
1 Letošní Dětský den si v MČ Praha-Libuš užilo více než 340 dětí. 2 Ve Staré Písnici za dětským hřištěm v ulici Hoštická máme nový 
fitpark pro dospělé. 3 Děti v družině libušské základní školy se seznámily s živými mláďaty ze záchranné stanice.
4 Prvňáci v písnické základní škole prožili projektový týden ve znamení sportu. 5 Rekonstrukce Libušské ulice ve Staré Písnici 
pokračuje další fází.  6 Libušský tým úspěšně zakončil sezónu v dětské interkrosové lize.

Foto: Veronika Spálenská, Petr Borský, Blanka Zirnsáková, Jana Daňhelková, Kryštof Štafl a Milan Zirnsák

M Ě S Í Č N Í K  P R O  L I B U Š  A  P Í S N I C I 7 + 8 / 2 0 1 8

Zkuste mobilní aplikaci MČ Praha-Libuš | Otevře se další třída mateřské školy
Sociální a zdravotní služby | Báje o Libuši | Rozhovor o tajemství skutečných lidských hodnot

21

43

65



KRONIKA

2 | U nás | 7+8/2O18

Dětský den ve Staré Písnici
V sobotu 2. června 2018 pořáda-
la městská část Praha-Libuš tra-
diční oslavu Dne dětí.

Letošní oslavy dětského dne se 
zúčastnilo více než 340 dětí a při-
praveny pro ně byly soutěžní úkoly 
na deseti stanovištích: Kimova hra, 
lovení rybiček, překážková dráha, 
kopání míče do brány, chůze obrat-
nosti, kresba se zavázanýma oči-
ma, stříkání vody na cíl a další.

Všechny zúčastněné přivítal 
a oslavu zahájil pan starosta Jiří Kou-
bek. Děti plnily podle svých možnos-
tí soutěžní úkoly a poté, co prošly 
všechna stanoviště, si mohly vybrat 
z velkého množství cen. Pro ty, kdo 
již dosoutěžily nebo ještě soutěžit 
nezvládly, byl připraven doprovodný 
program: skákací hrad, jízda na poní-
cích, ukázka požárních aut a komen-
tovaná ukázka záchranářského vozu 
vybaveného na převoz novorozeňat.

Celým odpolednem provázeli 
moderátoři Káťa a Škubánek, kteří 
nejenže komentovali dění na hřišti 
a u soutěží, ale s dětmi si také za-
zpívali a zatančili. Připraveno bylo 
i tradiční občerstvení pro děti – 
opečené buřtíky a limo zdarma. 

Sluníčko nám i letos přálo, a tak té-
měř všechny děti s velkým nadšením 
ocenily „rosení“ písnických hasičů.

Občerstvení bylo připraveno 
i pro všechny ostatní. Velké zásoby 
zmrzliny, cukrové vaty i pochou-
tek na grilu potěšily každého. A tak 
není divu, že mnozí zůstali i po 
skončení programu a letní odpole-
dne se protáhlo do příjemného ve-
černího posezení s přáteli.

Na pořádání Dětského dne se 
podílela městská část Praha-Libuš, 
SDH Libuš, SDH Písnice, fotbalisti 
TJ Sokol Písnice, Rodinné centrum 
Kuřátko, stáje Stable Donja, Pra-
gomedika, s. r. o., ProTrade, s. r. o. 
Všem moc děkujeme.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Veronika Spálenská
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Vážení občané, v době, kdy 
píši tyto řádky, čekáme na 
stanovisko odboru výstav-

by Prahy 12, zda dokončený kru-
hový objezd na křížení ulic Libu-
šská a Kunratická spojka pustí od 
30. června do předčasného užívá-
ní. Podle mých informací se jedna 
advokátní kancelář zastupující své-
ho klienta chystá do předběžného 
otevření podat námitku. Pokud se 
tak stalo, kruhový objezd a Kunra-
tická spojka se neotevřely. Jak to 
dopadlo, v době, kdy čtete tento 
článek, už víme. Pokud se všechny 
zúčastněné strany dohodly, první, 
velmi kritickou, část rekonstruk-
ce Libušské v Písnici máme úspěš-
ně za sebou. Došlo k ulevení pro-
vozu na přetížené Dobronické ulici 
a sídlišti, kde si řidiči zkracovali ces-
tu, a rekonstrukce se nyní už bude 
negativně dotýkat menšího počtu 
obyvatel, neboť linky 197, 331 a 333 
se vrátily do svých původních tras. 
V druhé polovině června se přijel 
na probíhající stav prací osobně 
podívat náměstek paní primátorky 
Petr Dolínek, který v minulých mě-
sících podstatným způsobem při-
spěl k tomu, že se začalo s rekon-
strukcí této zásadní komunikace 
a s výstavbou kruhového objezdu. 
Ve druhé části I. etapy rekonstruk-
ce bude zhotovena nová příjezdová 
komunikace od kruhového objezdu 
na okraj staré Písnice k ulici K Mej-
tu. Od poloviny prázdnin počítáme 
se zahájením II. etapy. Vzhledem 
k tomu, že se bude rekonstruovat 
úsek Libušské od ulice K Mejtu až 
po ulici K Vrtilce, připravujeme ob-
jízdnou trasu přes pole k hasičár-
ně a nový povrch ulice v Hoštická 
od nové hasičárny po ulici K Mejtu. 
Dovoluji si připomenout, že původ-

ní projekt rekonstrukce připravený 
hlavním městem Prahou nepřed-
pokládal, že ve II. etapě do Písnice 
bude zajíždět MHD. Poté, co jsem 
se to dozvěděl, podařilo se mně vy-
jednat změnu projektu s TSK i Do-
pravním podnikem. Pole, přes kte-
ré se bude jezdit, je v soukromém 
vlastnictví místního občana pana 
Miroslava Hofmana. Kdyby před 
časem nedal souhlas se staveni-
štní komunikací pro stavbu hasi-
čárny přes své pole, veškerá těžká 
staveništní doprava by k hasičár-
ně jezdila ulicemi K Mejtu a Lipo-
vická. Pokud by pan Hofman nyní 
nedal souhlas s objízdnou trasou 
přes pole pro společnost Eurovia, 
po dobu II. etapy by stará Písnice 
zůstala bez spojení s MHD – veške-
ré autobusy by končily v zastávce 
Sídliště Písnice a auta by do Písni-
ce měla velmi komplikovaný příjezd 
od Dolních Břežan či Cholupic. Do-
voluji si na tomto místě panu Hof-
manovi za jeho vstřícnost vůči po-
třebám obyvatel a městské části 
poděkovat. Velice si toho vážím, 
zdaleka ne každý by si nechal jezdit 
přes své pozemky.

Návštěvu pana náměstka Dolín-
ka jsme využili i k symbolickému 
otevření nového fitparku v ulici 
Hoštická v zadní části dosavadního 
dětského hřiště. Fitpark byl hrazen 
z dotace hl. m. Prahy. Pokud si fit-
park najde své pravidelné návštěv-
níky, budeme hledat místo pro dal-
ší podobné hřiště i na Libuši.

Červnové Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš projednalo a vznes-
lo zhruba třicet připomínek k při-
pravovanému Metropolitnímu plá-
nu. Zájemce odkazuji na webové 
stránky www.praha-libus.cz, kde 
jsou tyto připomínky uveřejně-

ny včetně výkresů. Vypsat seznam 
připomínek do časopisu by u val-
né většiny z nich nemělo význam, 
protože bez konkrétního výkresu 
je slovy obtížně popsatelné, jakou 
změnu Zastupitelstvo požaduje. 
Některé požadavky jsou ze strany 
městské části podporovány opa-
kovaně už více než deset let bez 
ohledu na to, kdo je ve funkci sta-
rosty či radních, či zda je zastupi-
tel v opozici, nebo součástí koalice. 
Za tuto konstruktivní práci děkuji 
všem, kteří ke společnému dílu při-

spěli. Připomínám, že občané mo-
hou své připomínky podat do 26. 
července 2018. Dříve, než tak uči-
níte, doporučuji podívat se na naše 
webové stránky, zda tuto připo-
mínku již nepodala městská část, 
případně jak je formulována. Při-
pomínku můžete mít pochopitelně 
totožnou či ji můžete formulovat 
podle svého.

Přeji Vám všem klidné léto.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Slovo starosty

JAK PODAT PŘIPOMÍNKU  
K METROPOLITNÍMU PLÁNU?

Uplatnit lze pouze připomínku, která je podána v termínu  
od 27. 6. do 26. 7. 2018.

Metropolitní plán naleznete na adrese: 
http://metropolitniplan.praha.eu

Připomínku můžete podat elektronicky na adrese: 
https://pup.praha.eu/login

Připomínky podané městskou částí Praha-Libuš naleznete 
na úvodní stránce: www.praha-libus.cz

Ve středu 30. května se konal již 
jedenáctý ročník Cyklojízdy, kte-
rou pořádalo Žákovské zastupitel-
stvo Praha-Libuš a ZŠ Meteorolo-
gická ve spolupráci s podnikateli, 
městkou částí Praha-Libuš, lu-
kostřeleckým klubem Cere a Policií 
ČR. Akce se konala v rámci kampa-
ně Dny bez úrazů.

Cyklojízda je tradičně určena pro žáky 
prvního stupně. Prvňáčci a druháci měli 
na programu besedu na téma bezpečný 
pohyb na kole v dopravním provozu, jíz-
du zručnosti a také společnou jízdu tra-
sou závodu.

Starší žáci už závodili „na ostro“. Byla 
pro ně připravena více než dvoukilome-
trová trasa v Modřanské rokli. Trať je 
náročná hlavně ve své druhé části, kde 
závodníky prověřil táhlý kopec z Mod-

řanské rokle až do ulice Brunelova. 
Poté cyklisti absolvovali jízdu zručnosti 
a prošli si stanoviště, které pro ně při-
pravili členové žákovského zastupitel-
stva − týkala se jízdy na kole, vybavení 
kola, dopravních značek apod. 

Letošního ročníku se zúčastnilo přes 
275 závodníků ze základní školy Meteo-
rologická, Základní školy s rozšířenou vý-
ukou jazyků v Písnici a z nedaleké English 
International School Prague.

Cyklojízdu organizují členové Žákov-
ského zastupitelstva, zajišťují sponzory, 
odměny i spolupráci s partnery. Vyzkou-
ší si jak přípravu, tak i realizaci takovéto 
akce, naučí se pracovat v týmu, rozdě-
lit si úkoly a vzít za ně zodpovědnost. 
Všechny získané zkušenosti se jim bu-
dou v budoucnu hodit.

Bc. Petr Borský
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Cyklojízda 2018
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Jaké byly letošní závěrečné kla-
vírní, flétnové a kytarové přehráv-
ky v Klubu Junior? Vydařené. Pěkné 
a úspěšné!

Posluchači mohli v Klubu Junior v prů-
běhu dvou týdnů měsíce června na sebe 
nechat zapůsobit tóny děl J. S. Bacha, F. 
Händela či F. Chopina, podobně jako me-
lodické tóny skladeb W. A. Mozarta či fran-
couzského velikána A. C. Debussyho.

Klasickou hudbu střídaly filmové me-
lodie, romantické písně zase zvučné rag-
timy. Černobílé klávesy klavíru vystřídaly 
kytarové struny či jemné tóny fléten.

To vše v sedmi podvečerních setká-
ních, při kterých se mladí hudebníci louči-
li s uplynulým školním rokem a všichni se 
těšili na nadcházející prázdniny.

Přejeme všem radostné léto plné prima 
zážitků a veselých překvapení a těšíme se 
na shledání opět po letních prázdninách!

Lenka Koudelková a tým lektorů
www.klubjunior.cz,  

Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4,  
tel. 604 273 968,  

kjunior@centrum.cz
Foto: Tomáš Pospíšil,  

Lenka Koudelková

 KLUB JUNIOR

Bach i ragtime, Mozart i filmová hudba

Tento krásný a důležitý svá-
tek dětí jsme slavili v naší ma-
teřské škole Ke Kašně v jiný 
den, než je běžné, protože tý-
den před tím jsme byli na ško-
le v přírodě. Moc jsme se tedy 
všichni těšili na úterý 5. června.

V dopoledních hodinách se na 
zahradě mateřské školy sešli děti, 
rodiče, prarodiče a sourozenci, kte-
ří byli také na tuto akci pozváni. 
Přijela za námi se svým hudebně-
-zábavným pořadem Inka Rybářo-
vá, zpěvačka, autorka hudby a tex-
tů písniček, a její pomocník klaun 
Rybička. Připravili si pro nás pro-
gram plný písniček, tanečků a sou-
těží, kterých se zúčastnily všechny 

děti ze třídy Želviček a Slůňat, ale 
i rodiče. Tatínkové nám ukázali, jak 
umí krásně tančit jako za mladých 
let na disco písničky, a děti je po-
vzbuzovaly mohutným potleskem 
i smíchem. Inka a Rybička nás na-
učili, jak hezky požádat o tanec 
a pak vést kluci holčičky kruhem. 
Měli na sobě moc krásné pohád-
kové kostýmy a jejich písničky byly 
svižné, velmi rytmické, líbivé, měly 
prostě říz. Už teď se těšíme na další 
návštěvu u nás ve školce plnou po-
hody, smíchu a radosti. To je pře-
ci to nejdůležitější, co můžeme pro 
děti udělat.

Michaela Počtová,  
učitelka MŠ Ke Kašně

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Mezinárodního den dětí  
v MŠ Ke Kašně

Mateřská škola  

Mezi Domy,

Mezi Domy 373/10,  

Praha 4 Písnice

PŘIJME NA PLNÝ ÚVAZEK 

KUCHAŘKU.

Nástup 20. 8. 2018

Kontakt, informace:

Mgr. Ivana Gerlašinská

reditelka@msmezidomy.cz

603 294 941

Mateřská škola  

Mezi Domy

hledá
KVALIFIKOVANOU  

PANÍ UČITELKU  
NA CELÝ ÚVAZEK.

Nabízíme příjemné 

prostředí, vstřícné 

kolegyně, na každé třídě 

asistent pedagoga.

Kontakt, informace:

Mgr. Ivana Gerlašinská

reditelka@msmezidomy.cz

603 294 941

ŠKOLNÍ ASISTENT

Mateřská škola Mezi Domy 
hledá

 v rámci projektu OP VVV – šablony pro MŠ –  
školního asistenta.

Nástup září 2018.

Práce na poloviční úvazek 0,5/20 hodin týdně.
Požadavky: pedagogické vzdělání nebo absolvování kurzu 

pro asistenta pedagoga.
Kontakt, informace:

Mgr. Ivana Gerlašinská
reditelka@msmezidomy.cz

603 294 941
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 ZŠ Písnice
PROJEKTOVÝ TÝDEN

Pohádkový týden v 1. A

Téma letošního projektového 
týdne „Josef Lada“ naladilo třídu 1. 
A pohádkově. Připomnělo, že i bez 
obrazovky, mobilu, tabletu a dal-
ších nezbytností dnešní doby si 
mohou děti společně užít spoustu 
zajímavých věcí a legrace.

V týdnu od 4. do 8. června jsme 
se zaměřili na relaxaci v přírodě 
a společné hry.

V pondělí jsme podle pohádky 
O chytré kmotře lišce zkusili te-
lefonování pomocí kelímkových 
přístrojů. Zbytek dopoledne jsme 
v Modřanské rokli pořádali hon na 
lišku. Plnění úkolů na značené tra-
se i pozorování života v lese děti 
bavilo.

V úterý se malí školáci naučili 
abecedu masírování. Pod vedením 
paní Kocourkové si osvojili hravou 
formou základ relaxační masáže. 
Po svačině na louce jsme vyrazili 
pěšky na hřiště u letiště Točná. Hry 
děti unavily tolik, že zpáteční cesta 
byla opravdu dlouhá.

Ve středu jsme dojeli autobusem 
do lanového centra Vltavan poblíž 
nádraží Braník. Využili jsme toho, 
že jsme byli první skupina a bez 
tlačenic vyzkoušeli všechny mož-
né cesty nahoru do věží a sjezdy 
dolů. Tramvají jsme pak popojeli 
do Modřan a ukázali si, kde začne 
naše čtvrteční výprava – zastávku 
Modřany. Teplé počasí jsme pak vy-
užili před soutokem Berounky a Vl-

tavy. Otužilci se prošli hlubší vodou 
na pláži, ostatní stavěli rybníčky 
a hráli hry na břehu. Autobus z Ko-
mořan jsme nepropásli, protože 
jsme šli opravdu rychle.

Ve čtvrtek jsme si užili cestová-
ní vlakem k řece Sázavě. Prvňáci po-
ctivě vyplnili pracovní list o cestě 
a hodný pan průvodčí jim ho i ora-
zítkoval. Do stanice Petrov jsme na-
počítali čtyři tunely a okolí železnice 
se všem moc líbilo. V cíli jsme zjis-
tili, že Sázava je letos opravdu měl-

ká a voda v ní teplá. Při brouzdání 
pod mostem jsme pozorovali ryby, 
stavěli kamenné hráze, a dokonce 
jsme viděli i raka. Na rozloučenou 
nám pan strojvedoucí v Modřanech 
pěkně zahoukal a zamával.

V pátek děti dokázaly při přezkou-
šení, že si masírování pamatují, a do-
staly osvědčení. Potom jsme se pus-
tili do kreslení a malování zážitků.

Mgr. Jitka Jandová
Foto: Jitka Jandová

Pro 1. B byl projektový týden  
ve znamení sportu

Cílem bylo zlepšit spoluprá-
ci žáků třídy a utvářet ve třídě at-
mosféru na základě ohleduplnosti, 
úcty, pomoci, spolupráce s druhý-
mi při plnění úkolů, a též podporo-
vat sebedůvěru, sebeúctu, ovládá-
ní a řízené jednání a chování.

V pondělí jsme plavali a dovádě-
li v bazénu v Podolí. V úterý jsme si 
zahráli s instruktorem v Krči soft. Ve 
středu jsme lezli v Hobby centru na 
horolezecké stěně. Ve čtvrtek jsme 
jeli na kolech na Točnou do muzea 
letadel a v pátek jsme prozkoumali 
auta hasičů a hasili společně hoří-
cí dům. Zážitky z celého týdne jsme 
nakreslili na chodník před školou.

Krásně jsme si to užili a paní uči-
telka říkala, že jsme skvělí sportovci 
a že nevěděla, že umíme být vzor-
ňáci.

Cíl týdne byl splněn a žáci 1.B vo-
lali „Škoda, že už to skončilo!!“

Mgr Jana Daňhelková s žáky 1. B
Foto: Jana Daňhelková

Naše okolí nás zajímá

V rámci projektu Poznej povolání 
svých rodičů měli žáci 2. A skvělou 
příležitost poznat práci architekta 
a na vlastní kůži si ji i vyzkoušet. To 
vše díky rodičům druhačky Lady − 
Ing. arch. Kamile Davidové a Ing. 
arch. Janu Davidovi. Ti pro děti při-
pravili dvoudenní architektonický 
workshop.

Protože žáci naší školy už roky 
toužebně očekávají tělocvičnu, 
která je stále v nedohlednu, vzali 
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druháci věci do svých rukou. Pro-
zkoumali terén, určili si, co by v tě-
locvičně chtěli mít, a zamysleli se 
i nad okolím školy. Ve skupinkách 
vypracovali návrhy, ty vyhodnoti-
li a nejlepší nápady použili ve spo-
lečném návrhu nové tělocvičny.

Tělocvična má tvar ležícího psa, 
jednou nohou je propojená s bu-
dovou školy, ve druhé se nacháze-
jí šatny. V hlavě byste našli sprchy 
a toalety. Děti myslely i na své paní 
učitelky – v uchu psa je malá ka-
várnička a u ní odpočinková zóna. 
Střecha tělocvičny je zatravněná, 
s altánkem a venkovní učebnou. 
Tělocvičnu doplňuje bazén s tobo-
gánem, herní prvky a plno zeleně. 
Zajímavý, funkční a hravý prostor 
pro děti i dospělé. Jen začít stavět!

Kamila Adamová, třídní učitelka 2. A
Foto: Kamila Adamová

Projektový týden ve 3. A a 3. B

Projektový týden ve třetích tří-
dách se nesl ve znamení dvou pro-
jektů. Jeden byl zaměřený na živou 
a neživou přírodu (učivo prvouky) 
a druhý na Josefa Ladu a Staré po-
věsti české (učivo literární výchovy).

V pondělí 4. června jsme projekt 
zahájili tím, že jsme si vyrobili pro-
jektovou knížku.

V úterý jsme navštívili Koněprus-
ké jeskyně – nejdelší jeskyně v Če-
chách, staré desítky milionů let. 
Viděli jsme různé krápníky a nejví-
ce nás zaujaly koněpruské růžice. 
Poté jsme navštívili volně přístup-
né medvědárium na městské hoře 
v Berouně, kde žijí méďové ze stej-
nojmenného večerníčku.

Ve středu jsme po stopách ko-
coura Mikeše navštívili památník 
českého malíře, ilustrátora a spiso-
vatele Josefa Lady. Moc se nám lí-
bily krásně ilustrované knížky a La-
dovy obrázky. Na zpáteční cestě 
jsme navštívili hvězdárnu v neda-
lekém Ondřejově.

Ve čtvrtek nás ve staročeské Če-
chově stodole přivítal sám praotec 
Čech. Spolu jsme se prošli stezkou 
starých pověstí a tradic, kde pro 
nás měl připravenou zajímavou 
besedu, ale i soutěžní otázky. V díl-
ničce jsme si pak vyrobili z modu-
ritu kančí zub, abychom měli sílu 
jako bájný Bivoj.

V pátek nastalo vyhodnocení 
projektu. Do projektových knížek 
jsme zaznamenali a nakreslili vše, 
co jsme se o dané tematice dozvě-
děli. Sdíleli jsme ve skupinkách své 
názory a poté jsme uspořádali vý-
stavku.

Projektový týden se nám moc lí-
bil a splnil svůj cíl. Již teď se těšíme 
na další projekt.

Gabriela Kadidlová,  
Věra Brigantová,  

třídní učitelky 3. A a 3. B
Foto: Gabriela Kadidlová

Čtvrtá třída: Moje obec

Celý projektový týden u nás, 
čtvrťáků, měl zastřešující téma 
Moje obec. Podle toho byly vybrá-
ny i jednotlivé tematické procház-
ky a zařadili jsme i environmentální 
projekt vztahující se přímo k Písni-
ci. Lektorsky ho zaštítilo Ekocen-
trum Koniklec a byl podporován 
Magistrátem hlavního města Prahy.

V pondělí jsme jeli na výlet na 
Pražský hrad. Na hradě jsme hrá-
li Hru o hrad. Rozdělili jsme se do 
čtyř družstev: na strážníky, uměl-
ce, řemeslníky a služebníky. Kaž-
dé družstvo mělo splnit sedm úko-
lů. Obdrželi jsme mapy, ve kterých 
byly vyznačeny jednotlivé úko-
ly. Každé družstvo se orientova-
lo podle svého znaku. Řešení jsme 
zapisovali na pracovní list a ozna-
čená písmena nám dala tajenku. 
Při luštění úkolů se každé družstvo 
vyfotilo, na fotografii jsme se stali 
králi, vypadali jsme legračně. Úkoly 
jsme vyřešili úspěšně. Po hře jsme 
se šli podívat do chrámu svatého 
Víta, kde se nám líbila okna, vyzdo-
bená barevnými sklíčky. Na bazili-
ce sv. Jiří nás zaujal románský sloh 
s obloukovou klenbou. Pokračovali 
jsme do Zlaté uličky, kde jsou malé 
obchůdky a domky. Viděli jsme je 
tak, jak vypadaly v době, kdy v nich 
ještě žili lidé, kteří pracovali na hra-
dě. Potom jsme se zašli podívat do 
Daliborky. Viděli jsme tam mnoho 
mučicích nástrojů, které nás trochu 
vyděsily. Výlet se nám moc líbil. Ur-
čitě stojí za to Pražský hrad navští-
vit. Veronika Dykastová

V úterý jsme jeli i s druhou tří-
dou do Botanické zahrady v Troji. 
Nejdříve jsme jeli autobusem, po-
tom metrem a naposled opět au-
tobusem. Ve skleníku Fata Morgana 
jsme viděli spoustu rostlin. Nejvíce 
se mi líbila květina, která se vysky-
tuje hlavně na jihu Afriky a má žlu-
té květy, které vypadají jako pam- 
pelišky. Také se mi líbil baobab, kte-
rý má obrovský kořen. Viděli jsme 
i masožravky. Například jsme si 
prohlédli láčkovku, která má v sobě 
tekutinu, která umí rozpustit lape-
nou kořist. Potom jsme šli do ven-
kovní zahrady. V Japonské zahradě 
se mi líbily hezky upravené cestič-
ky, protože byly vykládané kame-
ny, a jezírko i velké množství bon-
saí. Celý výlet se mi moc líbil a užil 
jsem si ho. Jonáš Perkner

Ve středu a ve čtvrtek jsme se 
v rámci projektového týdne zú-
častnili projektu Stavitelé měs-
ta: Adaptace na změny klimatu. 
Se spolužáky jsme dostali za úkol 
navrhnout zlepšení životního pro-
středí v Praze-Písnici. Nejprve jsme 
si ve škole zahráli hru Adapťáci 
a seznámili se s možnostmi úprav 
a s tím, jak se máme chránit v pří-
padě extrémních změn počasí. Pak 
jsme prošli blízké okolí školy a dí-

vali se, co se nám nelíbí a co by-
chom chtěli změnit a vylepšit. Kaž- 
dý měl ve svém týmu urbanistu, 
zapisovatele, fotografa, kartografa 
i sociologa. Ten zaznamenával od-
povědi na otázky, které jsme po-
kládali kolemjdoucím. Rádi bychom 
vyčistili koryto potoka u Obecňáku, 
na louce bychom navrhli vybudo-
vat dešťovou zahrádku, která bude 
v období sucha zvlhčovat okolí. 
Na asfaltovém parkovišti bychom 
rádi položili zatravňovací dlaždice 
a chtěli bychom upravit autobu-
sovou zastávku Ke Březině. Druhý 
den jsme vyráběli plakáty a pro-
běhly závěrečné prezentace týmů. 
Vybrali jsme ten nejlepší. Repre-
zentoval školu i celou Písnici na 
soutěži, které se zúčastnilo celkem 
20 škol z celé Prahy. Soutěž pro-
běhla na Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy a naši zástupci obsadili 2. 
místo a vyhráli peněžní odměnu ve 
výši 10 000 Kč. V září ji použijeme 
v naší škole na realizaci některého 
ekologického opatření. Ondřej Vik-
lický a Daniel Škrob

V pátek, poslední den projek-
tového týdne, jsme jeli celá čtvr-
tá třída společně s druhou třídou 
na Vyšehrad − autobusem 113 na 
Kačerov, metrem na stanici Vy-
šehrad a pak jsme šli pěšky. Pro-
šli jsme Táborskou bránou, pro-
hlédli si zbytky starého opevnění 
a Leopoldovu bránu. Paní učitel-
ka nám ukázala románskou rotun-
du sv. Martina. Procházkou s výhle-
dem na celou Prahu i Pražský hrad 
jsme po hradbách došli kolem No-
vého probošství až ke kostelu sv. 
Petra a Pavla. Nemohli jsme se po-
dívat dovnitř, protože bylo zavře-

no. Mně to ale nevadilo, protože už 
jsem tam s maminkou byla letos 
o Vánocích. Potom jsme se zasta-
vili u hřbitova, jmenuje se Slavín. 
Jsou tam pochovány známé čes-
ké osobnosti jako třeba skladate-
lé Bedřich Smetana, Antonín Dvo-
řák nebo autorka pohádek Božena 
Němcová a Karel Jaromír Erben. Na 
Vyšehradě podle pověsti žil kníže 
Krok se svými třemi dcerami. Jed-
na z nich, kněžna Libuše, pronesla 
věštbu: „Vidím město veliké, jehož 
sláva hvězd se bude dotýkat!“ Také 
odtud ze skály skákal kníže Hory-
mír na Šemíkovi. V rozlehlém par-
ku jsou zbytky starého královské-
ho paláce a slavné sochy od Josefa 
Václava Myslbeka. Celou dobu bylo 
velké horko, tak jsme běhali v par-
ku pod vodou, která kropila trávník. 
Nasvačili jsme se tady, chvíli si há-
zeli s létajícím talířem a mohli jsme 
si koupit zmrzlinu. Celý výlet se mi 
moc líbil. Victoria Poulová

Foto: Zuzana Schilhartová

Páťáci: soužití s přírodou

Letošní projektový týden jsme za-
měřili na soužití člověka s přírodou.

V pondělí jsme ve třídě prodis-
kutovali na toto téma, popovídali si 
o místech, kam se příští dny vydá-
me, a vyprávěli si pověsti vážící se 
k navštěvovaným místům.
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V úterý jsme již vyjeli na první vý-
let, na farmu Blaník. Měli jsme mož-
nost zažít křest mláděte králíčka, 
kterého jsme pojmenovali Blaníček. 
Vyzkoušeli jsme si místní Blanický 
desetiboj, ten spočíval v plnění zna-
lostních úkolů na jednotlivých sta-
novištích, která jsme museli nalézt 
v terénu lesa, potoka a luk podle 
mapky. Na stanovištích jsme roze-
znávali paroží, typy kůže zvířat, há-
zeli jsme šiškami do terčů, hledali 
jsme ve skřítkovém lese skřítky, je-
jich domečky a v korunách stromů 
i jejich poklad, který jsme si dokon-
ce mohli odnést. Nejlepší stanoviš-
tě však bylo rýžování zlata v blízkém 
potoce. Vzhledem k tomu, že bylo 
velmi teplé počasí, někteří z nás se 
nezdráhali vlézt do potoka s rýžova-
cí pánví až po pás, úlovek zlata byl 
pak velmi úspěšný. V malé hoře Bla-
ník jsme nacházeli pozůstatky rytí-
řů – jejich brnění a zbraně. Na far-
mě nechyběly ani herní prvky, které 
byly důmyslně zapasované do okol-
ní krásné lesní krajiny. Takže místo 
prolézačky jsme lezli po válcích slá-
my až na vrchol pyramidy, klouza-
li jsme se na velké klouzačce z vr-
cholu malé hory Blaník apod. Milé 
bylo krmení všech zvířat, která nám 
farma nabízela – koně, kozy, ovce 
a berany, kachny a jinou drůbež. Po 
dobrém obědě na farmě se nám ani 
nechtělo tak krásnou přírodu v okolí 
Vlašimi opustit.

Druhý výletový den, ve středu, 
jsme se vypravili do Centra řeme-
sel a bylinné zahrady Botanicus 
blízko Lysé nad Labem. Ve skan-
zenové vesničce jsme si vyzkou-
šeli jednotlivá řemesla jako např. 
výrobu svíček, motání provazů, 
ruční výrobu papíru, výrobu loutek, 
výrobu ručně zpracovaného mý-
dla, ražení mincí apod. I zde jsme 
měli možnost si pohladit zvířát-
ka na farmě nebo se projít v krás-
ných zahradách v parkové úpravě 
se vzácnými rostlinami, pěstova-
nými bylinami či květinami. V celé 
vesničce se aktivity, dárky i jídlo 
platilo místními groši, které jsme si 

vyměnili u vchodu do areálu, učili 
jsme se tak promyšleně hospodařit 
s našimi svěřenými groši.

Třetí výletový den byl ve čtvr-
tek a byl nejdelší. Navštívili jsme 
dvě místa. Jedno bylo v Hulicích 
ve Včelím světě, kde jsme získali 
mnoho zajímavých informací o na-
šich včelách, pohráli si v interaktiv-
ní expozici ze života včel, vyzkou-
šeli si poznávací kvíz a podívali se 
na fungování včel přímo v úlu, kte-
rý byl k těmto účelům prosklený. 
Po obědě jsme přejeli do Vodní-
ho domu u Švihovské nádrže. Nej-
prve jsme se podívali na hráz ná-
drže a dozvěděli se, jak získáváme 
pitnou vodu ze Želivky a jak složi-
tou cestou ještě musí projít, než 
se dostane ke kohoutkům v našich 
domovech. Rádi jsme si odpoči-
nuli ve stínu Vodního domu, pro-
hlédli si výstavu vodních živočichů 
a pohráli si v interaktivní expozici 
o vodě. Zajímavé bylo i komento-
vané krmení raků v místním akvá-
riu. Nejvíce akční byl závěr exkurze 
ve venkovním atriu Vodního domu, 
který je vybaven mnoha vodními 
atrakcemi (mlýnky, pumpami, pře-
hradními stavidly apod.). Úžasně 
jsme si tu užili radovánek s vodou, 
ještě že jsme nezapomněli plavky, 
cákání a stříkání v takovém hor-
ku bylo opravdu osvěžující. Domů 
jsme jeli v klimatizovaném autobu-
se celí rozjaření a šťastní.

Poslední den projektového týd-
ne jsme již strávili ve třídě. Zhod-
notili jsme celý projekt, řekli si 
o jednotlivých aktivitách a poznat-
cích, které jsme díky tomuto pro-
jektovému učení nabyli. Pečlivě 
jsme si vyplnili projektovou knížku 
jako deník vzpomínek na tento tý-
den. Knížky později vystavíme pro 
rodiče na školní akademii. Myslím, 
že jsme velmi důstojně a pěkně za-
končili náš poslední výukový škol-
ní rok na této škole. Budeme na ni 
vzpomínat s radostí v srdci.

Olga Kretíková, třídní učitelka
Foto: Olga Kretíková

7 CEN V CELOPRAŽSKÉ SOUTĚŽI

Už druhým rokem se naše škola 
zúčastnila celopražské literárně-
-výtvarné soutěže pořádané DDM 
Prahy 2. A letos jsme docela zakra-
lovali!

Ve dvou kategoriích získali naši 
žáci hned sedm ocenění! První ka-
tegorii vyhrál Honzík Škrob, 3. se 
umístila Lada Davidová, jako nej-
vtipnější byl oceněn komiks Lu-
káška Hanzlíčka a nejoriginálnější-
ho hlavního hrdinu vymyslela Míša 
Řezníčková.

Ve druhé kategorii obsadil dru-
hé místo Daník Škrob a 3. místo 
Verunka Dykastová. Nápaditá prá-
ce s barvou zaujala u Julinky Str-
nadové.

Všechny práce jsme si moh-
li prohlédnout na velké komikso-
vé výstavě, jejíž součástí bylo i ori-
ginální vyhlášení vítězů. Účastnila 
se ho i komiksová autorka Štěpán-
ka Jislová, která dětské výtvory 
také hodnotila. Vítězové byli oce-
něni tematickými cenami a komik-
sovým workshopem. Příští rok tak 
budou ještě lépe vědět, jak na to!

Kamila Adamová, třídní učitelka 2. A
Foto: Kamila Adamová

CYKLOJÍZDA 2018

Konec května se nesl ve zname-
ní pohody a těšení se na oblíbe-
ný cyklistický závod – cyklojízdu. 
Ta se již tradičně konala v areálu 
ZŠ Meteorologická (pod taktovkou 
paní učitelky Exnerové). Cyklojízda 
je součástí kampaní „Dny bez úra-
zu“ a „Vidíš mě?“.

Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. 
V kategorii A ukázali své cyklistic-
ké umění žáci 1. a 2. tříd. Předváděli 
jízdu zručnosti na hřišti v ulici Skal-
ská a poté na stanovištích plnili 
různé úkoly zaměřené na doprav-
ní výchovu. Na závěr si vyzkoušeli 
hromadný závod Modřanskou rok-
lí v délce cca 2 km. Všichni získali 
medaili a sladkou odměnu.

Starší žáci soutěžili v kategorii 
jednotlivců. Na hřišti ve Skalské pro-
bíhala registrace závodníků. Kaž- 
dý obdržel číslo a pak jen čekal na 
pokyn ke startu. V kategorii B sou-
těžili žáci 3. třídy. Děvčatům se 
tentokrát dařilo lépe než chlapcům 
a obdržela krásné 1. a 2. místo.

V kategorii C (4. tř.) se zadařilo 
chlapcům i děvčatům. Získali jednu 
zlatou a dvě stříbrné medaile.

V kategorii D (5. tř.) byla opět 
úspěšnější děvčata. Získala stříbr-
nou medaili. Všem vítězům gratu-
lujeme a těm, kterým se to letos 
nepodařilo, přejeme v příštích zá-
vodech hodně zdaru. Už teď se 
moc těšíme na další ročník!

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 3. A

PODĚKOVÁNÍ  
ZA PEDAGOGICKOU PRÁCI  
PRO PÍSNICKOU ŠKOLU

V písnické škole od září už ne-

bude učit paní učitelka Věra 
Brigantová, která zde vzděláva-

la a vychovávala žáky od roku 

1995. Paní učitelkou byla 34 let 

a určitě si zaslouží odpočinek 

od školních povinností. Děkuje-

me jí za její pečlivou a příklad-

nou práci. Svojí znalostí české-

ho jazyka je příkladem nejen 

pro žáky, ale i pro nás, vyučují-

cí. Na nelehkou otázku z pravi-

del českého pravopisu odpovídá 

okamžitě bez zaváhání a odpo-

věď doplní důkazem o správ-

nosti svého sdělení.

K odpočinku od pracovních po-

vinností ve školní družině od-

chází také Radmila Vlčková, kte-

rá pracovala od roku 1992 v ZŠ 

Meteorologická. V roce 2009 

nastoupila jako vychovatel-

ka do školní družiny v písnické 

škole. Děkujeme jí za její laska-

vý humor a individuální přístup 

k žákům. V kroužku keramiky 

uplatňovala svoji zručnost a do-

vednost naučit děti pracovat 

s hlínou. Pořádala tradiční kera-

mické dílny.

Přejeme paní Věře Brigantové 

a paní Radmile Vlčkové v jejich 

dalším aktivním životě hodně 

zdraví, radost z vnoučat a čas 

na své koníčky. Obě naše milé 

kolegyně budou vždy vítanou 

návštěvou. Rádi využijeme jejich 

zkušeností při akcích pořáda-

ných školou.

Blanka Chýlová  

a kolektiv zaměstnanců školy

Foto: Blanka Chýlová
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ZŠ Meteorologická
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM  
VE FUNKCI ŘEDITELE  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Prvního července se završu-
je rok, co mám tu čest působit ve 
funkci ředitele ZŠ Meteorologic-
ká. Za pomoci stávajících zástup-
ců školy, provozního úseku a všech 
zaměstnanců školy, kterým patří 
mé vřelé díky, se mi povedlo po-
stupně proniknout do agendy ve-
dení školy a všech jeho náležitos-
tí a úskalí. Musím konstatovat, že 
poznávání samotného řízení školy 
ještě zdaleka neskončilo. Již nyní 
ale mohu s určitostí říci, že rok na 
Meteo pro mě byl nesmírně pří-
nosný a obohacující, občas nároč-
ný, plně motivující a v neposlední 
řadě protkaný zajímavými projek-
ty a zážitky.

Během svého prvního roku jsem 
se snažil zavést velkou řadu no-
vinek, a vnést tak do školy „svě-
ží vánek“. Je samozřejmé, že každá 
změna je přijímána s velkou opa-
trností. S mým vstupem na půdu 
Meteo to nebylo jiné. Ale jsem pře-
svědčen, že tento první rok byl 
úspěšný, a pevně věřím, že v dru-
hém roce kvalitativně povyroste-
me ještě více.

Zde je tedy shrnutí toho, co jsem 
na škole úspěšně zavedl, a stej-
ně tak bodů, kde cítím rezervy. 
V prvopočátku jsem navrhl změ-
nu školního řádu, a to v tématech 
zavedení domácích úkolů a zákazu 
používání mobilních a elektronic-
kých zařízení. Doba je totiž nato-
lik ovlivněna elektronikou, že pro 
mě bude vždy zásadní hájit dět-
ství v čistotě, která nebude ovliv-
něna sociálními sítěmi (ačkoliv do 
budoucna nevylučuji možné zalo-
žení školního profilu). Jako milov-
ník sportu jsem také zavedl tři ho-
diny tělesné výchovy v 1. a 6. třídě 
(s možností výuky karate, o které 
jevilo zájem 50 % žáků, a v návaz-
nosti na tento zájem byl také ote-
vřen kroužek karate). Zrealizoval 
jsem návštěvu mistrů karate z Ang-
lie, a tím pádem i začal připravovat 
spolupráci se školou v Liverpoolu. 
K tomuto propojení je ještě daleko, 
nicméně pomalu a usilovně na této 
agendě pracuji.

Po mnoha letech také nastou-
pil na naši školu pan školník, kte-
rý je neskutečně schopný, šikovný, 
práci oddaný a obrovskou posilou 
pro celý náš tým. Celkově se pro-
vozní úsek rozrostl a já jsem rád, že 
mám za sebou schopný tým, kte-
rý se mnou táhne za jeden provaz 
a společnými silami se snažíme bu-
dovat kvalitnější a motivující pro-
středí pro všechny. Samozřejmostí 
je pro mě i intenzivní komunikace 
se zřizovatelem, jak s panem sta-

rostou, tak s radou městské čás-
ti, odbory Úřadu MČ Praha-Libuš, 
OSPOD, PPP, META, Prev-centrem 
a dalšími). Tato komunikace se jeví 
ustálená a funguje.

Ve školní jídelně jsem zave-
dl možnost dietního stravování, 
a to na základě příjemné návštěvy 
z Magistrátu hl. m. Prahy paní radní 
Ing. Ropkové a p. Kumžákové. Vel-
kou a vítanou novinkou bylo také 
zavedení pitných automatů, stol-
ních fotbálků na chodbách a stol-
ního tenisu u vstupu do školní jí-
delny. Děti tedy mají více pohybu 
během přestávek a z jejich reakcí 
soudím, že je tato možnost vyži-
tí velice baví. V samotné školní jí-
delně došlo i k obměně nábytku. 
V modernizaci míním pokračovat. 
Zároveň proběhla úspěšná spolu-
práce s pedagogy odborného vý-
cviku SOU potravinářského Písnice.

Na konci minulých prázdnin do-
šlo k úspěšné realizaci 1. etapy re-
konstrukce elektroinstalace ve 
spolupráci s OSMI MČ Praha-Libuš 
a nyní probíhá příprava a realiza-
ce 2. etapy. Potenciál okolí budov 
Meteo je veliký, proto si také kladu 
za cíl postupnou úpravu zahrady 
v areálu školy tak, aby sloužila jako 
multifunkční odpočinkový prostor, 
kde unavené oči spočinou na tolik 
potřebné zeleni.

V květnu se mi podařilo obsadit 
pracovní pozici školního psycholo-
ga na plný úvazek. Realizovali jsme 
zimní lyžařský pobyt pro 2. stupeň, 
také školy v přírodě pro 1. stupeň 
a letní sportovní kurz.

Rozhodně chci pokračovat v tra-
dičních úspěšných projektech, jako 
je Vánoční hvězda, Noc s Ander-
senem, Cyklojízda, Táborák, Zpívání 
u vánočního stromku a mnoho dal-
ších. Zároveň se mi podařilo zavést 
i pár nových projektů, např. Den ja-
zyků, Zahradní slavnost pro 2. stu-
peň a Jarní úklid areálu školy.

V horizontu příštích let bych rád 
vštípil do povědomí širšímu oko-
lí také projekt pro celou městskou 
část – Sportovní víkend na ZŠ Me-
teorologická. Tato akce jde ruku 
v ruce s mým osobním přístu-
pem ke sportu a k jeho častějšímu 
výskytu v životech našich žáků, 
protože „ve zdravém těle zdravý 
duch.“ Na Meteo se také podařilo 
zachovat výukové programy Amos 
i Montessorri (1. stupeň) a zavést 
školní časopis „Meteorologický 
expres“.

Abych ale nehovořil pouze 
o tom, co se podařilo, musím na 
vybalancování položit na misky 
vah i agendy, které se mi zatím ne-
podařily a na kterých budu velmi 
intenzivně pracovat. Mým cílem je 
postupná transformace koncep-
ce výuky českého jazyka pro žáky 

s odlišným mateřským jazykem. 
Rád bych ve škole zavedl Spolek 
rodičů a vybudoval moderní pl-
nohodnotnou PC učebnu. Velkým 
úskalím snad každé ZŠ je mít sta-
bilizovaný pedagogický sbor, což 
samozřejmě bude má konstant-
ní snaha. Také bych rád zdůraz-
nit nutnost participace rodilých 
mluvčích na naší škole, tolik po-
třebných při výuce anglického ja-
zyka. Samozřejmě s tím jde ruku 
v ruce zefektivnění výuky zmen-
šením skupin. 

Jistě se mi podaří více pronik-
nout do grantových programů a ša-
blon a využívat je jak pro ZŠ, tak 
i pro školní družinu a školní jídelnu. 
Je nutné věnovat se také komplex-
ní modernizaci budov s ohledem 
na rekonstrukci veřejných prostor 
ve škole a toalet. S tímto plánem je 
také nutností zapojení se do MAP 
II a celkové zefektivnění projekto-
vých dnů.

V současné chvíli vím s určitostí, 
že během svého působení na Me-
teo se vždy budu snažit být blízko 
žákům, naslouchat skvělým a vý-
jimečným pedagogům působícím 
na ZŠ Meteo a v neposlední řadě 
vždy být nápomocný rodičům, kte-
ří se na mě mohou vždy s čímko-
liv obrátit.

Závěrem bych rád znovu po-
děkoval svým kolegům, celému 
týmu, bez kterého by nebylo co ří-
dit a bez kterého bych svůj nástup 
prožíval jistě dramatičtěji. Vřele 
děkuji a těším se na vás v násle-
dujících letech i na to, jak bude ZŠ 
Meteorologická s každým dalším 
rokem více vzkvétat.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

CYKLOJÍZDA 2018

Cyklojízdu pořádá Žákovské za-
stupitelstvo Praha-Libuš a ZŠ Me-
teorologická. Je součástí kampa-

ní Dny bez úrazu a Vidíš mě?. Letos 
se konala 30. května.

Jaké dojmy z cyklojízdy zazna-
menali žáci 4. B?

Áňa V.: „Cyklojízda mě bavila, ale 
kopec v rokli byl nad mé síly! Celá 
třída na něm pohořela, kromě Ši-
mona. V cíli jsme dostali pití. Bohu-
žel se nikdo z naší třídy neumístil. 
Příště to snad bude lepší!“

Mates: „Byla super. Sice jsme se ne-
umístili na bedně, ale porovnali jsme 
síly s ostatními. Velký kopec jsem vy-
jel do poloviny. Zbytek třídy hezky 
fandil! Sportování dávám 100 %.“

Dáda: „No, jsem se svým výko-
nem celkem spokojený, protože 
jsem předjel 4 závodníky. Přesto-
že jsem nevyhrál, tak to byl super 
zážitek. Taky se mi líbilo, že zbytek 
třídy nám fandil v kopci a hnali nás 
dopředu! Dávám 90 %.“

Áňa H.: „Byla jsem unavená, tak 
jsem nezvládla vyjet ten veliký ko-
pec! Menší jsem vyjela do poloviny 
− hurááá! Přála jsem si, ať už je to za 
mnou. Cyklojízda byla celá super!“

Aďa: „Dnes byl super den, protože 
jsme závodili na kole! Akce proběhla 
v rokli. Trasa byla výborně zvolená. 
Nejhorší byl velký kopec. Tam nám 
přišla fandit paní učitelka s dětmi, 
které nezávodily. To bylo super. Moc 
se mi to líbilo, dávám 100 %.“

Celá třída děkuje všem, kteří se 
pod vedením paní učitelky Exnero-
vé na skvělé akci podíleli!

A cyklojízda pohledem 3. A?
Šimon H.: „Není důležité vyhrát, 

ale… pobavit se. Někdo se pobavil 
prvním místem od konce, někdo 
vítězstvím a někomu… upadl řetěz 
nebo bota. Ale taky nesmí chybět 
památky, někdo má medaili, někdo 
zas odřeninu. Ale nakonec všichni 
dopadli stejně, ve škole v lavici.“

Matěj N.: „Na dnešním dni se mi 
líbilo snad všechno. Cyklojízda byla 
skvělá, suprově se závodilo, skoro 
jsme měli se Šimonem lepší čas asi 
o dvě minuty. Lenka za námi při-
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šla, že jsme to ujeli nějak rychle, 
tak s námi jel jeden kluk, abychom 
mu ukázali, kudy jsme jeli, kdy-
bychom náhodou podváděli. No 
a když jsme dojeli, tak nám řekli, že 
se spletli a že nám dali kratší čas.“

Tom R.: „Dnešek se mi moc líbil, 
až na to, že mi upadla bota (před-
běhla mě Káťa kvůli botě). Těším 
se, až pojedeme příště. Hlavně, že 
jsem se pobavil.“

Majda: „Já jsem fandila a bavilo 
mě to. Pokud se nepřestěhujeme, 
tak příště ráda pojedu. Fandění je 
taky zábava a já jsem musela do-
jít spolužákovi Tomášovi pro botu, 
protože mu při jízdě na kole spadla.“

Edi: „Měli jsme cyklojízdu. První 
půlku jsem mohla jet, ale druhou 
už ne. Zarazil se mi totiž řetěz. Ale 
Nela mi pomohla. Nakonec jsme 
s Nelou dotáhly do cíle a vše dob-
ře dopadlo. Já jsem sice nevyhrá-
la, ale Matěj N. ano, alespoň někdo. 
Mně se líbilo, jak to měli připrave-
né. Byl to velký zážitek.“

Matěj M.: „Cyklojízda byla fakt 
velká zábava! Ale málem jsem se 
udusil. Zachránilo mě pití.“

Nela: „Fandění bylo super. Všichni 
jeli dobře. Pak přijela Edi se spadlým 
řetězem a já jí pomohla s kolem.“

Martin: „Největší a nejlepší záži-
tek byl, jak Tomášovi spadla bota.“

Hanička: „Bylo to docela dobrý. 
Jak jsem fandila. A jak tam byl Rui 
první z naší třídy, tak jsem si mys-
lela, že je první. Ale nebyl. A dnešní 
den byl dobrej tím, že jsme se sko-
ro vůbec neučili. Ale přesto máme 
domácí úkol.“

Žaneta: „Na cyklojízdě to bylo 
super. A šlapali a tlačili jsme do 
velkého kopce v Modřanské rokli. 
A když jsme dojeli, tak jsme do-
stali pití a potom jsme plnili úkoly, 
dostali jsme časopis z Decathlonu 
a jeli jsme dětský parkur na kole.“

Připravily Jindra Němečková 
a Alena Dušková

Foto: Jindra Němečková

ŠKOLA V PŘÍRODĚ NA BÍLÉ SKÁLE

V ZŠ Meteorologická letos pro-
běhlo několik turnusů Škol v pří-
rodě. Jedním z nich byla i Ško-
la v přírodě na Jindřichohradecku, 
v lokalitě LDT Bílá Skála u obce Čí-
měř, která se konala ve dnech 17.–
22. června.

V neděli ve 13 hodin odjelo spo-
lečně 84 žáků a 9 pedagogů dvěma 
komfortními autobusy směrem již-
ní Čechy, kde je vítal malebný kraj 
České Kanady s rybníky a málo do-
tčenou přírodou. Děti se ubytovaly 
v dřevěných chatičkách o dvou pa-
landách a brzy se rozkoukaly, jako 
by tam byly doma. Čekal na ně pro-
gram v táborovém duchu, během 
nějž byly rozděleny do osmi oddílů, 
které mezi sebou soutěžily po ce-
lou dobu pobytu.

Za pět dní stihly děti prožít různé 
bojovky v lese, pohádkový kvíz, ce-
lonoční hlídání vlajky, dva táborá-
ky s pečením buřtů, ohnivou show, 
noční hru po stopách ukradené 
vlajky, túru se zaslouženým kou-
páním v Kačležském rybníce, spor-
tovní den plný míčových i netra-
dičních her, procházku do vesnice 
Číměř na zmrzlinu, spaní pod širým 
nebem (pro odvážnější) a spoustu 
jiných zábavných aktivit… Závěreč-
né vyhodnocení celotáborové hry 
ve čtvrtek večer proběhlo během 
karnevalové diskotéky. Celý týden 
se také bodoval úklid, a tak došlo 
i na špindíry a mývaly.

Týden bez deště, výborná kuchy-
ně a skvělé děti z Meteo, které ne-
zkazily žádnou srandu a do všech 
her šly naplno, utekl jako voda. To 
je hezká tečka za letošní Bílou Ská-
lou, která rozhodně neřekla své 
poslední slovo…

Obrovské díky patří všem pedago-
gům, kteří vyrazili letos na Školy v pří-
rodě nebo školní výlety… Bez nich by 
to nešlo a děti by zdaleka nezažily to-
lik zajímavých příběhů. Děkuji.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

ZÁCHRANA ZVÍŘAT

Přírodovědný program občan-
ského sdružení Penthea byl vel-
mi poučný, dozvěděli jsme se, 
kdy je pomoc nezbytná, a kdy na-
opak ne. Viděli jsme zajímavé zá-
kroky při záchraně zvířat, bohužel 
i to, že všechna zachráněná zvířa-
ta nepřežila. Program byl doplněn 
ukázkami několika živých zvířat.

Následně jsme v pracovních sku-
pinách zpracovali informace, které 
jsme si z pořadu zapamatovali.

1. skupina: Puštík obecný
Puštíka našel majitel chaty v ko-

míně. Když ho vyndali ven, chvilič-
ku čekali, až se vzpamatuje. Puštík 
sice začal dýchat, ale bohužel už 
ho nezachránili. Bylo nám ho moc 
líto! Pořad se nám moc líbil.

2. skupina: Liška obecná
Největším nepřítelem lišky není 

kupodivu člověk, ani žádné jiné zví-
ře, ale vzteklina. Vzteklina se proje-
vuje ve čtyřech fázích: 1. nebojác-
nost, 2. neovládá tělo, 3. slintá, 4. 
agresivita. Pak už následuje smrt, 
protože vzteklina je nevyléčitelná. 
Jakmile se u zvířete objeví už první 
příznak, je nutné okamžitě zavolat 
záchranou stanici, aby zvíře odchy-
tili a následně utratili. Pro nás bylo 
největším překvapením, že největší 
výskyt lišky je na okraji měst!

3. skupina: Holub domácí zdivočelý
Holubi jsou známí přenašeči ne-

mocí. Někdy se stane, že vlétnou 
do obchodu, protože tam sháně-

jí potravu. Také přenášejí nemoci 
tím, že zanechávají trus na zboží. 
Proto je musí záchranáři rychle od-
chytit, než se to dozví hygiena!

4. skupina: Labutě
Labutě žerou tak, že se jakoby 

pasou. Bohužel při tom mohou se-
žrat háčky a vlasce. Když se to sta-
ne, musí se vše rychle vyndat, pro-
tože by labuť mohla umřít. Měla 
by se dělat osvěta mezi rybáři, aby 
nenechávali vlasce na březích řek 
a rybníků! Dalším velkým nebezpe-
čím je pro ně zima. Někdy se sta-
ne, že přimrznou k betonu. Záchra-
náři musí přijet s horkou vodou 
a opatrně labuť odlepit. Jednou 
se stalo, že se stát rozhodl novo-
roční ohňostroj udělat na Střelec-
kém ostrově (místo na Letné). Když 
ho odpálili, tak se labutě polekaly 
a chtěly přeletět most. Bohužel se 
zasekly ve drátech a zemřely jich 
desítky. Bylo to naprosto zbytečné!

5. skupina: Ježek
Ježků je několik druhů. U nás se 

vyskytuje ježek západní a východ-
ní. Jaký je mezi nimi rozdíl? Vý-
chodní má černou hlavičku a roz-
cuchané bodliny, západní má bílou 
hlavu a rovnoměrné bodliny. Ně-
které druhy jsou ohrožené. Živí se 
hmyzem a malými živočichy, na-
příklad žížalou, mouchou atd. Když 
se ježek cítí v nebezpečí, schoulí 
se do klubíčka a nikdo se k němu 

nedostane. Bohužel se tak chrání 
i před auty, a to špatně dopadá. Vi-
děli jsme video, kde byl ježek pro-
píchaný dráty. Takhle by se s nimi 
zacházet nemělo! Je hrozné, že za 
rok jich zahyne přibližně 350 000.

Připravila Jindra Němečková

DRAVCI

Dnes jsme byli na louce za ško-
lou na ukázce dravců. Bylo to zají-
mavé a hezké. Byli tam: orli, poš-
tolky, káňata, sovy… Kdo uhodl 
hádanku a ukázal správného drav-
ce, o kterého se jednalo, mohl si 
zkusit vypustit z ruky luňáka nebo 
orla nebo poštolku. Jana Ř.

Program se mi líbil. Napřed nám 
vysvětlovali, co to jsou ptáci u nich 
zač. Potom jsme si mohli prohléd-
nout ptáky v letu, jakým způsobem 
loví… Šimon H.

Líbil se mi orel mořský. Líbilo se 
mi, jak pán točí brašnou a jak létali. 
Rozpětí křídel orla je až 2 m. Nela

Samička je vždy větší než samec, 
má o trošku větší sílu než samec. 
Draví ptáci vzlétnou nahoru, hodně 
rychle letí dolů pro svoji kořist. Na 
konci nám ukazovali, jak chytá dra-
vý pták vycpaného králíka, jak utíká 
a on ho chytil. Vojta

Ukázka o dravcích se mi líbila. 
Nejdřív jsme si o nich povídali, bylo 
to zajímavé, a pak se nás ptali na 
různé věci. Nakonec ti, kteří správ-
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ně odpověděli, si mohli chytit ptá-
ka na návnadu. Tom T.

Všechny dravce měli vychované, 
moc se mi líbilo, jak vypouštěli ně-
které ptáky. Lítali kolem nás a vidě-
li jsme, jak loví. Edita

Asi nejvíc se mi líbilo, jak orel 
přiletěl a sedl na rukavici. Bylo za-
jímavé, jak výr letěl za kořistí. Leg-
rační bylo, jak se ptáci na začátku 
snažili utéct. Martin

Mně se to moc líbilo, nevěděl 
jsem skoro nic kromě toho, že to 
byla sova pálená, sýček obecný 
a orel bělohlavý… M. N.

Luňák je zloděj, protože když 
uvidí, jak někdo uloví jídlo, tak mu 
ho vezme. Nejrychlejší je sokol stě-
hovavý, protože letí 389 kilometrů 
za hodinu. Byla tam řada orlů, řada 
sokolů a řada sov. K sovám taky pa-
tří výři. Jeden orel byl největší orel 
na světě. Sýček obecný byla nej-
menší sova na světě. Rui

Já jsem se dozvěděla, že poš-
tolka dokáže ulovit hraboše. Moc 
se mi ten program líbil! Byla bych 
moc ráda, kdyby to škola podnik-
la ještě jednou. Nejvíc mě pobavilo 
to, že orel odletěl až k meteorolo-
gické věži. A asi poprvé jsem viděla 
ptáka jménem sup, roztáhnutí kří-
del dva a půl metru. Miluju dravé 
ptáky! Magdaléna

Foto: Alena Dušková

LEONARDIUM

Leonardinum se nachází v Ma-
lostranské besedě. Je to interak-
tivní výstava. Dozvíte se něco o vy-
nálezech Leonarda da Vinci. Co 
nosil Leonardo? Jeho oděv si mů-
žete i obléknout. Co si vyzkouší-
te v Leonardově pracovně? Mů-
žete namalovat i vybarvit Monu 
Lisu a vyzkoušet si zrcadlové pís-
mo. Může si člověk s sebou nosit 
svůj most? Leonardo věřil, že ano. 
Stačí jen několik správně posklá-
daných klacků a dokonalý systém, 
jak je složit dohromady. Znáte lid-
ské tělo i zevnitř? Tady ho pozná-
te a budete si ho moci i poskládat. 
Kladka: Velkou zásluhu má Leonar-
do i na zdokonalení stavebního je-
řábu. Aby jeřáb dokázal zvedat těž-
ká břemena, využívá důmyslného 
systému kladek, které zmenšují sílu 
potřebnou k zvednutí břemene.

Ema, 1. M4, Karolína, 1. M3

Vyrazili jsme do galerie Ma-
lostranská beseda, kde se kona-
la akce Leonardium. Byly tam vy-
staveny různé exponáty, které se 
týkaly Leonarda da Vinci. Jedním 
z exponátů byl například tank. Jed-
ním z nejznámějších Leonardo-
vých vynálezů je pohyblivá vojen-
ská pevnost, předchůdce dnešního 
tanku. Říka se, že Leonardo záměr-
ně nechal ve svých plánech chybu, 
aby tento stroj nemohl být vyro-

ben. Leonardo da Vinci byl také vel-
mi dobrý malíř, nakreslil Mona Lisu, 
což je možná nejznámější obraz na 
světě. Tento obraz věnoval Francii. 
Také mě překvapilo, že Leonardo 
Da Vinci se zabýval i lidským tělem, 
porozumět lidskému tělu byla pro 
Leonarda velká výzva. A asi posled-
ní vynález, který mě velmi zaujal, 
byl simulátor ptačího letu.

Denis, 1. M5

Prováděla nás velmi hodná paní. 
Provozovatelům šlo o to, abychom 
se učili hrou. Byli tam různé atrak-
ce: Anatomie, tank, vitruviánský 
muž, kladka, stavebnice, mechani-
ka, létání, Leonardova mysl, Leo-
nardova pracovna, Leonardův kvíz 
a další atrakce. Vše jsme si vyzkou-
šeli a užili. Náš názor na Leonar- 
dium je 5 hvězdiček z 5.

Adéla, 1. M4, Alžběta, 1. M3,  
Simona, 1. M3

PLANETA ČESKO

Ohlasy na film Planeta Česko, 
který 1. června zhlédla v Bijásku 
Modřany třída 4. B.

O filmu: Naše příroda je pest-
rá jako málokde na světě. Krásu 
a dobrodružství máme na dosah 
ruky, stačí se jen dobře dívat! Prv-
ní celovečerní film o české příro-
dě díky nejmodernějším techno-
logiím zblízka ukazuje fascinující 
dobrodružství zvířat a rostlin žijí-
cích kolem nás. Prožijete vzrušu-
jící výpravu za desítkami sympa-
tických hrdinů. Některé možná ani 
neznáte – divočina přitom začíná 
hned za vašimi dveřmi! Režie Ma-
rián Polák.

Šimon: „Moc se mi film nelíbil, 
protože tam byla jen česká příro-
da. Muselo být náročné film nato-
čit. Zaujal mě čáp. Je poměrně vel-
ký, létavý a brodivý. Patří do čeledi 
čápovitých. Nejznámější je čáp bílý. 
Čáp bílý má dlouhý červený zobák 
a dlouhé červené nohy. Živí se nej-
častěji žábami a drobnými savci.“

Kája: „Film byl hezký, ale pak už 
trochu nudný. Vystupovalo tam 
hodně zvířat: vydra, bobr, káně, 
bažant, kůň, zubr. Protože patřím 
mezi koňáky, tak se mi nejvíce lí-
bil kůň divoký. Ten žije ve stádech, 
je to býložravec a nemá moc ne-
přátel. Největším jeho nepřítelem 
je člověk. Divocí koně se k nám vra-
cí, můžeme je nalézt v Milovicích.“

David H.: „Bylo to pro někoho ur-
čitě hezké, ale mně se to nelíbilo. 

Film nám měl říct, že i u nás máme 
nádhernou přírodu! Nelíbilo se mi, 
že film měl titulky, které ho celý 
provázely. Také se mi nelíbilo, když 
byl film podmalovaný hudbou, tak 
v titulkách bylo (hudba). To mě cel-
kem štvalo! Pro mě to bylo až moc 
informací najednou. Za mě 55 %.“

Připravila Jindra Němečková

DRUŽINA V HASIČSKÉ STANICI 
V MODŘANECH

Děti ze 4. oddělení školní druži-
ny vyrazily 3. května na přednášku 
a exkurzi do hasičské stanice v Mod-
řanech. V první části šlo o přednáš-
ku na téma ochrany člověka při mi-
mořádných událostech. Pak si děti 
mohly prohlédnout hasičskou sta-
nici a seznámily se s požární tech-
nikou. Na program skvěle navazoval 
Den hasičů, který se slavil hned den 
po naší exkurzi – 4. května.

Podpis?

ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE

V družině ZŠ Meteorologická se 
24. května konala přednáška Ze-
mědělství žije. Ing. Soňa Jelínková 
ze Zemědělského svazu ČR k nám 
přijela s přednáškou a cílem zvý-
šit povědomí o základních funkcích 
zemědělství a jeho důležitosti. Dru-
hou polovinu přednášky zpestřilo 
poznávání sušených plodin a se-
men, zemědělských plodin, ukáz-
ky krmiv, fotografií zemědělských 
strojů a hospodářských zvířat. Kaž-
dý dostal malý dárek a všichni jsme 
zkusili podojit i umělé vemínko.

Bc. Helena Burešová Skuhrovcová
Foto: Helena Burešová Skuhrovcová

MLÁĎATA V DRUŽINĚ

V pátek 25. května jsme měli ve 
školní družině program na téma 
„Mláďata“, který připravila záchran-
ná stanice Penthea.

Ukázali jsme si zrození a vývoj 
mladých jedinců v jednotlivých ži-
vočišných skupinách a péči rodi-
čů o ně. Vysvětlili si, proč jsou tak 
důležité hry a učení, které schop-
nosti se musí mládě během vývo-
je naučit, aby bylo schopné přežít 
v nelítostné konkurenci. Také jsme 
si ukázali, jaké chování je vrozené, 
tedy instinkty zděděné po rodičích. 
Děti se seznámily s různými způso-
by, které příroda používá ve snaze 
zajistit přežití co nejvyššího počtu 
mláďat, a tím i pokračování druhu 
samého. I s překvapivým faktem, 
že naprostá většina mláďat šan-
ci dospět nikdy nedostane. Vidě-
li jsme nejzajímavější videosnímky 
dokladující péči o potomky a sa-
mozřejmě i ukázku živých exem-
plářů mláďat.

Blanka Zirnsáková
Foto:  ?

VODÁCKÁ PROJÍŽĎKA PO VLTAVĚ

V pondělí 4. června se v odpo-
ledních hodinách děti se školní 
družinou vydaly na vodáckou pro-
jížďku po Vltavě. Vyzkoušely si, 
jak správně pádlovat, co všech-
no je potřeba pro takové vodáctví 
a hlavně pluly v kánoích pod vede-
ním zkušených kormidelníků. Plav-
ba trvala hodinu a půl, děti stihly 
obeplout Veslařský ostrov a pro-
zkoumaly i ústí Botiče. Cestou po-
tkaly několik nutrií a v cíli na ně če-
kala labutí rodinka s mláďaty.

Blanka Zirnsáková
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Poslední turnaj dětské interkro-
sové ligy v kategorii dětí do 9 
let proběhl 20. května. Následně 
se vyhlašovaly výsledky sezóny 
2017−2018. Libušský tým slože-
ný z oddílů T. J. Sokol Libuš a ZŠ 
Meteorologická letos skončil na 
4. místě ze 6, vítězem soutěže se 
stal oddíl TJ Malešice.

Přestože se náš tým účastnil dětské 
ligy teprve druhým rokem, podařilo se 
nám získat výborná individuální umís-
tění: 1. místo nejužitečnějšího hráče 
ligy sezóny 2017−2018 v kategorii do 9 
let (Jakub Šavelka), 3. místo nejlepšího 
brankáře (Sophia Lodinová), 3. nejlep-
šího střelce (Jakub Šavelka).

Hlavně jsme si to ale všichni uži-
li a turnajů využili ke zdokonalování 
herních dovedností, učení se zvládání 
emocí a uznávání soupeřů a samozřej-
mě k vytváření nových kamarádství.

V únoru nás pozval T. J. Sokol Zbra-
slav na lakrosové minisoustředění, kde 
jsme si také poprvé vyzkoušeli zahrát 
kontaktní formu lakrosu – boxlakros, 
byli jsme pozváni na oběd do místní 
restaurace a prošli se zbraslavským 
nově upraveným lesoparkem Belve-
der. S oddílem LC Jižní Město jsme si 
zahráli přátelský zápas v rámci spor-
tovního víkendu v ZŠ Meteorologická 
26. 5., na Den dětí 1. 6. jsme připravi-
li lakrosové dopoledne v MŠ Lojovická 
a 21. června nás čekalo ještě lakrosení 
v T. J. Sokol Libuš.

V létě se někteří z nás zúčastní la-
krosového soustředění v Krkonoších 
se spřáteleným LC Jižní Město a hlav-
ně se těšíme na mistrovství světa v in-
terkrosu a světových her v interkrosu, 
které proběhnou v areálu Hamr v Pra-
ze-Braníku od 18. do 26. srpna a na 
němž si mohou zahrát i děti. V násle-
dující sezóně 2018−2019 se mnozí hrá-
či přesunou do starší věkové kategorie 
a zároveň se těšíme na nové kamarády, 
kteří se k nám přidají.

Lívia Šavelková
Foto: Lívia Šavelková a Milan Zirnsák

Dětská interkrosová liga − skončili jsme čtvrtí

Lakros na Dni dětí v MŠ Lojovická. Foto: Natalia Yakunina

Veřejná beseda zacílená na 
historii Modřan a okolí s dů-
razem na revoluční rok 1848 
proběhla 18. června v příjem-
ném prostředí modřanského 
Viničního domku i za účasti li-
bušských občanů.

Stejně jako před rokem, kdy se 
na témž místě připomínala histo-
rie bitvy o zdejší pontonový most 
r. 1757, i letos občerstvení účastní-
kům nabízely krásné dámy v do-
bovém oblečení. Velké poděkování 

patří Mgr. Petře Sedláčkové, Lence 
Nehillové a Ivaně Kunstové. Část 
výkladu i ukázku dobových uni-
forem prezentovali členové Klu-
bu vojenské historie „Deutchmeis-
ter Infanterie“, z. s., z Točné Mgr. 
Zdeněk Munzar, Ing. Martin Klofáč, 
Mgr. Petr Nouza (a vloni i Pavel Vá-
cha). Všem patří velké poděkování, 
a to i několika desítkám účastníků. 
Zase příště!

Jaroslav Melichar
Foto: Ivo Kubačka

Připomínka bitvy 
o modřanský most
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Mezi dobrovolné hasiče nepa-
tří jen ti dospělí, kteří jezdí 
k zásahům. Mezi členy máme 
ve sboru dobrovolných hasi-
čů v Písnici i přes dvě desítky 
dětí ve věku od 6 do 15 let.

Hlavní náplní jejich času se 
v posledních době stal především 
požární sport, který v sobě spojuje 
prvky atletiky s dovednostmi, kte-
ré by měl každý hasič umět a kte-
ré se dětem budou hodit, pokud 
se v dospělosti rozhodnou pokra-
čovat ve své činnosti jako dobro-
volní hasiči.

Požární sport obsahuje řadu 
disciplín. Nejznámější z nich je ur-
čitě požární útok, ve kterém se 
sedm dětí snaží v co nejrychlej-
ším čas nasát vodu z kádě a po-
mocí hadicového vedení ji dopra-
vit k terčům. Na podzim závody 
v požárním útoku tradičně doplňu-
je Závod požárnické všestrannos-
ti a Orientační běh mladých hasi-
čů, ve kterém se kombinuje běh 
v terénu s množstvím stanovišť 
(střelba ze vzduchovky, šplh po 
laně, zdravověda či požární zna-
losti) a také množství závodů jed-
notlivců v běhu na 60 m s překáž-
kami, ve kterém mají děti za úkol 
na 60metrové dráze přeskočit ba-
riéru, vzít dvě hadice, přeběhnout 
kladinu, zapojit hadice do rozdělo-
vače do proudnice a doběhnout do 
cíle. Přes zimu se pak tyto závody 
přesouvají do hal po celé republice 
v rámci Českého halového pohá-
ru, který se koná nejen v Praze, ale 
i v Jablonci nebo v Ostravě.

V zimní přestávce pak na děti 
čeká Zimní pohár v uzlování, kdy 
děti vážou na čas pět různých, a ne 
zrovna jednoduchých uzlů. Na jaře 
začíná hlavní část sezóny, která vr-
cholí postupovými koly hry Pla-
men. Do této soutěže se započí-
tává podzimní Závod požárnické 

všestrannosti. Kromě něj se závo-
dí v dalších pěti disciplínách – již 
zmíněném požárním útoku, štafe-
tě na 4 x 60 m, štafetě CTIF na 400 
m, požárním útoku CTIF a ve štafe-
tě požární dvojic. Většina z těchto 
disciplín obsahuje základní prvky 
hasičské práce – spojování hadic, 
překonávání překážek či stříkání 
vody na terč.

V posledním roce se našim dě-
tem velmi dařilo. Do hasičárny 
přivezly spoustu nových diplo-
mů a pohárů. Největšími úspě-
chy bylo vítězství v Orientačním 
běhu a v Zimním poháru v uzlová-
ní a loňské 4. místo v krajském kole 
hry Plamen, které obhájily i letos. 
V disciplínách jednotlivců nás po-
těšily hlavně výsledky v běhu na 
60 m s překážkami v Českém ha-
lovém poháru, kde jsme měli ně-
kolikrát zastoupení nejen na bo-
dovaných příčkách, ale i v Top 
10 zásluhou Kristýny Lasevičové 
a Ondřeje Kulhánka, což je v kon-
kurenci skoro 300 závodníků v kaž- 
dé kategorii obrovský úspěch. Loni 
se nám navíc dařilo i v doroste-
necké kategorii, kdy si Filip Trachta 
doběhl dokonce pro bronz na Mis-
troství ČR ve Zlíně.

Úspěchy samozřejmě nejsou 
zadarmo. Děti se schází každý tý-
den na pravidelných trénincích 
a mnoho víkendů tráví na soutě-
žích, kterých jen od září bylo již 
přes 20. Vše samozřejmě stojí ne-
malé úsilí i jejich vedoucí, kteří 

obětují velkou část svého volného 
času, ale děti jim to svými úspě-
chy a nadšením vrchovatě vrací.

Jan Trachta,  
vedoucí mládeže SDH Písnice

Foto: SDH Písnice

Mladí hasiči z Písnice SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
PRAHA – PÍSNICE hledá nové členy do 
družstev kroužku mladých hasičů ve 
školním roce 2018/19

NÁBOR  
MLADÝCH  
HASIČŮ

KONÁNÍ SCHŮZEK:

mladší žáci (ročník 2008−2012) .......... pondělí 16:30–18:00
starší žáci (ročník 2005−2007) ...............úterý 17:00–19:00

 v hasičské zbrojnici na adrese: 
 Ladislava Coňka 318/6, Praha 4 – Písnice

Kroužek organizují  a práci s dětmi zajišťují kvalifikovaní vedoucí 
SDH. Bližší informace na:  
 www.sdhpisnice.cz /  starosta@sdhpisnice.cz

První schůzka se uskuteční 10. a 11. 9. 2018.
Těšíme se na Vás.
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SDH Písnice se již tradičně 
podílí na organizaci výtvar-
ně-literární soutěže „Požární 
ochrana očima dětí“. Letoš-
ní ročník této celorepubliko-
vé soutěže, kterou vyhlašuje 
Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska, byl již 44.

Cílem soutěže je uvedení dětí 
do problematiky požární ochra-
ny, a hlavně prevence. Do sou-
těže se mohou zapojit kolekti-
vy dětí a mládeže z mateřských 
a základních škol, odborných uči-
lišť a středních škol, domů dětí 
a mládeže a různých zájmových 

kroužků. V celé soutěži je 16 ka-
tegorií, rozdělených podle věku 
a zpracování. Největší zastou-
pení mají výtvarné práce dětí 
z mateřských a základních škol. 
Pro inspiraci také navštěvuje-
me školská zařízení s hasičskou 
technikou, jako tomu bylo na-
příklad v MŠ Lojovická, kde byla 
návštěva spojena také s cvičnou 
evakuací.

Nejlepší práce jsou vybírány ve 
spolupráci s kvalifikovanými pra-
covníky DDM Monet a postupují 
do krajského kola. Soutěž již ně-
kolikátým rokem podporuje gran-
tem městská část Praha-Libuš, 
díky tomu mohou být děti odmě-
něny hezkými cenami. Za dlouho-
dobou podporu velmi děkujeme.

Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: SDH Písnice

V rámci Evropského týdne 
udržitelného rozvoje pořáda-
la městská část Praha-Libuš 
seminář Klimatická snídaně 
pro žáky osmých tříd ZŠ Me-
teorologická, který zajišťo-
vala společnost Ekumenická 
akademie.

Interaktivní program byl rozlo-
žen do několika částí. V úvodní čás-
ti se žáci seznámili s pojmy udrži-
telný rozvoj, klima či skleníkový 
efekt. Dozvěděli se, jak klimatické 
změny souvisí s jídlem.

V hlavní snídaňové části žáci 
mohli ochutnat různé potraviny 
a přitom vyplňovat svůj snídaňový 
lístek. Měli za úkol všímat si, jaké 

potraviny jsou sezonní či nesezon-
ní, jak jsou jednotlivé potraviny za-
baleny, zda byly pěstovány ekolo-
gicky, či konvenčně, zda se jedná 
o živočišné, vegetariánské, či ve-
ganské výrobky.

Na závěr sezení se žáci dozvěděli 
pět základních kroků, jak může kaž- 
dý z nás přispět k udržitelné spo-
třebě potravin: 
– neplýtvat,
– jíst sezonní potraviny,
– jíst méně masa,
– podporovat lokální zemědělce,
– a vařit chytře.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš 

a Písnice, Místní Agenda 21

Společnost CIB Rent Písnice 
otevřela klientské centrum 
pro své nájemce na sídlišti 
v Písnici v přízemí bytového 
domu Ke Kurtům 374. Cen-
trum bude nájemníkům po-
skytovat veškerý administra-
tivní i technický servis.

Kontaktní místo slouží jako 
centrum pro vyřizování potřeb 
nájemců CIB souvisejících s uží-
váním bytových a nebytových 
jednotek. Záležitosti technického 
rázu vede technický referent Mi-
loš Andres, agendu administra-
tivního charakteru vede Helena 
Koupá. Kancelář je otevřena každý 
den kromě pátku a svou otevírací 
dobou se snaží přizpůsobit potře-
bám nájemníků. Každý kalendářní 
týden je dva dny otevřeno v do-
poledních hodinách a dva dny od-
poledne do 18 hodin. V předcho-
zích měsících klientské centrum 
fungovalo dočasně v domě v uli-
ci Na Okruhu, jeho umístění přímo 
na sídlišti se osvědčilo. „Mít svou 
vlastní správu přímo na sídlišti 
nám umožňuje být v úzkém kon-
taktu s našimi nájemci, rychle rea- 
govat na jejich podněty, odbor-
ně dohlížet na prováděné opravy 
nebo periodické činnosti spoje-
né se správou a údržbou sídliště,“ 
říká Dušan Koňařík, statutární ře-
ditel koncernu CIB Group, jehož je 

společnost CIB Rent Písnice, s. r. 
o., součástí.

V prostorách kontaktního mís-
ta najdete klientskou část, čekár-
nu se sociálním zázemím pro ná-
jemce, zasedací místnost, zázemí 
techniků a také dětský koutek. 
Umístění v přízemí domu umož-
ňuje bezproblémovou návště-
vu i maminkám s kočárkem nebo 
starším lidem.

„V další fázi se zaměříme na 
rozvoj elektronizace administ-
rativy, jako například zveřejnění 
připravených standardizovaných 
formulářů na našich stránkách 
www.pisnice.com, nadále pracu-
jeme na celkovém urbanistickém 
konceptu, který bychom brzy rádi 
prezentovali městským zastupi-
telům,“ dodává Dušan Koňařík.

CIB Group se také již loni ob-
rátila na městskou část Praha-
-Libuš, se kterou chce spolupra-
covat na dlouhodobé koncepci 
rozvoje sídliště. „Jsem rád, že se 
nám podařilo navázat kontakt 
s novým správcem sídliště v Pís-
nici. Bydlí na něm tisíce našich 
občanů, komunikace mezi měst-
skou částí, majitelem a nájemní-
ky je zásadní pro všechny,“ vyjád-
řil se starosta městské části Libuš 
Jiří Koubek.

Tisková zpráva CIB Group, a. s.,  
15. 6. 2018, redakčně upraveno

Kontaktní místo 
pro nájemníky  
na Sídlišti Písnice

Klimatická snídaně

Požární ochrana očima dětí

Vítězný obrázek od Filipa Krátkého.
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Klub Senior
CHVALY, JENŠTEJN A MĚŠICE

Účastníci jednodenních i více-
denních výletů organizovaných 
Klubem Senior navštívili za dobu 
jeho existence řadu krásných pa-
mátek po celé České republice, 
včetně těch světoznámých. V sou-
časné době poznáváme i některé 
méně známé hrady, zámky, zříceni-
ny či rozhledny, o kterých bychom 
bez přičinění organizačního výbo-
ru Klubu Senior nevěděli. Je s po-
divem, kolik takových památek 
v blízkosti Prahy nebo přímo v je-
jích okrajových částech je. Něco 
z toho jsme poznali i na květnovém 
výletu. Existuje ještě několik desí-
tek dalších krásných, avšak opuš-
těných staveb, ale jsou nepřístup-
né. Doufáme, že i ty majitelé znovu 
opraví a zpřístupní návštěvníkům.

První zastávka našeho květno-
vého výletu byla na zámku Chva-
ly, který je v majetku městské čás-
ti Praha − Horní Počernice. Celý 
areál byl v roce 2008 citlivě zre-
konstruován. Příjemná průvodky-
ně se nám plně věnovala. Nejprve 
jsme si v největším sále vyslechli 
historii zámku, který byl původně 
gotickou tvrzí, a prohlédli interié-
ry druhého patra, kde jsou repliky 
barokního nábytku určené k běž-
nému užívání. Jedna místnost má 
obnovenou původní výmalbu, kte-
rá spolu s vybavením dokazuje dří-
vější krásu všech místností zámku. 

V nižších patrech se nacházejí vý-
stavní prostory, kde právě probíhá 
zajímavá výstava Emoce, věnova-
ná mozku, myšlenkám, nervovému 
systému a z toho plynoucím reak-
cím na různé podněty. Prostřednic-
tvím výtvarných a interaktivních 
technik se dětští návštěvníci i do-
spělí seznámí s lidskými emocemi 
a způsoby jejich zvládání. Spolu se 
zajímavým výkladem průvodkyně 
jsme si vizuálně i hmatem osvěži-
li své znalosti a objevili i některé 
nové pohledy na tuto oblast.

Naší druhou zastávkou byla zří-
cenina hradu Jenštejn, založené-
ho ve 14. století, který se nalézá ve 
stejnojmenné obci severovýchod-
ně od Prahy. S historií hradu nás 
seznámil jeho kastelán v dobovém 
oblečení. Dominantou hradu je za-
chovalá kulatá dvaadvacetimetro-
vá pískovcová věž využívaná jako 
rozhledna. Z ochozu věže je za pří-
znivého počasí vidět např. Říp, Mi-
lešovka, Krkonoše a další výrazné 
krajinné prvky. Několik zdatných 
seniorů vystoupalo, spolu s kaste-
lánem, po šnekovém schodišti až 
na vrchol věže. Moc se jim to líbi-
lo. Věž má 4 podlaží a ve druhém 
se nalézá pozoruhodná soukromá 
kaple na kruhovém půdorysu s vý-
bornou a některými účastníky vy-
zkoušenou akustikou (Skákal pes, 
přes oves...). Podle dochovaných 
písemností měl hrad trojúhelníko-
vý tvar a byl obehnán ve skále vy-

tesaným vodním příkopem, kte-
rý se v případě nebezpečí rychle 
naplnil vodou z okolních rybníků. 
Součástí malé výstavy artefaktů 
nalezených na hradě je i model, jak 
hrad vypadal v dobách své největší 
slávy. Kastelán nás při výkladu též 
upozornil, že v obci působil známý 
léčitel Jan Mikolášek. V této sou-
vislosti se přihlásila jedna naše se-
niorka, která se ve svých 10 letech 
s léčitelem v souvislosti s nemocí 
v rodině osobně setkala.

Obědvali jsme v obci Vinoř v re-
stauraci U Černínů. Přestože jsme 
měli výběr pouze z denní nabídky, 
tak jsme si pochutnali a řada z nás 
nevynechala i návštěvu osvědčené 
místní cukrárny. 

Po obědě jsme vyrazili na zámek 
Měšice s prohlídkou parku. Postup-
ně obnovovaným parkem o rozloze 
15,24 ha nás prováděl zapálený za-
hradní architekt Ondřej Turek, kte-
rý vyprávěl a vyprávěl... O založení 
parku v roce 1770 jako francouz-
ské zahrady, která byla později, na 
sklonku 19. století, upravena přírod-
ně krajinářským způsobem se za-
komponováním větších i menších 
travnatých ploch. Byly zde vysáze-
ny exotické druhy rostlin, například 
libanonský cedr nebo liliovník tuli-
pánokvětý a vybudována oranžerie. 
Rovněž byla pro zesílení příjemných 
vizuálních vjemů v parku umístěna 
řada soch a malých okrasných sta-
veb. Většina z nich se bohužel ne-

zachovala, ale pracuje se na jejich 
alespoň částečné obnově.

V roce 2013 byl neudržovaný 
a zarostlý park za podpory Státního 
fondu životního prostředí úspěš-
ně revitalizován. Byly odstraněny 
náletové dřeviny, upraveny cesty 
a vysazeny další stromy a keře. Park 
je veřejně přístupný, rozšiřují se ná-
vštěvnické cesty, doplňuje parko-
vá výzdoba a instalují vkusné infor-
mační tabule o rostlinách, hmyzu, 
ptactvu i plazech nacházejících se 
v parku. Mohli jsme spatřit i malé-
ho ježečka, který se nebál. Byla to 
známka dobrého prostředí, které 
zde mají zvířátka a hnízdící ptactvo. 
Přes hodinu trvající prohlídka par-
ku společně s výkladem pana ar-
chitekta nás osvěžila duševně i tě-
lesně, protože její počátek byl ve 
znamení dešťové přeháňky.

Do Libuše jsme dorazili mírně 
unaveni, ale spokojeni po 18. hodině.

ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÝLET  
NA ZÁPAD A NA SEVER

Konečně jsme se dočkali oblíbe-
ného dvoudenního zahrádkářské-
ho výletu do západních a sever-
ních Čech. Vyjeli jsme přesně podle 
itineráře v 7 hodin ráno od Eimů. 
Předpověď počasí byla výletně pří-
znivá, a tak se autobus rozzářil let-
ním oblečením účastníků.

První zastávka byla v malé bo-
tanické zahradě při střední země-
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dělské škole v Rakovníku. Přestože 
měli zrovna zavírací den, organi-
začnímu výboru se podařilo zajistit 
pro nás mimořádný, a ještě k tomu 
volný vstup. Viděli jsme spoustu 
květin, bylinek, užitkových rostlin, 
stromů, z nichž některé jsme ani 
neznali. Pokochali jsme se i po-
hledem na různobarevné bažanty 
chované v prostorných voliérách.

Po této krátké prohlídce jsme 
se přesunuli do obce Bezdružice, 
kde jsme si prohlédli stejnojmen-
ný hrad přestavěný na renesanční 
zámek, který je v současné době 
v soukromých rukou a postupně 
citlivě obnovován. Část zámku je 
vybavena kopiemi dobového ná-
bytku. Obzvláště se líbila stále roz-
šiřovaná výstava zvířat z celého 
světa, tematicky rozdělená pod-
le kontinentů. Nejedná se o zvířa-
ta v přírodě odlovená, ale převáž-
ně uhynulá. Konzervátoři odvedli 
vynikající práci, takže zvířata vy-
padají jako živá. Podle naší prů-
vodkyně se jedná o jednu z největ-
ších sbírek tohoto druhu v Česku. 
Výstavu si oblíbily hlavně děti ze 
škol a nadšeni jsme byli i my. Po 
veskrze zajímavé prohlídce jsme 
měli v zámecké restauraci sjedna-
ný oběd. Jídlo, které jsme si mohli 
zvolit už po cestě, z autobusu bylo 
velmi chutné a podávalo se v krás-
ném prostředí.

Naší další zastávkou byla Ka-
daň, město s bohatou a dlouhou 
historií. Je proslulé zachovalým 
středověkým náměstím a 50 m 
dlouhou katovskou uličkou, která 
je v nejužším místě jen 61,6 cm ši-
roká. Obešli jsme si pěkně zreno-
vovanou část městských hradeb 
a pokochali se výhledy na řeku 
Ohři, poučili jsme se z informač-
ních tabulí. Samozřejmě jsme na 
náměstí neopomenuli navštívit 
dvě vyhlášené cukrárny s výbor-
nou zmrzlinou, zákusky a koktaily. 
Někteří také poseděli v místních 
hospůdkách.

Poté jsme projížděli zelení pře-
kypující krajinou do místa našeho 
ubytování v hotelu Cascade v Mos-

tě. Po krátkém odpočinku jsme se 
sešli v hotelové restauraci na vý-
borné svíčkové. Chvíli jsme si po-
vídali a potom si každý udělal svůj 
osobní program. Někdo šel spát, 
někdo na procházku a někdo pose-
děl déle v restauraci. V sobotu byly 
v Mostě akce k oslavě 100 let vzni-
ku republiky. Na hradě Hněvín, ty-
čícím se na stejnojmenném kopci 
nad městem, byl při té příležitos-
ti ohňostroj viditelný i z některých 
pokojů našeho hotelu.

Druhý den ráno jsme se sešli 
u snídaně formou švédských stolů 
a v 8:30 už jsme na počátku krás-
ného slunného dne odjížděli smě-
rem na zámek Jezeří. Ten byl nej-
prve hradem, potom renesančním 
zámkem a nyní je zámkem barok-
ním, v zalesněné krajině. Všichni 
jsme byli zvědavi, jak zámek léta 
ohrožený těžbou z povrchových 
dolů vypadá. Uviděli jsme krásnou, 
i když časem a nešetrným využí-
váním hodně poškozenou stavbu. 
Z původního inventáře se pod-
le zapáleného kastelána téměř nic 
nezachovalo. Jednotlivé místnos-
ti zámku, kterých je prý přes 240, 
se postupně obnovují. V součas-
né době probíhá náročná oprava 
zámeckého divadla, která má být 
hotová v roce 2021. V opravených 
místnostech se vystavuje dobový 
nábytek půjčený z depozitářů pa-
mátkové péče a některé místnos-
ti jsou vybaveny dobovými dary 
od návštěvníků. Nyní je opraveno 
a vybaveno 15 místností zámku, 
ze kterých lze už tušit dosud zcela 
nerozkrytou krásu celé stavby. Pů-
vodní park okolo zámku měl rozlo-
hu 500 hektarů, nyní je to jen 50. 
Tento zbylý kus cenného parku byl 
nárazníkovým pásmem mezi do-
lem a zámkem a dopomohl k za-
stavení těžby směrem k zámku.

Z Jezeří jsme se přesunuli smě-
rem k Trmicím, kde jsme měli mož-
nost nahlédnout do dalšího pa-
mátkového objetu, Trmického 
zámku. V jeho přízemí jsou repre-
zentativní prostory pro pořádání 
koncertů, svateb a společenských 

akcí a v patře je obdoba pražské-
ho smíchovského Království želez-
nic. Jako hlavní atrakce jsou zde 
ve třech místnostech vystaveny 
funkční modely vlaků, které na-
shromáždil kastelán zámku. Ten se 
svými přáteli postavil 400 m kolejí, 
kde se střídavě pohybují po nádra-
ží nebo v krajině vlakové soupravy 
či drezíny. Pro tvorbu jednotlivých 
souprav mají k dispozici 200 loko-
motiv a 800 vagonků. Rovněž jsou 
zde k vidění detaily práce opravář-
ských dílen, např. svařování kole-
jí. Součástí výstavy jsou i modely 
nákladních i osobních aut a vojen-
ských vozidel.

Další zastávka byla v klášte-
ře Osek, kde jsme měli na 14. ho-
dinu zamluvený oběd. Tento krás-
ný klášter jsme si prohlédli již před 
cca 5 lety. K obědu bylo výtečně 
připravené grilované maso s ame-
rickými bramborami a oblohou. Za-
píjelo se pivem z klášterního pivo-
varu. Pochutnali jsme si.

Předposlední zastávkou byla ná-
vštěva tzv. Kolektivního domu (Kol-
domu) v Litvínově. Podle našeho 
průvodce pana Drexlera se jedná 
o moderní nadčasovou funkciona-
listickou stavbu vybudovanou pro 
zaměstnance chemického kombi-
nátu v Záluží u Mostu, jež byla do-
končena v roce 1958. V domě je 
352 bytů o velikosti 3+1, 2+1 a gar-

soniéry. Podle záměru projektantů 
byla pro nájemníky v domě zajiš-
těna rovněž občanská vybavenost 
− školka, prádelna, obchody a jí-
delny. Původně mělo být takových 
domů postaveno celkem sedm, ale 
z finančních důvodů se jejich stav-
ba neuskutečnila. Litvínovský Kol-
dům má dvě křídla, každé o 13 pa-
trech. V těsné blízkosti je funkční 
koupaliště se třemi bazény, teniso-
vé kurty a sportovní hala.

Jako třešnička na dortu násle-
dovala návštěva kouzelného zá-
mečku ve Velkém Březně, ležícím 
osm kilometrů od Ústí nad Labem. 
Je to jeden z menších, ale krás-
ných a dobře vybavených zámků, 
který potěší oko i duši každého 
návštěvníka. Znalý průvodce nás 
vtipnou formou seznámil s histo-
rickým vývojem zámku, jeho maji-
teli a provedl nás po obdivuhodně 
zařízených místnostech. Zámek je 
obklopen udržovaným anglickým 
parkem, který si někteří z nás stači-
li projít. Na zámku se konají i žáda-
né svatební obřady. Odjížděli jsme 
odtud chvíli po 19. hodině a domů 
jsme dorazili unavení, avšak plni 
nových zážitků v půl deváté večer.

Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna  

a Zdeněk Šimerka,  
kastelán hradu Jenštejn
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 č. 8/2018 ZMČ schvaluje 
uzavření Smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní se společností 
Rezidence Měcholupy, s. r. o., 
Korunní 810/104, 101 00 Pra-
ha 10, IČ: 275 89 048, zapsanou 
v obchodním rejstříku vede-
ném Městský soudem v Praze 
pod sp. zn. C 117327 na odkou-
pení pozemků pod budoucími 
parkovacími stáními v ulicích 
V Hrobech a Zbudovská. Pově-
řuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnese-
ní.

 č. 9/2018 ZMČ schvaluje 
Dodatky ke zřizovacím listinám 
JSDH Libuš a Písnice. Pověřuje 
pana starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Dodatků, které 
jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 č. 10/2018 ZMČ schvaluje 
uzavření Dodatků ke zřizova-
cím listinám příspěvkových or-
ganizací, jejichž zřizovatelem 
je MČ Praha-Libuš. Pověřuje 
panu starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Dodatků, které 
jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 č. 11/2018 ZMČ schvaluje 
zveřejnění záměru směny čás-
ti pozemku parc. č. 390/1 v k. 
ú. Libuš ve vlastnictví SJM Ing. 
Radka a Ing. Daniely Kutnaro-
vých, za část pozemku parc. č. 
390/10 v k. ú. Libuš ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy, svěřeného ve 
správě městské části Praha-Li-
buš, celkem v poměru 1:1, tj. cca 
146 m2 za 146 m2 (dle budoucího 
geometrického plánu).

 č. 12/2018 ZMČ schva-
luje podání žádosti o svěře-
ní pozemků ve vlastnictví hl. 
m. Prahy do správy MČ Praha-
-Libuš v k. ú. Libuš dle přílohy 
č. 1 a pozemků v k. ú. Písnice 
dle přílohy č. 2, které jsou ne-
dílnou součástí tohoto usne-
sení. Schvaluje podání žádos-
ti o svěření pozemku parc. č. 
428/1 v k. ú. Libuš, ve vlastnic-
tví hl. m. Prahy do správy MČ 
Praha-Libuš. Pověřuje zástup-
kyni starosty PaedDr. Jaroslavu 
Adámkovou podáním žádosti 
na Magistrát hl. m. Prahy o pro-
jednání v orgánech HMP.

 č. 13/2018 ZMČ bere na vě-
domí, že počet obyvatel měst-
ské části Praha-Libuš byl k 1. 1. 
2018 celkem 10 263 obyvatel − 

dle informace zveřejněné Čes-
kým statistickým úřadem.

 č. 14/2018 ZMČ schvalu-
je změnu rozpočtu provede-
nou rozpočtovým opatřením č. 
8/2018, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 č. 15/2018 ZMČ bere na vě-
domí: usnesení RMČ č. 29/2018 
ze dne 19. 2. 2018 a změnu roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 
2018 provedenou rozpočtovým 
opatřením č. 1/2018 a č. 2/2018; 
usnesení RMČ č. 45/2018 ze 
dne 12. 3. 2018 a změnu roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 
2018 provedenou rozpočto-
vým opatřením č. 3/2018 až 
č. 5/2018; usnesení RMČ č. 
71/2018 ze dne 26. 3. 2018 
a změnu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2018 provede-
nou rozpočtovými opatřeními 
č. 6/2018 a č. 7/2018; usnesení 
RMČ č. 74/2018 ze dne 9. 4. 2018 
a změnu rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2018 provedenou 
rozpočtovými opatřeními č. 
9/2018 až č. 12/2018, které byly 
schváleny Radou MČ Praha-Li-
buš na základě zplnomocnění 
Zastupitelstvem MČ Praha-Li-
buš a které jsou nedílnou sou-
částí tohoto usnesení.

 č. 16/2018 ZMČ bere na vě-
domí zprávu o činnosti Rady 
městské části za období od 8. 
1. do 26. 3. 2018.

 č. 17/2018 ZMČ bere na vě-
domí Zprávu o činnosti Kont-
rolního výboru Zastupitelstva 
MČ Praha-Libuš za rok 2017.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková  
a Hana Kolářová

PLÁNOVANÝ TERMÍN 
PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ:

12. září 2018 

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

Z usnesení  
zastupitelstva

Záznam jednání a usnesení Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 18. 4. 2018 v plném znění, včetně 
příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

Vybrané informace z usnesení 
Rady městské části Praha-Libuš 
od 13. 3. do 28. 5. 2018. Všech-
na usnesení v plném znění jsou 
k dispozici na www.praha-li-
bus.cz a na Úřadu MČ Praha-Li-
buš. Na internetových stránkách 
Českého úřadu zeměměřičského 
a katastrálního – http://nahli-
zenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřej-
ně dostupné údaje o parcelách 
a budovách zapsaných v katast-
ru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje uzavření objednávky na 

zajištění terénní práce v rámci projek-
tu „Mapování přístupnosti a bezbari-
érovosti objektů na území městské 
části Praha-Libuš“ s Pražskou organi-
zací vozíčkářů, z. s., na Podporu pro-
jektů směřujících k vytvoření mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti objek-
tů na území městské části a postupně 
i k vytvoření mapy přístupnosti a bez-
bariérovosti objektů na území celého 
hlavního města Prahy a z rozpočtu 
městské části Praha-Libuš v celkové 
částce 48 000 Kč vč. DPH. 

 Schvaluje zapojení MČ Praha-Li-
buš do pokračování projektu MAP II 
realizovaného ve správním obvodu 
Praha 12, jehož nositelem a žadate-
lem o dotaci na jeho realizaci z fondů 
Evropské unie je MČ Praha 12.

 Souhlasí se zapojením základ-
ních a mateřských škol zřizovaných 
městskou částí Praha-Libuš do pro-
jektu: „Školní obědy dostupné pro 
každé dítě“. 

 Schvaluje opětovné zapojení MČ 
Praha-Libuš do přípravy a distribu-
ce Katalogu sociálních a návazných 
služeb pro rok 2018, který vydává 
MČ Praha 12 i pro občany MČ Praha-
-Libuš, a současně schvaluje zapoje-
ní MČ Praha-Libuš do přípravy a pre-
zentace Veletrhu sociálních služeb 
konaného dne 4. října 2018. 

 Bere na vědomí záměr uvedený 
ve výkresové dokumentaci z 03/2018 
na novostavbu čtyř bloků dvojdomů 
o dvou nadzemních podlažích, na po-
zemku parc. č. 390/1 a 390/10, oba 
v k. ú. Libuš pro stavebníky p. Danie-
la Kutnara a Ing. Danielu Kutnarovou. 
Požaduje předložit kompletní pro-
jektovou dokumentaci pro umístění 
a povolení stavby.

 Souhlasí se stavbou nové zastáv-
ky MHD Mílová ve směru Libuš. 

 Schvaluje uzavření Smlouvy se 
spolkem Lukostřelecký klubu CERE, 
z. s., na umístění sídla spolku na ad-
resu Skalská 1058/5, 142 00 Praha 4 
– Libuš. 

 Bere na vědomí přechod inves-
torských práv ze společnosti Městské 
vily, a. s., (v úpadku) na společnost XRC 
Czech, a. s., Terronská 947/49, Bube-
neč, 160 00 Praha 6. Souhlasí s doda-
tečným povolením stavby „Zástavba 

16 řadových rodinných domů včetně 
manipulační plochy, vodovodních, ka-
nalizačních, plynovodních řadů, sta-
vebních úprav komunikace V Hrobech 
a areálových rozvodů inženýrských sítí 
Praha 4 - Libuš“ na pozemcích parc. č. 
293/4 a 293/5 v k. ú. Libuš. 

 Bere na vědomí předloženou 
projektovou dokumentaci z 12/2017 
stavby „Paralelní RWY 06R/24L o dél-
ce 3100 m, letiště Praha/Ruzyně“ in-
vestora Letiště Praha, a. s., a nemá 
k ní připomínek.

 Schvaluje uzavření Pojistné 
smlouvy na pojištění majetku s Ge-
nerali Pojišťovnou, a. s., s účinností 
od 15. 4. 2018 na dobu 5 let za cenu 
210 875 Kč/rok.

 Jmenuje do Komise stavební 
a dopravy s účinností od 10. dubna 
2018 tyto členy: Tomáše Kolingera, 
JUDr. Martina Prose, Ph.D., Ing. arch. 
Kamilu Davidovou, Tomáše Louko-
tu, DiS.

 Souhlasí s podáním žádosti 
o svěření pozemku parc. č. 428/1 v k. 
ú. Libuš ve vlastnictví hl. m. Prahy, do 
správy MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje návrh hodnoticí ko-
mise na výběr dodavatele pro veřej-
nou zakázku ve zjednodušeném pod-
limitním řízení „Přístavba Mateřské 
školy K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, 
typ dřevostavba, kompletní dodávka 
projektové dokumentace a realizace 
stavby“, a to společnost Urbiosisto, 
s. r. o. Schvaluje cenovou nabídku ve 
výši 15 384 169 Kč s DPH.

 Bere na vědomí žádost pana Pe-
tra Růžičky o napojení plánované vý-
stavby cca 8 rodinných domů na po-
zemku parc. č. 61/1, k. ú. Písnice, na 
stávající ulici K Vrtilce. Konstatuje, že 
žádost není v souladu se schválenou 
dopravní studií − usnesení Rady MČ 
Praha-Libuš č. 45/2014. Studie v tom-
to směru předpokládá pouze pěší 
a cyklo napojení. Předpokládané na-
pojení východním směrem na lokalitu 
Rezidence Vrtilka je v současné době 
nerealizovatelné, proto souhlasí s na-
pojením na ulici K Vrtilce jako v sou-
časnosti jediným možným řešením.

 Schvaluje přidělení neinvestič-
ních účelových dotací na projekty 
a činnosti v rámci Dotačního progra-
mu MČ Praha-Libuš na rok 2018.

 Bere na vědomí informaci o pře-
rušení a omezení provozu mateř-
ských škol a školních družin základ-
ních škol zřizovaných MČ Praha-Libuš 
o hlavních prázdninách v závislosti 
na konkrétních podmínkách jednot-
livých škol v průběhu období od 2. 7. 
do 31. 8. 2018 dle přílohy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s uzavřením Kupní 
smlouvy na prodej pozemků parc. č. 
492/1 a 1139/6, oba v k. ú. Libuš, obec 
hl. m. Praha, svěřených do správy MČ 
Praha-Libuš, se společností B.A.F. art, 
s. r.o., za cenu ve výši 19 080 Kč.

Zprávy z jednání rady
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Zastupitelstvo MČ Praha-Li-
buš na svém červnovém zase-
dání projednávalo dvě petice 
občanů k návrhu volnočasové-
ho areálu uveřejněného v ča-
sopise U nás 2/2018, který byl 
navržen na území dvou měst-
ských částí – Libuše a Kunratic. 

Protože tento záměr nebyl ze 
strany autorky dopředu konzulto-

ván s radnicí v Kunraticích, před 
zasedáním zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš paní starostka z Kunra-
tic Ing. Lenka Alinčová zaslala do-
pis adresovaný starostovi a všem 
zastupitelům, který objasňuje ně-
které skutečnosti, jež by měla znát 
i veřejnost. Dopis přetiskujeme.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

K peticím Schvaluje výběrové řízení 
obálkovou metodou na byt v MŠ 
Lojovická 2+1 za podmínek: 1) nej-
nižší možná podaná nabídka bude 
ve výši nynějšího nájemného ve 
výši 7 557 Kč, 2) uchazeč/ka musí 
být zaměstnancem některé z pří-
spěvkových organizací zřizova-
ných MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje podání žádosti tý-
kající se navýšení rejstříkové kapa-
city školní jídelny MŠ Mezi Domy, 
zajišťující stravování pro hlavní 
budovu a současně na odlouče-
ném pracovišti na adrese Na Okru-
hu na celkový počet 200 jídel.

 Souhlasí z pozice zřizovate-
le s přijetím finančního daru pro 
MŠ Lojovická od pana Viacheslava 
Yakunina na provoz této školy ve 
výši 15 000 Kč.

 Souhlasí s neformálním ne-
finančním přidruženým partner-
stvím MČ Praha-Libuš na projektu 
„Poradenské středisko v Komu-
nitním rodinném česko-vietnam-
ském centru Praha (KRČVC): zahá-
jení 1. 1.2019, ukončení 31. 12. 2020 
− 24 měsíců“ a současně s pou-
žitím neformálního loga MČ Pra-
ha-Libuš v rámci publicity tohoto 
projektu na dobu ohraničenou re-
alizací tohoto projektu pro spolek 
South East Asia – liaison, z. s.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytnutí konzultačních služeb 
při ochraně osobních údajů se spo-
lečností Z+M Partner, s. r. o., za cenu 
13. 068 Kč včetně DPH měsíčně. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
se společností Z+M Partner, s. r. o., 
za cenu 178 199 Kč Kč včetně DPH.

 Souhlasí se záměrem novo-
stavby rodinných domů na po-
zemcích parc. č. 35, 36, 37 a 38, 
všechny v k. ú. Písnice, v uli-
ci K Vrtilce x Zátoňská, v rozsahu 
dle předložené výkresové doku-
mentace z 04/2018 pro stavební-
ky Ing. Vladimíra Folbera, pí Libuši 
Folberovou, pí Janu Folberovou, pí 
Marii Macháčkovou a p. Františka 
Křesťana za předpokladu dodržení 
podmínek územně plánovací do-
kumentace hl. m. Prahy a nařízení 
vlády č. 10/2016 Sb., Pražské sta-
vební předpisy. Požaduje předložit 
výkresovou část uličního oploce-
ní a výkres vjezdu z ulice Zátoňská 
a vstupu pro pěší z ulice K Vrtilce.

 Schvaluje Rozhodnutí o výbě-
ru dodavatele pro veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu na akci „Rekon-
strukce elektroinstalace v objektu 
ZŠ Meteorologická 181, Praha-Li-
buš, III. etapa a uzavření Smlouvy 
o dílo s firmou Syza, s. r. o., za cenu 
4 944 487 Kč včetně DPH.

 Schvaluje Rozhodnutí o vý-
běru dodavatele pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na akci 
a uzavření Smlouvy o dílo na akci 
„Rekonstrukce plynové kotelny MŠ 
Lojovická“ s firmou S.V.A., s. r. o., za 
cenu 1 297 725 Kč včetně DPH.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy na 
veřejnou zakázku malého rozsa-
hu na podání nabídek na akci „Do-
dávka osobního automobilu“.

 Schvaluje přijetí neinvestiční 
finanční dotace z Ministerstva vni-
tra ČR z dotačního programu „Pro-
jekty obcí na podporu integrace ci-
zinců na lokální úrovni v roce 2018“ 
na realizaci projektu „Podpora in-
tegrace na území MČ Praha-Libuš 
v roce 2018“ ve výši 2 037 954 Kč.

 Schvaluje roční účetní závěr-
ky jednotlivých příspěvkových or-
ganizací zřízených MČ Praha-Libuš 
za rok 2017, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o nájmu kontejnerů se společnos-
tí Koma Rent, s. r. o., za cenu 28 
737,50 Kč s DPH na dočasné uložení 
knih z knihovny v čp. K Lukám 664.

 Pověřuje odbor správy ma-
jetku a investic ÚMČ Praha-Libuš 
přípravou Výzvy na podání na-
bídky na vypracování projektové 
dokumentace na kompletní re-
konstrukci objektu ÚMČ Praha-Li-
buš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 
– Libuš, v rozsahu architektonické 
studie z 03/2016.

 Souhlasí s uzavřením Smlou-
vy o smlouvě budoucí směnné č. 
2018045111 na část pozemku parc. 
č. 390/1 v k. ú. Libuš ve vlastnictví 
SJM Ing. Radka a Ing. Daniely Kut-
narových za část pozemku parc. č. 
390/10 v k. ú. Libuš ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, svěřené ve správě MČ 
Praha-Libuš, celkem v poměru 1:1, 
tj. cca 146 m2 za 146 m2.

 Souhlasí s projektovou do-
kumentací pro územní řízení na 
akci „Dětské hřiště se zahradou“ 
na pozemcích parc. č. 972/27, 974 
a 13/1, všechny v k. ú. Písnice.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o umístění nereklamních doplňků 
na zařízeních veřejného osvětlení na 
území hl. m. Prahy s hl. m. Prahou, 
zastoupeným společností Techno-
logie Hlavního města Prahy, a. s.

 Odvolává, na základě písemné 
rezignace, člena Komise stavební 
a dopravní Mgr. Tomáše Kolingera 
MBA s účinností od 28. května 2018.

 Schvaluje uzavření Darova-
cí smlouvy se společností ProTra-
de, s. r. o., v podobě drobných dět-
ských cen v celkové výši 9 400 Kč 
na konání místních akcí pořáda-
ných MČ Praha-Libuš v roce 2018.

 Souhlasí se záměrem podat žá-
dost týkající se navýšení rejstříko-
vé kapacity školy ZŠ Meteorologic-
ká, zajišťující plnění povinné školní 
docházky na prvním, druhém stup-
ni a v přípravné třídě základní školy, 
pro maximální počet 702 žáků, jak-
mile bude k dispozici aktuální vyjád-
ření Hygienické stanice hl. m. Prahy.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová
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Úřad městské části Praha-Li-
buš vám představuje mobil-
ní aplikaci, díky které získá-
te nejaktuálnější informace 
o dění v městské části a okolí 
přímo do svého telefonu.

V aplikaci můžete nalézt poslední 
čísla časopisu U nás, tipy na volný 
čas, kontakty na úřad, přehled akcí 
nebo jednoduše provést rezervaci 
hřiště Klokotská. Aplikace také na-
bízí nejdůležitější informace pro ře-
šení životních situací a seznam ak-
tuálních novinek na úřadě. Můžete 
též využívat možnosti rychlé komu-
nikace s úřadem pomocí kontaktní-
ho formuláře nebo nahlásit závadu 
či nepořádek ve vašem okolí.

Aplikace obsahuje hlavní infor-
mace, které se nacházejí také na 

webových stránkách, vše v rychlém 
přístupu přímo z vašeho telefonu. 
Hlavní výhodou je možnost rych-
lé a efektivní komunikace ze stra-
ny úřadu v případě aktuálního dění 

a případné zaslání zprávy všem ma-
jitelům mobilní aplikace v případě 
krizových situací. 

Bc. Petr Borský,  
vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Mobilní aplikace MČ Praha-Libuš

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI

Google Play Apple store

Našich nejmenších občán-
ků přibývá, a to je potěšují-
cí zpráva. Další třídu pro děti 
předškolního věku připravuje-
me v Klubu Junior. Jedna třída 
již úspěšně funguje v prvním 
patře pravé části budovy. Nyní 
chystáme další v přízemí.

Aby byly splněny požadavky na 
prostory pro provoz mateřské ško-
ly, vyžaduje to poměrně náročné 
stavební úpravy. A není to vůbec 
jednoduché.

Aby mohla být obě oddělení pro-
pojena, je nutno probourat spojo-
vací dveře. Právě tam se nachází 
hydrant, který bude nutné přemís-
tit. Po odsouhlasení statikem bude 
odstraněna stěna mezi pobyto-
vými místnostmi. Tím se prostor, 
který budou využívat děti k veške-
rým činnostem během dne, co nej-
více zvětší. Následně se bude zjiš-
ťovat intenzita denního osvětlení. 
Předpokládáme, že bude dosta-
tečná. Pokud ne, bylo by nutné vy-
bourat další okna, a to už by mohlo 
mít vliv na termín uvedení této tří-
dy do provozu. Méně náročné bude 
odstranění sádrokartonové příčky, 
která doposud oddělovala prostory 
od Klubu Junior. Šatna pro děti se 
předělí sádrokartonovou příčkou do 
výšky 150 cm, tam se umístí náby-
tek na odkládání dětských svršků.

Další zásadní rekonstrukce čeká 
dětskou umývárnu a WC. Ta bude 
kompletně vybourána, protože ne-
splňuje současné předpisy z hle-
diska počtu i rozmístění umyva-
del i WC. S výjimkou barvy obkladů 
bude stejná jako dětská umývár-

na a WC v oddělení v 1. patře. Nové 
obklady a zařizovací předměty bu-
dou také v zázemí pro zaměstnan-
ce a v místnosti pro úklid. Veškeré 
tyto práce jsou spojené s úprava-
mi vedení vody, odpadů a odvět-
rávání. Také elektroinstalace včet-
ně osvětlení projde rekonstrukcí 
a v případně potřeby se rozšíří. Pů-
vodní podlahová krytina se odstra-
ní a opatří novým linem a kober-
ci. Některé kryty topení se vymění, 
další jen opatří nátěrem. Pro zajiš-
tění bezpečnosti dětí a bezproblé-
mový provoz nové třídy bude nut-
né upravit domovní telefonický 
systém a elektronický zabezpečo-
vací systém.

Vybavena bude nová kuchyňka 
pro pitný režim, včetně nových roz-
vodů v jiné učebně, a původní dřez 
bude zaslepen. Stravování dětí za-
jistí kuchyně v MŠ Mezi Domy, stra-
va se bude dovážet v hygienických 
termoboxech. Jídelna bude společ-
ná pro obě oddělení, takže se jen 
doplní dalšími stolky a židlemi. Za-
řizovacími předměty se dovybaví 
také výdejna jídla. Do takto upra-
vených, nově vymalovaných pro-
stor zařízených novým nábytkem, 
žaluziemi a hlavně dostatkem hra-
ček by se naši nejmenší mohli těšit 
už v říjnu.

Doufejme, že nás nepřekva-
pí žádné stavební komplikace, kte-
ré by termín posunuly. Koordina-
ci veškerých stavebních úprav, od 
zadání přes stavební dohled až po 
převzetí jednotlivých zakázek, zajiš-
ťuje vedoucí odboru správy majet-
ku a investic Úřadu MČ Praha-Libuš 
paní Pichová. Je toho opravdu hod-

ně, a když si uvědomíme, kolik vel-
kých investičních akcí musí zvlád-
nout tři pracovníci správy majetku, 
je to obdivuhodné: výstavba ha-
sičské zbrojnice za 25 milionů ko-
run, další etapa rekonstrukce elek-
troinstalace ZŠ Meteorologická za 5 
milionů, rekonstrukce tříd v ZŠ Me-
teorologická za 500 tisíc a rekon-
strukce sociálního zázemí za 200 
tisíc, rekonstrukce plynové kotel-
ny v MŠ Lojovická za 1,5 milionu, re-
konstrukce zdi u pošty atd. O to víc 
mne mrzí, když se najdou lidé, kte-
ří volají po personálním auditu MČ 
Praha-Libuš. Odbor správy majetku 
se potýká s nedostatkem pracovní-
ků, ale přesto zvládá svoji běžnou 
agendu a veškeré investiční akce 
na jedničku. Paní Pichové, panu Bu-
dílkoví i paní Otavové touto cestou 
děkuji za skvěle odvedenou práci.

Na závěr mi dovolte ještě jed-

nu potěšující zprávu. Příští rok by-
chom chtěli otevřít zcela nový pa-
vilon Mateřské školy K Lukám. Ta se 
rozroste o další dvě třídy. Podrob-
nosti o této dřevostavbě se do-
zvíte v některém z dalších vydání 
časopisu U nás. Chystáme i kom-
pletní výčet investičních akcí.

Přeji všem krásné léto.

Jarka Adámková, zástupkyně 
starosty pro oblast majetku 

a investic MČ Praha-Libuš
Foto: archiv OSMI ÚMČ Praha-Libuš

Další třídu pro děti z mateřské školy  
otevřeme na podzim

 V budově Klubu Junior na Sídlišti 

Písnice již funguje jedna třída mateřské 

školy, nyní se připravuje další.

 Umývárny u nové třídy budou 

vypadat podobně, jen obklady budou 

mít jinou barvu.
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V červnu byl dokončen a uve-
den do provozu nový fitpark, 
který se nachází v zadní části 
dětského hřiště v ulici Hoštic-
ká. Ve fitparku jsou umístěny 
čtyři fitness stanice a běžec-
ká dráha.

Návštěvníkům nabízí komplexní 
procvičení celého těla. Při cviče-
ní se využívá váhy vlastního těla. 
První stanice je určena k celkové-
mu protažení, druhá je určena na 
komplexní posílení dolních konče-
tin a kardio trénink. Třetí stanice je 
na posilování a procvičování hor-
ních končetin trupu a břišních sva-
lů, čtvrtá stanice je určena k posi-
lování a procvičování svalstva zad 
a břišních svalů. Běžeckou dráhu 
můžete využít pro nácvik člunko-
vého běhu, slalomový běh či skok 
přes švihadlo.

Fitpark byl vybudován z pro-
středků investiční účelové dota-
ce hlavního města Prahy, na jehož 
území se nyní nachází celkem 55 
fitparků. Otevřít nový fitpark v Pís-
nici přijel pan Petr Dolínek, radní 
hl. m. Prahy pro dopravu a sport, 
a symbolicky předal provozní řád 

fitparku panu starostovi Jiřímu 
Koubkovi a zástupcům starosty 
paní Jaroslavě Adámkové a panu 
Václavu Kuthanovi. 

Přejeme vám příjemné sportov-
ní vyžití.

Bc. Petr Borský,  
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Petr Borský

Otevřen fitpark ve Staré Písnici

Vzdělávací priority defi-
nované v oblasti školství 
v městské části Praha-Libuš 
jsou výsledkem intenzívní 
spolupráce vedení městské 
části se dvěma základními 
a čtyřmi mateřskými škola-
mi zřízenými na území Libuše 
a Písnice. Konkrétní deklaro-
vané výstupy všech základ-
ních a mateřských škol na-
plňují strategii vzdělávání 
vytvořenou v rámci projek-
tu MAP I.

Projekt MAP (Místní akční plán 
ve vzdělávání) registrovaný a rea- 
lizovaný správním obvodem Pra-
ha 12, jehož jsme v oblasti škol-
ství součástí, si klade za cíl zlep-
šit kvalitu vzdělávání na daném 
území prostřednictvím aktivního 
partnerství všech aktérů vzdělá-
vací politiky území a společné-
ho stanovení priorit rozvoje. MAP, 
který je spolufinancován z Ope-
račního programu Výzkum, vý-
voj, vzdělávání, se realizuje ve 
své první etapě v celkovém obje-
mu finančních prostředků v část-
ce 3 082 216,65 Kč pro celé správ-
ní území Praha 12 v období od 1. 7. 
2016 do 30. 6. 2018.

ZMAPOVÁNY ZÁMĚRY  
A POTŘEBY ŠKOL

V tomto prvním období si MAP 
vytkl za cíl vytvořit funkční orga-
nizační strukturu, jež dokáže na 
základě dotazníkových šetření na 
jednotlivých školách a školkách 
a dále z dat MŠMT, ČŠI a ČSÚ vy-
pracovat analýzu, která zjistí kon-

krétní projektové záměry škol 
a školek i jejich investiční potřeby. 
To vše bylo identifikováno a zkou-
malo se z mnoha úhlů pohledů na 
desítkách setkání odborných pra-
covních skupin, které se zabýva-
ly pojmenováním a řešením po-
třeb v nejrůznějších oblastech: 
infrastruktura ZŠ a MŠ, společné 
vzdělávání a prevence rizikového 
chování dětí a žáků, matematic-
ká a čtenářská gramotnost, poly-
technické a kariérové poradenství, 
environmentální rozvoje a další. 
Na veřejných setkáních, tzv. Edu-
coffee – vzdělávacích setkáních 
s odborným programem pro ro-
diče i laickou veřejnost –, byl pří-
tomným vždy umožněn vhled do 
problematiky, objasňování aktuál-
ních trendů v předmětné oblasti 
vzdělávání. V průběhu první etapy 
MAP se také uskutečnila dvě vý-
jezdní zasedání, např. do inovativ-
ních základních a mateřských škol 
na území ČR pro vzájemnou vý-
měnu zkušeností a sdílení získa-
ných poznatků.

Na tuto první etapu projektu, 
MAP I, naváže od ledna 2019 dru-
há etapa, MAP II, v níž naši účast 
schválila na svém dubnovém za-
sedání Rada MČ Praha-Libuš a do 
níž se společně s našimi základ-
ními a mateřskými školami a ško-
lami Prahy 12 zapojí také školy 
v Kunraticích.

CO SE BUDE PODPOROVAT

Místní akční plán II ve vzdělá-
vání naváže od ledna 2019 na již 
rozpracované priority první etapy 
MAP, jimiž jsou především:

– podpora efektivní práce peda-
gogů, včetně zajištění naplňo-
vání plánu jejich dlouhodobé-
ho vzdělávání, a to i z hlediska 
vzájemné komunikace a sdílení 
zkušeností – určeno všem pe-
dagogům ZŠ i MŠ, rozplánová-
no na období do roku 2023;

– zajištění logopedické depistáže 
a logopedické nápravy u dětí 
v mateřských i základních ško-
lách ve smyslu úspěšného 
zvládnutí čtení a psaní žáky – 
opět na období do r. 2023;

– zajištění konzultací a psycholo-
gické pomoci, včetně mediace 
jako podpory pedagogům i žá-
kům, příp. jejich rodičům, při 
proměně frontální výuky, sou-
časně příprava této přeměny 
a odborná podpora od počátku 
realizace a také nastavení indi-
viduální práce se školními ko-
lektivy – období do r. 2023;

– zajištění vzdělávacího cyklu 
inovativních metod založených 
na komunikaci a rozvoji před-
stavivosti u dětí, posilování je-
jich klíčových kompetencí ve 
smyslu prožití osobního úspě-
chu (Feuersteinova metoda) − 
pětileté období do r. 2023;

– společné získávání inspira-
ce pedagogy prostřednictvím 

náslechů a přenosu informa-
cí z inovativních škol − společ-
ná analýza zkušeností, návrhy 
konkrétních pilotních projektů 
a přenos získaných zkušenos-
tí do praxe, dále podpora mo-
tivace ve vzdělávání ve smyslu 
naplnění komunitního charak-
teru škol – opět na období do 
r. 2023;

– v neposlední řadě propojová-
ní neformálního a formálního 
vzdělávání při vzniku eduka-
tivních center, zapojování a sí-
ťování rodičů, neziskových or-
ganizací, podnikatelské sféry 
a vysokých škol do spolupráce 
se školami a s Úřadem městské 
části Praha-Libuš.

Vážení spoluobčané, vážení ro-
diče,  výčet naplánovaných ak-
tivit je podstatně delší, dovolte 
mi však požádat vás o vaši aktiv-
ní spolupráci v oblasti vzdělává-
ní vašich dětí, která by měla být, 
a věřím, že také je jednou z prio-
rit v životě nás všech.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

MČ Praha-Libuš pro oblast 
vzdělávání, školství, sociální 

a tělovýchovy

Priority ve vzdělávání v Praze-Libuši
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Již několik let sídlí v nejstar-
ší části Základní školy Meteo-
rologická střední škola G.A.P. 
education. Prostory byly pro-
najaty v době, kdy v MČ Pra-
ha-Libuš bylo málo dětí škol-
ního věku. Nyní se základní 
škola opět přirozeně naplňuje 
a pronajaté prostory se jí po-
stupně vrací.

Jako první byla v lednu tohoto 
roku uvolněna třída pro potřeby 
výuky karate. Nakonec se pro kara-
te našly vhodnější prostory a tuto 
relativně velkou místnost využí-
vá třída Montessori. Nájem dalších 
dvou tříd byl střední škole vypově-
zen letos k 1. červenci, a tak bude 
v novém školním roce pro potře-
by základní školy k dispozici celé 
jedno patro nejstarší budovy. Než 
se sem opět děti ze základní ško-
ly vrátí, pokusíme se během prázd-
nin tyto prostory upravit. Nové 
podlahy a výmalba jim jistě pro-
spěje. Odhadované náklady jsou 
200 000 korun a budou financová-
ny městskou částí Praha-Libuš. Re-
konstrukci by si zasloužilo i sociál-
ní zázemí.

Další úpravy, které jsou naplá-
nované na letní prázdniny, se týkají 
malých tříd. Naší snahou je vytvo-
řit postupně co nejvíce tříd, které 
by byly pro děti komfortní a splňo-
valy současné požadavky na mo-
derní učebny. Stavebními úprava-
mi se místnosti zvětší, a základní 

škola tak získá plnohodnotné třídy. 
V pavilonu C je to prostor využíva-
ný doposud jako keramická dílna. 
Ta se přesune do bývalé družiny. 
I když stěhování keramické pece 
nebude jednoduché, výsledek jistě 
bude stát za to. Odstraní se bojler 
včetně rozvodů, které zásobovaly 
teplou vodou i výukovou kuchyň-
ku, místo něj se použijí v kuchyňce 
průtokové ohřívače, umístěné vždy 
pod každým dřezem. Vybourání 
příčky mezi třídou a zázemím, kde 
byla pec, výměna podlahy, úprava 
elektroinstalace a osvětlení, přesu-
nutí umyvadla včetně rozvodů, to 
vše bude nutné udělat i v dalších 
dvou třídách ve 3. patře pavilonu A, 
kde příčka doposud oddělovala tří-
du a vedlejší malou místnost s ka-
binetem.

Na závěr ještě jedna potěšují-
cí zpráva. Od září bude v Základ-
ní škole Meteorologická otevřena 
přípravná třída. Ta by měla pomoci 
dětem s odkladem školní docház-
ky připravit se na vstup do základní 
školy. Budeme se snažit, abychom 
i našim nejmenším připravili pří-
jemné prostředí, kde se budou cí-
tit dobře a kam budou chodit rádi.

Jarka Adámková, zástupkyně 
starosty MČ Praha-Libuš pro oblast 

majetku a investic
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Libušská škola bude od září  
zase o něco komfortnější

V naší městské části nemá-
me stálou službu městské 
policie. Strážníci oficiál-
ně sídlí dole v Modřanech, 
v Zahrádecké ulici na slu-
žebně v objektu patřící-
mu MČ Praha-Libuš slouží 
v úředních hodinách jen 
dvakrát týdně a mají tam 
přechodné zázemí.

Celkem je pro Libuš a Pís-
nici vyčleněno pět strážní-
ků, kteří slouží pouze přes 
den. Po třech letech jedná-
ní s Magistrátem a s ředitel-
stvím Městské policie se nám 
podařilo získat finanční pro-
středky na dostavbu služebny 
městské police tak, aby služ-
ba mohla být celých 24 hodin 
denně a na služebně se moh-
lo střídat až 12 strážníků.

Počtem obyvatel patříme 
ke středně velkým městským 

částem v Praze a službu 24 
hodin si naši občané zaslouží. 
Přestavba objektu umožní mít 
nejen „vlastní“ strážníky, ale 
také pohotovostní motorizo-
vanou jednotku. V létě zadá-
me projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení, na jaře 
bychom jej mohli získat, a pů-
jde-li vše dobře, nové služeb-
ny se dočkáme v příštím roce.

Poděkování patří řediteli 
městské police Praha Eduardu 
Šustrovi, který je se situací na 
Libuši velmi dobře obeznámen 
i z opakovaných osobních ná-
vštěv a finanční prostředky ve 
výši 8,5 mil korun na přestav-
bu a rozšíření služebny našel 
v rozpočtu celopražské Měst-
ské policie. Za občany veliké 
díky.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Jiří Koubek

Služebna městské policie se dočká rekonstrukce

 Keramickou dílnu ZŠ Meteorologická si 

prohlédla i pražská radní Irena Ropková.
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V minulém čísle časopisu 
U nás jsem uveřejnil rozsah 
území v návrhu zadání územní 
studie proluky mezi sídlištěm 
Písnice a starou Písnicí. Už od 
roku 2011 zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš také opakovaně 
požaduje vypracování územní 
studie pro lokalitu kolem bu-
doucí stanice metra D – Libuš.

Poté, co bude v létě hotov ná-
vrh písnické územní studie, Od-
bor územního plánování Magistrá-
tu hl. m. Prahy začne připravovat 
návrh zadání územní studie Kamýk 
– Libuš. Tato studie zahrne území 
o rozloze cca 50 hektarů na území 
dvou městských části – Praha 12 

a Praha-Libuš, rozhraním je v pod-
statě ulice Novodvorská.

Zatímco na západní straně vyme-
zeného území leží sídliště Kamýk 
(označované jako sídliště Libuš), 
které nyní čelí velkým atakům na za-
huštění na pěti místech, na území 
naší městské části je výstavba umě-
řená. Před lety v její východní čás-
ti u ulice V Hrobech vyrostly řadové 
domky. Při ulici Novodvorská a Zbu-
dovská se staví osmipatrový dům 
s 55 byty. Španělská společnost 
Hercesa ani po více než deseti le-
tech od oznámení záměru kvůli od-
poru naší radnice a místních občanů 
nemá pravomocné územní rozhod-
nutí na předimenzovanou výstavbu 
tří bloků do výšky 12 pater. Na ostat-

ním území se zatím nic konkrétního 
neplánuje. S metrem ovšem bude.

Platný územní plán předpokládá 
zástavbu podél Novodvorské uli-
ce a park mezi ulicemi V Hrobech 
a U Pejřárny. Prvotní návrh Metro-
politního plánu předpokládal vy-
puštění tohoto parku, na zásah 
radnice byl do území vrácen.

Územní studie podle stavebního 
zákona prověří možnosti a podmín-
ky změn v území. Její vypracování 
potrvá zhruba dva roky. Občané bu-
dou aktivně zapojeni hned od první 
fáze formou dotazníkového šetření, 
které připraví Institut plánování roz-
voje Magistrátu hl. m. Prahy. Jsem 
rád, že třetí žádost vedení městské 
části od roku 2011 na vypracování 

této územní studie přinesla nějaké 
konkrétní obrysy. Do budoucna se 
totiž dočkáme další zástavby. Roz-
voj kolem budoucí stanice metra 
je logický, ale musí probíhat pod-
le předem stanovených pravidel 
a s přihlédnutím k potřebám míst-
ních obyvatel. Není možné postavit 
jen byty bez jakékoliv veřejné vyba-
venosti a služeb, jak se nyní děje na 
Praze 12 při Novodvorské ulici v její 
nejjižnější části.

Bez územní studie by se naše 
městská část stala terčem nájezdu 
developerských skupin bez koncep-
ce, což jako starosta rázně odmítám.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Územní studie: budoucí stanice metra D – Libuš
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI

Kontejnery budou přistaveny první stanovený den cca od 16.00 hodin.

od 14. do 16. září  ...........................Betáňská, Na Losách, Výletní, Na Močále
od 21. do 23. září  ...............Ke Kašně, Na Domovině, Mirotická, Zahrádecká
od 5. do 7. října  ..........................................K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu
od 12. do 14. října  ................................. Ke Kurtům, Drůbežářská, Ohrobecká
od 19. do 21. října  ......K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu, K Lukám, Zbudovská
od 26. do 28. října ................................ K Novému sídlišti, U Bazénu, V Rohu

Na každé uvedené stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejne-
ry. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, 
že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude 
místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme 
odkládat uložení odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností 
(nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní 
náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běž-
ných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské 
činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny ve stanovený den vždy po 
dobu 4 hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

11. září ........................................... K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká
9. října .............................Betáňská, Ke Kašně, K Novému sídlišti, Na Močále
6. listopadu .................................. Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností 
(nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní 
náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běž-
ných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské 
činnosti.
Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy 
odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hlavního města Prahy 
v ulici Generála Šišky nebo v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu hlavní město Praha, kontej-
nery přistavuje svozová společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoob-
jemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v zá-
vislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
(BIO VOK)

BIO VOK z rozpočtu hlavního města Prahy budou přistaveny ve stanove-
ný den po dobu maximálně 3 hodin. Pokud bude kontejner naplněn ješ-
tě před uplynutím stanovené doby přistavení, bude vyměněn za prázdný. 
Samozřejmostí je přítomnost obsluhy u každého kontejneru.

22. září od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00: ............................Na Močále, 
Ke Lhoteckému lesu, Na Losách, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)

6. října od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00.................K Novému sídlišti, 
K Vrtilce, Chvalšovická, Božejovická

28. října od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 ........Betáňská, Ohrobecká
Drůbežářská, Ke Kašně

3. listopadu od 13:00 do 16:00 ....................................Zahrádecká, Zátoňská
10. listopadu od 9:00 do 12:00 ........... Na Močále, U Zahrádkářské kolonie
24. listopadu od 13:00 do 16:00 ......................................Na Losách, K Vrtilce

Počet BIO VOK přiděluje jednotlivým městským částem Magistrát hl. m. 
Prahy v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu 
převládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Kontejnery na odpad 
na druhé pololetí 2018

V roce 2016 poprvé hlavní 
město Praha finančně pod-
pořilo realizace aktivit míst-
ní Agendy 21 v oblasti zdraví 
a zdravého životního stylu. 
Od tohoto roku pořádá naše 
městská část více aktivit 
v této oblasti.

V roce 2016 jsme pořádali na-
příklad program pro základní 
školy Škola chutí či klasický Den 
zdraví. V loňském roce jsme Den 
zdraví zopakovali a přidali i jeho 
variantu pro seniory. Dále se ko-
nal Kurz první pomoci pro žáky 
v základních školách a Kurz první 
pomoci pro veřejnost. 

Letos pod záštitou radního 
hlavního města Prahy Radka Lac-
ka a s finanční podporou hlav-
ního města Prahy připravujeme 
projekt Zdraví v Libuši a Písnici 
napříč generacemi. Tento projekt 
se skládá z osmi aktivit. Většina 
z nich se uskuteční na podzim.

PRO ŠKOLY

Pro žáky mateřských škol je 
připraveno měření zraku, logo-
pedická depistáž a interaktiv-
ní program Zdravý zoubek. Pro 
žáky základních škol je připra-
ven vzdělávací program Den 
pro záchranu života, který nau-
čí děti ošetřit drobná poranění 
nebo zlomeniny, zastavit krváce-
ní, resuscitovat a mnoho dalšího. 
K dispozici bude i plně vybavený 
sanitní vůz.

DEN ZDRAVÍ PRO VŠECHNY

Pro všechny generace připra-
vujeme tradiční Den zdraví, který 
je spojen s Drakiádou a bude se 
konat v sobotu 22. září od 14:00 

do 17:00 na fotbalovém hřišti 
v Písnici. Akce účastníkům nabíd-
ne řadu stanovišť: měření základ-
ních tělesných hodnot, měře-
ní tuku, zjištění množství cukru 
v krvi, měření zraku, dermato-
logické vyšetření, ukázky správ-
né ústní hygieny, první pomoci, 
prevence rakoviny prsu a jiných, 
prevence závislosti na tabáku, 
nutriční poradenství, příklady 
a ochutnávky zdravého stravo-
vání (bio produkty, fresh nápo-
je a saláty) a navíc ukázky růz-
ných sportů. Nebude chybět ani 
malá odměna pro účastníky Stez-
ky zdraví.

PRO SENIORY

Na závěr podzimu plánujeme 
i speciální Den zdraví pro seniory 
spojený s měřením zraku, více in-
formací bude uveřejněno v časo-
pisu U nás na podzim. Chystáme 
i kurzy první pomoci. Odborníci 
naučí a s účastníky procvičí mo-
derní interaktivní formou s důra-
zem na praktický nácvik, jak se 
zachovat v těžkých životních si-
tuacích, jak poskytnout účinně 
a včasně první pomoc. Součás-
tí kurzu je nácvik neodkladné re-
suscitace na resuscitačních mo-
delech, včetně nácviku použití 
automatického externího defibri-
látoru. Každý účastník obdrží cer-
tifikát o absolvování kurzu. Kurzy 
jsou realizovány pro občany MČ 
Praha-Libuš zdarma, celkem bu-
dou dva, vždy pro 20 účastníků. 
Přesné termíny a možnost rezer-
vace budou uveřejněny v zářijo-
vém čísle časopisu U nás.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš 

a Písnice, Místní Agenda 21

Zdraví v Libuši 
a Písnici napříč  
generacemi
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Vážení spoluobčané, ráda 
bych vás dnes informovala 
o nabídce sociálních a zdra-
votních služeb organizací Me-
dicon-pronatal, Pohoda, Život 
90 a České ILCO.

MEDICON-PRONATAL

Zdravotní a sociální péče o onko-
logicky nemocné, domácí péče, ná-
sledná péče.

V Praze: 
Zdravotní péče následná po pro-
puštění z nemocnice je plně hraze-
na pojišťovnou. Péče je poskytová-
na 24 hodin 7 dní v týdnu odborným 
zdravotnickým personálem se 
vstřícným přístupem. Domácí péči 
navrhuje praktický lékař či ošetřu-
jící lékař při ukončení hospitaliza-
ce. Veškeré další zdravotní úkony 
je možno provádět doma u paci-
enta (odběry krve, tlak, injekce, in-
fuze, převazy, plicní ventilace, péče 
o stomie, stravovací služby atd.).
Kontakty: 
Mgr. Gabriela Dančová – vrchní sest-
ra, Gabriela.dancova@mediconas.cz
724 077 649, 261 006 392
Poliklinika Budějovická, pracoviště Pa-
covská, Praha 4, Pacovská 31, 140 00
www.vasezdravotnipece.cz

Ve Volyni a Vimperku: 
Zdravotní i sociální služby, doléče-
ní a rehabilitace, rekondiční poby-
ty, krátkodobé odlehčovací pobyty, 
služby pro nemocné v terminálním 
stádiu. Zdravotní služby hrazeny 
pojišťovnou, lékařská péče 24 ho-
din, laskavý personál. Ubytování ve 
dvou a třílůžkových pokojích, reha-

bilitace, nácvik chůze, individuál-
ní plány, hygiena i na lůžku denně 
a 1x týdně v koupelně, domácí stra-
va i diety, možnost nadstandardní-
ho pokoje. Cílem péče je návrat do 
domácího prostředí. U nevyléčitel-
ně nemocných zajištění důstojných 
podmínek v závěrečné fázi života.
Léčebny ve Volyni a Vimperku jsou 
využívány i lidmi z Prahy, často 
mají v okolí své víkendové domy.
Kontakty:
Volyně – Mgr. Dana Hejduková, 
hejdukova@volynskalecebna.cz
602 366 130, 383 372 864
info@volynskalecebna.cz
Vimperk – 388 400 100
info@nemocnicevimperk.cz

ŽIVOT 90

Tuto organizaci mnozí znáte, hlav-
ně ti z vás, kteří se účastní Veletr-
hu sociálních služeb v Modřanech. 
Jejich vystoupení břišních tanečnic 
jsou velmi oblíbená.
Život 90 ale nabízí mnohem více 
služeb než jen volnočasové aktivi-
ty seniorů. Jsou to Senior telefon – 
poradenství non stop, odlehčovací 
služby, půjčovna pomůcek, asis-
tenti, rozvoz jídel, domácí psychia-
trická sestra, vzdělávání apod.
Dnes bych vám ráda představila 
i jejich službu „Tísňová péče Živo-
ta 90 SOS tlačítko a nonstop po-
moc v krizových situacích“. Jed-
ná se o možnost, jak být spojen 
se světem 24 hodin denně, přes-
tože třeba nemůžete sami někam 
dojít. Za přijatelné ceny vám po-
skytnou a nainstalují doma pří-
stroj, který je stále napojen na 
centrálu a v případě potřeby je na 

dispečinku stále někdo, kdo poradí 
a pomůže nebo v případě potřeby 
zavolá záchranku. Stiskem tlačít-
ka, které u sebe uživatel nosí, se 
v případě nouze spojí s nonstop 
dispečinkem.
Informace o službě a cenách  
(případně o sponzoringu) na:
222 333 546, ve všední dny 8–16 hod, 
e-mail: tisnovapece@zivot90.cz.

POHODA

Společnost pro normální plnohod-
notný život lidí s mentálním posti-
žením.
Tato společnost zajišťuje sociální 
služby a zaměstnání pro dospělé 
lidi (19–65) s mentálním a kombi-
novaným postižením.
Služby: stacionář, chráněné byd-
lení, asistence, vzdělávání, poho-
dová dílna (www.jsemvpohode.cz 
– koupí výrobku podpoříte), dobro-
volnictví, poradenství, odlehčovací 
služby poskytované u klientů doma 
a kavárna Bílá vrána Ve Smečkách, 
www.kavarnabilavrana.cz.
Kontakt:
296 202 022, 777 913 483
Roškotova 1737/6, Praha 4

ČESKÉ ILCO

Společnost lidí s onemocněním 
střev, dobrovolné sdružení sto-
miků. Kluby, které sdružují tak-
to postižené, poskytují poraden-
ství jak samotnému pacientovi, 
tak rodině, informují o pomůc-
kách, o stravě a nutném stravo-
vacím režimu, pořádají přednášky 
jak pro pacienty, tak pro odborný 
personál.

Den otevřených dveří: 12. listopadu 
2018 od 13 do 17 hodin.
Adresa informačního centra:
Praha 2, Polská 15.
tel.: 777 431 953
e-mail: predseda@ilco.cz
www.ilco.cz
ceske.ilco@centrum.cz

Připravila Zuzana Vránová, DiS., 
koordinátorka pomoci  

ÚMČ Praha-Libuš

Sociální a zdravotní služby

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana  
Vránová, DiS.
koordinatorpomoci 

@praha-libus.cz
K Lukám 664,  

142 00 Praha 4 – Libuš
Tel.: 604 740 696

Sociální  pomoc  
– kontakty
Koordinátorku sociální 

pomoci MČ Praha-Libuš je 
možné kontaktovat písemně, 
po e-mailu nebo telefonicky.

Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Současný název libušské ulice (viz 1. tajenka) se pojí se středočeskou 
obcí ležící jihovýchodně od Prahy. Před rokem 1968 nesla dva názvy, pro-
tože byla rozdělena Libušskou ulicí. Západní část (viz 2. tajenka) byla po-
jmenována podle historické osobnosti žijící na přelomu XIII. a XIV. století, 
zatímco východní byla věnována Josefu (viz 3. tajenka) (1880−1949), jenž 
byl spoluzakladatel nechvalně známé politické strany.

Lušťovka uličnice 22+23

Druhá tajenka skrývá název písnické ulice, jež do roku 1974 nesla pojme-
nování (viz 2. tajenka). Současný název (viz 1. tajenka) se pravděpodobně 
vztahuje k jedné obci (podle názvů okolních ulic), která leží v okrese Tá-
bor. První zmínka o této obci je již z roku 1398 a z místních pamětihod-
ností stojí za zmínku snad pouze kaplička na návsi a v čp. 15 sýpka se 
studnou.

1 2 3 4 5 6 7
Dětská básnička a
Plody dubu b
Slovensky kapsa c
Malý kůň d
Jihomoravské město e
Jeseteří vajíčka f
Odborné posouzení g
Křestní jméno (28. 9.) h
Vzdávat dík i
Český básník (1922−1989) j

h6 e1 f5 i5 i2 g4 a1 d4

Řešení společně s fotografiemi ulic najdete na zadní straně obálky.

Připravil Martin Zikeš

1 2 3 4 5
Druh loveckých psů a
Zkráceně žvanění b
Kdosi c
Portugalské souostroví v Atlantiku d
Dolina mezi kopci e
Kropicí nádoba f
Vajíčka vší g
Pachatel h
Sůl kyseliny octové i
Cenné papíry j
Malý školák k

b1 a5 k1 h5 d3 f5 a3

g1 j1 c3 f4 i5 c5 h1 i4
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Vážení čtenáři, v letošním 
dubnovém čísle pro vás při-
pravila koordinátorka soci-
ální pomoci v MČ Praha-Li-
buš Zuzana Vránová přehled 
organizací poskytujících 
zvýhodněné dopravní služby 
pro seniory, hendikepované 
a nemocné občany. Na ten-
to přehled zaznamenala au-
torka řadu reakcí, proto jej 
nyní pro vás zaktualizovala 
a rozšířila.

HANDICAP TRANSPORT  
(POPELÁŘ, S. R. O., ROPID)

www.handicap-transport.cz

Kontakt: Dispečink – objed-
návky: pondělí až čtvrtek 7:00–
16:00 hod., pátek 7:00–15:00 
hod. (pouze v naléhavých pří-
padech nonstop), 602 267 040, 
e-mail: autodoprava.popelar@
centrum.cz, formulář: http://
handicap-transport.cz/objed-
navky/, přičemž je nutné nahlá-
sit přesné údaje o požadované 
cestě a zda je potřeba pomoc 
asistenta. Objednávky pro-
střednictvím webu a emailu je 
možno považovat za přijaté až 
po jejich zpětném potvrzení do-
pravcem.

Adresa: Karlínské náměstí 
59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Provoz služby je zajišťován 
mikrobusy se speciální úpravou 
pro přepravu vozíků pro invali-
dy se zvedací plošinou. Služba 
je určena pro držitele průkazů 
ZTP a ZTP/P. Cena se vztahuje 
vždy na jednotlivou jízdu pro 
jednu osobu. Jízdné platí každá 
osoba ve vozidle.

Ceny pro dopravu na území 
hl. m, Prahy a obcí v prvním ta-
rifním pásmu:
– 32 Kč přepravující se na úze-

mí hl. m. Prahy
– 32 Kč přepravující se v 1. tari-

fním pásmu
– 40 Kč přepravující se na úze-

mí Prahy i prvního tarifního 
pásma dohromady

– 16 Kč přeprava dítěte od 6 do 
15 let na území Prahy a v prv-
ním tarifním pásmu

– 20 Kč přeprava dítěte od 6 do 
15 let na území Prahy i první-
ho tarifního pásma dohroma-
dy, zdarma přeprava dítěte do 
6 let 

– 16 Kč zavazadla rozměrů vět-
ších než 25 x 45 x 70 cm a pes 
bez asistenčního průkazu

– Od 1. 1. 2012 je připočítávána 
nástupní sazba 10 Kč ke každé 

jízdě. Cena je stanovena pro 
jednotlivce (držitele průkazu 
ZTP, ZTP/P) a jeho asistenta.

– 8 Kč/km – přepravující se 
mimo území hl. m. Prahy 
a obcí v prvním tarifním pás-
mu
Cena pro organizace a skupi-

ny na území ČR:
Cena je stanovena za celé vo-

zidlo, nikoli za počet přepravo-
vaných osob.
– 13 Kč/km – přepravující se 

mimo území hl. m. Prahy 
a obcí v prvním tarifním pás-
mu

Cena pro dopravu mimo úze-
mí ČR:

Cena je stanovena za celé vo-
zidlo, nikoli za počet přepravo-
vaných osob.
– 20 Kč/km – přepravující se 

mimo území ČR (Připočítá-
vají se náklady s cestou spo-
jené – dálniční poplatky atd. 
V případě, že řidič zůstává na 
místě s vozem, cena se navy-
šuje o ubytování a stravu ři-
diče.)

SENIOR DOPRAVA

Je určena pro seniory, osoby 
se zdravotním postižením (i na 
invalidním vozíku) především 
k návštěvám lékaře, úřadu, po-
řízení nákupu… Senior dopra-
va pro vás jezdí každý pracovní 
den od 7.00 do 15.00 hodin.

Objednávky: Každý pracov-
ní den od 8.00 do 16.00 na tel. 
čísle: 777 704 248. Pro velký zá-
jem si dopravu objednávejte 
s předstihem. Zrušení pláno-
vané cesty musí být nahlášeno 
do 16.00 hodin předcházejícího 
dne. Senior dopravu lze objed-
nat i k jízdě mimo Prahu (cha-
ta, lázně apod.), vždy však s do-
statečným předstihem. Cenové 
ujednání platné od 1. 2. 2015. 
Přistavení vozidla: klienti Prahy 
14 platí 30 Kč. Přistavení vozidla 
− ostatní MČ Prahy platí 45 Kč. 
Cena přepravy (počítaná z mís-
ta vyjetí vozu) 15 Kč/km. Čekací 
doba 30 Kč za každých započa-
tých 15 minut.

SOCIETA, O. P. S.

www.societa.cz

Kontakt: Malešická 655/59c, 
Praha 10 – Malešice

Dispečink s nepřetržitou 
službou: objednávání přepra-
vy: 6–21 hod., urgentní přepra-

va: 21–6 hod., tel.: 778 007 858, 
SMS brána pro neslyšící: 778 
007 858, e-mail: dispecink@so-
cieta.cz

Přeprava osob zdravotně 
postižených, držitelů průka-
zek TP, ZTP a ZTP/P, seniorů 
a osob imobilních. Societa, o. 
p. s., poskytuje v rámci Praž-
ské integrované dopravy pře-
pravu pro držitele průkazu 
ZTP nebo ZTP/P s trvalým by-
dlištěm v Praze za účelem ná-
vštěvy zdravotnických zařízení 
a úřadů. Z důvodu kapacity je 
nutné objednat si přepravu co 
nejdříve dopředu.

Ve společnosti se používa-
jí dva ceníky – levější (dotova-
ný) Ropid a dražší (nedotovaný) 
Societa.

Ceník Ropid:
– nástupní taxa pro každou 

přepravovanou osobu (i do-
provod): 10 Kč

– za jednotlivou jízdu po území 
hl. m. Prahy: 32 Kč, dítě 6–15 
let 16 Kč

– za jednotlivou jízdu po vy-
braném území Středočeské-
ho kraje: 32 Kč, dítě 6–15 let 
16 Kč

– za jednotlivou jízdu po obou 
územích: 40 Kč, dítě 6–15 let 
20 Kč

– děti do 6 let věku se přepra-
vují zdarma

– doprovod při převozu ZTP 
i ZTP/P platí stejnou cenu 
jako držitel průkazky

– všichni klienti musí mít prů-
kaz ZTP nebo ZTP/P

– další podmínkou je trvalé by-
dliště na území hl. m. Prahy 
nebo v 1. tarifním pásmu

– kompletní ceník a podmín-
ky naleznete na http://www.
societa.cz/cenik nebo na 
https://ropid.cz/prakticke-
-informace/bezbarierove-s-
-pid/?tab=2
Ceník Societa: 
Cena za přepravu osob spo-

lečnosti Societa, o. p. s., je 
smluvní.

http://www.societa.cz/cenik

FARNÍ CHARITA PRAHA 4

U Modré školy 1, Praha 4 
(KCMT)

Cena: Doprava autem bez do-
provodu 16 Kč/km + 30 Kč za 
přistavení. Doprava s doprovo-
dem 5 Kč/km + 120 Kč za os. 
asistenci.

Kontakt: 272 941 972, 
737 948 638

PŮJČOVNA 3P PRAHA, Z. S.  
(dříve Centrum pro zdravotně 
postižené Praha)

www.kpss5.cz/kategorie/ 
22-preprava-osob

Stanoviště aut a kontakty pro 
objednání přepravy:
– Wuchterlova 11, Praha 6: ři-

dič Miroslav Bošek, tel.: 736 
509 864, řidič Lubomír Kůst-
ka, tel.: 724 654 007, řidič Du-
šan Rázga, tel.: 724 654 090

– Úlibická 547, Praha 19 – Kbe-
ly: řidič Jan Vencl, tel.: 724 
654 089
Přeprava osob a dovoz po-

můcek. Přeprava pro seniory 
a osoby se zdravotním posti-
žením není vázána na průkaz 
mimořádných výhod; mohou 
ji tedy využít všichni senioři 
a občané se zdravotním posti-
žením. Od poloviny ledna 2013 
má organizace k dispozici vět-
ší auto VW Caddy Maxi, urče-
né pro přepravu osob na vozíku 
(bez přesedání na sedadlo spo-
lujezdce).
– 15 Kč/km, při delších jízdách 

(nad 50 km) je cena 12 Kč/km
– Čekací doba: 2 Kč za minutu, 

prvních 20 minut není účto-
váno

– Ujeté kilometry se počítají 
při výjezdu ze stanovišť au-
tomobilů Půjčovny 3P. Při ob-
jednávce služby volte stano-
viště, které je pro vás blíž, 
a zároveň se předběžně infor-
mujte na cenu jízdného.

HEWER, Z. S.

www.osobniasistent.cz/auto-
doprava-v-praze

Kontakt: Černokostelec-
ká 2020/20, 100 00 Praha 10 
– Strašnice, tel.: 216 216 444, 
e-mail: auto@pecovatel.cz

Pro seniory a všechny zdra-
votně znevýhodněné osoby 
nabízí automobilovou přepra-
vu s dopomocí. Tato je určena 
pro všechny bez rozdílu věku. 
Hewer má speciálně upravené 
vozy pro převoz osob se zdra-
votním znevýhodněním. Pra-
covníci společnosti ochotně 
vyjdou vstříc vašim potřebám 
a pomohou nejen při nástupu 
a výstupu, ale i během samot-
né přepravy.

Cena jízdy:
– Nástupní taxa: 29 Kč + 10 Kč/

km (minimálně však 49 Kč, 
100 m = 1 Kč). Čekací doba: do 

Přeprava seniorů, hendikepovaných a nemocných 
– aktualizovaný a rozšířený přehled
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10 minut zdarma, nad 10 mi-
nut je účtována sazba 3 Kč za 
min. Asistent klienta: zdarma.

– Každá další doprovodná oso-
ba: 50 Kč

– Jedna dopomoc od 2. zamče-
ných dveří: 20 Kč

– Zrušení jízdy v den uskuteč-
nění: 150 Kč 

– Placené parkování v rámci jíz-
dy: hradí klient
Z důvodu kapacity je nutné 

objednat si dopravu v dostateč-
ném předstihu.

BORŮVKA PRAHA, O. P. S.

www.boruvkapraha.cz/nase-
-projekty/doprava

Kontakt: V Pevnosti 4, Praha 
2, Jakub Pešina, František Hav-
lín, tel.: 241 083 220, e-mail: do-
prava@boruvkapraha.cz

Doprava speciálně upravenými 
mikrobusy. Služby jsou nabízeny: 
dětem Jedličkova ústavu, absol-
ventům Jedličkova ústavu – do-
cházka do běžných středních 
a vysokých škol, podporovaných 
zaměstnání, klientům Speciálně 
pedagogického centra Jedličko-
va ústavu navštěvujícím běžné 
střední a vysoké školy v Praze, 
všem dětem a mládeži s hendi-
kepem, neziskovým a dalším or-
ganizacím dle potřeby.

Pravidelné jízdy: jízdy klientů 
se ZP, které dopravujeme pra-
videlně do běžných základních, 
středních a vysokých škol a JÚŠ 
– 7 Kč/km maximálně do výše 
1300 Kč

Jízdy pro volný čas na území 
Prahy:

– Jednotlivci se ZP, absolven-
ti Jedličkova ústavu, orga-
nizace Centra Vyšehrad – 
10 Kč/km

– Ostatní držitelé průkazu ZP, 
ZTP, ZTP/P, DD, Stacionáře, 
ÚSP – 12 Kč/km

Dálkové jízdy, které přesahují 
území Prahy: 6 Kč/km

SENIOR DOPRAVA

www.cckp9.cz/senior-doprava

Kontakt: Pavel Topol, tel: 777 
704 248, 281 863 421, každý pra-
covní den od 8:00 do 16:00 hod.

Senior dopravu poskytuje 
Oblastní spolek ČČK Praha 9 od 
1. 12. 2009. Služba je poskytová-
na seniorům, osobám se zdra-
votním postižením (např. na vo-
zíku či s asistenčním psem).

Provozovatel: Oblastní spo-
lek ČČK Praha 9, Bří. Venclíků 
1070/2

Adresa sídla: Kpt. Stránského 
996/2, 198 00 Praha 9 – Černý 
Most II

Ceny platné od 1. 2. 2015:
– Přistavení vozidla + asisten-

ce, klienti Prahy 14: 30 Kč
– Přistavení vozidla + asisten-

ce, klienti ostatních MČ Pra-
hy: 45 Kč

– Cena přepravy (počítaná 
z místa vyjetí vozu): 15 Kč/km

– Čekací doba 30 Kč za každých 
započatých 15 minut
Pro velký zájem si dopravu 

objednávejte s předstihem.
Zrušení plánované cesty musí 

být nahlášeno do 16.00 hodin 
předcházejícího dne.

Dopravu lze objednat i k jíz-
dě mimo Prahu (chata, lázně 
apod.), vždy však s dostateč-
ným předstihem.

HELPDRIVER – BEZBARIÉROVÁ 
PŘEPRAVA OSOB

www.helpdriver.cz

Kontakt: Martin Břoušek, Zen-
grova 8, 160 00 Praha 6 – Dejvi-
ce, tel.: 720 297 731, helpdriver@
email.cz, objednávací formulář: 
http://helpdriver.cz/cz/kon-
takt/#ca6

Kde jezdí: Praha + Praha-vý-
chod. Vůz Opel Movano vyba-
vený elektrohydraulickou plo-
šinou a kotvicím systémem pro 
uchycení invalidních vozíků. 
Různé možnosti uspořádání in-
teriéru vozu.

Ceník platný pro jednorázo-
vou jízdu (ceny včetně DPH):
– Cena za 1 km jízdy: 18 Kč, ná-

stupní sazba za osobu: 50 Kč, 
prvních 15 minut čekání zdar-
ma. Další čekání: 4 Kč / min.

– Ceník platný pro pravidelnou 
jízdu (min. 2 x týdně):

– Cena za 1 km jízdy: 16 Kč, ná-
stupní sazba za osobu: 30 Kč, 
prvních 15 minut čekání zdar-
ma. Další čekání: 3 Kč / min.

– Asistenční pes cestuje zdar-
ma. Pes, který není asistenč-
ní, cestuje za 50 Kč/jízda.

– Přeprava zavazadel je zpo-
platněna, pokud jde o zava-
zadlo o rozměru 80 x 40 x 40 
cm a větší. Cena 50 Kč/jízda. 
Za zavazadlo se nepovažuje 
ortopedický vozík, invalidní 
vozík nebo obdobná technic-
ká pomůcka. Ceny za km jsou 
uvedeny za celý vůz.
Individuální a smluvní ceny: 

Organizace pečující o seniory 
a heandikepované a pravidel-
ní zákazníci si dohodnou s pro-
vozovatelem služby Helpdriver 
smluvní ceny, a to na základě 
ústní nebo písemné smlouvy. 
Smluvní cenu si lze také dohod-
nout při cestě nad 100 km trasy.

Cesty mimo území České re-
publiky: Cena za 1 km jízdy: 20 
Kč. Při cestách mimo území 

České republiky budou k ceně 
připočítány náklady spojené 
s užíváním cest v zahraničí (dál-
niční poplatky a jiné). Pokud 
bude požadováno, aby řidič zů-
stal na místě i s vozem, pak bu-
dou součástí ceny také nákla-
dy na ubytování a stravu řidiče 
a náklady na parkování vozu.

MODRÝ ANDĚL

www.modryandel.cz/pro-
klienty/o-nas/nase-projekty/
ztp-a-ztpp

Kontakt: Cukrovarská 33, 196 
00 Praha 9, tel.: 737 222 333, 
online@modryandel.cz

Ceny: Přeprava osobním vo-
zem, sleva pro držitele ZTP 
nebo ZTP/P a seniory nad 70 let 
(19 Kč/km).

Od poloviny června 2007 za-
vedla společnost Modrý anděl 
trvalé slevy pro hendikepované 
spoluobčany. Každý, kdo při re-
zervaci uvede kód ZTP a násled-
ně se řidiči taxi prokáže průka-
zem ZTP nebo ZTP/P, jezdí se 
stříbrnou slevou, při které je 
cena přepravy osobním vozem 
19 Kč/km. Pro hendikepované 
občany, kteří mají asistenčního 
psa nebo invalidní vozík, pla-
tí stále cena 19 Kč/km, i když si 
vyžádají přepravu zvířete nebo 
kombi. Zvýhodněná cena (stří-
brná sleva) platí i pro seniory 
starší 70 let včetně. Stačí jen 
uvést slevový kód: 70 při rezer-
vaci, a poté se řidiči prokázat 
dokladem, kde je uvedena in-
formace o věku. Řidiči vám bu-
dou asistovat s nástupem a vý-
stupem, v případě zájmu vás 
doprovodí až do domu či k léka-
ři a pomohou vám se zavazadly.

AVZ SERVIS, S. R. O.

www.avzservis.cz/produkty-
-doprava-detail-18

Kontakt: tel.: 737 342 974, 800 
700 085

Poskytuje přepravu pomo-
cí schodolezu: z bytu do vozi-
dla a z vozidla do místnosti v cí-
lovém objektu a případně zpět, 
pouze po schodech z přízemí do 
patra a naopak. Poskytuje pře-
pravu osobním vozidlem, klient 
přesedá na sedadlo automobilu.

Ceny:
– 16 Kč za 1 km – počítá se od 

výjezdu z provozovny, tj. Pod 
Hliništěm 326/14, 182 00 Pra-
ha – Kobylisy.

– Za čekání účtují 3 Kč za 1 mi-
nutu, prvních 15 minut posky-
tují zdarma.

– Za jízdu pomocí schodolezu 
účtují 100 Kč za každé patro.

– Za dopravu mimo Prahu 
(vzdálenost nad 40 km) účtují 
13 Kč za 1 km.

– Případné poplatky spojené 
s vjezdem vozidla do areálu 
nebo parkováním hradí klient.

ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
V PRAZE 4

www.uss4.cz/o-nas/nabidka-
dopravnich-sluzeb

Kontakt: Podolská 208/31, 147 
00 Praha 4, Milan Hladík, tel.: 
241 434 160, 605 241 560, e-mail: 
do@uss4.cz

Nabízí přepravu osobním vo-
zidlem Citroen Berlingo se spe-
ciální úpravou pro vozíčkáře, 
pro zdravotně hendikepova-
né uživatele sociálních služeb 
a další občany, po Praze.

Objednávky přeprav přijímají:
– vedoucí okrsků pečovatelské 

služby – tel.: viz Okrsky pe-
čovatelské služby

– vedoucí denního stacionáře – 
tel.: 244 462 523

– vedoucí domu seniorů OZ Jí-
lovská – tel.: 244 471 287

– vedoucí autodopravy – tel.: 
241 434 160 (linka 260), mobil 
605 241 560
Služba je poskytována pouze 

v případě volné kapacity.
– Citroen Berlingo v úpravě pro 

vozíčkáře: 22 Kč/km. Ve výji-
mečných případech lze pou-
žít toto vozidlo i pro žadate-
le, který nepožaduje použití 
úpravy pro vozíčkáře, a to za 
sazbu jako u ostatních vozi-
del.

– Ostatní vozidla s řidičem: 19 
Kč/km (pro uživatele sociál-
ních služeb ÚSS 4)

– Ostatní vozidla s řidičem: 21 
Kč/km (pro ostatní zákazníky)

– Čekací doba: 10 Kč/za kaž-
dých započatých 15 minut če-
kání. Tato úhrada se účtuje až 
po uplynutí 30 minut čekání.
Počítají se a účtují se také 

přístavné km. V případě marné 
jízdy nutno uhradit cestu tam 
a zpět.

POHODA TRANSPORT, S. R. O.

www.pohodatransport.cz

Kontakt: Družstevní 951, 253 
01 Hostivice

Objednávejte prosím 3–4 dny 
předem. Objednávky přijímají 
pondělí – pátek 7:00–17:00 hod. 
tel.: 774 888 085, e-mail: info@
pohodatransport.cz

Přeprava seniorů, vozíčkářů, 
dalších osob s hendikepem, ro-
dičů s dětmi, skupin. K dispozici 
je i vlastní invalidní křeslo. Na-
bízí vynášení a snášení do a ze 
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schodů včetně zavazadel, po-
moc při nasedání z invalidního 
vozíku na sedačku do auta a na-
opak, překládání ležícího klien-
ta z domácího lůžka na mobilní 
přepravní lůžko, přenesení leží-
cího klienta v transportní pla-
chtě, doprovod na vyšetření, při 
oblékání, na toaletě, v jednání 
s lékařem, podporu při nastu-
pování a vystupování z vozu.

Osobní vozidlo bez výbavy:
– Cena za 1 km Praha: 16 Kč
– Nástupní sazba Praha: do 5 

km 20 Kč, do 10 km 40 Kč, do 
15 km 80 Kč

– Cena za 1 km Středočeský 
kraj: 8 Kč

– Nástupní sazba Středočeský 
kraj: do 5 km 10 Kč, do 10 km 
20 Kč, do 15 km 30 Kč

– Čekací sazba – u lékaře 30 
min. zdarma, každých dalších 
započatých 30 min. 60 Kč

– Doprovod – každých započa-
tých 30 min. 80 Kč
Přeprava 2 vozíčkářů + 3 oso-

by doprovod nebo 1 ležícího + 
až 2 osoby doprovod:
– Cena za 1 km Praha: 22 Kč
– Nástupní sazba Praha: do 15 

km 150 Kč, do 30 km 250 Kč, 
do 45 km 450 Kč

– Cena za 1 km Středočeský 
kraj: 15 Kč

– Nástupní sazba Středočeský 
kraj: do 15 km 80 Kč, do 30 km 
150 Kč, do 45 km 300 Kč

– Čekací sazba – u lékaře 30 
min. zdarma, každých dalších 
započatých 30 min. 80 Kč

– Doprovod – každých započa-
tých 30 min. 100 Kč
Sazba za 1 km – nižší sazba 

platí pro cestu tam i zpět.
Možnost přepravy asistenční-

ho psa − cena 100 Kč.

VEGA TOUR, S. R. O.

www.vegatour.cz/doprava_
vozickaru

Dopravce v oblasti zájezdové 
dopravy v Evropě od roku 2014 
nabízí k pronájmu nový zájez-
dový autobus Mercedes-Benz 
s plošinou pro vozíčkáře, ve 
kterém lze přepravovat skupiny 
až 9 osob na invalidním vozíku 
(včetně osob na elektrickém vo-
zíku). Autobus je vybaven zdvi-
hací plošinou pro invalidní vo-
zík a speciálními pásy pro jeho 
upevnění.

Cena se vypočítá na základě 
poptávky zákazníka, dle počtu 
osob, termínu a trasy cesty.

Kontakt: Obchodní areál Ví-
deňská, Vídeňská 142, 148 00 
Praha 4, tel.: 242 447 208, sa-
les@vegatour.cz

PORTAGE

www.portage.cz/cz-preprava-
vozickaru

Nonstop dispečink: tel.: od 8 
do 17 hod. 776 890 094, od 17 do 
8 hod. 777 89 00 94, e-mail: re-
zervace@portage.cz

Individuální smluvní doprava 
ZTP a ZTP/P. Při závazné rezer-
vaci předem nabízí nižší cenu.
– osobní auto nebo mikrobus 

pro vozíčkáře: bez rezerva-
ce 25 Kč/km, s rezervací 3−7 
dní 22 Kč/km, s rezervací nad 
7 dní 20 Kč/km

– minimální sazba na jedné za-
kázce/jízdě je 250 Kč

– sazba za čekání pro ZTP/P 20 
min. zdarma

– sazba za čekání nad 20 minut: 
hodinová sazba za 1 hod. a více 
200 Kč/hod., minutová sazba 
za 1 min. a více 5 Kč/min.

– zákazníkům se ZTP a ZTP/P 
a humánním cílem cesty (ná-
vštěva rodiče v DD, jízda do 
nemocnic a sanatorií) zpracu-
jí individuální kalkulaci. Uve-
dené ceny jsou bez DPH.

ORTOTECHNIKA, A. S.,  
JAMI – ORTOPEDICKÉ 
POMŮCKY

www.protetika.cz/pages/
doprava

Přeprava po Praze i celé ČR 
pouze do všech zdravotnických 
zařízení, lázní a ústavů, jako sani-
ta, na základě příkazu k převozu, 
který vydá praktický nebo ošet-
řující lékař. Mikrobus s plošinou.

Cena závisí na konkrétní zdra-
votní pojišťovně klienta, do-
pravce zajišťuje i doprovod.

Kontakt: Jana Zajíce 12, Pra-
ha 7, tel.: 220 571 565, 233 372 
187 v pracovních dnech, e-mail: 
protetika@protetika.cz

POLOVINA NEBE, O. P. S.

www.polovinanebe.cz/nase-
sluzby/ostatni-sluzby/
bezbarierova-doprava

Doprava zejména pro osoby 
s pohybovým omezením. Bezba-
riérový automobil pro 4 osoby 
(možnost umístění 1 elektrické-
ho vozíku). Přeprava převážně po 
Praze a okolí (možnost i po celé 
ČR). Možnost objednání asistence 
a zapůjčení mechanického vozíku.

Cena: standardně 30 Kč/km, 
individuální cena dle konkrétní 
poptávky.

Kontakt: Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: 
725 516 333, e-mail: info@polo-
vinanebe.cz

VOJTĚCH PAIK – 
VOZIMEVOZICKARE.CZ

www.vozimevozickare.cz

Kontakt: Vojtěch Paik: tel: 
608 840 614, Aleš Paik: tel.: 775 
129 562, e-mail: info@vozime-
vozickare.cz

Přeprava vozíčkářů a proná-
jem bezbariérových mikrobusů.

Ceny:
– od 600 Kč (0−10 km: 600 Kč, 

10−20 km: 800 Kč, 20−30 km: 
1 000 Kč)

– bez nástupní sazby, čekání do 
20 minut zdarma, poté 3 Kč/
min.

– cena za celý vůz: 2 osoby = 1 
cena

Pronájem mikrobusu: 
– od 1000 Kč/den
– 300 km/den zdarma
– přistavení a odvoz vozidla 

v Praze zdarma

ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČR – 
DOPRAVA NEMOCNÝCH

www.ascr.cz/sluzby/doprava-
nemocnych

Kontakt: operační středisko 
ZS ASČR PZ – tel.: 14 444 nebo 
14 333, U Včely 1442, 156 00 Pra-
ha 5 – Zbraslav

Na území Prahy a na území 
Středočeského kraje provozu-
je dopravu raněných, nemoc-
ných a rodiček. Rovněž zajišťuje 
přepravu pacientů do ostatních 
částí České republiky.

Realizace transportu je za-
jištěna na základě Příkazu ke 
zdravotnímu transportu, který 
vystavuje ošetřující lékař zdra-
votnického zařízení. Tyto trans-
porty jsou propláceny zdravot-
ními pojišťovnami.

Sanitní vůz si lze objed-
nat i jako samoplátce. K dis-
pozici má 30 moderních sanit-
ních vozů VW Transporter, Ford 
Transit a Renault, které jsou 
nadstandardně vybaveny DVD 
přehrávači, je možno pouštět 
reprodukovanou hudbu na přá-
ní pacienta, je zajištěn pitný re-
žim. Dětské autosedačky pro 
malé pacienty jsou samozřej-
mostí.

Doprava na základě příkazu 
k transportu vystaveného ošet-
řujícím lékařem: zdarma

Ceník pro samoplátce:
– kilometrovné – tam i zpět – 1 

řidič: 25 Kč/km
– kilometrovné – tam i zpět – 2 

řidiči: 27 Kč/km
– čekací doba na pacienta: 150 

Kč / 0,5 hod.

PRAGOMEDIKA, S. R. O.

www.pragomedika.cz/ 
prevozy-pacientu

Převozy pacientů. Společnost 
Pragomedika, s. r. o., provozu-
je dopravní zdravotnickou služ-
bu. Zajišťuje dopravu raněných 
a nemocných na základě Příkazu 
k transportu vystaveného ošet-
řujícím lékařem nebo zdravotnic-
kým zařízením. Tato služba je plně 
hrazena zdravotní pojišťovnou 
(přijímá pojištěnce všech zdravot-
ních pojišťoven), nebo si ji můžete 
objednat jako samoplátce.

Doprava na základě Příkazu 
k transportu vystaveného ošet-
řujícím lékařem: zdarma

Kontakt: nepřetržitý dispe-
čink: 272 700 727, e-mail: info@
pragomedika.cz, Ke Kašně 
100/4, 142 00 Praha 4 – Písnice

NESSAN – PŘEVOZY 
NEMOCNÝCH

www.nessan.cz

Převoz pacientů do a ze zdra-
votnických zařízení, lázní apod.

Doprava na základě Příkazu 
k transportu vystaveného ošet-
řujícím lékařem: zdarma

Ceník pro samoplátce:
– 1 km ujetý s pacientem: 30 Kč 

(minimálně 200 Kč za jeden 
převoz)

– 1 km ujetý s doprovodem pa-
cienta: 5 Kč
Kontakt: Holíkova 462, 254 01 

Jílové u Prahy, tel.: 241 951 212

ACROMION, SPOL. S R. O.

Služba 24 hod denně, též in-
fekční převozy. Nad Opatovem 
2140/2, Praha 4. Tel. 272 917 557, 
608 726 482

AMBULANCE MEDITRANS,  
S. R. O.

www.ambulance-meditrans.cz

Kontakt: Mikuleckého 1310, 
Praha 4 – Braník, 12412 – dispe-
čink, 244 471 072

HUBÁLEK JAKUB

www.sosan.cz

Soukromá sanita Sosan, so-
san@sosan.cz, Kosmická 752/31, 
Praha 11 − Háje, 608 437 355

Zdroj: http://svaztp.cz/info-
pro-ozp/doprava-pro-osoby-se-
zdravotnim-postizenim-v-praze/

Zpracovala Zuzana Vránová, 
DiS., koordinátorka pomoci  

ÚMČ Praha-Libuš
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Petr Ryska stojí už pátým ro-
kem za projektem Praha Ne-
známá, který učí lidi poznávat 
město jinýma očima.

„Slavné vily v Bubenči – Baba – 
Jánský vršek aneb Úvozem do praž-
ské Itálie – Romantická Malá Strana 
– Vilové Podolí – Záběhlice v pro-
měnách času – Zelená liška – Na 
Slatinách, chudinská kolonie,“ to 
je jen namátkový výběr komento-
vaných vycházek, které na svých 
stránkách nabízí projekt Praha Ne-
známá. V roce 2013 ho založil Petr 
Ryska. Nejprve začal psát blog o ne-
známých zákoutích našeho hlavní-
ho města, dva roky nato uspořádal 
první vycházku do Nového Svě-
ta a dnes spolu s dalšími asi deseti 
průvodci organizuje několik desítek 
vycházek do měsíce. Složení prohlí-
dek se v čase mění a neustále při-
bývají nové tak, aby zaujaly širokou 
veřejnost. Své si najdou milovníci 
architektury, historie či umění, ale 
i ti, kteří se chtějí o místech, kudy 
dennodenně prochází, něco dozvě-
dět. Na mnohé vycházky je možné 
vyrazit i v období letních prázdnin. 

Praha Neznámá dnes nabízí měsíč-
ně několik desítek vycházek růz-
ného tematického zaměření. Jaké 
z nich patří mezi nejoblíbenější? 

Stálicí v čele žebříčku je vycház-
ka po Novém Světě, naše historic-
ky první a přitom pořád oblíbená. 
Dále je populární také ta Od Apo-
lináře ke Slupi a zájem roste i o vi-
lové čtvrti, například o funkciona-
listickou Babu či vily v Bubeneči. 
Lákají rovněž vycházky do nouzové 
kolonie Na Slatinách. Vždy se sna-
žíme nacházet malebné kouty či 
schovaná a nepříliš navštěvovaná 
místa, kde není tolik turistů. 

Jaké vycházky byste doporučil pro 
nadcházející léto? 

V létě je pěkné navštívit vilo-
vé čtvrti. Nejen ty, co jsem již zmí-
nil, ale například i Ořechovku nebo 
Hanspaulku, kterou máme rozděle-
nou na dvě části – na Hanspaulku 
Lídy Baarové a Hanspaulku Vlasty 
Buriana. Naopak třeba Slatiny ra-
ději osobně provázím v zimě, kdy 
vystoupí v celé své syrovosti, a ná-
vštěvníci si je tak více užijí. V létě 
spíše připomínají zahrádkářskou 
kolonii, což je poněkud zavádějící. 

A která místa v Praze máte Vy 
osobně nejraději? 

Nejvíce mě to táhne tam, odkud 
pocházím, tedy k Praze 6. Vyrůstal 

jsem na Petřinách, kde byla z jedné 
strany vesnička Veleslavín s prvo-
republikovým biografem a zvonič-
kou, z druhé vesnička Liboc s kos-
telíčkem nad rybníkem, což bylo jak 
z Ladových obrázků. I proto mám 
hodně vycházek právě v této měst-
ské části – osobně provázím po 
Ořechovce, Střešovicích, Střešovič-
kách – dále zde také máme již zmí-
něné vycházky po vilových čtvrtích.

Jak si vybíráte do Prahy Neznámé 
další průvodce?

Od průvodců očekávám přede-
vším nadšení. Nedám moc na cer-
tifikáty a glejty, spíše chci vidět, 
že jsou do dané oblasti ponoření. 
V týmu máme historiky, antropo-
ložku i kunsthistoričku. Než je při-
jmu, chci, aby si vycházku připravili 
a potom mi ji v terénu odprezento-
vali. Nakonec ještě sbírám na no-
vou vycházku od nového průvodce 
zpětnou vazbu od jejích účastníků. 

A kdyby přišel průvodce s nabíd-
kou, že připraví vycházku po Libuši 
a Písnici? 

Ano, samozřejmě bychom to 
mohli zkusit, Libuš a Písnice jsou 
moc hezké části, které si uchová-
vají i přes hutnou dopravu něco 
ze svého vesnického rázu. Krásně 
je na jejich struktuře vidět, jak se 
rozrůstaly. Jen ze zkušenosti vím, 
že o vnější oblasti Prahy je obec-
ně menší zájem. Například tako-
vá Stará Hostivař zcela propadla, 
i když například Zbraslav přilákala 
docela dost lidí. Chystáme se zařa-
dit na zkoušku třeba i vycházku do 
Jinonic. Rád dávám možnost lidem, 
kteří o dané části něco ví, to také 
ukázat ostatním. 

Jaké vycházky nabízíte na Praze 4? 
Na Praze 4 máme například Ze-

lenou lišku, prvorepublikové sídli-
ště s pavlačovými domy. Chodíme 
i do vilového Podolí, sraz máme 
u kostela svatého Pankráce a jde-
me přes studentské koleje posta-
vené ve stylu socialistického reali-
smu až k funkcionalistickým vilám. 
To je moc pěkná oblast Prahy. Dříve 
jsme nabízeli i vycházku do Nuslí, 
ale tu jsme pro malý zájem vyřadili. 

Jak připravujete nové vycházky? 
A podle čeho si destinace vybíráte? 

Vždy se snažím, a spolu se mnou 
i mí kolegové, ukázat město ze 
všech různých možných pohledů – 
například pokud chceme představit 
Prahu za první republiky, na jedné 
straně tu máme Ořechovku, na dru-

hé Slatiny. Při přípravě proto čer-
pám z archivu, z literatury, ale také 
od místních obyvatel. Například 
Slatiny mě fascinovaly už před 20 
lety, a jak jsem tam začal víc cho-
dit, tamní lidé byli zpočátku sice 
odtažití a nedůvěřiví, ale postup-
ně se se mnou začali bavit a pozva-
li mě k sobě i na kávu. Díky tomu 
jsem získal od starousedlíků ne-
jen poznatky o minulosti, ale třeba 
i fotografie. Podobně jsem to měl 
i s nouzovou kolonií Na Kotlasce.

Také se snažíme nabídnout urči-
té zážitky. Například zájemci o his-
torii mohou ocenit možnost večer-
ní návštěvy krypty parašutistů při 
svíčkách, jiné lidi zaujme třeba vy-
hlídková projížďka tramvají.

Budete vycházky se zážitky rozši-
řovat? 

Ano, chceme přicházet s něčím 
nevšedním. U tramvaje přemýšlí-
me o dalších trasách. Také už ně-
jaký čas nabízíme výlety do měst 
pro Pražany „neznámých“. Napří-
klad jezdíme do Brna, kde navští-
víme vilu Tugendhat, Jurkovičovu 
vilu a prvorepublikovou funkcio-
nalistickou kolonii Nový dům, dále 
třeba do Třebíče, na Zelenou horu 

nebo do Plzně, kde se skrývá sou-
bor Loosových bytů. Také v někte-
rých městech děláme vycházky se 
srazem přímo na místě určení. Tím-
to výjezdním způsobem poznává-
me například Pardubice nebo Po-
děbrady.

Kromě vycházek jste autorem také 
tří knih Praha Neznámá, v nichž ně-
která pražská zákoutí dopodrobna 
popisujete i s bohatým obrazovým 
materiálem. Plánujete i pokračo-
vání? 

Ano, vždy z legrace říkám, že jich 
napíšu ještě 42. Píšu rád a materiá-
lu mám hodně, jen toho času moc 
není. Letos proto čtvrtý svazek ne-
vyjde, protože když píšu, nedo-
stává se mi tolik času na vycház-
ky a hned je to znát. Ale snad příští 
rok se to povede…

A už víte, co do čtvrté knihy zařa-
díte? 

Konkrétní být zatím nechci, ale 
opět to bude kombinace maleb-
ných míst v historickém centru 
i neznámých částí při okraji Prahy. 

Ptala se Kateřina Straková
Foto: Kateřina Straková

ROZHOVOR

Snažím se ukázat Prahu  
ze všech možných pohledů
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Pokračujeme ve srovnávání 
starých a mladších fotografií 
Libušské ulice. Hlavní doprav-
ní tepna naší městské části 
aktuálně prochází rekonstruk-
cí v Písnici. Libuš ji absolvo-
vala již v roce 2006. Dnes se 
podíváme na úsek Libušské 
nedaleko křižovatky s ulicí 
Meteorologickou, jak jsme slí-
bili v první části Proměn času 
v říjnu 2017.

„V této době čítá obec 178 obyt-
ných domů se 1 077 obyvateli (dle 
sčítání z r. 1931). Domy jsou roze-
stavěny hlavně po obou stranách 

probíhající okresní silnice Praha-Jí-
lové. Uprostřed obce odbočuje na 
levo silnice ke Kunraticům, která je 
taktéž až do hranic katastru domky 
obestavena. U pomníku padlých ve 
světové válce odbočuje okresní silni-
ce v pravo k Modřanům domy obe-
stavena a ukončuje po pravé straně 
končí výstavbou domků…“ (František 
Kaplánek, kronikář obce Libuš 1930-
1937) 

Tentokrát se díváme Libušskou 
ulicí severním směrem. Cesta zde 
mírně klesá a asi po 150 metrech 
se stáčí mírně vlevo. Stojíme téměř 
uprostřed křižovatky s ulicí Meteo-

rologickou, kde dříve býval zmíně-
ný pomník padlým z I. světové vál-
ky. Před rokem 1975 byl přemístěn 
před budovu dnešního úřadu na Li-
bušské čp. 35.

Vlevo od nás je zdravotní stře-
disko, a hned za ním je dnes dům 
vínové barvy, ve kterém sídlí ka-
deřnické studio. Stříhalo se zde už 
ve třicátých letech minulého stole-
tí! Řadu let působí na Libušské také 
prodejna Auto Svoboda v pořadí 
ve třetím domě od křižovatky. Ná-
sleduje nenápadný dům s nevšed-
ní fasádou mozaiky a pak Libuš-
ská lékárna. V květnu tohoto roku 
oslavila sedmnáct let své působ-
nosti. Dříve zde byla např. prodej-
na kuchyní. Ulice pokračuje Občer-
stvením U Báti, dnes, jak nápis na 
dveřích hlásá, „soukromý kuřácký 
spolek, vstup pouze pro členy“ již 
jen pro uzavřenou společnost.

Přejdeme-li ulici a budeme se 
vracet po druhé straně, začíná-
me u prodejny nadepsané Tabák-
-nápoje, která zde působí přibliž-
ně deset let. V roce 1975 bychom 
zde našli potřeby pro domácnost. 
Prodejna potravin byla později ve 
dvoře a dnes zde sídlí již čtvrtým 
rokem Pizza Tony. Cestou zpět ke 
křižovatce mineme rekonstruova-
ný dům čp. 17 s přidělaným vcho-
dem z ulice a následuje Řeznictví-
-uzenářství, o kterém jsme psali již 
v listopadovém čísle U nás v roce 
2013. Řeznictví v domě čp. 18 půso-
bí od roku 1994. Sousední dům čp. 
19 je známý z prvorepublikových 
pohlednic, kdy zde byl „obchod 
se smíšeným, střižným zbožím 
U Ludvíků“. Následují Potraviny, 
uzeniny a lahůdky a krajní dům 
přestavěný kolem roku 2006.

Tento výjev a jeho proměny nám 
tedy zachycuje pět snímků, z nichž 
nejstarší můžeme vymezit rokem 
1934. Fotografie pochází z jedné 
z pohlednic, o kterých víme jen to-
lik, že je nechal svým nákladem vy-
hotovit tehdejší trafikant při domu 
čp. 2 a že existují nejméně tři vari-
anty. Dvě pohlednice známe z ori-

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

Proměny času: křižovatka  
Libušská − Meteorologická (2)

Máte fotografie tohoto místa nebo tip 
na další Proměny času? Něco bylo ne-
přesně? Napište nám své komentáře 
do redakce, na: kronikar@praha-libus.
cz nebo na Facebook MČ Praha-Libuš, 
aktuálně sháníme fotografii rybníčku, 
který byl v ulici Drůbežářská.

1 Před rokem 1934. Fotografie Jose-
fa Kaliny z trafiky u domu čp. 2. 

2 Rok 1975. Z fotoalba MČ Praha-Libuš. 
3 3. 7. 2006 
4 30. 8. 2009
5 22. 5. 2018

1

2

4

5

3
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ginálu, zde otištěnou fotografii 
čerpáme z reprodukce na straně 
24 Knihy o Libuši a Písnici. Nej-
starší datace na pohlednicích je 
právě rok 1934, ale v oběhu byly 
i několik let potom. I předtím? Fo-
tografie mohou být tedy i o něko-
lik let mladší. Zajímavostí na tom-
to snímku je nepochybně odstup 
dvou krajních domů na pravé stra-
ně od Libušské silnice.

Druhou fotografii nám do roku 
1975 spolehlivě datuje libušské 
fotoalbum, ze kterého pochází. 
30. výročí osvobození je na mno-
ho snímcích této série. Oba krajní 
domy jsou již dostavěny na úroveň 
Libušské ulice, která vypadá v po-
někud rozpracovaném stavu. Oba 
nákladní vozy nasvědčují stavební 
činnosti. V této době byla Libušská 
ulice opatřena novým povrchem. 

Rekonstruována byla rovněž v roce 
2006. Další snímek nám přípra-
vu na asfaltování ukazuje k datu 3. 
července. O něco mladší fotogra-
fie z 30. srpna 2009 posuzuje nový 
povrch po pár letech provozu. Nej-
větší rozdíl na snímku představuje 
zbouraný dům čp. 38, ze kterého 
dodnes zbyla pouze obvodová stě-
na do výše prvního patra nahrazu-
jící oplocení. Poslední fotografie je 

zcela současná a reflektuje nárůst 
dopravy spojený v těchto dnech 
s rekonstrukcí silnice v Písnici. Na 
její historii se podíváme v příštích 
Proměnách času.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv kronikáře

Zásadní práci o libušských dě-
jinách z roku 1938 uchovává 
Knihovna Národního muzea. 
Kniha Jana Bartáka, nevelká 
rozsahem, avšak nesmírně ob-
jevná, nám dává odpovědi na 
některé palčivé otázky kolem 
vzniku obce Libuš a směruje 
další výzkum. Ale vezměme to 
postupně…

„L[éta] 1671 koupil Kunratice Vác-
lav Čabelický, svob[obodný] pán ze 
Soutic, a l[éta] 1678 zjistila berní ko-
mise revisitační, že Čabelický ves-
ku Libuš založil a dal 7 lidem k ní 
217 str[ychů] rolí ´z pandkého´ […] 
jak přišel k názvu vsi, nikde nestojí, 
ani že tu byla panská hospoda toho 
jména, natož ves.“ 1

TROCHA REKAPITULACE

Autorů věnujících svou pozornost 
výhradně obci Libuš není mnoho. 
V roce 2005 vyšla populárně laděná 
Kniha o Libuši a Písnici autora Eduar-
da Škody a vyjma ní jsme další pub-
likace neznali. Můžeme samozřejmě 
připomenout častokrát citovanou 
libušskou kroniku založenou Fran-
tiškem Kaplánkem v roce 1930, ale 
to není kniha jako taková. Nezapo-
mínáme na Cyrila Merhouta a jeho 
dílo Čtení o Novém hradě a Kunrati-
cích z roku 1912, které však zmiňu-
je Libuš jen okrajově a bez hlubšího 
bádání. A pro úplnost uveďme i ne-
příliš zdařilý soupis pramenů z roku 
2000. Tyto původní práce s sebou 
nesou množství otazníků, na něž 
není snadné nalézt odpovědi.

A tak i podrobný průzkum v tzv. 
edicích a nakonec i samotných 
pramenech přináší větší jistotu 
v poznání metodiky jejich autorů 
(opravdu jsme schopní určit, kdo od 
koho čerpal či přejímal texty) než 
v poznání samotných dějin Libuše.

STŘEDOVĚK V LIBUŠI?

V roce 2009 nechala městská 
část provést stavebně historický 
průzkum domu čp. 1, kde na zákla-
dě dodaných podkladů její hlavní 

autor pan Ladislav Svoboda ote-
vřeně vyjadřuje myšlenku, že Libuš 
nemá ani tajnou chodbu ani tvrz, 
a přiznává možnost, že ani stře-
dověké dějiny. Tyto závěry jsem se 
odvážil publikovat až v roce 2015, 
kdy jsme spolu s Petrou Sedláč-
kovou a podporou městské čás-
ti uskutečnili prohlídku domu čp. 1.

V dalším roce jsme s panem Ja-
roslavem Melicharem veřejně dis-
kutovali na téma Středověk v Li-
buši a od té doby hledáme další 
a další prameny. Pan Melichar pub-
likoval své závěry v časopise U nás 
v průběhu roku 2017.

NOVÉ NÁLEZY

Už v roce 2015 se podařilo objevit 
rukopis Viléma Saitla v Archivu hl. m. 
Prahy, který kromě dalších obcí po-
pisoval také Libuš. Cenné informace 
o místních jménech reprodukoval 
též článek o tomto autorovi v let-
ním čísle časopisu U nás z roku 2015.

V posledním roce se do naší dis-
kuze zapojil také Tomáš Jelínek, 
aby ukázal, jak důležité je s od-
stupem času některé věci zkou-
šet znovu. Prověřil dostupné on-
line katalogy, které dnes nabízejí 
více informací než před deseti lety, 
a nalezl např. vojenské mapy ob-
léhání Prahy z 18. století ulože-
né v MZK. Ano, skutečně se jed-
ná o zkratku Moravské zemské 
knihovny zvané též „mozek“, kte-
rá sídlí v Brně! A naše hledání je 
nyní završeno dalším nálezem, 
kterým je právě kniha Jana Bartá-
ka Báje o Libuši u Prahy, nalezená 
v knihovně Národního muzea.

KDO BYL JAN BARTÁK?

Jan Barták je na Libuši jmé-
no zřejmě neznámé. Narodil se 17. 
prosince 1861 v Ondřejově a zemřel 
30. května 1941 v Kališti, kde také 
profesně působil jako sedlák. Vy-
studoval šest tříd gymnázia a při-
spíval do časopisů. V roce 1894 byl 
zvolen starostou Kaliště a o rok 
později poslancem Českého zem-
ského sněmu. Mandát poslance 

obhájil i v roce 1901. 1 Jak sám uvá-
dí, přes čtyřicet let se věnoval po 
vzoru významných místopisců An-
tonína Norberta Vlasáka nebo Au-
gusta Sedláčka historickému mís-
topisu a vlastivědě. Jeho příspěvek 
o Libuši je pak podle jeho pojetí 
opravou omylů.

BÁJE O LIBUŠI

Útlá kniha vydaná vlastním ná-
kladem autora obsahuje čtrnáct 
stran a objevný text. Jejím zákla-
dem je nevydaný článek o historii 
Libuše, který chronologicky hod-
notí jednotlivé zprávy o ní. To samé 
v rámci výzkumů podnikali a pod-
nikají všichni výše zmínění auto-
ři a badatelé. S větší či menší ví-
rou a nadějí, že přeci Libuš nějaké 
středověké dějiny má, že tu snad 
stála kdysi tvrz a že i pověst o taj-
né chodbě má kdesi reálný základ. 
Jan Barták uvádí již v úvodním slo-
vě své publikace verdikt, ke kte-
rému směřují i naše důsledné in-
terpretace pramenů; „[…] historie 
Libuše u Kunratic není vůbec v po-
řádku; podnikli jsme důkladnou prá-
ci srovnávací a sami jsme užasli nad 
výsledkem bohdá nevývratným: zá-
padně od Kunratic až na pomezí pís-
nicko-cholupické, modřanské a lho-
tecké bylo pouze území paběnické 

– o Libuši ani stopy.“
Jinými slovy, žádná Libuš v ob-

dobí před rokem 1675 neexistovala. 
Ani s panem Ladislavem Svobodou 
jsme po výše zmíněném výzkumu 
roku 2009 nevyslovili tento názor 
s jistotou. I dnes rád věřím, že Li-
buš má historii alespoň z polovi-
ny takovou, jak ji prezentují pověsti 
a báje. Máme ale před sebou kni-
hu Báje o Libuši, která přináší fakta 
a jejich interpretaci nesmlouvavě, 
neboť autor netrpěl syndromem 
lásky k obci a dokázal přijmout své 
závěry bez zklamání.

Jeho práce byla dlouho ukryta 
veřejnosti, přišel však čas se s ní 
konfrontovat.

Podrobněji vás s objevy Jana 
Bartáka o Libuši seznámíme v ně-
kterém z dalších čísel časopisu 
U nás a přineseme více úryvků tex-
tu. Hezké léto.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto (úvodní strana knihy 
a ilustrační dobové fotografie): 

archiv autora

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE

Jan Barták – Báje o Libuši

1 Knihovna Národního muzea, drobné 
spisy 85 III. 388, Báje o Libuši 
U Prahy
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REKONSTRUKCE (3)

Jak se mění Libušská v Písnici  
a Božejovická na Libuši

 V červnu se práce na některých úsecích Libušské posunuly k finální podobě – asfal-

tové vrstvy byly položeny jak na kruhový objezd, tak i na část úseku od ulice K Pomníku 

po ulici Na Konečné. V jižní části Písnice pokračovaly práce na ukládání sítí pod budoucí 

komunikaci a zároveň se stavěla přečerpávací stanice pro odkanalizování jižních domů 

v Písnici při ulici Libušská. Nové obruby podél dokončovaného úseku už ukázaly, kudy po-

vedou chodníky. Od kruhového objezdu po začátek staré Písnice se už kus chodníku do-

čkal i zámkové dlažby.
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Z OBČANSKÉHO 

POHLEDU

Červen 
2018 
v Písnici

Chladné období zprudka 
vystřídaly dny horké a ex-
trémně suché. Dělníci pokra-
čují na první etapě rekonstruk-
ce. Z některých lije pot tak, 
že se cítím až provinile, když 
je míjím sedíc v autobuse na 
novém kruhovém objezdu. Ale 
jednu věc jim vytknout zkrát-
ka musím… Chápu, že v tom-
to vedru je třeba dodržovat 
pitný režim, ale snad už není 
takový problém nastřádaný 
odpad vyhodit do popelnice, 
nebo snad je? Obaly od potra-
vin, skleněné i plastové láhve 
se povalují, kam jen oko do-
hlédne…

Otevření kruhového objezdu 
už je na spadnutí – stavbaři 
nám již na poli vyasfaltova-
li novou silnici, souběžnou se 
stávající. Po ní budeme jezdit 
do Písnice, až se spustí 2. fáze 
první etapy, tzn. bude se bu-
dovat nová silnice od kruháče 
přes kopeček k ulici K Mejtu. 
Už se také našli chytráci, kteří 
jedou přes tuto novou silnici 
a mezi haldami na Kunratic-
kou spojku.

Teď trocha novinek z oblas-
ti dopravních omezení… Z do-
pravních značek typu „zákaz 
vjezdu“ už si spousta lidí buď 
nic nedělá, nebo zkrátka děla-
jí, že je nevidí. Do takto ozna-
čené ulice prostě vjedou, otočí 
se a dělají, jako by se nic ne-
stalo. Jenže prevence i v těch 
nejmenších drobnostech může 
předcházet velkému neštěstí. 

Nemám sice dost informací 
o tom, jak k neštěstí došlo, ale 
možná někteří z vás zazname-
nali nehodu autobusu a cyk-
listy právě na novém kruho-
vém objezdu. Jediné, co o této 
nešťastné události vím, je, že 
na místo bylo povoláno mno-
ho policejních aut a záchran-
ná služba. O podrobnostech 
bych mohla jen spekulovat 
a to by bylo stejně k ničemu. 
Co ale můžu, je apelovat na 
vás, abyste všechna ta otrav-
ná omezení a přikázání skousli 
a dodržovali je, aby nás nepo-
tkalo další takové neštěstí.

Michaela Pospíšilová
 Na Libuši se v současné době chýlí k závěru rekonstrukce ulice Božejovická. 

Fotoreportáž Kryštofa Štafla okomentoval starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek
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Vážení přátelé, opět je zde 
vrcholné léto, doba cest, žní, 
sezonních prací, ale i prázd-
nin a dovolených. Jak je pro-
žívali naši předkové?

Hned 1. 7. se slavil sv. Dietrich 
z Remeše, patron Remeše a po-
mocník proti revmatismu. Narodil 
se okolo r. 470 v dnešní Francii, 
kde působil jako opat v klášteře 
Mont d’Or u Remeše, který zalo-
žil. Bývá zobrazován s orlem, kte-
rý mu místo ukázal. Občanský 
svátek má Jaroslava. Naši cyklis-
té si mohou připomenout 115 let 
od vzniku soutěže Tour de France.

2. 7. se připomíná sv. Laetus 
z Provins, patron tkalců, kte-
rý se ve francouzském Provins 
v tkalcovské rodině narodil a již 
ve 14 letech r. 1169 zemřel. Bizar-
ní je, že ho zabili srocení příbuz-
ní pro jeho kritiku jejich chová-
ní a i odmítání jejich necudných 
návrhů! Uctíván byl již krátce po 
své smrti. 2. 7. se též připomínal 
sv. Swithun – biskup z Winches-
teru, který žil v r. 800−863. Při 
přenosu jeho ostatků z Minsteru 
do Winchesteru (tehdy hl. měs-
ta Wessexu) r. 971 velmi silně pr-
šelo, a z toho plyne jeho funkce 
ochránce proti suchu.

3. 7. uplyne 155 let od ukonče-
ní rozhodující bitvy americké ob-
čanské války Severu proti Jihu 
u Gettysburghu, profesionálně-
ji vedené jižní armádě s chud-
ším zázemím se nepodařilo rych-
lým útokem na Washington válku 
rozhodnout a v následujícím zá-
polení s bohatším Severem byla 
proto odsouzena k neúspěchu. 
3. 7. je zde též patron matema-
tiků (symbolicky o prázdninách) 
sv. Anatol. Narodil se v Alexan-
drii a byl od r. 268 v syrské La-
odiceji biskupem do své smrti r. 
280. Vydal řadu matematicko-vě-
deckých prací, zejména ale učeb-
nici aritmetiky. Hlavním uctíva-
ným je ale 3. 7. tradičně apoštol 
sv. Tomáš, zvaný „Nevěřící“, pro-
tože uvěřil vzkříšení Ježíše až po 
vložení svých prstů do jeho ran. 
Je patronem Portugalska, Indie, 
stavitelů, zedníků a pomocníkem 
při bolavých zádech.

4. 7. je svátkem českého svět-
ce sv. Prokopa a také býval při-
pomínán sv. Oldřich Augšpurský 
– patron pocestných, vinařů, ry-
bářů a těch, co mají „namále“, po-
mocník při záplavách a proti my-
ším. Tento den je to též 100 let 
od zavraždění bývalého ruského 
cara Mikuláše s rodinou ve skle-
pení Ipatjevského domu v Jeka-
těrinburgu.

5. 7. máme státní svátek – den 
slovanských věrozvěstů Cyrila 
a Metoděje. Původně se jmeno-
vali Konstantin a Michal. Narodili 
se v rodině vysokého byzantské-
ho úředníka v Konstantinopo-
li, Michal (Metoděj r. 815) a Kon-
stantin (Cyril r. 827). Později oba 
tito vzdělanci vstoupili do kláš-
tera na hoře Olymp a odtud byli 
na přání císaře Michala III. „Opil-
ce“ vysláni na misii k Chazarům 
(severovýchodní pobřeží Černé-
ho moře), kde se jim podařilo na-
jít pozůstatky mučedníka sv. Kli-
menta. Ihned po návratu r. 863 
byli vysláni na další misii, kterou 
Michal III. vyhověl žádosti morav-
ského knížete Rostislava o vyslá-
ní učitelů křesťanské víry užívají-
cích slovanský jazyk. Vytvořili pro 
tento účel „hlaholici“ – abece-
du odvozenou od řecké, ale slo-
vanské řeči přizpůsobenou. Do 
ní pak překládali bibli i jiné tex-
ty. Oba slovansky rozuměli, pro-
tože v okolí Soluně, kde vyrůstali, 
žila početná slovanská menšina. 
Od té doby slovanský jazyk vy-
stupuje jako jazyk bohoslužebný, 
liturgický. Do té doby se všude 
používala jen hebrejština, řečtina 
a latina. Šlo o geniální čin! Poda-
řilo se jim, byť přechodně, k tomu 
dostat i papežské požehnání. Je-
jich působení na Velké Moravě 
bylo velmi úspěšné, ale negativ-
ní vztah k nim měli zde též půso-
bící kněží z Bavorska, kteří je po-
kládali za vetřelce a osočovali je 
u papeže. Bratři se proto vydali r. 
868 do Říma, kde Konstantin, již 
nemocný, vstoupil do kláštera (S. 
Clemente), přijal jméno Cyril a r. 
869 zemřel. Metoděj se po úspěš-
ném jednání vracel na Moravu, 
byl ale bavorskými biskupy zajat 
a uvězněn v Řezně. Propuštěn byl 
až na zákrok papeže a své funk-
ce se mohl ujmout až r. 873. Úto-
ky německého kléru vedeného 
nitranským biskupem Wichingem 
ale trvaly a dostal se do sporu 
i s novým knížetem Svatoplukem. 
Metoděj zemřel r. 885 a jeho žáci 
byli krátce nato z Moravy vyhná-
ni – odešli buď na Balkán, nebo 
do Čech. Jejich kult ale přetrval 
a již zakrátko byli oba bratři uctí-
váni i s požehnáním papeže jako 
patroni Moravy. A postupně je 
jako zemské patrony uznala i ka-
tolická církev v Čechách, která se 
zpočátku k nim stavěla rezervo-
vaně, jako k představitelům kon-
kurenční – východní formy křes-
ťanství. Ve středověkých dílech 
jsou proto zmiňováni málo, někdy 
pod neuměle přeloženými jmény 
Crha a Strachota, ale jejich geni-

ální dílo je trvalým odkazem ev-
ropského významu.

6. 7. je další svátek – výročí mu-
čednické smrti reformátora Mi-
stra Jana Husa v Kostnici (u Bo-
damského jezera) r. 1415. Právě 
před 100 lety opanovali České 
legie na Rusi Transibiřskou ma-
gistrálu, aby se mohli evakuo-
vat z občanskou válkou zmíta-
ného Ruska. Jejich vystoupení 
mělo velký význam pro pozdější 
souhlas západních diplomatů se 
vznikem Československa na pod-
zim 1918.

10. 7. slaví Amálie a Libuše. 
A propos – víte, že kněžna Libu-
še zřejmě dosud postrádá v Praze 
svoji sochu? Je to škoda a možná, 
že právě u nás by její umístění ne-
bylo od věci…

13. 7. je v kalendáři sv. Jindřich 
a Markéta, ta podle lidových rčení 
„hází svůj srp do žita“, tj. zahaju-
je žně. Jindřich pak má občanský 
svátek 15. 7.

17. 7. tu je Martina, 22. 7. sv. Ma-
rie Magdalena (Magdaléna) a 25. 7. 
sv. Jakub Starší, patron kunratic-
ké, tedy i naší farnosti. Bývalo to 
oslavováno tradiční velkou poutí.

26. 7. sv. Anna, „chladna z rána“ 
a též je letos Měsíc v tzv. „od-
zemí“, tj. nejdále od nás – cca 
406 000 km. 29. 7. slaví Marta 
a v noci můžeme pozorovat me-
teoritický roj Delta – Aquaridy.

A již začíná nový měsíc a s ním 
druhá polovina prázdnin. 1. 8. sla-
ví Oskar a též je to 220 let od bit-
vy u Abukiru, kde Napoleon přišel 
kvůli anglickému admirálu Nelso-
novi o značnou část flotily a ra-
ději od své armády odjel zpět do 
Francie.

3. 8. přejeme Miluším.
7. 8. se slavila sv. Afra. Naro-

dila se cca r. 375 na Kypru v krá-
lovské rodině, později ale muse-
la i s matkou Hilarií a dvorními 
dámami z neznámých důvodů 
uprchnout. Přes Řím se dosta-
ly do Augšpurku, kde si posléze 
otevřely prosperující nevěstinec. 
Když začalo Diokleciánovo pro-
následování křesťanů, prchal r. 
304 stejnou cestou i biskup Nar-
cissus z Gerony se svým jáhnem 
Felixem. Nalezli útočiště právě 
ve zmíněném domě a tam svým 
vystupováním (?!) způsobili ob-
rácení personálu ke křesťanství. 
Následovalo ale udání z řad býva-
lých klientů, a protože Afra odmí-
tla soudem nařízenu modlosluž-
bu, byla upálena. Ostatní dívky ji 
ještě pohřbily, ale pak byly z týchž 
důvodů samy popraveny. Afra pak 
byla známa jako ochránkyně chu-
dých a kajících se.

9.8. má svátek Roman, 11. 8. je 
v kalendáři Zuzana a též sv. Klára, 
u níž se občanský svátek slaví až 
12. 8. 13. 8. máme Aleny a v noci je 
ohlášen meteoritický roj Persei-
dy. Když je uvidíte, něco si přejte! 
15. 8. slaví Hana, 17. 8. Petra a 18. 
8. Helena. 19. 8. má svátek Ludvík 
a 20. 8. Bernard.

21. 8. uplyne již 50 let od vpádu 
vojsk SSSR a dalších států Varšav-
ské smlouvy do naší republiky. 
Přerušili demokratizační proces 
Pražského jara a jejich „dočasná 
přítomnost“ stabilizovala komuni-
stický režim (dobová otázka: „Jaká 
je jednotka dočasnosti? − ? – „No 
přece jeden furt!“). Z dlouhodobé-
ho hlediska tento čin přinesl SSSR 
a levicovým idejím celosvětově 
ztrátu důvěryhodnosti. Tento den 
byl u nás provázen ranním chao-
sem – „co se děje?“, později pak 
velmi emotivním sledováním ru-
šeného vysílání rozhlasu, v mlze 
se ztrácejících letadel a skupinka-
mi slzících spoluobčanů, pozorují-
cích přes tehdy nezastavěná pole 
příjezd dlouhých kolon sovětských 
tanků po Benešovské silnici ku 
Praze. Opět okupace! Pocit, který 
se nezapomíná…

24. 8. se slavil sv. Bartoloměj, 
26. 8. býval den sv. Rufa, známý 
jako nešťastný. V r. 1278 v bitvě na 
Moravském poli zahynul král Pře-
mysl Otakar II.

No, prázdniny končí, užijme si 
léta, co ještě zbývá a všem zmíně-
ným i nezmíněným naše srdečné: 
Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Červenec a srpen

Objeven 
dávný 
spoluobčan

Další husarský kousek ve 
zkoumání naší historie!

Pan Tomáš Jelínek dosáhl dal-
šího úspěchu v pátrání ve zdi-
gitalizovaných částech archí-
vů týkajících se naší historie. 
V seznamech přísežných měš-
ťanů Úřadu osmipanského z r. 
1620, (AMP rkp. 347), nalezl naše-
ho pravděpodobného dávného 
spoluobčana Jana Černovické-
ho z Libuše. Pokusíme se o něm 
zjistit bližší informace, o které se 
s vámi podělíme. Tomáši, opět 
bravo a děkujeme!

Jaroslav Melichar
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Na otázky časopisu U nás od-
povídá Mgr. Radovan Netušil, 
zástupce ředitelky Modrého 
klíče.

Co je Modrý klíč?
Modrý klíč, o. p. s., je nezisková ne-

státní organizace poskytující sociál- 
ní služby dětem a dospělým lidem 
s mentálním a kombinovaným posti-
žením. Sídlí ve Smolkově ulici v Pra-
ze 4 − Kamýku, tedy v blízkém sou-
sedství městské části Praha-Libuš.

Proč právě „Modrý klíč“?
V názvu vnímáme určitou symbo-

liku, a to ze dvou hledisek. Za prvé 
jsme rádi, že jsme získali před 26 
lety prostorové zázemí a podporu 
našeho záměru v příjemném pro-
středí Modřan. Z modřanského zna-
ku jsme si půjčili jeden ze dvou klíčů 
a modrá barva byla jasnou volbou. 
Druhý pohled na symboliku názvu 
je více emotivní. Však také s emo-
cemi společně s našimi uživate-
li hodně pracujeme. Modrou barvu 
vnímáme jako barvu zdraví a nadě-
je (i proto mají např. zdravotní ses-
try v klasickém stejnokroji světle 
modré halenky, že by odraz čistého 
nebe?) a klíčem otevíráme dveře do 
lepšího světa. Nesmíme zapomínat, 
že lidé s postižením byli za minu-
lého režimu díky fyzickým, ekono-
mickým i společenským bariérám 
„uzavřeni“ za dveře ústavů nebo do-
movů statečných pečujících rodin.

Kdo jsou vaši klienti a jaké služby 
jim poskytujete?

Modrý klíč v roce 2018 poskytuje 
zázemí komplexní péče pro 115 uži-
vatelů s mentálním a vícečetným 
postižením. Nejmladší uživatelce 
sociálních služeb Modrého klíče jsou 
čerstvě 4 roky a nejstaršímu uživa-
teli je 63 let. Sociální služby denní-
ho stacionáře, týdenního stacionáře 
a odlehčovací péče jsou uživatelům 
nabízeny v různých formách při-
způsobených druhu a hloubce je-
jich postižení i jejich věku. Rozvoj 
těchto forem je veden snahou co 
nejvíce přiblížit život lidí s postiže-
ním normálnímu životu jejich vrs-
tevníků. Dětem je dále zpřístupněno 
vzdělávání na úrovni mateřské školy 
speciální a základní školy speciální. 
Pro starší uživatele služeb se den-
ní program realizuje v různých díl-
nách, kde se seznamují se zpraco-
váním rozličného materiálu, jako je 
např. keramická hlína, textil, dřevo, 
kov, nebo s činnostmi rozvíjejícími 
samostatnost a v budoucnu i mož-
nost pracovního uplatnění jako 
např. úklid, pomocné práce v kuchy-
ni, v zahradnictví apod. U uživate-
lů s nejhlubším typem postižení se 

zaměřujeme na rozvoj smyslového 
vnímání, uvědomění si sama sebe, 
rozpoznání prostředí, ve kterém se 
nachází, a na rozvoj jakékoli formy 
alternativní komunikace. Podpo-
ru aktivního sdělování považujeme 
za důležitou pro rozvoj schopnos-
ti samostatného rozhodování např. 
ve výběru jídla nebo činnosti, a tím 
uplatňování vlastního vlivu na prů-
běh sociální služby.

Odkud vaši klienti přicházejí? Taky 
z Libuše a Písnice?

Uživatelé našich služeb jsou 
z celé Prahy a také několik uživatelů 
máme mimopražských. Samozřejmě 
z důvodu dostupnosti jsou z blízké-
ho okolí. Více než polovina uživatelů 
bydlí na území bývalé Prahy 4 (dnes 
Praha 4, 11, 12), z Libuše a Písnice ak-
tuálně dochází dva uživatelé.

Jaký jste tým?
Tým pracovníků tvoří téměř 

70členný kolektiv. Díky nutné pro-
fesionální souhře bychom ho moh-
li přirovnat k velkému orchestru. Na 
rozdíl od koncertních mistrů nedě-
láme přestávky. Kromě letní pětitý-
denní celozávodní dovolené náš or-
chestr hraje nonstop ve třísměnném 
provozu. V jednotlivých sekcích musí 
mezi hráči existovat zastupitelnost.

Jací lidé ho tvoří?
Nároky na pracovníky jsou vyso-

ké. Kromě fyzické zdatnosti a psy-
chické stability je důležitá také chuť 
a motivace k dalšímu rozvoji a se-
bevzdělávání. V přímé péči pracu-
jí pedagogové, sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, fy-
zioterapeuti a zdravotnický perso-
nál. Každá z těchto profesí přináší 
svůj pohled na péči o naše uživatele, 
a tak je velmi důležité tyto pohledy 
sjednotit a vědomosti a dovednosti 
si vzájemně předávat. Velmi důleži-
tá je však také součinnost s hospo-
dářským personálem. Máme vlastní 
kuchyň, prádelnu, úklid, údržbu bu-
dov i zahrady a dopravu speciálně 
upravenými minibusy. Za dirigent-
ským pultíkem stojí celých 26 let 
paní ředitelka Ing. Mgr. Milana Re-
marová, která se svým technickým 
vzděláním po narození syna Tomá-
še s hlubokým mentálním postiže-
ním našla sílu vystudovat speciální 
pedagogiku a založením a provozo-
váním Modrého klíče pomáhat dal-
ším rodinám.

Co máte na starosti vy?
Jsem zástupcem paní ředitel-

ky a v tomto tandemu se stará-
me o udržitelný rozvoj celkového 
projektu Modrý klíč. Společně při-
pravujeme nové projekty, žádosti 

o granty, oslovujeme dárce a pod-
porovatele, abychom zajistili stá-
vající provoz i rozvoj nových služeb 
vyplývajících ze změn stavu na-
šich uživatelů. Aktuálně pečujeme 
již o tři sirotky, a tak připravujeme 
registraci nové služby domova pro 
osoby se zdravotním postižením. 
K tomu je však nutné zajistit pro-
storové zázemí, personální obsaze-
ní a provozní zajištění. Do mé pra-
covní náplně také patří metodika 
pro práci s dospělými uživateli, ko-
munikace s veřejností, koordinace 
práce správní a dozorčí rady, ...

Jak jste se vy osobně dostal k této 
práci?

Jsem původním povoláním pe-
dagog. V době, kdy paní ředitel-
ka Remarová zakládala Modrý klíč, 
jsem učil na odborném učiliště 
a měli jsme se ženou dva malé syn-
ky. Oba jsme tvořiví, a protože nás 
v té době neuspokojovala nabíd-
ka hraček v prodejní síti (to byl rok 
1991), pustili jsme se do navrhová-
ní a malovýroby textilních a dřevě-
ných hraček. Protože jsme oba pe-
dagogové, snažili jsme se, aby naše 
hračky byly nejen esteticky hod-
notné a pro děti bezpečné, ale aby 
je motivovaly ke hře, a tak rozvíjely 
jejich motorické schopnosti a do-
vednosti, kombinační schopnosti 
a fantazii. Naše hračky byly součás-
tí výstavy v Uměleckoprůmyslo-
vém muzeu, kde je viděla paní Re-
marová, zaujaly ji a ještě ten večer 
nám nabídla spolupráci při budo-
vání a vybavování prostor stacio-
náře. Po roce externí spolupráce 
jsem nastoupil do nově otevřené-
ho Modrého klíče jako řadový za-
městnanec.

Co vám tahle práce přináší?
Asi bych měl říci, že obživu. Tak 

se k tomu ještě oklikou vrátím. 
Rád bych zde parafrázoval pana 
Wericha, který řekl, že: „Člověk 
má být tím, čím je, a nebýt tím, 
čím není“. Já od malinka říkal, že 
budu učitel. Až dnes chápu, že ta-
kový předmět, který by tehdy na-
plnil moji představu „učitele“, se 
ve školách nevyučuje. Vyměnili 
jsme ekonomickou a technickou 
gramotnost za lidskost a citový 
rozvoj. To jediné nám může obo-
hatit život (a jsme u první věty, 
obživit).

Jak se vy osobně, ale i obecně lidé 
v pomáhajících profesích, chráníte 
před vyhořením, které při této ná-
ročné sociální práci může hrozit?

Je mnoho technik, jak se chrá-
nit, jak doplňovat svoje síly, ener-
gii. V Modrém klíči procházejí 
všichni kolegové kurzem „Psycho-
sociální výcvik − podpora týmové 
práce a prevence syndromu vyho-
ření“. Jsou tam témata, která vás 
učí relaxovat, otevřeně komuni-
kovat. Každý máme někdy v osob-
ním, někdy v profesním životě 
situace, kdy jsme vyčerpaní a zra-
nitelní, je důležité si být těchto 
okamžiků vědom a dokázat si říct 
včas o podporu. A jsme u minulé 
otázky a odpovědi, díky této pod-
poře dokážeme obživnout.

Jakou roli v činnosti Modrého klíče 
hraje dobrovolnictví?

Je to jednoduchá otázka, ale ve 
vazbě na náš statut poskytovatele 
sociálních služeb a na zákon o so-
ciálních službách je odpověď tro-
chu komplikovanější. Každý pra-

ROZHOVOR

Za tajemstvím skutečných lidských hodnot

 Ing. Mgr. Milana Remarová, zakladatelka a ředitelka Modrého klíče (vlevo), a Mgr. Ra-

dovan Netušil, zástupce ředitelky, na letošní Slavnosti Modrého klíče předali poděkování 

městské části Praha-Libuš, které převzala Ing. Šárka Fruncová Vlčková, vedoucí odboru 

správního a školství ÚMČ Praha-Libuš.
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covník, tedy i dobrovolník v přímé 
péči, musí splňovat odpovídající 
minimální vzdělání, tedy alespoň 
rekvalifikační kurz pracovníka v so-
ciálních službách. Pro naše uživate-
le je také důležitá určitá pravidel-
nost v docházce, na každou změnu 
denního programu musí být pře-
dem připraveni. Přesto vždy dobro-
volník přináší zpestření naší práce 
a klientům pestřejší náplň volno-
časových aktivit. Jako dobrovolník 
k nám např. docházela jedna ma-
minka s terapeutickým psem a do-
přála tak canisterapii i jiným uži-
vatelům s hlubokým mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Dobrovolnictví však rádi vy-
užíváme v pomoci se sezónní-
mi zahradnickými pracemi, kde na 
firemní dobrovolnictví již léta spo-
léháme. Zde bych mohl poděko-
vat zaměstnancům České spořitel-
ny, T-mobilu, webu ČT24, kteří se 
k nám rádi vracejí.

Mezi vašimi partnerskými institu-
cemi figuruje i MČ Praha-Libuš. Jak 
spolupracujete?

Od MČ Praha-Libuš získáváme 
každoročně podporu jak na regis-
trované sociální služby, tak na vol-
nočasové aktivity našich uživatelů. 
Mezi ně patří i podpora výtvarných 
aktivit a organizace výstav v naší 
malé Galerii Modrého klíče. Ver-
nisáže výstav jsou veřejnosti ote-
vřené a mezi návštěvníky i mezi 
vystupujícími bývají občané MČ 
Praha-Libuš. Také máme radost, že 
výrobky našich chráněných dílen, 
které používá MČ Praha-Libuš jako 
upomínkové předměty, se líbí i za-
hraničním návštěvníkům a dele-
gacím a důstojně reprezentují náš 
oboustranně podporující vztah. 

Kam Modrý klíč směřuje v blízké či 
vzdálenější budoucnosti?

Jak jsem již zmínil, aktuálně naše 
síly směřujeme na realizaci projek-
tu celoroční služby Domova Modrý 
klíč. Čeká nás oprava fasády a za-
teplení pavilónu chráněných dílen, 
výměna dřevěných pochozích pod-
lah teras v hlavní budově, dokon-
čení střechy zahradního altánu. Na 
to vše zároveň hledáme sponzory 
a podporovatele, bez jejichž pomo-
ci by prostředí, ve kterém poskytu-
jeme služby, nebylo takové, jaké je.

Co byste si přáli od zákonodárců?
Aby se zajímali o život pečují-

cích rodin, aby si každý našel jed-
nu takovou rodinu a požádal je, aby 
s nimi mohl prožít jeden obyčej-
ný den. Aby ti, kteří o někoho pe-
čují (stárnoucí, nemohoucí rodiče, 
děti či sourozenci s postižením), se 
nestyděli to veřejně říci, spočítali 
skutečné náklady pro důstojný ži-
vot a nebáli se za tyto lidi bojovat, 
i když některá média umí být krutá 
a mohou je nařknout, že to dělají 

ve svůj prospěch. Aby byli stateční 
v obyčejném lidském přístupu.

Čím mentálně postižení obohacují 
život nás ostatních?

Právě v tom obyčejném člově-
čenství. Vedle nich si uvědomíme, že 
štěstí, radost a úsměv je v blízkos-
ti toho druhého, v milém slově, po-
vzbuzení, v naplnění těch nejzáklad-
nějších lidských potřeb, které máme 
bez rozdílu postižení všichni stejné. 
Učí nás trpělivosti a odkrývají nám ta-
jemství skutečných lidských hodnot.

Pokud by někdo chtěl pomoci, ja-
kými (různými) způsoby to může 
udělat?

Nejjednodušší cestou je podívat 
se na naše webové stránky www.
modry-klic.cz a tam se inspirovat 
v sekci Podpořte nás. Vážíme si 
každého sebemenšího daru či jen 
podpory ve formě uznání spole-
čensky důležité práce.

A vaše slovo závěrem?
Rád bych vaší redakci poděkoval 

za zájem a prostor, který jste nám 
věnovali. Rádi vaše čtenáře přivítá-
me v našich prostorách, aby sami 
viděli, jak naši klienti díky péči, kte-
rá je jim věnována, rozvíjí svoje do-
vednosti a nadání. Každý třetí čtvr-
tek v měsíci se konají v naší Galerii 
Modrého klíče veřejnosti přístup-

né vernisáže výstav (kromě měsí-
ce srpna) a každoročně pořádáme 
pro veřejnost Dny otevřených dveří 
Modrého klíče, o kterých informu-
jeme veřejnost také prostřednic-
tvím vašeho periodika.

Nakonec malé shrnutí: Mod-
rý klíč se snaží ulehčit život rodi-
nám s postiženým členem a záro-
veň tyto děti i dospělé začlenit do 
běžného života. Přeji vám v redak-
ci, vašim čtenářům, našim klientům 
i všem mým kolegům krásné a klid-
né léto plné těch obyčejných zá-
zraků zpěvu ptáků, svítání i zápa-
dů slunce, očistných kapek deště, 
vůně čerstvě posekané trávy nebo 
dobrot domácí kuchyně.

Ptala se Hana Kolářová
Foto: archiv Modrého klíče

1 Cvičení a hry v bazénu jsou oblíbené mezi všemi věko-

vými kategoriemi uživatelů služeb Modrého klíče.

2 Práce v keramické dílně.

3, 4 Novinkou je nově vybavený prostor pro rozvoj smyslo-

vého vnímání, tzv. snoezelen.

5 Zácvik na práci v kuchyni.

6 Z vernisáže v Galerii Modrého klíče, mezi návštěvníky 

byli také libušští.

7 Relaxace na zahradě Modrého klíče.
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Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, kte-
rý se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3500 znaků bez mezer. Je mož-
no připojit fotografie či jiné grafické podklady − rozhodnutí o je-
jich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

REAKCE NA PŘÍSPĚVEK  
ING. KOPŘIVY

V červnovém čísle časopisu 
U nás byl zveřejněn příspěvek pana 
Ing. Kopřivy k volnočasovému are-
álu. Rád bych se vyjádřil k polože-
ným otázkám.

Již při vzniku jednoho z prvních 
návrhů nového Metropolitního plá-
nu jsem osobně prosazoval založe-
ní pásu zeleně za stávající výstav-
bou přesto, že plánovači z Institutu 
plánování a rozvoje s ním nepočí-
tali a plánovali zastavět celé pole.

V uplynulých týdnech jsem spo-
luorganizoval petiční akci, jejímž 
cílem je podpora vzniku parku 
s herními prvky pro děti a dospělé, 
nikoli však stavba rozlehlého vol-
nočasového areálu na polích smě-
rem k Akademii věd. Mým záměrem 
bylo rozvinutí širší diskuse, což se 
podařilo. Ze zpětné vazby, kterou 
mám od občanů naší městské čás-
ti, vím, že namnoze se mění jejich 
názor na rozsah zamýšlených akti-
vit v dané lokalitě. Návrh rozlehlé-
ho areálu ostatně nebyl podpořen 
ani na veřejném projednání 10 prio- 
rit Libuše a Písnice.

Na území, o kterém pan Ing. Ko-
přiva píše, že se z něj bude „ukrajo-
vat“, má dle mého přesvědčení být 
zeleň a volná plocha; jen na zane-
dbatelné části by snad bylo možné 
(dle aktuální potřeby občanů naší 
městské části) realizovat veřejnou 
vybavenost (kupř. menší mateř-
skou školu). To je důvod, proč jsem 
v části daného území prosazoval 
tzv. územní rezervu.

Zastáncům rozlehlého volnoča-
sového areálu jsme nabídli diskusi, 
když v zásadě sledujeme společný 
záměr, kterým je nezastavění lo-
kality bytovou a komerční výstav-
bou. Nevím tedy, jak pan Ing. Ko-
přiva došel k závěru o budoucím 
ukrajování území a bytové výstav-
bě. Diskusi ale samozřejmě vítám. 
Pan Ing. Kopřiva ostatně bydlí za 
rohem, tak může kdykoli přijít…

Václav Kuthan

PROLUKA V PÍSNICI – STRAŠIT 
OBYVATELE ZÁSTAVBOU, NEBO 
SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST?

Rada hlavního města Prahy 
v červnu odsouhlasila desítky zadá-
ní změn územního plánu (dále jen 
ÚP) v různých částech Prahy. Jedna 
z nich se týká i pozemku společnos-
ti Pelti, a. s., při Libušské ulici v Pís-

nici (viz obrázek). Již bezmála rok je 
tomuto pozemku věnována pozor-
nost na stránkách časopisu. Vedení 
radnice je částí opozice a některý-
mi občany kritizováno, že podpořilo 
žádost místního občana, zastoupe-
ného ve zmíněné právnické osobě, 
o změnu ÚP pozemků o rozloze ne-
celých čtyř hektarů mezi hlavní uli-
cí Libušská a ulici Hoštická. Může do 
budoucna toto území zůstat nedo-
tčené jakoukoliv výstavbou? Teo-
reticky může, ale logické to nepři-
padá mně ani radním HMP. Pokud 
totiž Praha bude i nadále pokra-
čovat v přípravě stavby metra lin-
ky D, bylo by naivní si myslet, že se 
budou do našeho území investo-
vat desítky miliard s tím, že v bez-
prostřední blízkosti stanice metra 
D Písnice nadále poroste jen řepka 
olejka, jako je tomu letos. Jsem pře-
svědčen, že dnes už nejde o to, zda 
se území zastaví, ale jak se zastaví 
a zdali to bude moci městská část 
ovlivnit. Vedení radnice a zastupi-
telstvo MČ Praha-Libuš podpořilo 
žádost místního občana o změnu 
funkčního využití území z nezasta-
vitelného na „všeobecně smíše-
né s kódem míry využití území D“. 
V praxi to znamená, že v blízkosti 
metra mohou vyrůst čtyř až pětipa-
trové domy spolu se stavbami pro 
obchod, kulturu, veřejné vybave-
ní, sport a další. Území protne nová 
silnice, která spojí novou hasičár-
nu s Libušskou ulicí. Bez této nové 
silnice by hasiči v budoucnu jezdili 
přes obytnou zónu ulicemi K Mejtu 

či Lipovická. To bych považoval do-
slova za hloupost. Navíc vedle ha-
sičárny směrem k sídlišti je pod-
le dnes platného územního plánu 
území o rozloze dalších 17 000 m2 
(bývalý areál SSM), které je už dnes 
zastavitelným územím (na obrázku 
vyznačeno modře). Podle součas-
ného ÚP zde mohou být umístě-
ny stavby veřejné služby, jako jsou 
školy. Toto území ale dnes nemá 
vlastní spojení s Libušskou ulicí. 
Pokud by majitel přišel s cílem na 
svých pozemcích stavět, nezbylo by 
nic jiného, než toto území napojit 
do přetížené sídlištní ulice Na Okru-
hu, popřípadě Hoštickou ulicí do kli-
dové zóny staré Písnice! Opravdu to 
chceme? Obyvatelé Libuše v ulicích 
K lesu, Ke Lhoteckému lesu či Šat-
rova by mohli vyprávět, jak po de-
set měsíců v roce zažívají nápor aut 
stovek rodičů studentů The Prague 
British School, která má jediný pří-
stup přes úzké ulice na Kamýku. 
Něco podobného se už nesmí opa-
kovat. Je třeba vzít zdravý rozum 
do hrsti. S metrem se naše městská 
část promění. Nesmíme dopustit 
jen výstavbu bytů, jako se v minu-
losti stalo v ulici Švihovská či v lo-
kalitě Vrtilka. Musíme chtít víc! Míru 
zastavěnosti určí územní studie (viz 
U nás 6/2018) a změny stávající-
ho ÚP. Je třeba respektovat stáva-
jící biokoridor i další zelené plochy, 
v blízkosti stanice metra D Písnice 

u Sapy umístit kapacitní P+R parko-
viště, aby nám auta neparkovala na 
sídlišti. Dále je nutné dopravně na-
pojit budoucí školu v Hoštické ulici 
s Libušskou ulicí mimo sídliště Písni-
ce a starou Písnici, současně dopřát 
obyvatelům staré Písnice, aby si po 
cestě domů mohli v místě (!) na-
koupit potraviny i jinde než ve viet- 
namské večerce, zajít do restau-
race či kavárny jako v nedalekých 
Dolních Břežanech. Chci toho snad 
moc? Jsem zkrátka přesvědčen, že 
máme dvě možnosti. Buď budeme 
nadále probíhající změny ignoro-
vat a marně doufat, že i za dvacet 
let budou u stanice metra pole. Po-
tom ale počítejme s tím, že se na 
vyšších místech rozhodne „o nás, 
bez nás“. Druhou možností je aktiv-
ně ovlivnit to, co se v daném území 
v budoucnu stane, a ve spoluprá-
ci s investory zajistit i benefity pro 
naše občany. Upřednostňuji druhou 
eventualitu. Před strašením z nad-
měrné zástavby dávám přednost 
společnému tvoření. Část proluky 
mezi sídlištěm Písnicí a starou Pís-
nicí je výzvou k proměně ve pro-
spěch občanů. Nenechme o ní za 
nás rozhodovat jiné a nenechme si 
nabulíkovat, že ve vzdálenosti 350 
metrů od stanice metra budou na-
vždy jezdit zemědělci s traktorem.

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

 hranice zpracovávané územní studie (viz U nás 6/2018)

 území pro budoucí školu, veřejnou vybavenost

 území společnosti Pelti, kde probíhá změna územního plánu na 
zastavění byty plus náměstí

 biokoridor

 P+R parkoviště

  nová písnická hasičárna

 budoucí komunikace pro hasiče a budoucí školu
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PROSTOR PRO 
STRANY KANDIDUJÍCÍ 
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH

Redakce časopisu U nás 
oznamuje, že každá politic-
ká strana či volební uskupe-
ní kandidující v komunálních 
volbách 2018 v MČ Praha-Li-
buš má zdarma k dispozici 
plochu jedné tiskové stra-
ny k vlastnímu představení, 
zejména svého volebního 
programu. Toto představení 
podléhá obvyklému redakč-
nímu zpracování a grafické 
úpravě. Všechny další po-
zvánky či texty přímo pro-
pagující jednotlivé kandidu-
jící strany či uskupení nad 
rámec uvedeného rozsahu 
budou přijímány jako place-
ná inzerce. Ve dvou číslech 
před termínem komunál-
ních voleb nebude vycházet 
rubrika Debata, v posledním 
čísle před touto pauzou je 
otevřena pouze pro reakce 
na předchozí příspěvky.

(red)

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych jménem petičního 
výboru poděkovala všem, kte-
ří podpořili naši petici. Více než 
1300 lidí z naší i dalších měst-
ských částí podpořilo během 
krátké doby náš záměr, aby pole 
k ústavům AV nebylo zastavě-
no. Rádi bychom, aby na něm 
do budoucna vznikl přírodní 
volnočasový areál parkového 
typu, který by sloužil jako rekre-
ační území. Budeme rádi, pokud 
nás v tomto záměru podpo-
ří i MČ Praha-Libuš a podnikne 
k tomu nezbytné kroky. Prvním 
je změnit statut území na neza-
stavitelné, tak, jak požadujeme 
v petici, aby se nyní plánovaná 
bytová výstavba nerealizovala. 
Může tak, v součinnosti s míst-
ními občany a za pomoci HMP, 
vzniknout zelená zóna k posí-
lení zadržování vody v krajině 
a k prevenci oteplování. Místo, 
kam si děti, mládež i jejich ro-
diče budou moci jít zasportovat 
na veřejné sportoviště a trochu 
se protáhnout od stálého seze-
ní u počítačů. Jsme rádi, že se 
mnozí nenechali zastrašit ma-
sivní letákovací akcí proti tomu-
to záměru, jejíž smysl a rétorika 
vypovídají mnohé o jejích auto-
rech. Děkujeme za Vaši podpo-
ru a věříme, že ji najdeme také 
u představitelů naší MČ a HMP.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., 
pavla.tumova@gmail.com, 

zastupitelka MČ Praha-Libuš

ZVEME

PROGRAM VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Pondělí:
9:30−11:30  ........ Tvoření pro děti (1,5−4) i pro maminky s Magdou
16:00−18:00 ....... Tvoření pro děti (3−6) s Magdou
Úterý:
9:30−11:00 ......... Montessori herna s Klárou (1,5−3)
16:30−18:00 ....... Montessori herna s Alžbětou/Štěpánkou (3−5)
Středa:
8:30−12:00 ...........Vzdělávací kurz Attavena (září 2018 − leden 2019) – skupina I
12:30−16:00 ..........Vzdělávací kurz Attavena (září 2018 − leden 2019) – skupina II
Čtvrtek:
8:30−12:00 ...........Vzdělávací kurz Attavena (září 2018 − leden 2019) – skupina I
12:30−16:00 ..........Vzdělávací kurz Attavena (září 2018 − leden 2019) – skupina II
Pátek:
9:30−11:30 .......... Volná hernička pro děti (1−6)

Rodinné centrum Kuřátko

Co zajímavého jsme společně zaži-
li ve školním roce 2017/2018 a na 
co se můžete těšit v novém škol-
ním roce?

CVIČENÍ PRO DĚTI

Naučili jsme se hezké básničky, 
zazpívali jsme si písničky, zaskákali 
si na gymnastických míčích a hrá-
li jsme zábavné hry. Protáhli jsme 
si tělíčka na opičí dráze a nakonec 
postavili klouzačku. Vydovádění 
a spokojení, to jsme byli po cvičení 
s Markétou a Martinou.

MONTESSORI HERNA

Cože jsme dělali v Montessori 
herně v uplynulém roce? Každý to, 
co právě potřeboval. Přesýpali, pře-
lívali, používali kleštičky, lžičky a ka-
pátka. Přinášeli a odnášeli, utírali 
a zametali. Stavěli a skládali, pro-
zkoumávali tvary, barvy a rozmě-
ry. Na elipse jsme společně zpívali 
i tančili a povídali si hlavně o příro-
dě. Společně jsme také stolovali. 

Před Vánocemi a před Velikono-
cemi jsme si s dětmi připomněli 
postavu a příběh Ježíše Krista tak, 
jak o něm vypráví Bible, v tema-
ticky zaměřených Montessori her-
nách. Děti zapojily všechny smysly 
a poznávání si maximálně užívaly. 

V příštím školním roce se může-
te těšit na krásné nové připravené 
prostředí, na nové pomůcky a na 
radost z objevování. 

Těší se na Vás Klára, Štěpánka 
a Alžběta.

TVOŘENÍ PRO DĚTI  
I PRO MAMINKY

Nenechali jsme zahálet šikov-
né ruce našich dětí a rozvíjeli jsme 
jejich kreativitu a fantazii. Děti si od-

nesly nejrůznější výrobky a hlavně 
si užily spoustu zábavy. Menší děti 
se naučily všechny základní techni-
ky od kreslení a stříhání až např. po 
výrobu jednoduchých hraček. Větší 
děti potom okusily výrobu vlastních 
Montessori pomůcek, mýdel nebo 
domácí modelíny.

Na společné tvoření s Vámi se 
těší i v příštím roce Magda.

SEJDEME SE V LESE

Chodíte do lesa? My ano! V lese 
se totiž dějí velké věci! V lekcích za-
měřených na aktuálně probíhající 
roční období či svátky rodiče s dět-
mi od 2 a půl do 6 let tvořili, zpí-
vali, hráli pohybové hry, procvičo-
vali jemnou motoriku i logiku. Užili 
jsme si společně spoustu legrace, 
hodně jsme se toho naučili a těší-
me se na další školní rok. 

Tak co, sejdeme se v lese 
i s Vámi? Těší se teta Katka z lesa.

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
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V neděli 16. září pořádá cykli-
stický oddíl SK Velo Praha za 
podpory MČ Praha-Libuš cykli-
stický závod horských kol.

Závod je určen pro nejmlad-
ší děti, školáky, ale i dospělé cyk-
listy. Tratě budou odpovídat věko-
vým kategoriím. Zázemí pro závod 
poskytla restaurace Kamený Dvůr, 
Putimská 6/13, Praha-Písnice.

Závodní tratě budou připraveny 
v ulici Ke Březině a v okolí Písnic-
kého potoka.

Prezence závodu je od 9 hod. 
Časový program závodu, přihlášku 
a propozice najdete na webových 
stránkách: prahamtb.cz

Pro všechny kategorie budou 
připraveny zajímavé ceny. Přijďte 
strávit pěkný den s kolem.

Karel Kubín, SK Velo Praha
Foto: archiv SK Velo Praha  

a Barbora Klap

POZVÁNKA NA CYKLISTICKÝ ZÁVOD HORSKÝCH KOL

O pohár MČ Praha-Libuš

ŠKOLA ŽENSKOSTI

Již druhým rokem se maminky mohly zúčast-
nit cyklu seminářů „Škola ženskosti“. Dozvěděly 
se, co je ženskost, jak na vztahy a komunikaci, 
naučily se denní líčení, vyzkoušely si různé tech-
niky, jak se o sobě dozvědět něco více. Semináře 
měly úžasnou pohodovou atmosféru. Na oblíbe-
ný seminář o barvách a střizích a workshop na 
tvorbu „visionboard“, tedy nástěnky snů, se mů-
žete těšit na podzim.

Těší se na Vás Lucka.

PRO ZMĚNU PRO SEBE

Od 24. 9. 2018 bude českobudějovická společ-
nost Attavena, o. p. s., ve spolupráci s MČ Pra-
ha-Libuš a Rodinným centrem Kuřátko pořádat 
v Klubu Junior (Na Okruhu 395/1, Praha-Libuš) 
kurzy zaměřené na komplexní podporu rodi-
čů malých dětí při návratu do zaměstnání. Kurzy 
jsou pro účastníky bezplatné a se zajištěným hlí-
dáním dětí zdarma. Pro více informací se obracej-
te na koordinátorku projektu Veroniku Attlovou 
(775 408 130, veronika.attlova@attavena.cz). Pro 
zjištění termínů informačních schůzek k projektu 
sledujete stránky projektu www.prozmenuprose-
be.cz nebo stránky www.rckuratko.cz.

Těší se na Vás Hanka.

Kompletní nabídku programu Rodinného cen-
tra Kuřátko včetně všech detailů, informací o ce-
nách a případných změnách naleznete na našem 
webu www.rckuratko.cz.

Činnost spolku Rodinné centrum Kuřátko 
i v roce 2018 finančně podporuje Městská část 
Praha-Libuš, za což mnohokrát děkujeme.

Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na 
Vás v novém školním roce 2018/2019 v nových 
prostorách.

Hanka, Martina, Štěpánka, Magda, Lucka, Klára, 
Jana, Katka B., Katka P., Alžběta

Foto: archiv RC Kuřátko
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www.BEHAMPRODETI.cz

V letošním a příštím roce 
proběhne mapování hnízdišť 
a nocovišť vlaštovky obecné 
na území Velké Prahy. Ačkoliv 
se dá vlaštovka obecná v Pra-
ze stále řadit mezi relativně 
běžně hnízdící druhy, i její po-
četnost zde již několik deseti-
letí výrazně klesá.

Praha v posledních desetiletích 
prodělala řadu změn, které ovlivni-
ly hnízdní možnosti vlaštovky. Díl-
čí data ukazují, že hnízdní páry mizí 
z centra Prahy, naopak nejvyšší 
hustoty byly zjištěny v okrajových 
čtvrtích se starou zástavbou, kde 
vlaštovky pravděpodobně ještě na-
cházejí dostatek potravy – létající-
ho hmyzu. Vedle hnízdní lokality je 
pro vlaštovky důležitá dostupnost 
vhodného nocoviště. Společná no-
coviště jsou pro vlaštovky typická 
a na příhodných lokalitách se mo-
hou soustředit jedinci ze širokého 
okolí. Nocoviště, obvykle větší za-
topená rákosina, slouží jak mladým 
ptákům po vyvedení z hnízda, tak 
dospělcům, kteří nocoviště využí-
vají ještě v době krmení mláďat. 

Cílem projektu je zmapová-
ní hnízdních kolonií a zjištění, kde 
v dnešní době nacházejí pražské 

vlaštovky svá útočiště. Znalost vý-
znamných hnízdišť a nocovišť na-
pomůže efektivní ochraně vlaštov-
čí populace. 

K tomu je třeba zmapovat co nej-
větší část hnízdní populace a na-
lézt všechna významnější pražská 
nocoviště. Na nocovištích se vla-
štovky přes den nezdržují, přilétají 
často až před soumrakem nebo již 
téměř po tmě a zaletují do rákosin, 
kde nocují. 

Prosíme nejen všechny kolegy or-
nitology, ale i zájemce z řad veřej-
nosti o spolupráci. Svá pozorování 
můžete zadat do databáze pozo-
rování ptáků České společnosti or-
nitologické birds.cz/avif/, nebo za-
sílat na e-mail prazske.vlastovky@
seznam.cz. U každého hnízdiště je 
důležité uvést počet hnízdících párů 
a typ prostředí (chov koní, průmys-
lová hala atd.). V případě nocovišť je 
důležité pokusit se odhadnout po-
čet nocujících vlaštovek. Z tohoto 
důvodu je dobré navštívit lokalitu 
několikrát, počet nocujících jedinců 
se v průběhu léta mění.

Mapování pražských vlaštovek 
organizuje Společnost spolupra-
covníků Kroužkovací stanice Ná-
rodního muzea.

Karel Pithart

inzerce

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

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

mobil: 606 688 058

Pomůžete najít 
pražské vlaštovky?

Vlaštovka obecná je v České republice ohrožená, a proto chráněná. Foto: Tomáš Bělka
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PÍSNICKÁ ALEJ 
Inspirativní místo pro bydlení, práci i volný čas

Startuje veřejná diskuse o rozvoji území.

1

6

2

3

4

5

Mezi sídlištěm Písnice a starou Písnicí by mohl vzniknout 
zajímavý prostor, který v souladu s moderními trendy 
propojuje zástavbu nájemního bydlení, kanceláří, rekrea- 
čních ploch a velkoryse pojatého veřejného prostranství 
se službami a prodejnami. Nachází se v docházkové 
vzdálenosti budoucí stanice metra Písnice. Mohl by tak 
vytvořit přirozené nové centrum obce Písnice.

Koncept „Písnická alej“ představil 20. 9. 2017 zastupite-
lům MČ Praha-Libuš Miroslav Hofman, dlouholetý občan 
Písnice, který je jednatelem společnosti Pelti, a. s. Mimo 
jiné řekl: „Při tvorbě ideového návrhu Písnické aleje 
jsme se nechali inspirovat projektem realizovaným v ne-
dalekých Dolních Břežanech, který vtiskl území pozitivní 
atmosféru a je svými obyvateli dobře hodnocen.“

Je navrženo náměstí s pěší zónou k MHD a budoucí sta-
nici metra Písnice Z cyklostezky v ul. Hoštická navazuje 
plánované zázemí s občerstvením pro cyklisty a propoje-
ní cyklostezky na náměstí.

Na celé ploše Písnické aleje se bude využívat moder-
ních prvků pro podporu inspirativního a šetrného živo-
ta. Předpokládáme také zatravněné střechy budov. Ze 
současného pole osetého plodinami, vznikne veřejnosti 
přístupná zeleň, parková úprava, velké dětské hřiště 
s dráhou a další veřejnosti přístupné vybavení.

Smlouvou s obcí jsme se zavázali, že budeme usilovat 
o změnu zastavěnosti ze stávající územní rezervy na 
koeficient SV-D. To znamená, že zástavba Písnické aleje 
bude do výšky maximálně pěti podlaží.

Výškový řez navržené zástavby mezi sídlištěm Písnice 
a starou částí Písnice vidíte na okraji této stránky.

Projekt nové komunikace mezi Libušskou a Hoštickou 
ulicí připravuje hlavní město Praha již mnoho let nezá-
visle na záměru Písnické aleje. Důvodem je, že by měla 
dopravně napojit novou písnickou hasičskou zbrojnici 
a sousední plochu (Kalibárna) určenou podle návrhu 
Metropolitního plánu pro výstavbu občanské vybavenosti, 
například pro umístění školy či školky. Nová dopravní 
zátěž by nesměřovala do staré zástavby.

V současné době vede v místech budoucího propojení 
ulic Hoštická a Libušská provizorní stavební komunikace. 
Bude dočasně využívaná i  jako objízdná trasa MHD při 
rekonstrukci ulice Libušská.

Zástavba Písnická alej navazuje na záměr hl. města Pra-
hy a je navržena po obou stranách plánované ulice mezi 
ul. Libušská a Hoštická.

Jako občan Písnice mám zájem, aby Písnická alej při-
spěla ke zvelebení naší obce v blízkosti stanice metra 
Písnice. V neposlední řadě tím mohu umožnit dopravní 
napojení území u Modřanské rokle, které je i podle 
Metropolitniho plánu rezervováno k zástavbě občanské 
vybavenosti, na hlavní silnici.

Jsme připraveni vést diskusi k podnětům spoluobčanů 
ohledně možné budoucí podoby prostoru, staveb, vyba-
vení a dalších dílčích prvků.

Je na místě uvést, že proces od záměru po případnou 
realizaci trvá obvykle 5−7 let. Věříme, že v nadcházejí-
cím čase dokážeme společně dovést návrh ke spokoje-
nosti všech! Budeme vděčni, pokud s námi budete sdílet 
své názory při veřejných diskusích, elektronicky nebo 
osobně.

O plánovaných akcích vás budeme s předstihem infor-
movat. Pro více informací neváhejte kontaktovat investo-
ra: Pelti, a. s., Hofman@pelti.cz, www.pisnickaalej.cz 
facebook.com/pisnickaalej/

Miroslav Hofman

1. Náměstí s občanskou vybaveností, jako jsou 
menší obchody a služby.

2. Rozvolněnost zástavby, která nepřesahuje  
4+1 ustupující podlaží.

3. Zeleň. Rozšíření stávajícího biokoridoru 
o navazující zeleň.

4. Volnočasové území pro sport a odpočinek.
5. Napojení cyklostezky až na náměstí.
6. Funkční a kvalitní využití území  

v dosahu MHD a budoucího metra
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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

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

inzerce

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

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

inzerce

LUŠŤOVKA ULIČNICE – ŘEŠENÍ
22
Tajenka 1: Hvězdonická | Tajenka 2: Žižkova | Tajenka 3: Hakenova

23
Tajenka 1: Klenovická | Tajenka 2: V Závětří | 

Foto: Martin Zikeš


