MODŘANSKÁ ROKLE
V roce 1988 byla dokončena přístavba libušské základní školy, která obdržela nový název ZŠ Meteorologická, podle ulice její adresy.
55. výročí znovuotevření školy se
účastnil i tehdejší primátor Prahy.
Do užívání byly předány také nové
bytové domy na sídlišti Vodních
staveb v ulici Na Domovině.
S platností od 1. září byla v červenci 1988 za přírodní památku
vyhlášena Modřanská rokle. Její
rozloha 124,88 ha ji spolu s Kunratickým lesem činí jedním z největších chráněných území v Praze.
Před dvaceti lety také v Československu došel toaletní papír, což zasáhlo do života každého obyvatele.
Po požáru Harmaneckých papíren
hasil krizi ÚV KSČ. A lidé stáli fronty také na zubní pasty, prací prášky či vložky.

1)

2)

PO SAMETOVÉ REVOLUCI
Pomineme-li informaci, že to bylo
právě v roce 1998, kdy začaly být
přistavovány kontejnery na sběrný odpad, můžeme na tomto roku
ukázat příkladně problém s dochováním, či spíše nedochováním informací. Začínající internet bez zálohování dat, jehličkové tiskárny
s inkoustem slepujícím strany a absencí kronikářských zápisů, které
brzy poté ustaly i v kronikách školních. Archiv obcí zatím nebyl zpracován, a ten, kdo má doma dobový
místní časopis, nechť se prosím přihlásí. Ale hokejové zápasy z olympijských her v Naganu v roce 1998
z paměti jistě nevymizely nikomu,
kdo se na ně díval. I žáci ZŠ Meteo je
namísto výuky sledovali na televizi
instalované v malé tělocvičně.
SAPA
1. ledna 2008 došlo ke zrušení Pražských drůbežářských závodů a jejich areál přešel na majite-

3)

4)

5)

6)

Ukázka grafické práce Josefa Jeřábka
v písnické kronice k 20. výročí založení
místního Sokola
Dne 6. listopadu 2008 v půl jedné ráno
došlo v areálu Sapy k dalšímu rozsáhlému požáru skladů textilu a obuvi,
v těsném sousedství skladu pyrotechniky, který byl v rámci zásahu vyklizen.
Nezpůsobil ztráty na životech, vznikly
kvůli němu ale škody přibližně 200 milionů korun
Poznáte někoho? Muži i ženy při vysazování ořešáků v okolí pomníku a Božích muk na křižovatce dnešní Libušské
a K Vrtilce.
Před školou stála v 90. letech socha
výtvarníka Kurta Gebauera „Alenka“
(1982−1988, plastika, laminát, 220 cm).
Koncert pod vedením Jaroslava Vlasatého na prostranství před libušskou
školou
Lístky na příděl potravin (rýže), obuvi či
petroleje byly aktuální i v roce 1948

le Saparia, s. r. o., dnes ho známe
jako obchodní centrum Sapa. Ještě téhož roku zde došlo k neštěstí − požáru, na který bylo nasazeno
nejvíce požárních sil v dosavadní historii ČR. Hašení trvalo sedm
a půl dne a pod kontrolu hasiči dostávali oheň celých 19 hodin. Zasahovalo 954 hasičů z 81 jednotek z 6
krajů. Požár byl tedy svým rozsa-

hem (cca 100 x 100 m) a nasazením
prostředků větší než požár Průmyslového paláce na Výstavišti, který
vypukl jen o měsíc dříve.
V roce 2008 vstoupila Česká republika do schengenského prostoru, tedy zrušila celní kontroly
v členských zemích.
Něco bylo nepřesně? Napište

svůj komentář a zašlete ho do redakce. Máte chybějící fotografie tohoto místa? Dejte nám vědět na:
kronikar@praha-libus.cz nebo na
Facebook MČ Praha-Libuš.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv kronikáře
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SALON

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

KNIŽNÍ TIP

Prosinec

Místa zrychleného tepu

Nějak rychle je zase prosinec v kalendáři. Čas letí
tak, že našim předkům by
se z toho asi zatočila hlava… Jak tento měsíc pojmeme my? Uspěchaně,
komerčně, nebo klidně,
se zamyšlením, jak udělat radost lidem okolo
nás, jako to bylo zvykem
dříve?
Hned 1. 12. se slaví Iva
a také sv. Edmund Kampiánský (Campion), jezuita narozený 25. 1. 1540 v Londýně, který vyvíjel svoji činnost v Irsku
a v Čechách. Studoval v Brně
a od r. 1574 působil v pražském Klementinu, kde rozvíjel
navzdory u nás rozšířenému
utrakvismu (i v Kunraticích
byl v jeho době utrakvistický
kněz, tehdy konkrétně Mikuláš
Pražský) hlavně úctu k Panně Marii. Založil i Mariánskou
družinu. R. 1580 se přes Vídeň vrátil do Anglie, kde však
byl zakrátko (1. 12. 1581) v Tyburnu popraven. 1. 12. se připomínal i populární sv. Eligius – patron sedláků, čeledínů, kočích, zlatníků i veterinářů, ochránce koní. Tento biskup se narodil r. 588 ve
francouzském Limoges a zemřel r. 660 v Noyonu. Býval
zprvu královským zlatníkem,
za králů Chlotara II. a Dagoberta I. dokonce marseillským mincmistrem. Po smrti
krále Dagoberta – ano, toho,
se kterým bojoval náš Sámo,
− se stal knězem a zakladatelem klášterů, např. v Paříži. Zachovala se jeho kázání
zaměřená na zlepšení života
nejnižších vrstev, zvláště otroků. V Noyonu je i pochován
a zobrazován bývá s koňskou
podkovou. 1. 12. slavil svůj
vznik na troskách Rakouska-Uherska v roce 1918 také jugoslávský stát – dobově nazývaný Království SHS (Srbů,
Chorvatů a Slovinců).
2. 12. si vzpomeneme na
Blanky i na r. 1848, kdy abdikoval prostomyslný císař Ferdinand Dobrotivý ve prospěch
mladého 18letého Františka
Josefa I. 3. 12. si připomínáme
dalšího ze svatých Františků,
tentokrát Františka Xaverského, misionáře na Dálném východě, podle nějž slaví někteří
Františkové dodnes (i když jich
nejvíce zůstává u data 4. 10.).
Tento kněz se narodil r. 1506
na zámku Javiel ve Španěl-
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sku a zemřel r. 1552 v čínském
Sang-cianu. Studoval v Paříži,
kde r. 1534 složil slib na Montmartru, že bude misionářem.
Plavil se nejdříve do Indie, odtud do různých destinací od
Ceylonu přes Moluky do Japonska, kde byl prvním hlasatelem křesťanství. Podařilo se
mu založit klášter v Kagošimě
a utvořit obec asi 2 000 věřících. Odtud odjel do Číny, kde
ale zemřel a jeho ostatky byly
převezeny zpět do indického
města Goa a tam je pohřbený
v kostele Bom-Jesus.
4. 12. je sv. Barbory – děvčata, nezapomeňte si dát do vázičky „barborku“, tj. větévku
z třešně či zlatého deště. Ta,
které do Vánoc vykvete, má
šanci se brzy vdávat… 5. 12. je
zde Jitka a večer sv. Mikuláš
s nadílkou dobrot, většinou
provázený nějakým tím čertem i andílkem. 9. 12. se slaví Vratislav, 10. 12. Julie, 11. 12.
Dana a 13. 12. Lucie.
15. 12. 1938 na naše občany dolehlo omezování demokracie naší tzv. druhé. republiky – na popud Německa byl
odsouhlasen zmocňovací zákon. Od 17. 12. 1903 počítáme čas ovládnutí vzduchu –
tehdy poprvé na světě vzlétli
v USA bratři Wrightové v motorovém letadle vlastní výroby. U nás byla dle pamětníků (p. Volkán) zpráva přijata
s jistou nedůvěrou. 17. 12. 1938
v časopise Mladý hlasatel začal vycházet seriál Rychlé šípy
z pera známého Jaroslava Foglara. 18. 12. se slaví Miloslav
a možná ne každý ví, že 19. 12.
slaví (kromě hlavního svátku
11. 8., kdy je Zuzany Římské)
i některé Zuzany na památku původní biblické Zuzany
(Šósanny), vdané, krásné Židovky žijící v Babylonu. Byla
prý cudná a odmítla dva chlípné muže, kteří se o ni pokoušeli v místních lázních. Ti ji ze
msty křivě obžalovali ze smilstva, za které byl trest smrti.
Ano, vážení přátelé, jak by to
asi vypadalo u nás dnes? Tamní prorok Daniel, známý z Bible, ale zasáhl, oba pachatele
odhalil a oni byli ukamenováni místo ní. 23. 12. slaví Vlasty
a již je zde 24. 12. – Štědrý
den! Bohatou nadílku! 30. 12.
oslavuje David a 31. 12. pak my
všichni Silvestra. Všem jen to
nejlepší do roku 2019!
Jaroslav Melichar

Křest nové knihy Místa zrychleného tepu od příznivců naší obce
a známých autorů historické a záhadologické literatury i filmové tvorby pánů Otomara Dvořáka
a Josefa Pepsona Snětivého proběhl 14. listopadu.
Místa zrychleného tepu patří do řady
publikací, kde Otomar Dvořák a Josef
Pepson Snětivý dávají tipy na cesty za
opomíjenými skvosty, jako jsou předchozí tituly Skrytá krása Čech nebo
Utajené hrady a zámky I a II. Autoři putují po místech tvořících naši historii
a mapují místní záhady. V předešlém
dílu Utajené hrady a zámky II se obšírně zmiňovali o Libuši, kterou navštívili
a za účasti zdejších aktivistů-historiků
Matěje Kadlece, Tomáše Jelínka a Jaroslava Melichara i osobně propátrali.
Další díl jejich knižního cyklu − Místa zrychleného tepu − pokračuje zajímavými lokalitami na Praze 6 i mimo
Prahu (Opočno, Mimoň, Pičín aj.). Křtu
této knihy jsem se zúčastnil a mohu
prozradit, že oba autoři se stále o Libuš zajímají a situaci zde sledují. Ptali se např. na současný stav ještě nedohotovené opravy a sanace zdí okolo
našeho čp. 1 na Libuši i na probíhající pátrání po tajné chodbě. Sám slavnostní křest tentokrát provedený vodou z potoka Brusnice i celý zajímavý
večer, prokládaný vstupem i hudebními produkcemi Pepsona Snětivého,
stál určitě za to.
Osobně jsem si knihu obstaral již
předem a mohu ji všem, kteří se zajímají (a zrychluje se jim při tom možná tep), jak to vypadalo dříve, jaký byl
pohled na dnešní ruiny, když byly novými budovami, jaké to bylo v místech
dnešních sídlišť, když se zde ještě rozkládala pole s úvozovými cestami. Tak
poutavý a historicky zasvěcený výklad,

Vážení čtenáři, máte také svůj
knižní tip? Nadchla vás právě vydaná novinka? Nebo máte naopak
už léta zamilovaný titul, na který
byste rádi upozornili? Neváhejte
napsat, kterou knihu máte rádi
a proč. Rádi otiskneme, případně
po vzájemné dohodě pomůžeme
s úpravou textu, abyste byli spokojeni vy i čtenáři.
Redakce měsíčníku U nás, e-mail:
hana.kolarova@tiscali.cz

jaký podávají pánové Dvořák a Snětivý
ve svých knihách a filmech vysílaných
hlavně televizní stanicí Kinosvět, jistě
za to stojí a tip na dobrou knihu nebývá, zvláště před Vánocemi, marný.

Josef Pepson Snětivý, Jaroslav Melichar a Otomar Dvořák na křtu knihy.

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

DEBATA

Debata
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům Libuše
a Písnice, kteří nám dali svou důvěru
v proběhlých komunálních volbách. Budeme aktivními zastupitelkami, na které
se můžete obracet s podněty, jak zlepšit
naši městskou část. Nebyly jsme vyzvány ke koaliční spolupráci, budeme tedy
jako opozice kontrolovat, zda rozhodování orgánů naší MČ probíhá v zájmu
občanů a v souladu s právními předpisy.
Budeme se snažit i z opozice prosadit
naše volební priority − kvalitní školství,
ochranu zeleně, strategické a transparentní rozhodování, čistotu veřejného
prostoru. Děkujeme za Vaši podporu.
Kontakt na nás najdete na webu
MČ, k dispozici je i tel.: 723 261 461 (PT)
a 606 550 218 (LJ).
RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
(KDU-ČSL) a RNDr. Lucie Jungwiertová,
Ph.D. (nez.)
USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO
Letošní ustavující zastupitelstvo bylo
i dle pamětníků náročnější než kdy dříve, především co se týká doby potřebné na zvolení vedení radnice a výborů.
Celkově trvalo pět hodin. Tajná volba
starosty i místostarostů je řešení jistě vhodné, u výborů by tomu tak podle
nás být nemuselo. Alespoň by tak nedošlo k poněkud nešťastné situaci, kdy
jeden z navrhovaných členů finančního
výboru byl marně volen na tři kola, aby
nakonec byla volba odložena na další
zastupitelstvo. Návrh hlasovat veřejnou
volbou (tj. zvednutím ruky) však zejména zastupitelé koalice odmítli. A odmítnutí tohoto návrhu proběhlo veřejným
hlasováním (tj. zvednutím ruky). Kandidát, který nebyl při volbě finančního výboru úspěšný, vzešel z opoziční strany
Sdružení soukromníci, NK.
Výsledky voleb jsou následující: starosta − Jiří Koubek, místostarostové −
Pavel Macháček, Lenka Koudelková, Michal Korbel, Tomáš Loukota, kontrolní
výbor − Miroslav Štajner, finanční výbor
− Matěj Kadlec.
Naším jediným požadavkem v povolebních vyjednáváních bylo vedení
kontrolního výboru (pro Evu Radovou).
Jsme rádi, že se stala alespoň členkou
tohoto pětičlenného výboru. O zbylá
čtyři místa k předsedovi se totiž muselo rozhodnout ze šesti kandidátů, když
návrh opozičních zastupitelů na sedmičlenný výbor nebyl koalicí podpořen.
Přijali jsme však vedení finančního
výboru (pro Matěje Kadlece, který tak
v jeho čele pokračuje a naváže tak na
svou práci v uplynulém období). Dosud
byl výbor pětičlenný, po oslovení všech
lídrů stran a hnutí v zastupitelstvu jsme
však uspěli s návrhem na sedmičlenný
výbor, na kterém by mohli participovat
zájemci z každé politické strany či hnutí
v zastupitelstvu. Nominace členů jsme

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavatele
či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3500 znaků bez mezer. Je možno připojit fotografie či jiné grafické podklady
− rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

v tomto duchu respektovali a navrhli je
zastupitelstvu. Ne všichni zastupitelé
však byli ochotni hlasovat i pro kandidáty svých názorových oponentů, a tak
z šesti jmen a po zdlouhavých třech kolech volby (s velice předvídatelným výsledkem již po prvním kole), bylo zvoleno pět členů (+ předseda). Výbor je tedy
dočasně šestičlenný a o doplnění sedmého člena bude prostor jednat až do
dalšího zastupitelstva.
V dalším průběhu jednání vnímáme
jako nejvýraznější bod týkající se revize
Volebního řádu do školských rad, který
jsme předložili společně se zastupitelkami z KDU-ČSL. Ve Volebním řádu totiž
kromě drobných nepřesností není jasné
např., kdo ze zákonných zástupců dítěte vlastně může volit, zda jeden rodič
či oba rodiče(?). Současně nový Volební řád (z jara 2018) požaduje pro platnost voleb účast alespoň pětiny všech
oprávněných voličů (zákonných zástupců žáků) – obáváme se, aby takováto
hranice (při nejasném vymezení oprávněných voličů) neznamenala fakticky
nemožnost rodičů zvolit si své zástupce
do školské rady. Tyto a další nesrovnalosti by mohly být předmětem zneplatnění voleb, tak doufejme, že k odstranění chyb skutečně v souladu s námi
předloženými podklady dojde a nový
řád stihne zastupitelstvem pověřená
radní předložit radě městské části ke
schválení dříve, než bude nutné nějaké
volby vyhlásit. Volební řád se vztahuje
na obě naše základní školy.
Jednání ukončila jedenáctá hodina,
takže se nedostalo na bod různé.
Eva Radová, Matěj Kadlec, zastupitelé
MČ Praha-Libuš za ODS a nezávislí
kandidáti
ZEMĚKOULE
V naší městské části se již stalo
smutnou tradicí, že se staví nebo navrhují věci, které s občany nikdo nediskutuje (vzpomeňme na návrh na přístavbu
ZŠ v ulici Ladislava Coňka), a dokonce
se na zastupitelstvu ani nemusí schválit
(příkladem je nová písnická hasičárna,
pro niž neexistuje rozhodnutí zastupitelstva). Mnohdy jde o akce, pod kterými je podepsán sám starosta Koubek
nebo některá z jeho dlouhodobě protežovaných zájmových skupin. Posledním kouskem je „zeměkoule“, která se
objevila na novém kruhovém objezdu
na Libušské ulici. O jejím vzniku se občan mohl útržkovitě dozvědět koncem
léta na osobním facebookovém profilu starosty (když zrovna není zablokován) nebo profilu rekonstrukce Libušské ulice. Někomu se ozdoba dopravní
stavby líbí, někomu ne. Je ale zarážející, jak se tento objekt dostal do veřejného prostoru, který starostovi rozhodně nepatří. Je jeho povinností s občany

a zastupiteli podobné záměry diskutovat a nechat si je schválit. Dílo je již od
přibližně od poloviny října umístěné,
ale na úřadě MČ Libuš nebyla ke dni 9.
11. 2018 nikde evidována smlouva, stejně tak nebyla vyvěšena v elektronické podobě na webu městské části. Navíc měla být smlouva o dílo na částku
300 000 Kč podle zápisu Rady ze dne
16. 10. 2018 nedílnou součástí jejího rozhodnutí o umístnění díla. Na základě
čeho tedy Rada hlasovala? Vydal jsem
se také za samotným dodavatelem tohoto díla, firmou Kovárna Polák, s. r. o.,
zastoupenou jednatelem Petrem Polákem. Ten nám 9. 11. 2018 potvrdil, že písemnou smlouvu žádnou nemá, ani její
návrh. Zakázku udělal čistě na základně
ústní dohody se starostou. Mlha okolo
„zeměkoule” je ale daleko hustší. Podle informací z úřadu je stavba z cca 1/3
financovaná ze sponzorských darů. Jeden ze sponzorů měl být také majitel
společnosti Bikeclinic, s. r. o., pan Jan
Kaše. Ten nám po telefonu sdělil, že
dal panu starostovi jen příslib s neurčitou částkou, ale žádné peníze zatím
neposlal, stejně tak nepodepsal s obcí
sponzorskou smlouvu. Po naší investigativní práci se asi „zatoulaná“ smlouva nakonec najde nebo nejspíš narychlo dodělá, možná se dřív nebo později
objeví i sponzorské smlouvy, protože
bez nich by přece „zeměkoule“ nemohla
stát, resp. mohla, ale obec by za ní musela přece někomu dlužit peníze!? Kde
je předávací protokol na toto dílo, které je evidentně již na svém místě, jaká
je splatnost faktury? Otázek se vynořuje čím dál víc a kauzu „zeměkoule“ pod

koberec starosta Koubek jen tak rychle nezamete. Chceme opět takto neprůhledné hospodaření a vedení obce
hned od prvního dne, co do svého třetího kola na postu starosty znovu usedl pan Koubek a kde jeho vládní koalice (TOP 09 a Sdružení občanů Písnice)
nepustila do svých kontrolních orgánů
žádné naše zástupce?
Petr Novotný, zastupitel
MČ Libuš / Písnice & Libuš jinak
OMLUVA
Městský soud v Praze rozsudkem čj. 22
Co 89/2018 – 247 změnil rozsudek soudu I. stupně, který zamítl žalobní návrh
Mgr. Daniely Partlové tak, že jsem povinen zveřejnit následující omluvu:
„V periodiku U nás č. 6/2016 jsem na str.
16-17 zveřejnil článek ‚O zlobě a nenávisti
či prostředí v Písnici, aneb Kdo měl dostat
pokutu?‘, ve kterém jsem doslova uvedl:
‚Není možné umisťovat stavbu v rozporu s územním plánem, resp. do biokoridoru!!!‘ Dále jsem uvedl: ‚Dům Mgr. Partlové
byl tedy postaven v rozporu s územním
plánem a podle mého názoru by měl být
odstraněn!‘
Tyto informace jsou nepravdivé a neoprávněně zasahují do práva paní Mgr. Daniely Partlové. Za újmu, kterou jsem Mgr.
Partlové způsobil, se omlouvám.
Karel Flieger“
Zbývající část zamítnutí požadované
omluvy, tak jak rozhodl soud I. stupně,
Městský soud v Praze potvrdil.
Karel Flieger

Vánoční lušťovka
Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok všem čtenářům přeje … (viz tajenka).

Matka Ježíška
Keltský symbol plodnosti a štěstí
Zvěstovatel narození Páně
Spodná část obličeje
Rybí vajíčka
Projev úcty
Poslední písmeno řecké abecedy
Vánoční ozdoba stromku
Adventní výzdoba se svícemi
Nádhera
Otec Ježíška

Řešení najdete na zadní straně obálky.
Připravil Martin Zikeš
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Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny i ostatních programů.
Pro bližší informace pište na: rckuratko@gmail.com.
TÉMA MĚSÍCE: RODINA – Koloběh života − a samozřejmě také VÁNOCE
PRAVIDELNÝ PROGRAM
Nejde vám přihlásit se přes web?
Zavolejte nám na: 773 939 093
nebo 777 001 719. Poradíme, jak na
to. Aktuality můžete sledovat i na
našem Facebooku „Rodinné centrum Kuřátko“.
Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro
děti (1,5−4) i pro maminky s Magdou
Úterý – 9:30−11:30 Montessori
herna (1,5−4) s Klárou; 16:30−18:30
Montessori herna (3−6) s Alžbětou/Štěpánkou
Středa + Čtvrtek – 8:30−12:30
a 12:30−16:30 Kurz Pro změnu pro
sebe od Attavena, o. p. s.
Pátek – 9:30−11:30 Kuřátka jdou za
vrátka (0−4) s Martinou a Štěpánkou
Rytmické, pohybové a Montessori
aktivity spojené s procházkou po
okolí. Pro zájemce po návratu do
RCK otevřená volná herna (s možností zakoupení občerstvení, pří-

padně ohřátí vlastních zásob) 21. 12.
je místo tohoto programu Sejdeme
se v lese s Katkou (viz níže)!
OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE
Přihlášky přes formuláře na:
www.rckuratko.cz v rubrice mimořádné akce.
Středa 5. 12. – 16:00−17:30 Mikulášské putování − sraz na hřišti
s lanovou pyramidou. Vydejte se
s námi na romantickou procházku
po stopách starého příběhu. Na jejím konci možná najdete samotného Mikuláše – i s malou nadílkou
pro radost každého malého účastníka. Cena: 100 Kč/dítě vč. balíčku
při platbě předem, 150 Kč/dítě vč.
balíčku při platbě na místě.
Pátek 14. 12. – 9:30–11:30 Kuřátka
jdou za… příběhem Vánoc (0−6) −
sraz na hřišti s lanovou pyramidou. Procházka (cca 1 h), na které se s dětmi můžeme nechat

vtáhnout do příběhu, který změnil běh dějin. Okusíme ho všemi
smysly. Po návratu možno se zahřát a posilnit v zázemí Kuřátka.
Cena: 150 Kč (nutná platba předem do 11. 12.) nebo 1 vstup z permanentky RCK.
Pondělí 17. 12. – 17:00−19:00 Biblická
Montessori herna – Vánoční příběh
(4+) − kombinace čteného příběhu s Montessori aktivitami (a studenou večeří) tentokrát v prostředí Kuřátka a v čase přívětivém i pro
školkové děti a pracující rodiče.
Cena: 150 Kč (nutná platba předem
do 14. 12.) nebo 1 vstup z permanentky RCK.
Pátek 21. 12. – 9:45−11:45 Sejdeme
se v lese (3+) s Katkou (a se skřítky), téma „Vánoce v lese“ − sraz
v Kamýckém lese na hřišti u bývalé hájovny. Vstup pouze se zelenou
permanentkou RCK.

Přihlášky na programy a bližší informace (ceny kurzů, omluvy a náhrady, …) na: www.rckuratko.cz.
Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková

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

kroužků společně se svými žáky
koncerty pro své blízké, přátele
a příznivce, a to v pondělí 3. prosince a v pátek 7. prosince, vždy od
17 hodin v zrcadlovém sálku Klubu
Junior.
Přijměte srdečné pozvání a přijďte se svátečně naladit!

Již tradičně v předvánočním
čase připravili lektoři hudebních

Lektoři a vedení Klubu Junior

Klub Senior
Klub Senior
K Lukám 664/1,
142 00 Praha-Libuš
tel.: 244 021 424, 244 021 423
(Úřad MČ Praha-Libuš)
V závěru roku srdečně zveme na
program Klubu Senior ve výjimečném měsíci, který je prosycen přípravami na vánoční svátky a příchod nového roku 2019.
PROGRAM NA PROSINEC
4. 12. Předvánoční výlet na zámek
Manětín pro 40 osob s příspěvkem
MČ Praha-Libuš. Vzhledem k velkému počtu zájemců je přednostně určen pro dlouhodobě chodící do klubu. Pokud u někoho již přihlášeného
je účast v ohrožení, prosím, včas
sdělte, máme hodně náhradníků.
11. 12. Závěrečný předvánoční den
v klubu. Rozlučka, dárečky, pobavení a radost ze všech aktivit, co
jsme v tomto roce zvládli. Pozvání
též přijaly členky pěveckého sboru Libuše pod vedením p. prof. Ka-
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něrové a zazpívají vánoční koledy,
které můžeme zpívat společně se
sborem. Tak ať se nám to podaří!
15. 12. Pořádáme opět výlet na vánoční koncert do kostela v Jílovém
u Prahy. Odjezd autobusu v 16:00
od Eimů. Lístky budou zakoupeny, cena autobusu bude propočtena na jednu osobu. Pro konání výletu je potřeba nejméně 25 až 30
přihlášených. Na programu krásné
vánoční melodie v podání orchestru a zpěváků. Pozvánka platí pro
všechny občany z Libuše a Písnice.
Cena vstupenky 80 Kč.
Přejeme krásné vánoční svátky
a spokojeně strávené v kruhu rodinném. Hodně zdravíčka, radosti
z vnoučátek a pravnoučátek, nezapomínat na své zdravíčko a mít
také čas na své přátele a na odpočinek. To je naše přání pro všechny
spoluobčany v Libuši a Písnici.
Zahájení klubu v novém roce: 8.
ledna 2019.
Těšíme se na Vás!
Za Klub Senior Zdena Prchlíková

ZVEME

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

Loutkové Rodinné divadlo

v pondělí 10. prosince 2018 od 17:00 hodin

PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNOU
CVIČEBNÍ HODINU

Program: ukázky cvičení rodičů s dětmi, předškolních
dětí, mladšího žactva z oddílu gymnastiky, žactva z oddílu
všestrannosti a žen.
Srdečně Vás zve
výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš

Loutky a maňásci
v libušské sokolovně
Již pátým rokem působí v T. J.
Sokol Libuš ochotnické divadlo pro děti − Rodinné divadlo
(www.rodinnedivadlo.cz).
Tento soubor patří k sociálním
divadlům, což znamená, že jeho
herci mohou, ale také nemusí být
nějak znevýhodněni (kupř. sociálně, zdravotně ap.). Divadlo pak takovým lidem pomáhá k důstojnosti, užitečnosti či smysluplnosti.
Tým divadla tvoří přibližně 10 pravidelných hereček a herců a dalších
10 občasně spolupracujících. Toto
divadlo bude hrát jednou měsíčně

20. 1.
24. 2.
24. 3.
14. 4.

5. sezóna v Sokole-Libuš: Libušská 294/129
od ledna do dubna, 1x měsíčně v neděli

Malý princ (maňáskové představení)
Duch zelené perly (marionetové představení)
Bezhlavý rytíř (maňáskové představení)
Pohádkové překvapení

vždy
v 15,00
hod.

vstupné
dobrovolné

− v neděli − od ledna do dubna přímo v sokolovně (Libušská 294/129),
a to vždy od 15:00 hodin v termínech: 20. 1., 24. 2., 24. 3. a 14. 4. 2018.
Neváhejte a vezměte své ratolesti na loutkové a maňáskové divadlo, nebudete litovat. Vstupné je
dobrovolné.

Soubor přijímá nové členy, info na e-mailu FUNG@CENTRUM.CZ
Podporuje nás MČ Praha-Libuš a TJ Sokol Libuš - děkujeme.

www.rodinnedivadlo.cz

Aleš Vymětal, principál

inzerce

D O P R A V A

Z D A R M A

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO

SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA

P R O P S Y A KO Č K Y
Nabízíme:
• švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky
(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
• podporu s krmením při různých zdravotních problémech
(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)
• bezplatný vzorek na vyzkoušení
• dovoz objednávky ZDARMA AŽ K VÁM DOMŮ!
• naši infolinku Husse 777 773 900,
kde vám rádi poradíme

SHOWROOM:
Černokostelecká 27/50, Říčany
tel.: 724 920 313

www.husse.cz
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MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS
VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ
výhodná poloha firmy vzhledem
k vaší lokalitě
specializace na výměny výtahů
v panelových domech
rychlý nástup na opravy
vyprošťovací služba non-stop
servisní práce i o víkendech
a svátcích

inzerce

vosa

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

tisk, návrhy
výroba
a instalace
reklamy

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

tel.: 603 226 226
vosareklama.cz

www.cvytahy.cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

grafické práce
návrhy a příprava dat
potisk triček
již od jednoho kusu

inzerce

inzerce

Poukázka

Ocenění Vaší nemovitosti
dle aplikace

CenovaMapa.cz

a

zdarma

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

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

mobil: 606 688 058

Vánoční lušťovka – řešení:
Příjemné prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok všem
čtenářům přeje
Redakce U nás

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš
e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382
– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –
– Dodání a montáž plastových,
euro oken a dveří –
– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www. f a b l e s k . cz

