
1 Děti z MŠ Lojovická si užívají plavání. 2 Jaro je tu. 3 Mladí hasiči ze SDH Písnice dosáhli skvělých výsledků při soutěži 
v uzlování. 4 Čtvrťáci ze ZŠ Meteorologická se při exkurzích seznámili s médii, jak se připravovala kdysi a dnes. 5 Ve čtenářském 
klubu ZŠ Písnice děti nejen čtou, ale ke knihám se vyjadřují třeba i výtvarně. 6 Písnickou školu navštívilo anglické divadlo..

Foto: Petra Dufková, Michaela Pospíšilová, Marika Bráchová, Stanislava Bíbová, Lenka Veisová a Milena Rážová
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ZVEME

Městská část Praha-Libuš vás srdečně 
zve k zapojení do každoroční 
celorepublikové úklidové akce, která 
proběhne pod záštitou občanské 
iniciativy Ukliďme Česko.  

Vzhledem k tomu, že tato úklidová akce 
letos proběhne teprve prvním rokem, 
zvolili jsme si jako cíl uklidit jen jednu 
plochu. Jedná se o rozlehlé soukromé 
pozemky podél ulice Novodvorské. 
Celá plocha je vyznačena v mapce. 
Žlutým bodem je pak označeno 
stanoviště, kde bude pro účastníky 
úklidu připraveno občerstvení, rukavice 
a pytle. Po celou dobu akce bude 
přistaven kontejner, který se bude 
v průběhu úklidu pravidelně vyvážet.  

Pojďte s námi udělat něco dobrého  
pro Libuš, něco dobrého pro svět!

UKLIĎTE  
S NÁMI  
LIBUŠ
6. dubna 2019 od 10:00
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Slovo starosty
Vážení občané, účelem loň-

ské rekonstrukce Libušské 
v Písnici bylo nejen a pře-

devším nahradit ten příšerný tan-
kodrom novým asfaltovým kober-
cem, ale zároveň docílit bezpeč-
nějšího pohybu chodců podél Li-
bušské ulice a jejich bezpečnější-
ho přecházení. Tomu měly napo-
moci jak nové chodníky po obou 
stranách silnice v celé její délce, 
tak také nové přechody a retardé-
ry. Velkou starost nám dělala sku-
tečnost, že dopravní policie ne-
souhlasila s tím, aby u přechodu 
u ulice Ke Březině, který je hojně 
využíván školáky, byl umístěn se-
mafor. V místě byl sice vybudo-
ván retardér, ale ne tak vysoký, 
jak jsme požadovali. Osobně jsem 
měl obavu, zda se tímto opatře-
ním rychlost aut dostatečně sníží. 
Pocitově ke zpomalení aut došlo 
− to potvrdí každý, kdo se v mís-
tě pohybuje, a ve večerních hodi-
nách je dobře vidět, že auta před 
retardérem, i když je nižší, než by-
chom si přáli, skutečně přibržďu-
jí. Zklidnění na Libušské v tom-
to úseku je dáno nejen retardéry, 
ale i užším profilem komunikace. 
Abychom získali objektivní data, 

požádal jsem o kontrolní měření 
rychlosti aut projíždějících u to-
hoto přechodu. Uskutečnilo se na 
konci února v čase 9:45 až 10:45 
hod. a dále od 13:45 do 15:00 hod., 
tedy v době, kdy se v Písnici ko-
lony rozhodně netvoří a zrekon-
struovaná vozovka může svádět 
k rychlejší jízdě, než je povoleno. 
Ve vymezených časech byl zazna-
menán průjezd celkem 362 auto-
mobilů. V úseku Libušská mezi uli-
cemi K Vrtilce a Budilovská (tedy 
v místě přechodu) byla maximál-
ní naměřená rychlost 49 km/hod., 
nejnižší 18 km/hod. Co je podstat-
né, že 80 % vozidel jelo rychlos-
tí v rozmezí od 20 km/hod. do 40 
km/hod. Náš cíl zpomalit dopra-
vu byl tedy naplněn a úsek se stal 
mnohem bezpečnějším pro pře-
cházení i bez semaforu. I tak bych 
semafor v tomto místě rád jednou 
viděl a chápu všechny rodiče, kte-
ří by jeho návrat uvítali. Při loň-
ské rekonstrukci jsme se dohod-
li se zhotovitelem a pod vozovku 
jsme nechali umístit chráničku pro 
případný kabel. Kdybychom v bu-
doucnu získali povolení semafor 
umístit, nemusela by se silnice 
rozkopávat.

Vážení občané, srdečně 
vás zveme 6. dubna 2019 
na úklidovou akci pod zá-
štitou občanské iniciativy 
Ukliďme Česko. 

Udržovat veřejné pozem-
ky čisté je úkolem téměř ne-
splnitelným. V rozpočtu měst-
ské části není dostatek financí 
na úklid všech veřejných ploch 
v obci a vlastníci buď nemají 
o údržbu pozemků zájem, ne-
bo to jejich finanční situace též 
neumožňuje. Rozhodli jsme se 
tedy s našimi kolegy a s vámi 

Ukliďme Česko
vyjít do ulic a odpadky sesbírat 
sami. Připojte se k nám a v pří-
jemné atmosféře, dobrého ob-
čerstvení a pěkného dne pojď-
te udělat něco dobrého pro ži-
votní prostředí v místě, které je 
vaším domovem.

V rámci prvního ročníku v MČ 
Praha-Libuš jsme se rozhod-
li uspořádat úklid na rozlehlé 
ploše mezi Libušskou a Novod-
vorskou, kterou zdejší obyva-
telé hojně využívají k vycház-
kám. Rádi bychom tuto oblast 
v rámci možností vyčistili, aby 
se v ní lidé cestou na vycházku 
cítili bezpečně a příjemně.

Odbor životního prostředí  
ÚMČ Praha-Libuš

V minulém čísle jsem upozor-
nil na rekonstrukci libušské poš-
ty a nyní mohu potvrdit předběž-
nou informaci, že pošta bude uza-
vřena od 15. dubna do – pravdě-
podobně − 3. června. Připomínám, 
že touto rekonstrukcí se bohužel 
nezvýší kapacita pošty, neboť stá-
vající prostory to neumožňují. Re-
novujeme podlahy, elektroinsta-
laci a zázemí včetně hygienických 
místností.

Na přelomu března a dubna za-
počne rekonstrukce ulice V Kálku 
a v polovině dubna dojde postupně 
i na ulici Třebějickou, Na Jezerách, 
Na Močále a na východní větev ulic 
K Jezírku a U Pejřárny. V době psa-
ní těchto řádků stále nemám z ma-
gistrátu potvrzený termín zahájení 
rekonstrukce ulice Ke Březině. Z té-

to rekonstrukce začínám být lehce 
nervózní, neboť zhotovitel od loň-
ského srpna opakovaně vznáší na 
magistrát, respektive technicky do-
zor investora jím najatý, tři poža-
davky, které tento technický dozor 
opakovaně slibuje splnit, ale bohu-
žel se tak neděje. V polovině března 
jsem byl přítomen další koordinač-
ní schůzky, která se tentokrát kona-
la na odboru dopravy Prahy 12, ale 
opět bez valného pokroku. Jako už 
vícekrát se ukazuje, že kdyby ma-
gistrát převedl peníze a investorská 
práva na městské části, tak se ob-
čané rekonstrukcí dočkají dříve. Tě-
ším se na setkání s vámi na Osla-
vách jara v Písnici v pátek 12. dubna.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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V neděli 10. března čekal na 
děti a dorostence ze Sboru 
dobrovolných hasičů Písni-
ce 35. ročník Zimního pohá-
ru v uzlování mladých hasičů 
v Horních Měcholupech.

Pro skupinu mladších dětí (6–11 
let) to byl první týmový soutěž-
ní start, což se nakonec ukázalo 
jako naše nevýhoda. Ačkoliv dě-
ti během tréninku dosahovaly vý-
borných časů (zhruba na úrovni 10. 
místa), tak první pokus, kvůli špat-
ně uvázanému uzlu a následné pa-
nice druhého člena štafety, který 
věděl, že daný uzel měl vázat on, 
jsme raději skrečovali. Druhý pokus 
byl mnohem lepší, ale kvůli jedno-
mu přešlapu startovní čáry a dvě-
ma předčasným výběhům se nadě-
je na dobrý výsledek vytratila a na-
konec z toho bylo pouze 24. místo 
z 26 startujících družstev s celko-
vým časem 88,34 s.

V kategorii mladších žáků − jed-
notlivců se Josef Baldrian blýskl 
osobním rekordem v hodnotě 
40,22 s, což mu vyneslo 25. mís-
to. Nakonec jsme však přeci jenom 

ze soutěže neodjížděli s prázdnou, 
jelikož v kategorii přípravky – jed-
notlivců (do 6 let) se Elišce Brácho-
vé podařilo získat 3. místo s časem 
53,08 s.

V kategorii starších družstev (11–
15 let) jsme obhajovali loňské vítěz-
ství a dařilo se i letos. Béčko sice 
kvůli chybám obsadilo až 18. místo, 
áčko se však radovalo z krásného 
2. místa s časem 20,97 s.

Ještě větší radost nám uděla-
li starší jednotlivci. Jakub Schwarz 
skončil na 10. místě a Kristýna La-
sevičová si loňské druhé místo ješ-
tě vylepšila a stala se v konkurenci 
48 závodníků s časem 13,28 s pro 
letošek mistryní Prahy.

Odpoledne jsme také nastoupi-
li v kategorii dorostenců. Družstvo 
zvládlo testy v pořádku, ale chy-
ba na uzlech je bohužel odsunula 
z průběžného 2. místa až na koneč-
né 6. místo.

Radost však opět přišla v jed-
notlivcích, kde se pokus povedl 
Davidu Schwarzovi. Existovala vel-
ká šance, že po sérii čtvrtých míst 
z let minulých by konečně David 
mohl nějakou tu medaili urvat. Da-

vidův čas 11,56 s však nikdo jiný ne-
překonal a on se nakonec stal mis-
trem Prahy v kategorii dorostenců.

Všem dětem moc děkujeme za 
úžasné výkony a doufáme, že to ne-
ní naposledy, kdy se letos radujeme 
z velkých úspěchů. Jsme na vás pyšní!

Pokud by se mezi vámi, čtenáři, 
našel správný kluk nebo holka od 

5 do 15 let, kterého by zajímala na-
še činnost a chtěl by se k nám při-
pojit, tak ho určitě rádi přivítáme 
mezi námi. Bližší informace získá-
te na webu: www.sdhpisnice.cz či  
e-mailu: mladez@sdhpisnice.cz.

Jan Krátký, Jan Trachta
Foto: Marika Bráchová, Jan Trachta

„Vyučování“ v Mateřské ško-
le K Lukám vypadalo ve čtvr-
tek 28. února trochu jinak 
než obvykle. Po velkých pří-
pravách z předchozího týd-
ne se zde uskutečnil dětský 
karneval.

Děti a samozřejmě i paní učitel-
ky se oblékly do různorodých kos-
týmů a masek dle libosti a fantazie 
− té se meze nekladou. Vyzdobe-
né třídy se naplnily zástupy prin-
cezen, berušek, kašpárků, kovbojů, 
pirátů i rytířů a kouzelníků. Všichni 
se těšili na karneval, na kterém se 

mohli na chvilku stát svou oblíbe-
nou postavou.

Karnevalové veselí probíhalo 
nejprve ve třídách, pak průvod ma-
sek za zpěvu písní doprovázených 
na rytmické nástroje zamířil do ku-
chyně za paními kuchařkami. Poté 
se vydal za kamarády do třídy Mě-
síček. Děti prožívaly radostné chví-
le při zábavných hrách, soutěžích 
i diskotancích.

Celý karnevalový den byl velmi 
zdařilý, děti si prožily pěkný den se 
svými kamarády.

Eva Janouchová
Foto: archiv MŠ K Lukám

Mistrovské výsledky v uzlování

1| Kristýna Lasevičová – mistryně Prahy ve starších jednotlivcích

2| David Schwarz – mistr Prahy v kategorii dorostenců

1 2

Karneval v MŠ K Lukám
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ZÁPIS

Koncem dubna se těšíme na dvě 
setkání se zájemci o zapsání do 
Mateřské školy Lojovická, Lojovic-
ká 557/12, Praha 4 − Libuš. V úte-
rý 23. dubna to bude Den otevře-
ných dveří, kdy se můžete seznámit 
s prostředím školky. A druhou akcí 
bude 26. dubna Hrací dopoledne, na 
které se musíte přihlásit.

Naše mateřská škola má tři třídy, 
které vyhovují výchovným, estetic-
kým, provozním i bezpečnostním 
požadavkům. Průběžně jsou dopl-
ňovány nové výchovné pomůcky, 
hračky a další zařízení. Školka má 
velmi krásnou zahradu a v samé 
blízkosti les.

Koncepce mateřské školy je sta-
věna na osobnostně orientované 
předškolní výchově, která nepřehlíží 
přínosné zkušenosti a tradice české 
předškolní výchovy. Děti jsou umís-
těny ve věkově smíšených třídách, 
což umožňuje rozvoj mezilidských 
vztahů a sociálního cítění dětí.

Je zajištěn program pro přípra-
vu dětí na vstup do 1. třídy základ-
ní školy. Děti jsou vedeny k samo-
statnému logickému myšlení, roz-
víjena je jejich paměť, myšlení, řeč, 
početní představy, pozornost, fan-
tazie, vůle. Velkou pozornost vě-

nujeme také pohybové a estetic-
ké výchově. Děti chodí pravidelně 
cvičit do velké tělocvičny základní 
školy, je organizován plavecký vý-
cvik, lyžování, tenis i bruslení. Ve 
všech třídách se denně cvičí, je pl-
ně využívána krásná školní zahra-
da. Zajímavé jsou výsledky výtvar-
ných prací dětí, na různých vystou-
peních se mohou rodiče přesvědčit 
o dobré úrovni hudebních činností.

Mateřská škola velmi dobře spo-
lupracuje s rodinou, která je základ-
ní a hlavní ve výchově dítěte, a my 
se snažíme tuto výchovu vhodně 
doplňovat. Spolu s rodiči připravu-
jeme pro děti mnoho akcí. Jsou to 
hned v říjnu táborák, pouštění dra-
ků, adventní a vánoční setkání, jarní 
tvoření. Zajišťujeme sportovní krou-
žek, výuku anglického jazyka, kera-
miku, návštěvy divadelních před-
staven či návštěvu divadel ve škol-
ce, koncerty, karneval, oslavu Mezi-
národního dne dětí a různé výlety.

Velmi dobrá spolupráce rodičů 
spolu s tvůrčí prací pedagogů je 
přínosem, a tak je i pobyt dětí v na-
ší Mateřské škole Lojovická radostí.

KLUB PŘEDŠKOLÁKA

V naší Mateřské škole Lojovická 
máme už 17 let Klub předškoláka, 
tedy příležitost zaměřit se na dů-
kladnou přípravu předškolních dětí 
k bezproblémovému začlenění do 
vzdělávacího procesu v 1. ročníku 
základní školy.

S dětmi pracujeme takovým tem-
pem, aby je práce zaujala a zároveň 
jim pomáhala v jejich rozvoji. Klub 
pro ně přichystal hlavně rozmani-
tost. Dovolím si jen lehce nastínit, 
co vše mohou šestileté děti v Klu-
bu předškoláka při MŠ Lojovické 
„ochutnat“:
– Všichni předškoláci mají mož-
nost se seznámit ve výtvarném 
kroužku s netradiční výtvarnou 
technikou, kde se jim věnují paní 
učitelky Maruška a Helenka.

– Vztah k ekologii a k přírodě pova-
žuji za nesmírně důležitý pro další 
život nás i našich dětí. Jsem ráda, že 
paní učitelka Katka, která má k pří-
rodě blízko, s láskou své vědomosti 
a znalosti dětem předává při ekolo-
gicky zaměřených vycházkách.
– Poznat krásy našeho hlavního 
města, vycházet z historie a tradic 
je i pro nás, dospěláky, poučné. Paní 
učitelka Danuška se pilně připravuje 
na každou vlastivědnou vycházku. 
Mám radost z toho, že podobné úsi-
lí přípravě věnují i samotní dopro-
vázející rodiče. Odměnou jim pak je 
blažený pocit při předávání těchto 
znalostí dětem vlastním i jejich ka-
marádům. My zjišťujeme, jak šikov-
né, chytré a pedagogicky talentova-
né mámy a táty ve školce máme.
– Pyšnit se můžeme „vyučováním“ 
předškoláků s paními učitelkami 
Danou a Maruškou. Zde jsou cíle-
ně a záměrně rozvíjeny schopnos-
ti a dovednosti dítěte tak, aby pře-
chod z mateřské do základní školy 
byl méně obtížný, dítě bylo vyzrá-

lejší a připravené na plnění nároč-
nějších úkolů a požadavků ve škol-
ním roce.
– Všechny paní učitelky z MŠ Lojo-
vická se významnou měrou podí-
lí na sportovní přípravě předškolá-
ků v tělocvičně základní školy. Naše 
předškoláky už nezaskočí prostor 
velké tělocvičny a její vybavení, do-
kážou si to prostě pěkně užít.

Předškoláci se v MŠ Lojovická 
opravdu nenudí a na zlobení ne-
ní čas, když vezmu v úvahu, že mají 
ještě možnost se realizovat při pla-
vání, tenisu, lyžování a bruslení, ang- 
ličtině, sportovkách i keramice.

Myslím, že od září děti uděla-
ly velké pokroky a že naše i jejich 
snaha jim pomáhá se připravit na 
velkou opravdickou školu.

Ivana Sýkorová,  
ředitelka MŠ Lojovická

Foto: Petra Dufková

Mateřská škola Lojovická 557, Praha-Libuš, tel. 241 471 378

ZÁPIS  DO MŠ  LOJOVICKÁ
se koná od 2. 5. 2019 do 6. 5. 2019
www.mslojovicka.cz

Den otevřených dveří:
23. 4. 2019 od 8 do 10 hod.  a od 15 do 16:30 hod. 

Hrací dopoledne:
26. 4. 2019 od 9 do 11 hod.

AKTIVITY A KROUŽKY
Plavání, sportovní kroužek, lyžování, tenis,
keramika, výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích, 
účast na vystoupeních.
Dle zájmu dětí se vyučuje kvalitně angličtina.
Klub předškoláka − ekologické vycházky,  
vlastivědné vycházky − poznávání Prahy, Škola před školou, 
výtvarný kroužek, cvičení v ZŠ.

Mateřská škola Lojovická

Mateřská škola Lojovická 557, Praha-Libuš

www.mslojovicka.cz | tel.: 241 471 378

ZÁPIS
dětí do Mateřské školy Lojovická
Zveme všechny rodiče dětí, kteří chtějí zapsat dítě do mateřské 
školy na Den otevřených dveří 

dne 23. 4. 2019  
od 8 do 10 hodin a od 15 do 16:30 hodin. 

Můžete se také Vy i Vaše děti seznámit s prostředím  
naší mateřské školy. Pokud se rozhodnete přihlásit své dítě  
do naší mateřské školy, můžete si ihned, případně v dalších 
dnech, vyzvednout přihlášku do MŠ. K pohrání dětí ve třídě 
využijte akci Hrací dopoledne.
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ZŠ Písnice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Jako každý rok, proběhl koncem 
února na škole den otevřených 
dveří. Celé dopoledne měli mož-
nost rodiče budoucích i stávajících 
žáků naší školy prohlédnout si tří-
dy a získat informace nejen od pa-
ní zástupkyně Daňhelkové, ale i od 
žáků pátých tříd, kteří se stali prů-
vodci rodičů po škole. Akce pro-
bíhala v příjemné, milé atmosféře 
a podle ohlasu rodičů, kterých při-
šlo téměř čtyřicet, a usměvavých 
tváří všech zúčastněných se den 
vydařil.

Při provázení se rodiče zajímali 
o počet tříd a počet žáků v jednot-
livých třídách, jak se vyučuje v 1. tří-
dě, o počítačovou učebnu, zda je 
u nás tělocvična, jak nám chutná ve 
školní jídelně a jak se nám tady lí-
bí. Myslíme si, že se rodičům u nás 
na škole líbilo, protože si pochvalo-
vali, že i když je to taková malá ro-
dinná škola, probíhá tu hodně škol-
ních akcí, škola je dobře vybavená 
různými pomůckami, máme novou 
počítačovou učebnu a děti mohou 
chodit na různé kroužky.

Mgr. Lenka Veisová a páťáci

ANGLICKÉ DIVADLO VE ŠKOLE

Žáci základní školy v Písnici měli 
možnost procvičit si anglický jazyk 
při divadelním představení hraném 

v angličtině. Ti mladší zhlédli inter-
aktivní koncert Lost in the Land of 
Twirls a pokročilejší žáci představe-
ní s názvem Travel Machine od di-
vadelní společnosti Azyzah. Herci 
zapojovali do hry i děti, které si tím 
procvičovaly slovíčka.

Mgr. Milena Rážová
Foto: Milena Rážová

ÚSPĚCH NA POČÍTAČOVÉ SOUTĚŽI 
V APLIKAČNÍM SOFTWARU

Počítačová soutěž v aplikačním 
softwaru probíhá každoročně na 
Praze 4 na úrovni školního a ob-
vodního kola. Zúčastňují se žáci 
základních škol a osmiletých gym-
názií Prahy 4. Žáci 1. až 5. ročníku 
mohou soutěžit v kategorii gra-
fické editory a v kategorii texto-
vý editor s internetem v rozsahu 
90 minut. Jejich úkolem je zpraco-
vat jednoduchý námět v textovém 
editoru.

Školního kola se zúčastnila 5. tří-
da. Do obvodního kola jsme vysla-
li dva žáky − Veroniku Dykastovou 
a Ondřeje Viklického. Ti se na sou-
těži neztratili. Veronika Dykastová 
obsadila druhé a Ondřej Viklický 
třetí místo. Srdečně blahopřejeme 
a přejeme jim, aby si vyhlášení vý-
sledků, které proběhne 18. března 
na ZŠ Jílovská, co nejvíce užili.

Lukáš Zvěřina
Foto: Lukáš Zvěřina

NEBOJME SE PÁDŮ

Čtvrťáci ze ZŠ Meteorologická 
zažili během tří vyučovacích hodin 
na přelomu února a března netra-
diční tělocvik. Naše škola se zapo-
jila do projektu Sdružení sportov-
ních svazů České republiky nesoucí 
název Nebojme se pádů, a tak si žáci 
4. C vyzkoušeli v rámci tělesné vý-
chovy různé techniky pádů.

Cílem projektu je naučit děti zá-
bavnou formou čelit denním ná-
strahám běžného i aktivního živo-
ta. Vštípit jim, jak je důležité před-
vídání v různých situacích a že i bě-
hem zdánlivě nevinného hraní mů-
že dojít k vážným zraněním nebo 
úrazům. Snaží se také zdokonalit 
motorické dovednosti žáků, uká-
zat základy sebeobrany a vysvětlit, 
jak lze jednoduše čelit různým for-
mám šikany.

Hodiny tělesné výchovy tak mís-
to učitele vedli vedoucí kated-
ry technických a úpolových spor-
tů FTVS UK PhDr. Radim Pavelka, 
Ph.D., Mgr. Zdeněk Ledvina, MBA, 
první trenér 1. třídy smíšených bo-
jových umění (anglicky Mixed Mar-
tial Arts, zkráceně MMA) na svě-
tě, a student specializace Judo na 
FTVS UK Petr Lácha. V prvních ho-

dinách se žáci naučili základy pá-
dů, například jak skrčit hlavu, kam 
schovat horní končetiny nebo jak 
se správně převalit. Poslední hodi-
na byla věnovaná opakování a pilo-
vání pádové techniky. Žákům se ty-
to netradiční hodiny tělocviku moc 
líbily.

Jaké bylo ohlasy žáků 4. C po 
prvních dvou hodinách?

Kuba: „Ve středu k nám přišli 
trenéři MMA, aby nás naučili pá-
dy. Učili jsme se, abychom si lehli 
a vstali a nedotkli se hlavou o zem. 
Pak jsme dělali parakotoul a hráli 
jsme si na letadla.“

Maty: „Tahle akce se mi líbila. By-
lo to dobrý, protože jsme se něco 
naučili formou zábavy. Padat jsem 
ještě moc neuměl, ale teď už mi 
to jde dobře. A taky byli ti pánové 
hodní.“

Fany: „Mě nejvíce bavilo, když 
jsme poslední hodinu létali jako 
letadla. Také už se nebojím pádů. 
Zrovna včera jsem spadla a zkusila 
jsem si, co jsem se naučila.“

Ondra: „Naučili jsme se pořádně 
padat. Byli tam trenéři MMA, kara-
te a juda. Nejdřív jsem si myslel, že 
s námi budou házet o zem a my bu-
deme muset dobře dopadnout, ale 
nakonec jsme dělali kolébku a pa-

ZŠ Meteorologická
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rakotoul. Také jsme hráli nějaké hry, 
a nakonec se mi to líbilo.“

Honza: „Bylo to nejlepší. Připadal 
jsem si, jako kdybych se připravoval 
na zápas. Nejvíce se mi líbilo, když 
jsme hráli na letadla. Také mě bavily 
ty pády a jak jsme měli dopadnout.“

Dominik: „Učili jsme se tam dob-
ře padat, abychom se nezranili. Byli 
jsme tam s nimi hodinu a půl a by-
lo to dobrý.“

Steve: „Bylo to úžasný. Naučili 
jsme se padat, aby se hlava nedo-
tkla země. Naučili jsme se odplác-
nout, abychom zmírnili pády. Za-
hráli jsme si hry, třeba na letadla. 
Moc se mi ty pády líbily.“

Lucie Gruberová
Foto: Lucie Gruberová

S KUFREM DO PRAVĚKU SE 4.A

Bylo to zábavné a povedené. 
Doufám, že za námi pán z History 
Parku ještě někdy přijede. Byla bych 
moc ráda, kdybychom do History 
Parku jeli. Bylo by to určitě zábavné. 
Mohli jsme si osahat kopie různých 
pazourků a sošek. Měli jsme za úkol 
postavit hrob kostry. Majda

Pravěk se mi líbil, bavilo mě, jak 
jsme skládali kostrouna, a skvělé by-
lo, že jsme si mohli na vše sáhnout 
a vypadalo to jako opravdické. Něco 
nového jsem se naučila. Editka

Bylo to zajímavé a zábavné. 
O pravěku jsem se hodně naučila. 
Mohli jsme si osahat kameny. Sesta-
vovali jsme kostru a naučila jsem se 

nové kosti. Moc se mi to líbilo. Nela
Bylo to dobré, pan archeolog 

nám říkal, která kost je která. Po-
vídal nám něco o nerostech, třeba 
jak se vytvořil lapis lazuli či redsto-
ne nebo obsidián. Překvapilo mě, 
že znal Minecraft. A také nám říkal, 
že mnoho dětí na jiných školách 
také znalo suroviny z Minecraftu. 
Moc mě to bavilo. Žaneta

Mně se to moc líbilo, protože 
to bylo zábavné, hezké a hlavně 
jsem se dozvěděla nové věci. Na-
příklad že archeolog zkoumá mi-
nulost člověka a povolání paleon-
tologie se zajímá o události ještě 
před člověkem. Prostě to bylo bez-
va. Jana Ř. 

Připravila Alena Dušková
Foto: Alena Dušková

EXKURZE: TISK KDYSI A DNES

Třída 4. B měla 26. února příleži-
tost navštívit Czech News Center, 
nejsilnější mediální dům na čes-
kém trhu. Zvídaví školáci zavítali 
do atraktivního prostředí redakce 
Blesku, který je nejčtenějším de-
níkem u nás. Zavítali do redakce 
oblíbeného vědecko-technické-
ho magazínu ABC. Dozvěděli se, 
jak se jednotlivá čísla připravují, 
jak probíhá jejich výroba a jak vy-
padá spolupráce s tiskárnou. Dě-
ti samozřejmě časopis ABC znají, 
ale nejvíce je zajímalo, jak se vybí-
rá fotografie na titulní stranu, kdo 
vymýšlí vtipy, kde redakce bere 

komiksy či vystřihovánky a co se 
dělá s výtisky, které se neprodají. 
Celou návštěvou je provázel pan 
šéfredaktor.

Následující den navštívili žáci 
Národní technické muzeum a jeho 
expozici Tiskařství. Paní lektorka 
děti seznámila s historií psaní nej-
starších knih (kdo knihy psal, jak 
dlouho trvalo, než byla celá kniha 
dokončena), s nejstaršími typy pís-
ma (klínové, obrázkové, hierogly-
fické). Dozvěděli se o vynalezení 
knihtisku J. Gutenbergem, prošli si 
tiskařskou dílnou v prostoru připo-
mínajícím atmosféru průmyslové-
ho prostředí tiskárny s historický-
mi stroji z 19.−20. století. Její sou-
částí je například knihtiskový ruč-
ní lis z pražské Jezuitské tiskárny 
z přelomu 17. a 18. století. Dojem 
navíc umocnila vůně tiskařských 
barev, originální pomůcky.

Poté byli rozděleni na dvě skupi-
ny. Jednu pan lektor seznámil s po-
stupem výroby poloplátěné kniž-
ní vazby a naučil je, jak si mohou 
opravovat rozpadlou knížku. Všich-
ni si vyrobili malý bloček, který si 
mohli odnést domů. Druhá skupina 
si pod vedením paní lektorky zku-
sila vlastní zdobenou iniciálu tra-
dičním stínovaným krasopisem ka-
ligrafickým perem, štětečkem a hu-
sím brkem.

V každé exkurzi viděli žáci zcela 
něco jiného: v jedné, když je celý 
časopis připraven v redakci a ná-
sledně poslán rovnou do tiskárny, 

ve druhé úplné začátky psaní, opi-
sování knih, zdobení a později je-
jich tisk.

Mgr. Stanislava Bíbová
Foto: Stanislava Bíbová

KARNEVAL ŠKOLNÍ DRUŽINY

Již tradičně v únoru pořádala 
naše školní družina karneval. V ma-
lé tělocvičně jsme to pořádně roz-
točili a roztančili. Paní kuchařky 
nám připravily báječnou svačinku, 
tak jsme neměli ani hlad.

Některé masky, to byla učiněná 
umělecká díla: velkolepá paní Zlo-
ba, zamyšlený detektiv, vynikající 
šéfkuchař, dívky z plaveckého druž-
stva a mnoho zvířátek, princezen, 
tanečnic a jiných postav, nejen po-
hádkových. Všichni jsme se báječně 
pobavili a těšíme se na příště.

„Moc se nám líbilo, jak tančily pa-
ní vychovatelky,“ uznaly děti z 1. B.

Sofinka z 1.B: „Fajn byly odměny, 
mohli jsme si je vybírat.“

Barča z 2.A: „I když karneval tr-
val dlouho, pro mě to strašně rych-
le uteklo.“

Vašík z 2.A: „Karneval se mi moc 
líbil, jen by příště mohlo být více 
písniček od Bruna Marse.“

Adélka z 3.A naopak: „Tanec su-
per, chtěla bych více českých písni-
ček, které známe a můžeme zpívat.“

Zojka z 3.A: „Byla jsem moc 
spokojená.“

Ilona Kiliánková
Foto: Blanka Zirnsáková
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NA ŽIŽKOVSKÉ VĚŽI

Dlouho plánovaná návštěva Žiž-
kovské věže se podařila. Pozvá-
ní v klubu a v časopise znělo: ve 
12:00 sraz na Kačerově. Byli jsme 
překvapeni tolika zájemci. Vybra-
li jsme částku na vstupné a nako-
nec jsme měli slevu o 80 korun, 
protože v části skleněné vyhlídky 
byla nějaká významná návštěva. 
Ale o nic jsme nepřišli, viděli jsme 
vše z 280 stupňů kruhové vyhlíd-
ky a hlavně díky slunečnému poča-
sí jsme se mohli radovat z pohle-
du ven i při posezení v kavárně, kde 
jsme měli předem zajištěnou re-
zervaci. Užili jsme si to do sytosti, 
ochutnali neznámé zákusky, kávu 
různých druhů a také zjistili, že je 
možné do kavárny-baru přijít po-
sedět s kamarádkou nebo s přáteli.

Žižkovská televizní věž je vůbec 
nejvyšší pražskou stavbou. Vysí-
lač dotváří jedinečné panorama 
Prahy, bez kterého bychom si po-
hled na metropoli nemohli už ani 
představit. Věž dosahující do výš-
ky dvě stě šestnáct metrů byla po-
stavena v letech 1985−1992 podle 
projektu architekta Václava Aulic-
kého a statika Jiřího Kozáka. Sklá-
dá se ze tří obrovských válcových 
ocelových tubusů, které jsou dlou-
hé přes sto třicet metrů. V hlavním 
tubusu jsou umístěny dva rych-
lovýtahy, na konci přechází tubus 
do anténního nástavce, ze které-
ho vysílá digitálně jedenáct tele-
vizních a osm rozhlasových stanic. 
Šest rozhlasových stanic odtud 
stále vysílá analogově. Mimoto se 
zde nacházejí také vysílače mobil-
ních operátorů a také se měří kva-
lita ovzduší v Praze.

Mohutné ocelové tubusy nesou 
na svých bedrech tři velké bubli-
nové kabiny. V úrovni šestašede-
sáti metrů je umístěna restaurace, 
která nabízí úžasný výhled na ce-
lou Prahu, a šestihvězdičkový jed-
nopokojový hotel. Ve střední čás-
ti, ve výšce třiadevadesáti metrů, 
se nalézá vyhlídková kabina, kte-
rá návštěvníkům nabídne ojedině-
lý výhled na celou Prahu. Posled-
ní a také nejvýše položená kabina 
obsahuje vysílací techniku. V roce 
2000 byla Žižkovská televizní věž 
ozvláštněna dílem Davida Černého 
s názvem Miminka neboli Babies. 
Jedná se vlastně o obrovská bato-
lata lezoucí po věži nahoru a do-
lů. Tato černá miminka, dosahující 
výšky několika metrů, jsou velkým 
lákadlem pro turisty, neboť se jed-
ná o unikátní umělecké dílo, kte-
ré je umístěné na ještě unikátněj-
ším místě.

Netypická stavba Žižkovské věže 
obnáší množství zajímavostí. Jed-
nou z nich je celková váha stavby, 

která dosahuje neuvěřitelných dva-
náct tisíc tun. Základy věže jsou tvo-
řeny čtyřmetrovou železobetono-
vou deskou o průměru třicet metrů, 
která je umístěna v hloubce patnácti 
metrů pod povrchem země.

ĎÁBLOVA BIBLE

Krásným povídáním o Ďáblově 
bibli nám zpříjemnila odpolední po-
sezení v klubu paní prof. Nováková.

Ďáblova bible nebo také Co-
dex gigas, tak bývá nazývána kni-
ha, která vznikla na přelomu 12. 
a 13. století v klášteře v Podlaži-
cích u Chrudimi. Obsahuje nejstar-
ší českou kroniku, latinský opis bib-
le, kalendárium, různé traktáty, se-
znam podlažického bratrstva, ne-
krolog se jmény 1 635 zemřelých, 
a dokonce i zaklínadla. Podle le-
gendy ji za trest musel napsat za 

jedinou noc zlobivý mnich, který 
o pomoc požádal samotného ďáb-
la. Ten si v ní na oplátku vymínil své 
zobrazení – a tak se také stalo. Sa-
motný ďáblův portrét měří zhruba 
půl metru a tato největší kniha na 
světě byla také ve středověku kvůli 
své velikosti považována za osmý 
div světa. Od roku 1648 je uložena 
v Královské knihovně ve Stockhol-
mu. Doputovala tam jako součást 
rudolfínského pokladu a od té do-
by opustila Švédsko pouze dvakrát; 
potřetí pak byla v roce 2007 tato 
kniha nevyčíslitelné hodnoty za-
půjčena do Prahy.

Podle legendy o sepsání Ďáblo-
vy bible žil v klášteře mnich, kte-
rý zhřešil. V roce 1212 se vydal spo-
lu s královskou výpravou Přemysla 
Otakara I. do Basileje, aby od Fri-
dricha II. přijal Zlatou bulu sicil-
skou. Tam se seznámil s tajemným 
mágem Michaelem Scottem. Ten 
ho údajně zasvětil do temné magie 
a uctívání Satana. Po návratu do 
Podlažic se ale o jeho satanistic-

kých rituálech dozvěděl opat. Aby 
se vyhnul přísnému trestu zazdě-
ní zaživa, slíbil, že napíše za jedi-
nou noc největší knihu, obsahující 
všechny vědomosti světa. Dostal 
veškerý potřebný materiál a pustil 
se do díla. O půlnoci mu bylo jas-
né, že úkol nemůže zvládnout a za-
prodal svoji duši ďáblu. Ten za něj 
celé veledílo sepsal, biblické pasá-
že ovšem s velkým sebezapřením, 
odporem a nechutí. Je zajímavé, 
že kniha obsahuje také řadu zaklí-
nadel, např. pro vyléčení, vypátrá-
ní zloděje apod., ale ne pro vymí-
tání ďábla, ačkoli benediktinský řád 
exorcismus prováděl. Mnich pouze 
z vděčnosti přidal ďáblův obrázek, 
který je na straně 290 a vyobrazuje 
ho zde opravdu netradičně.

I přes tuto legendu o svém se-
psání se Codex gigas dlouho uží-
val, četl a studovali ho různí učen-
ci a nebyl nikdy předmětem šetření 
inkvizice.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

Klub Senior

Foto: Wikipedie − The Royal Library,  

National Library of Sweden
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Redakce měsíčníku U nás po-
žádala zastupitele nově zvo-
lené v komunálních volbách 
na podzim 2018, aby se sami 
v krátkém medailonu před-
stavili občanům. Vizitky zve-
řejňujeme postupně, jak 
přicházejí.

Martin Frank (*1977), 
zastupitel

Vystudoval jsem střední prů-
myslovou školu elektrotechnic-
kou a v zastupitelstvu naší měst-
ské části jsem druhé volební ob-
dobí. Od roku 2001 jsem velite-
lem jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů Písnice, kde 
se spolu s ostatní-
mi kolegy snažíme 
i o kulturní činnost, 
například spolupo-
řádáním různých 
akcí, ale i o po-
moc našim souse-
dům a spoluobča-
nům. Poslední do-

bou zde přibývá lidí, kteří chtějí 
za každou cenu dělat zaběhlé vě-
ci jinak, bez ohledu na to, zda je 
to dobře, nebo špatně. Myslím, že 

v dnešní uspěchané době je důle-
žitější než dříve se občas zastavit, 
rozhlédnout a přistupovat k vě-
cem se zdravým rozumem a klid-
nou myslí.

Josef Makovský (*1982), 
zastupitel

Jsem zemědělský inženýr a dok-
tor biologie a ekologie vod. Profes-
ně působím na Ministerstvu země-

dělství, kde se 
dlouhodobě vě-
nuji dotační po-
litice, konkrétně 
opatřením pod-
porujícím k pří-
rodě šetrné ze-
mědělské hos-
podaření a pro-

dukci potravin splňující nejpřís-
nější hygienické limity. Ve volném 
čase se věnuji hlavně sportu, do 
nedávna na závodní úrovni, čet-
bě, kultuře, rybolovu a výletům do 
přírody. V zastupitelstvu MČ jsem 
nováčkem, nicméně chci věnovat 
veškeré své znalosti a dovednos-
ti potřebám zastupitelstva ve spo-
lečné snaze, aby se v naší městské 
části žilo dobře.

Představují se zastupitelé 
MČ Praha-LibušVybrané informace z usnesení Ra-

dy městské části Praha-Libuš od 
19. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Všechna 
usnesení v plném znění jsou k dis-
pozici na www.praha-libus.cz a na 
Úřadu MČ Praha-Libuš. Na interne-
tových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního 
– http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – 
jsou veřejně dostupné údaje o par-
celách a budovách zapsaných v ka-
tastru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Souhlasí s dodatečným povolením 

stavby „Komunikace k hasičské zbroj-

nici Písnice, Praha 4 − Písnice“ v rozsa-

hu neveřejná účelová pro zásobování 

HZ Písnice a přilehlých pozemků o šíři 

6 m od ulice Libušská po ulici Hoštická. 

Schvaluje uzavření trojstranné Smlouvy 

o provedení stavby pro umístění komu-

nikace se společnosti Pelti, a. s., společ-

ností Eurovia CS, a. s., a MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje čerpání finančních pro-

středků z fondu odměn ZŠ Meteorolo-

gická v celkové výši 250 000 Kč na pla-

ty a ostatní osobní náklady v roce 2018.

 Stanovuje ředitelům příspěvkových 

organizací zřizovaných MČ Praha-Libuš 

plat s účinností od 1. ledna 2019.

 Souhlasí se záměrem společnos-

ti JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r. 

o., s umístěním přístřešku na zastávku 

MHD v ulici Mílová včetně elektro pří-

pojky na pozemku parc. č. 557/25 v k. ú. 

Libuš. Přístřešek MHD bude sloužit k ob-

sluze cestujících ve směru na Kunratice.

 Souhlasí s Návrhem střednědobého 

výhledu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

roky 2020−2024 dle Přílohy č. 1 tohoto 

usnesení, s Návrhem rozpočtu MČ Pra-

ha-Libuš pro rok 2019 podle Přílohy č. 2 

tohoto usnesení.

 Souhlasí s návrhem Dotačního 

programu MČ Praha-Libuš na rok 2019 

a vzorové veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotace, která je součástí Dotač-

ního programu.

 Zřizuje Školskou komisi Rady MČ 

Praha-Libuš s účinností od 5. 1. 2019. 

Jmenuje předsedkyní Školské komise 

Mgr. Kateřinu Tomešovou. Jmenuje do 

Školské komise za členky: PaedDr. Len-

ku Kubrichtovou, pověřenou zastupová-

ním předsedkyně, PaedDr. Blanku Barto-

šovou, RNDr. Lucii Jungwiertovou, Mgr. 

Lucii Šavelkovou. Volí tajemnicí Školské 

komise slečnu Linh Luongovou. Pověřu-

je paní místostarostku Ing. Lenku Kou-

delkovou podpisem jmenování. Ukládá 

paní předsedkyni Školské komise při-

pravit náplň činnosti komise a předlo-

žit ji ke schválení Radě MČ Praha-Libuš.

 Povoluje výjimku z nejvyššího po-

čtu dětí stanoveného prováděcím práv-

ním předpisem k zákonu č. 561/2004 

Sb., školskému zákonu, což je 30 žá-

ků, do maximálního počtu 4 žáků navíc 

v třídě v ZŠ Meteorologická na školní rok 

2018/2019.

 Bere na vědomí informaci o pře-

rušení a omezení provozu mateřských 

škol, základních škol a školních dru-

žin zřizovaných MČ Praha-Libuš o po-

loletních a jarních prázdninách dle pří-

lohy, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

 Souhlasí s podáním žádosti ZŠ Pís-

nice o dotaci EU v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělání (OP 

VVV, MŠMT) výzvě č. 02_18_64 Šablony II.

 Souhlasí s předloženou projekto-

vou dokumentací pro územní řízení na 

umístění kompaktní distribuční trans-

formační stanice a zapojení do kabelo-

vé sítě 22 kV společnosti PREdistribuce, 

a. s., na pozemky parc. č. 303/6, 1123/1 

a 1123/43, všechny v k. ú. Libuš.

 Souhlasí s předloženou projekto-

vou dokumentací pro územní rozhod-

nutí a stavební povolení na výstavbu 

nového rodinného domu RD na pozem-

cích parc. č. 752 a 753, oba v k. ú. Písnice.

 Souhlasí s předloženou projektovou 

dokumentací pro spojené územní a sta-

vební řízení na stavbu nového RD na po-

zemcích parc. č. 141 a 142, oba v k. ú. Libuš.

 Souhlasí umístit na pozemcích parc. 

č. 1059/1, 1119/1, 1122, 1123/87, 429/15, 

439/3 a 439/1, všechny v k. ú. Libuš, 

podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě Česká telekomunikač-

ní infrastruktura, a. s.

 Souhlasí s obnovou kabelů NN na 

pozemcích parc. č. 978/7, 978/8, 977/4, 

53/29, 53/2 a 978/1, všechny v k. ú. Pís-

nice, ke stavbě „Praha-Libuš, K Vrtilce, 8 

RD, kVN“ pro investora PREdistribuce, a. 

s., za těchto podmínek: Křížení přes ko-

munikaci K Vrtilce budou provedeny zá-

sadně protlakem. Výkopové práce budou 

provedeny nanejvýš šetrným způsobem 

k okolní vegetaci za dohledu soudního 

znalce v oboru ochrany přírody a krajiny 

Ing. Samuela Buriana. Dotčené pozemky 

budou uvedeny do původního stavu do-

davatelem obnovy biokoridoru Ing. Pe-

trem Komínkem, který je nositelem zá-

ruky za provedené dílo a následnou péči. 

Po dokončení všech prací budou dotče-

né pozemky oficiálně předány do správy 

MČ Praha-Libuš. Předání bude podmíně-

no kladným stanoviskem výše zmíněné-

ho soudního znalce.

 Schvaluje udělení plné moci MČ 

Praha-Libuš panu Miloši Hájkovi, zajiš-

ťujícímu službu koordinátora pomoci 

Zprávy z jednání rady
PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ: 

8. 4. 2019
17. 6. 2019
16. 9. 2019
25. 11. 2019

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.

v sociální oblasti pro obyvatele městské 

části, k jednání s obyvateli městské čás-

ti, uživateli a poskytovateli sociálních 

služeb za účelem zajištění sociálních 

potřeb a služeb na území MČ Praha-Li-

buš na období od 29. 1. do 31. 12. 2019.

 Schvaluje stanovení priorit MČ Pra-

ha-Libuš na investiční dotace hl. m. Pra-

hy pro období 2019−2022 dle přílohy, 

která je nedílnou součástí tohoto usne-

sení. Pověřuje místostarostu Tomáše 

Loukotu podpisem dopisu a jeho odeslá-

ním odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. 

Prahy včetně seznamu požadavků s uve-

denými prioritami investičních dotací.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 – 

9335972737 k Pojistné smlouvě na po-

jištění majetku a odpovědnosti Region 

č. 1562030518, se společností Genera-

li Pojišťovna, a. s., kterým zvyšuje výše 

pojistného o 15 579 Kč/rok.

 Schvaluje uzavření Darovací smlouvy 

se společností Central Group Košíře, a. s.

 Souhlasí s umístění přípojky NN do 

pozemku parc. č. 767/1 v k. ú. Písnice k RD 

čp. 165/3 ulice Ke Kašně za podmínky, že 

výkopové práce budou provedeny v nez-

pevněném pásu mezi chodníkem a oplo-

cením RD. V případě, že bude nutný zá-

sah do zámkové dlažby, je nutné, aby tu-

to práci provedla na základě objednávky 

investora a na náklady investora společ-

nost Eurovia CS, a. s., která je zhotovite-

lem stavby „Rekonstrukce ulice Ke Kašně“ 

a na dílo poskytuje záruku do 25. 10. 2021.

 Rozhodla o výběru dodavatele 

k veřejné zakázce podlimitního režimu 

na stavební práce zadávané ve zjedno-

dušeném podlimitním řízení pod ná-

zvem „Rekonstrukce místních komu-

nikací, Praha 4 – Libuš“ v souladu se 

Zprávou o hodnocení nabídek ze dne 

29. 1. 2019 a jako dodavatele vybra-

la společnost Walco CZ, spol. s r. o., IČ: 

25640623, Dobronická 1256, 148 00 Pra-

ha 4. Schvaluje cenovou nabídku ve výši 

14 250 574 Kč bez DPH. Schvaluje uza-

vření smlouvy o dílo se společností Wal-

co CZ. Schvaluje plnou moc pro zastu-

pování MČ při jednání ve věcech tech-

nických s dodavatelem prací pro Ing. 

Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra Borského.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o vý-

půjčce pozemku parc. č. 557/25 v k. ú. 

Libuš se společností JCDecaux, Městský 

mobiliář, spol. s r. o., se sídlem: Rohanské 

nábřeží 678/25B, 186 00 Praha 8, IČO: 

45241538, za účelem umístění městské-

ho mobiliáře – přístřešku MHD (zastávka 

Mílová) včetně elektro přípojky.

 Schvaluje pronájem bytu o velikosti 

2+1 o výměře 47,94 m2 v areálu MŠ Lojo-

vická paní Petře Lehovcové s účinností od 

1. 7. 2019 na dobu určitou jednoho roku.

 Bere na vědomí přihlášku č. 

751619002 do Skupinové pojistné smlou-

vy Autoflotily č. 898201286 na pojištění 

vozidla Škoda Fabia Combi s Allianz po-

jišťovnou, a. s., za cenu 7 409 Kč/rok.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o připo-

jení k distribuční soustavě kategorie ma-

loodběratel s Pražskou plynárenskou Dis-

tribuce, a. s., pro odběrné místo objekt 

nové policejní služebny v ul. Zahrádecká.

http://www.praha-libus.cz
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 Souhlasí s předloženou pro-

jektovou dokumentací pro spojené 

územní a stavební řízení na stavbu 

nového RD o 1 NP se sedlovou stře-

chou s výškou hřebene 5,4 m na po-

zemcích parc. č. 157 a parc. č. 158, oba 

v k. ú. Libuš, ulice Meteorologická čp. 

156, pro stavebníka a investora pana 

Tomáše Tichého.

 Souhlasí s předloženou projek-

tovou dokumentací pro dodateč-

né povolení stavby „Přístavba a ná-

stavba stávajícího objektu RS E2, 

areál Sapa, Libušská 319/126, parc. 

č. 882 v k. ú. Písnice“ vypracovanou 

projektovou kanceláří Pavel Zeťka 

v 12/2018 pro stavebníka a investora 

společnost Hoanganh CZ, s. r. o., Na 

Suchých 212, 252 50 Vestec.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy na 

veřejnou zakázku malého rozsahu 

na podání nabídek na akci „Dodávka 

osobního automobilu“.

 Souhlasí s Dodatky ke zřizova-

cím listinám příspěvkových orga-

nizací zřizovaných MČ Praha-Libuš. 

Ukládá panu starostovi Jiřímu Koub-

kovi projednat na nejbližším zasedá-

ní Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ty-

to dodatky.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k po-

dání nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu na akci ,,Rekon-

strukce části kamenné zdi na pozem-

ku parc. č. 517/3 v k. ú. Libuš“.

 Nesouhlasí s předloženým ná-

vrhem paní Mgr. Kateřiny Horákové, 

Ph. D. a pana ing. Petra Horáka, Ph.D., 

o pořízení změny územního plánu hl. 

m. Prahy zkráceným postupem na 

pozemku parc. č. 401/2 v k. ú. Libuš 

ze ZP – zeleň parková na – OB − čis-

tě obytné. Pověřuje místostarostu 

Pavla Macháčka předložením žádos-

ti k projednání na Zastupitelstvu MČ 

Praha-Libuš.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 

o výpůjčce s paní Mgr. Janou Kaně-

rovou, sbormistryní Ženského ko-

morního sboru Libuše, na výpůjčku 

nebytových prostor v přízemí budo-

vy ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám 664, 

s účinností od 18. 2. 2019 na dobu 

neurčitou.

 Schvaluje Výzvu k podání na-

bídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci: ,,Rekonstrukce pro-

stor České pošty, s. p., v ulici Libuš-

ská 1/204, Praha 4 - Libuš“. Schvaluje 

obeslání účastníků výběrového řízení 

výzvou: Renastav, s. r. o., Syza, s. r. o., 

Stinre, s. r. o., Avelon, s. r. o., Dudy-

stav, s. r. o., se kterými máme z mi-

nulosti dobré zkušenosti.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k po-

dání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na akci „Rekonstruk-

ce vzduchotechniky ve školní jídelně 

v ZŠ Meteorologická“.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 

o napojení na Poplachový monitoro-

vací systém hl. m. Prahy se Správou 

služeb hl. m. Prahy, příspěvkovou or-

ganizací, se sídlem Kundratka 19, 180 

00 Praha 8 – Libeň, objektu nové ha-

sičské zbrojnice Písnice.

 Schvaluje Výroční zprávu dle zá-

kona č.106/1999 Sb., o svobodném pří-

stupu k informacím, za rok 2018, která 

je nedílnou součástí tohoto usnese-

ní. Pověřuje tajemníka ÚMČ podpisem 

této zprávy a jejím zveřejněním.

 Schvaluje podání tří žádostí 

o dotaci z  rozpočtu HMP kapitola 10 

− rezerva pro MČ na rok 2019 takto: 

Rekonstrukce zahrady MŠ K Lukám, 

Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ 

Meteorologická, Rekonstrukce ply-

nové kotelny v ZŠ Meteorologická.

 Souhlasí s předloženou projek-

tovou dokumentací pro společné 

územní a stavební řízení na stavbu 

„Viladům V Koutě čp. 273/30, Praha-

-Libuš “, na pozemku parc. č. 434 v k. 

ú. Libuš vypracovanou v 11/2018, re-

vidovanou v 02/2019 společností Ar-

chitekti Adikon, s. r. o., odpovědný 

projektant Ing. arch. Michal Šmolík.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 2015054032 na 

tisk časopisu U nás se společností 

dot.DesignStudio, spol. s r. o., Hra-

niční 2253, 370 06 České Budějovice, 

IČ: 62501691, kterým se prodlužuje 

smlouva o dva roky.

 Schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy se společností Wimbau, s. r. 

o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4 

– Kunratice.

 Bere na vědomí hodnocení ře-

ditelky ZŠ s RVJ L. Coňka 40, 142 00 

Praha 4 – Písnice, které dne 31. 7. 2019 

končí šestileté období výkonu práce 

na vedoucím pracovním místě ředi-

telky této příspěvkové organizace. 

Schvaluje: na základě možnosti dané 

zřizovateli školy §166, odst. 3, větou 

první zákona č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (škol-

ský zákon), ve znění pozdějších před-

pisů, vyhlášení konkursního řízení na 

funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace: ZŠ s RVJ L. Coňka; text 

inzerátu, kterým se vyhlašuje kon-

kursní řízení na tuto funkci. Odvo-

lává z vedoucího pracovního místa 

ředitelky příspěvkové organizace ZŠ 

s RVJ L. Coňka Mgr. Blanku Chýlovou 

k poslednímu dni šestiletého obdo-

bí, tj. ke  dni 31. 7. 2019. Pověřuje Ing. 

Lenku Koudelkovou podpisem vyhlá-

šení konkursního řízení a předložit 

Radě MČ Praha-Libuš návrh na zříze-

ní konkursní komise pro posuzová-

ní uchazečů o jmenování do funkce 

ředitele/ředitelky příspěvkové orga-

nizace, předložit Radě MČ Praha-Li-

buš návrh na jmenování konkursní 

komisí doporučeného kandidáta na 

pracovní místo ředitele/ředitelky na 

základě výsledku konkursního řízení. 

Konstatuje, že příloha č. 1 důvodové 

zprávy a příloha č. 1 usnesení nejsou 

určeny ke zveřejnění.

 Schvaluje Směrnici č. 1/2019 Zá-

sady a postupy při zadávání veřej-

ných zakázek s účinností od 28. úno-

ra 2019.

K tisku připravily  

Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Sociální  pomoc – kontakty

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

Koordinátor sociální pomoci

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

Změna ve svozu bioodpadu
Od 1. dubna dochází ke změně svozu nádob na bioodpad 

na celém území městské části Praha-Libuš. Bioodpad se 
bude nyní vyvážet každé sudé pondělí v ranní směně. První 
svoz se uskuteční v pondělí 1. 4. 2019. Prosíme občany, aby 

nádoby připravili v neděli večer.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Na otázky nejen o vzdělávání, 
školství, tělovýchově a sociál- 
ních záležitostech odpovídá 
radní MČ Praha-Libuš Lenka 
Koudelková, která má tyto ob-
lasti na starost.

Vzdělávání, školství, tělovýchovu 
a sociální oblast máte jako členka 
Rady MČ Praha-Libuš v kompetenci 
už delší dobu. Jak dlouho?

Je to celkem osm let.

Je to pro vás osobně více starost, 
nebo radost?

Je to upřímná radost spojená 
s pocitem velké zodpovědnosti za 
spoluvytváření kvalitního, podnět-
ného a skutečně inspirativního pro-
středí v našich školách a školkách.

Z čeho máte největší radost, co 
se vám v dosavadní práci v Libuši 
a Písnici podařilo?

Za uplynulé období se podaři-
lo zanalyzovat stav a nastavit vize 
v oblasti vzdělávání z pozice zřizo-
vatele, s vizemi škol na naší měst-
ské části se nevylučují – naopak. 
A ve spolupráci s přizvanými exter-
ními odborníky realizujeme spo-
lečně s řediteli a jejich týmy dílčí 
kroky k naplňování cílů otevřeného 
moderního vzdělávání na našich 
školách. Důraz je kladen na zapo-
jování dětí do procesu vzdělávání, 
rozvíjení jejich kompetencí a sou-
časně přirozené osvojování nových 
znalostí a vědomostí potřebných 
pro jejich budoucí vývoj.

Školy (pokud to vezmeme včetně 
nemovitostí a jejich správy, což ale 
do vaší kompetence nespadá) před-
stavují zřejmě největší povinnou 
agendu zdejší veřejné správy. Kam 
by podle vaší představy mělo obec-
ně dále směřovat školství v Libuši 
a Písnici?

Školství a školy obecně jsou 
dnes v nesmírně složité situaci. Na 
jedné straně potřebují vybavit děti 
znalostmi a zkušenostmi do živo-
ta v 21. století, a to tak, aby děti ve 
svém dospělém životě skutečně 
dobře obstály. Na straně druhé je 
právě školství desítky let zoufale 
podfinancované, společností opo-
míjené a zanedbávané, bez špetky 
pozornosti k potřebám a podmín-
kám pro výuku a vzdělávání, na což 
dlouhodobě upozorňovali peda-
gogové i odborníci řadu let zpát-
ky. A přitom od školství se již nyní 
očekává, že bude mít tu sílu, ener-
gii, elán a motor k proměně celé 
společnosti: kdo jiný než vzděla-

ný, pevně zakotvený, stabilní a sa-
mostatný mladý člověk s potřeb-
ným rozhledem může proměňovat 
společnost a zemi, v níž on i jeho 
blízcí žijí. Abychom toto vše mohli 
naplnit, je třeba naše školy aktiv-
ně podporovat, zajímat se o jejich 
problémy, naslouchat jejich po-
třebám. Je naší povinností vytvá-
řet jim co nejlepší podmínky pro 
moderní a otevřenou výuku, sta-
rat se o bezpečné zázemí pro ply-
nulý proces vzdělávání všech dě-
tí a nabídnout i možnost aktivní 
spolupráce rodičům, kteří mají zá-
jem se na vzdělávání svého dítě-
te podílet.

Rada MČ Praha-Libuš opět zřídila 
školskou komisi. Jaká je představa 
o jejích kompetencích a agendě ze 
strany vedení městské části?

Školská komise je dle legislati-
vy poradním orgánem rady měst-
ské části – a protože celému ve-
dení naší městské části velmi zá-
leží na kvalitě vzdělávání na Libu-
ši a Písnici, rozhodli jsme se oslovit 
pedagogické odborníky žijící přímo 
v městské části a přitom profesně 
působící vně obce. Je zde zastou-
pena speciální pedagogika, Mon-
tessori pedagogika, pedagogika 
kvality života a další oblasti. Pod 
vedením Mgr. Kateřiny Tomešové, 
předsedkyně školské komise, v ní 
dále spolupracují: PaedDr. Lenka 
Kubrichtová, PaedDr. Blanka Bar-
tošová, RNDr. Lucie Jungwiertová, 
Ph.D., Ing. Lucie Šavelková, Ph.D. 
Dnes, pouhé dva a půl měsíce od 
svého zvolení, spolupracují člen-
ky školské komise s řediteli našich 
škol a školek a já osobně cítím ze 
společných jednání veliký poten- 
ciál této vzájemné spolupráce.

Již několik let se mluví o rozšíření 
ZŠ s RVJ v Písnici. Pan starosta avi-
zoval i vyhlášení architektonické 
soutěže. Jakým způsobem bude ta-
to škola rozšířena − vznikne i druhý 
stupeň, nebo se pouze rozšíří první 
stupeň? Která kritéria byla při roz-
hodování o charakteru rozšíření 
rozhodující?

Co se týče vyhlášení architek-
tonické soutěže na základní školu 
v Písnici, pan starosta svůj návrh 
na vyhlášení předkládá na dubno-
vé zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš, a bude-li návrh schvá-
len, soutěž bude bez odkladu vy-
hlášena. Co se týče rozšíření školy, 
v minulém období se uskutečnilo 
z podnětu vedení radnice společné 
setkání zájemců z řad občanů k to-

muto tématu a byly diskutovány 
otázky týkající se potřebné výstav-
by tělocvičny, dostavby školy do 
devátého ročníku, ovšem s omeze-
ním kapacity v jednotlivých roční-
cích vzhledem k velikosti pozem-
ku školy pro tuto dostavbu. Anebo: 
zkapacitnění školy tak, aby ji moh-
ly navštěvovat všechny děti z Pís-
nice, byť po dobu prvního stupně. 
Druhá uvedená úvaha byla odbor-
níky z oblasti školství jednoznač-
ně doporučena, mj. i vzhledem ke 
klidnému charakteru prostředí této 
části obce i zachování tolik žádou-
cího komunitního charakteru pís-
nické školy. 

Před pár lety byl obnoven částečný 
letní provoz ve zdejších mateřských 
školách. Jaké jsou plány v této sou-
vislosti do budoucna, pokud jde 
o jeho rozsah a model, například 
střídání školek?

Model letního střídání školek je 
obvyklý a i ryze praktický. I my jej 
ve spolupráci s paními ředitelkami 
našich mateřských škol několik let 
diskutujeme a snažíme se jej jako 
provozuschopný nastavit. Úskalí je 
nicméně v tom, že dvě naše mateř-
ské školky z celkem čtyř jsou pou-
ze dvoutřídní a v jejich malém pe-
dagogickém kolektivu, v němž mu-
sí dle platné legislativy paní učitel-
ky včas vyčerpat řádně svoji do-
volenou − optimálně před zaháje-
ním nového školního roku –, je to-
to letní střídání hůře proveditelné. 
Potvrzuji však, že letní provoz ma-
teřských škol bude obdobně jako 
v uplynulých letech zajištěn.

MČ Praha-Libuš je hrdá na způsob, 
jakým pomáhá dětem a žákům 
s odlišným mateřským jazykem. 
Místní pedagogové mají v této ob-
lasti cenné zkušenosti. V některých 

místních mateřských školách se 
však zvyšuje počet dětí s odlišným 
mateřským jazykem, což práci pe-
dagogů na jejich začlenění velmi 
ztěžuje. Máte nějaké plány na řeše-
ní této situace? Hledáte cesty, jak 
zajistit rovnoměrnější rozložení dě-
tí s odlišným mateřským jazykem 
do zdejších školek?

Městské části chybí platný legis-
lativní nástroj k vyřešení této si-
tuace. Ani konzultace s paní om-
budsmankou nepřinesla kýžené ro-
zuzlení. Rodiče mají právo vybrat 
si mateřskou školku, do níž své dí-
tě k zápisu přihlásí, a městská část 
nesmí toto jejich právo omezit. Na 
druhou stranu to však nezname-
ná, že městská část složila ruce do 
klína – naopak, úspěšně požáda-
la o finanční dotaci z fondů EU na 
rozšíření aktuálně dvoutřídní ma-
teřské školy a přijetím dalších dě-
tí do nových tříd k předškolnímu 
vzdělávání napomohla situaci řešit 
a děti s odlišným mateřským jazy-
kem lépe začlenit.

Na ZŠ Meteorologická proběhla 
v minulém roce diskuse ke změně 
školního vzdělávacího programu. 
Jaký je plánovaný další postup?

Tvorba školního vzdělávacího 
programu je plně v kompetenci ve-
dení každé školy. V případě ZŠ Me-
teorologická pan ředitel Mgr. Ja-
roslav Kulik na poradní platformě 
rady školy diskutoval návrh změn 
školního vzdělávacího programu 
vzešlý z diskuse s pedagogy a ná-
sledně jej představil i na jednání 
Školské komise. Zde členky požá-
dal o další případné návrhy a pod-
něty. Z této společné diskuse jsem 
si odnesla pocit, že otevřenost ze 
strany vedení školy byla Školskou 
komisí velmi kvitována, a jsem pře-
svědčena, že finální podoba školní-

ROZHOVOR

Od školství se očekává, že bude mít sílu 
a elán k proměně společnosti
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ho vzdělávacího programu se za-
pracovanými podněty zaujme řadu 
rodičů i žáků této školy.

Na libušské škole se také tradičně 
vyučuje na prvním stupni v jedné 
paralelní třídě podle Montessori 
pedagogiky. Jaká je představa ve-
dení městské části − budete pod-
porovat pokračování tohoto směru 
i nadále?

Městská část velmi oceňuje fun-
gování dvou různých vzdělávacích 
programů na ZŠ Meteorologická 
– program Amos a program Mon-
tessori. Rodiče tak mají možnost 
výběru. V průběhu mnoha uplynu-
lých let rodiče sami prokázali svůj 
zájem o alternativní směr výuky. 
Současně i městská část v minu-
losti finančně podpořila zavedení 
Montessori programu a vnímá vel-
mi pozitivně, že pan ředitel svo-
ji vizi podpory oběma výukovým 
směrům ve vytvářeném školním 
vzdělávacím programu velmi dob-
ře definuje.

Jakou problematiku a konkrétní 
činnosti, projekty obnáší sociální 
oblast vaší působnosti?

Sociální oblast ve smyslu zajiš-
ťování potřeb prostřednictvím po-
skytovatelů sociálních služeb ne-
má dle platné legislativy MČ Pra-
ha-Libuš svěřenu přímo do své pů-
sobnosti. Důvodem je, že jako ma-
lá městská část jsme součástí vět-
šího správního celku MČ Praha 12, 
jež má tuto oblast ve své kompe-
tenci. Protože však vzájemně obě 
městské části úzce spolupracují 
již v oblasti školství, bylo přiroze-
né, že jsme navázali užší spolupráci 
i v oblasti sociální. Těší mne, že ce-
lé vedení naší radnice vnímá nasta-
venou spolupráci jako prioritní, mj. 
i pro porozumění potřebám kva-
litního života obyvatel naší malé 
městské části. Ze společných pro-
jektů z posledních let ráda zmiňu-
ji každoroční podzimní Veletrh so-
ciálních služeb pro občany obou 
městských částí, možnost čerpá-
ní služeb Adiktologického centra 
či vzájemnou spolupráci v oblasti 
protidrogové prevence.

Co nabízí MČ Praha-Libuš 
seniorům?

Seniorům bych nejprve chtěla 
poděkovat za jejich moudrý a sou-
časně zdravě progresivní přístup 
k vlastnímu životu! Nakládají s ním 
přesně jako osvícení správci svěře-
ného pokladu: dvakrát týdně v do-
poledních hodinách zaplní tělo-
cvičnu Klubu Junior 49 sportovců, 
kteří přicházejí svižnou chůzí, příp. 
přijíždí na svých kolech na oblíbený 
pravidelný trénink. Někteří zůsta-
nou na přednášku − aktuálně je to 
cyklus o psychosomatických pro-
jevech těla. Jiní míří na počítačo-
vý kurz. Každé úterý se setkává po-

četná skupina seniorů se zájmem 
o přednášky na nejrůznější témata 
ve svém domovském Klubu Senior 
v ulici K Lukám. Zde pod vedením 
paní Zdeny Prchlíkové a ostatních 
dam z vedení klubu připravují pro-
gram či organizují jednodenní výle-
ty nebo týdenní pobyty. Pečují také 
o menší vybavenou knihovnu.

A co může nabídnout městská část 
mládeži a ekonomicky aktivním li-
dem středního věku v oblasti vol-
ného času?

Samozřejmě i pro ně jsou při-
praveny akce či aktivity, na něž po-
zvánky pravidelně otiskuje časopis 
U nás. Mám na mysli nejen tradič-
ní samostatné akce typu Jablko-
braní, Dnů zdraví, Oslav lunárního 
roku, oslav Dne Země, Vítání jara, 
ale i podvečerní hudební setká-
ní v podobě komorních recitálů či 
možnost zhlédnutí ukázek umění 
aikidó.

Kam se mají obracet sociálně zne-
výhodnění se svými starostmi? Co 
jim městská část může nabídnout − 
i ve spolupráci se sousední Prahou 
12 či magistrátem hlavního města?

Každý, kdo se ocitl či se kdyko-
li v budoucnu může ocitnout v tí-
živé životní situaci, prosím, ať se 
bez váhání obrátí na našeho ko-
ordinátora pomoci pana Miloše 
Hájka, spolupracovníka, který po-
radí v oblasti zacílení sociálních 
služeb.  V každém čísle časopisu 
U nás na něj najdete v zeleném rá-
mečku v rubrice Radnice kontak-
ty. Pan Hájek okamžitě zareagu-
je a sjedná si s dotyčným schůzku 
k řešení jeho obtížné životní situ-
ace. Ne nadarmo radnice městské 
části Praha-Libuš před několika le-
ty financovala ve spolupráci s hl. m. 
Prahou velmi pečlivé sociální šet-
ření potřeb obyvatel naší městské 
části. Na jeho základě byly defino-
vány výstupy a specifikovány ohro-
žené skupiny obyvatel: maminky 
s dětmi ohrožené chudobou, so-
ciálně znevýhodnění senioři, lidé 
bez domova či lidé sociálně vylou-
čení ze společnosti. Velké podě-
kování za skvělou spolupráci patří 

opět městské části Praha 12, která 
nás nasměrovala na služby terén-
ní společnosti Naděje, o. p. s., a ta 
nám představila navazující odbor-
nou společnost Drop-In.

Co se děje a co plánujete v Libu-
ši a Písnici v oblasti mimoškolního 
vzdělávání a vzdělávání dospělých?

Ačkoli jsme si vědomi, že dospě-
lí lidé mají vlastní přehled o akti-
vitách, které je oslovují a zajímají 
a tyto často naplňují v centru Pra-
hy či v místě blízkém svému praco-
višti, přesto bychom jim rádi nabíd-
li určité zpestření v místě bydliště, 
a to v časech tomu odpovídajících, 
tj. v podvečer všedních dní, např.: 
pravidelnou nabídkou tréninků 
kondičního cvičení anebo lekcemi 
jógy či o víkendu vždy první sobotu 
v měsíci zajímavou aktivitu bain-
šómjó – dechová cvičení spojená 
s meditací pro zdravou mysl i tě-
lo. Pro děti a mládež je tu nabídka 

Klubu Junior od sportovního vyžití 
ve smyslu rekreačního i závodního 
sportování přes umělecké kroužky 
až po hudební nástroje.

A v oblasti tělovýchovy a sportu? 
Jaké sporty, sportovní sdružení 
a zařízení naše městská část sama 
provozuje či podporuje?

V prvé řadě mi dovolte jmenovat 
podporu tělovýchovné jednotě So-
kol – sama jsem od narození člen-
kou TJ Sokol Malá Strana, kterou 
založil legendární Miroslav Tyrš.  
Jsem hrdá na to, že naše městská 
část finančně podporuje tuto tělo-
výchovnou jednotu na Libuši i na  
Písnici a že prostřednictvím grantů 
podporuje sportovní aktivity v na-
ší obci systémově a dlouhodobě. 
Výchova ke sportu, k rekreačnímu 
sportu, je moje srdeční záležitost − 
rodiče mne k němu vedli již od út-
lého dětství. Velmi si proto vážím 
práce všech dobrovolníků a tre-
nérů dětí a mládeže, kteří dávají 
skvělý příklad nám všem ostatním. 
Ke každodennímu individuálnímu 
sportování je na naší obci k dispo-
zici otevřený fitpark na sídlišti Pís-
nice a v Hoštické ve staré Písnici. 

Na sportovišti v ulici Klokotská na 
Libuši si mohou zájemci po rezer-
vaci termínu zapůjčit i potřebné 
sportovní vybavení

Jaké možnosti mají zdejší obyva-
telé v oblasti neorganizovaného 
sportu? Plánujete něco konkrétního 
pro další rozšíření možností spor-
tovního vyžití, například i ve spolu-
práci se zájmovými nebo komerční-
mi subjekty? 

Jako příklad dobré spoluprá-
ce mohu uvést cyklistický oddíl 
SK Velo, s nímž spolupracuje naše 
městská část již šest let a na jehož 
každoroční MTB pohár se po let-
ních prázdninách těší malí, velcí 
i senior-cyklisté při závodu O Po-
hár městské části Praha-Libuš. Dá-
le každým rokem v září zveme ce-
lé rodiny i jednotlivce z řad cyklo-
turistů na pravidelnou akci pořá-
danou v rámci Evropského týdne 
mobility pod patronací hl. m. Pra-
hy Pražské cyklozvonění, kde mo-
hou účastníci poznat nové cyklo-
stezky a cyklotrasy na území Pra-
hy. Osobně si velmi cením akce na-
šeho Žákovského zastupitelstva, 
které v ZŠ Meteorologická každo-
ročně pořádá pro své mladší spo-
lužáky tradiční Cyklojízdu s předá-
ním odměn zúčastněným. Vážím 
si také akce manželů Horčíkových, 
kteří pořádají pro děti cyklistický 
Duatlon. Těší mne a naplňuje ra-
dostí spolupráce i s dalšími subjek-
ty, jako je Lukostřelecký oddíl Ce-
re pod vedením naší bývalé repre-
zentantky paní Heleny Bauerové na 
hřišti Skalská. Od dětí ale i od se-
niorů z naší městské části vím, že 
si sem rádi přicházejí zasportovat. 
A pokud jde o plány − moc se tě-
ším na společný sportovní projekt 
do nadcházejících let s Prahou 12, 
který jsme si vysnili s panem kole-
gou radním Findejsem, který však 
musíme dobře naplánovat a požá-
dat o případnou finanční podporu 
hlavní město Prahu.

Jak se vám osobně zde žije? Co tu 
máte ráda, co vám znepříjemňu-
je život?

Jsem vděčná, že již 33 let žiji na 
dosah přírodě a současně v nej-
krásnějším hlavním městě, které 
znám. Na Písnici se narodily a vy-
rostly obě naše děti. I dnes odtud 
s manželem vyrážíme na pěší výle-
ty i cykloturistické vyjížďky. A stá-
le silněji vnímám pocit sounáleži-
tosti s místy, kudy chodil před více 
než padesáti lety můj tatínek zna-
čit i obnovovat turistické trasy cest 
vedoucí odtud do Davle.

Na co se právě těšíte?
Na jaro, sluníčko a usměvavé lidi 

kolem sebe.
Ptaly se Hana Kolářová  

a Lucie Jungwiertová
Foto: Kristina Thaler
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Ti z nás, kdo nemají rádi 
zimu, se jistě radují, že du-
ben – již plně jarní měsíc 
− je zde.

Je to měsíc, který se kupo-
divu v ukrajinštině i obdobně 
v polštině nazývá „kvieten“.

1. 4. si dejme pozor na napá-
lení tzv. „aprílem“, nebo něja-
kým nevinným žertem sami ně-
koho rozveselme… Naši před-
kové si tento den připomína-
li hned několik světců, z nichž 
tentokrát vybíráme např. sv. 
Walaricha (Valéryho), poustev-
níka narozeného v r. 565 v ro-
dině rolníka ve francouzském 
Auvergne a zemřelého v r. 619 
v Lenconay. Původně to byl pa-
sáček, jenž se naučil číst i psát, 
poté vstoupil do kláštera Lu- 
xeuil, kde působila skupina iro-
skotských misionářů rozšiřují-
cích křesťanství na kontinentě 
vedená sv. Columbanem. Ti byli 
později králem Theoderichem, 
nakloněným ariánství, vyhnáni 
a náš Valéry odešel do pous-
tevny v Lenconay, již postupně 
rozšířil na klášter, který vedl až 
do své smrti. Byl široce uctíván 
a modlili se k němu za dobré 
počasí i Normané před invazí 
do Británie r. 1066. Byli vysly-
šeni, a on tak byl potvrzen jako 
patron lodníků a všech, co pro-
sí za dobré počasí.

2. 4. slaví Eriky a 3. 4. je zde 
Richard. Vážení, víte, že je též 
Mezinárodní den spodního 
prádla? 4. 4. má svátek hezké 
jméno Ivana a je též smutné 
výročí z r. 1969, kdy se na pro-
test proti okupaci upálil v Pra-
ze Evžen Plocek. 5. 4. se sla-
ví Miroslava. 6. 4. 529 publiko-
val byzantský císař Justinián I. 
svůj souhrn římského práva 
Codex Justinianus. 7. 4. je Den 
vzdělanosti.

9. 4. 994 zemřela význam-
ná postava počátku našich dě-
jin, dcera knížete Boleslava I., 
Mlada – první abatyše u sv. Jiří 
na Pražském Hradě. Letos 9. 4. 
si, vážení přátelé, též budeme 
moci o historii našich obcí po-
hovořit při veřejné besedě, ko-
nané od 18:00 v písnické škole 
L. Coňka. Vzpomeneme zejmé-
na právě 120 let od oficiálního 
podání žádosti o zřízení Sboru 
dobrovolných hasičů v Písnici.

11. 4. (někde je uváděno i 12. 
4.) je církevní svátek sv. Sta-
nislava, biskupa krakovského, 
nar. cca mezi r. 1020 a 1030 
a zemřelého 11. 4. 1079 přímo 
v tamní katedrále sv. Michala. 

Narodil se v Sczepanowě, stu-
doval v Hnězdně i Paříži. Od r. 
1072 zastával funkci biskupa 
v tehdejším polském králov-
ském sídle Krakově. Střetl se 
však se samotným králem Bo-
leslawem II. „Krutým“. Kritizo-
val ho totiž za nemravný život, 
zejména za přivlastnění si ženy 
šlechtice Mstislawa. Když král 
ve svém jednání pokračoval, 
z církve krále exkomunikoval, 
na což ten reagoval pokynem 
své družině k jeho okamžitému 
usmrcení. Protože zbrojnoši se 
zdráhali, zabil ho před oltářem 
neprodleně on sám. Vyslove-
nou klatbu však potvrdil i pa-
pež a Boleslaw II. byl zakrátko 
šlechtou zbaven trůnu a musel 
uprchnout. 16. 4. 1927 zažádala 
Libuš o odluku od Kunratic. 17. 
4. 1969 začala tzv. „normaliza-
ce“ sesazením Alexandra Dub-
čeka z pozice generálního ta-
jemníka KSČ. Funkci přejal na 
dlouhá léta Gustáv Husák. 

18. 4. je tzv. „zelený čtvrtek“ – 
v jídle nemá chybět špenát! Na 
19. 4. letos připadá Velký pátek, 
den přísného půstu, a výročí Je-
žíšova ukřižování. 20. 4. je Bílá 
sobota, svátek má Marcela. 21. 
4. je Velikonoční neděle, svátek 
zmrtvýchvstání Krista, den jeho 
zmizení ze střežené hrobky. Ve-
likonoční pondělí, 22. 4. je den, 
na který si, pánové, nezapo-
meňte obstarat potřebnou po-
mlázku! Dámy jistě tuší proč…

23. 4. se slaví Vojtěch, 24. 
4. Jiří, je to i Mezinárodní den 
skautů a v r. 1949 byla v Česko-
slovensku, kde byli tehdy zaká-
záni, založena zástupná orga-
nizace Pionýr. 25. 4. je v kalen-
dáři Marek, 27. 4. Jaroslav a 29. 
4. Robert. 29. 4. je právě pou-
hých 120 let od doby, kdy prv-
ní automobil přesáhl rychlost 
100 km/h (C. Jenatzy, USA). 
30. 4. máme právě také 120 let 
od schválení žádosti o založe-
ní Sboru dobrovolných hasičů 
v Písnici, a ti tedy od té doby 
existují doposud.

Noc ze 30. 4. je nocí, kdy se 
dle dávných tradic pálí „čaroděj-
nice“, což je spojováno s kelt- 
ským svátkem Beltine, zaha-
jujícím „teplou“ polovinu roku 
a s tím související potřebu ma-
gické očisty lidí i domácích zví-
řat ohněm a kouřem po zimě.

Přeji nám krásné prožití té-
to příjemné části roku a všem 
zmíněným i nezmíněným naše 
tradiční: Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Duben

Březnové setkání s preventisty 
pražské Městské policie a hasi-
čů z Prahy 4 v Klubu Senior by-
lo opět velmi zajímavé. Přináší 
vždy zajímavosti, zážitky a po-
učení k nezaplacení.

Celé odpoledne probíhalo s promí-
táním příkladů nevhodného a vhod-
ného chování, možností diskuse, dá-
le byly předvedeny všechny varovné 
signály a další jiné důležité informace, 
např. jak a kam telefonovat, určit mís-
to, kde se nacházíme. Ze všech příkla-
dů, které byly to odpoledne v klubu 
měsíci březnu uváděny, vybíráme ve 
zkratce.

Při vzniku mimořádných událostí, 
které mohou ohrozit zdraví a životy 
obyvatelstva, jsou občané varováni 
sirénami. Současně jsou informováni 
prostřednictvím tísňových informací 
v rozhlase, televizi, hlášením místní-
ho rozhlasu, pomocí pojízdných vozů 
s megafony a podobně.

SIGNÁL „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

„Všeobecná výstraha“ je určena pro 
varování obyvatelstva při hrozbě ne-
bo vzniku mimořádné události. Signál 
je vyhlašován kolísavým tónem si-
rény po dobu 140 vteřin. Signál mů-
že být vyhlašován třikrát za sebou 
v cca tříminutových intervalech. Vy-
hlašuje se v případě, kdy může do-
jít k ohrožení života a zdraví člověka 
v důsledku živelné pohromy nebo ha-
várie s únikem nebezpečných látek či 
jiné mimořádné situace většího roz-
sahu. Hlavní činnosti obyvatel je po-
slech zpráv.

DOPORUČENÍ:

-Sledujte zprávy v rozhlase, televizi.
-Řiďte se vydanými pokyny.
-Upozorněte sousedy.
-Zachovejte klid.
-Připravte si evakuační za vazadlo.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO 
RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ 
EVAKUACE:

-Uhaste otevřený oheň v topidlech.
-Vypněte přívod vody a plynu.
-Vezměte evakuační zavazadlo, uza-
mkněte byt, na dvoře dejte oznáme-
ní, že jste byt opustili a dostavte se 
na určené místo k evakuaci.
-Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají 
opustit byt.
-Dětem vložte do kapsy oděvu cedul-
ku se jménem a adresou.
-Kočky a psy si vezměte s sebou.
-Ostatní domácí zvířata včetně exo-
tických zvířat, která přežijí delší dobu, 
nechejte doma, zásobte je před od-
chodem potravou. 

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO:

Jako evakuační zavazadlo poslou-
ží cestovní zavazadlo, např. batoh, 
cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo 
označte svým jménem a adresou.

CO SI VZÍT SEBOU:

-Základní trvanlivé potraviny, nejlépe 
v konzervách, dobře zabalený chléb 
a pitnou vodu
-Jídelní misku a příbor
-Osobní doklad
-Peníze
-Pojistné smlouvy a cennosti
-Přenosné rádio s rezervními 
bateriemi
-Toaletní a hygienické potřeby
-Léky
-Náhradní oděv, obuv
-Pláštěnku
-Spací pytel nebo přikrývku
-Kapesní nůž
-Svítilnu
-Zápalky
-Šití a další drobnosti

Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

BEZPEČNOSTNÍ PREVENCE

Varovné signály 
a evakuace
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Jaro by podle kalendáře mělo 
být v plném proudu, Veliko-
noce letos připadly na téměř 
nejzazší možný termín. To ale 
nebrání připomenout řádku 
titulů, které nám mohou při-
nést velikonoční náladu, in-
spiraci k výletům a dávku jar-
ní pohody.

Knihkupec Vráťa Ebr je sběrate-
lem historek, bonmotů a humoru 
vůbec. Jedním z takových tematic-
kých svazků je útlá knížečka s ná-
zvem Velikonoce. Člověk žasne, co 
se sem všechno vešlo: kromě tra-
dičního čtení o zvycích v Praze či 
tipů na výzdobu a svátečních re-
ceptů vás čeká něco jarní poe-
zie, vaječné a další rekordy a zají-
mavosti prezentované pelhřimov-
skou agenturou Dobrý den, anke-
ta, do které přispěli svými inspira-
cemi malíři, herci i zpěváci, slovní-
ček velikonočních pojmů a kvíz pro 
bystré hlavy. Na závěr nechybí ani 
poetická pohádka M. Tišnovského 
o zaječí rodince, a to vše doplňují 
ilustrace a kreslené vtipy Miroslava 
Pavlíka. Radost si přečíst!

Jiří Zeman se v titulu Hody ho-
dy doprovody aneb Jak se slavi-
ly Velikonoce ve staré Praze zamě-
řil na oslavy v různých význam-
ných dnech (postní neděle, Paši-

jový týden) a doplnil je vzpomín-
kami předních pražských umělců 
a osobností společenského života. 
Text je obohacen dobovými veliko-
nočními pohlednicemi, fotografie-
mi a rytinami.

Stanislava Jarolímková popisuje 
ve svých knihách to, Co v průvod-
cích nebývá, což je také název ti-
tulu, ze kterého je tato vzpomínka: 
„O Velikonocích se konala na Kar-
lově náměstí Emauzská pouť, den 
nato přicházel na řadu tzv. Slamník 
konaný v Bubenči a po něm násle-
dovala v Nuselském údolí Fidlovač-
ka.“ Lidová veselice v hostinci Na 
Slamníku měla počátek v pohan-
ském zvyku, později se vyprávěla 
pověst, že tu na chudém loži poro-
dila jakási hraběnka, a místo paná-
ka se začal v průvodu nosit ozdo-
bený slamník až ke studánce Svě-
tičce. Svou slavnost Slamníku si 
realizovala i vznešená společnost. 
Odehrávala se v Královské obo-
ře (dnešní Stromovce), zúčastni-
li se jí měšťané a panstvo a všich-
ni za vstup do obory platili. (Tehdy 
byla pro veřejnost otvírána na je-
den den v roce, výjimku tvořilo úte-
rý po Velikonocích.) Pozorovala se 
tu zvěř, konaly se projížďky na ko-
ních i v kočárech apod. Podrobněji 
vás touto slavností provede Václav 
Cibula v jedné z Nových pražských 

pověstí. Stejně tak můžete s touto 
knihou navštívit Fidlovačku. Proka-
zatelně se slavila v 18. století, pů-
vodně v Nuslích. Po 2. světové válce 
se přestěhovala do Michle, údajně 
se slavila až do čtyřicátých let 20. 
století. O století dříve tu byly vidě-
ny i pozoruhodné technické vyná-
lezy − elektrické baterie na osvěže-
ní a čištění krve, ambulantní atelié-
ry na snímky, vyhledávaný byl pla-
netář s papouškem, který „pro vda-
vekchtivé dívky vytahoval z krabič-
ky snímky jejich údajných ženichů“.

Velikonoce v Praze jsou ve zna-
mení různých jarmarků a trhů, ale 
lidová tradice je nejlépe vidět tam, 
odkud vyšla. Na českém i morav-
ském venkově. Výtvarnice Kamila 
Skopová v několika svých knihách 
přibližuje staročeské obyčeje v prů-
běhu roku s recepty na vaření jed-
noduchých jídel i svátečního stolo-
vání. Tituly …ale máma to vařila líp, 
Velikonoční svátky o století zpátky, 
Hody, půsty, masopusty stojí za pro-
studování. Inspirací do kuchyně tu 
najdete celou řádku a nemusíte mít 
k tomu ani plnou peněženku. Autor-
ka doporučuje: „Slavme tedy dob-
ře, bodře a vesele i důstojně, jako to 
uměli naši pradědové a prabáby.“

O tom, že kapr nemusí být jen vá-
noční pochoutkou, ale i příležitos-
tí ke svátečnímu překvapení rodiny 

a přátel na hor-
ské chatě, napsal 
milou příhodu 
Vlastimil Brouček 
( 1 9 3 4 − 1 9 8 5 ) 
v knížce Chytá-
ní naděje, kde na-
jdete další pří-
jemné a lehce humorné povídky 
z prostředí rybářů. O pár řádek z té-
to kapitoly se s vámi podělím: „Ať 
už to bylo jakkoli, od té doby jsme 
si zvykli, že míváme každoročně ne-
jen vánočního, ale taky velikonoční-
ho kapra. Sedíme nad ním v kuchy-
ni s modrými kachlovými kamny, 
jaká měli děda s babičkou, opatrně 
obíráme kůstky (asi jako se u těch 
kamen kdysi drávalo peří), v kaš-
ně nám přitom hrká pramenitá vo-
da ze studánky na stráni, kde zase 
vyzpěvují ptačí navrátilci − a já mu-
sím pokaždé myslet na všechna Ve-
liká Vodní Tajemství, kterým žádný 
soudný člověk samozřejmě ani za 
mák nevěří, ale o nichž přesto kaž-
dý pravověrný rybář ví, že existují.“

Samá příjemná tajemství s vůní 
jara přeje všem čtenářům

Iva Karásková, Městská knihovna 

KNIŽNÍ DUBEN

Čtení pro velikonoční pohodu

Česká malířka a spisovatelka 
Daisy Mrázková (1923–2016) se 
od r. 1962 věnovala tvorbě pro 
děti. Své knihy si sama ilust-
rovala. Její obrázky a text se 
navzájem doplňují.

Příběhy v jejích knihách jsou 
psané s citem pro dětské vnímá-
ní. Dětské postavy pozorují okol-
ní svět a učí se ho chápat. Objevují 

tajemnou krásu přírody i lidského 
života. Komunikace mezi jednot-
livými postavami v příbězích je 
vstřícná, nekonfliktní, plná citu. Dě-
ti její knihy milují, protože dokázala 
jednoduše představit velká téma-
ta: přátelství, smutek, opuštěnost, 
dobrotu, radost.

Příběhy Daisy Mrázkové byly po-
pulární v době svého vzniku, v 60., 
70. a 80. letech, nicméně oblíbené 

jsou i dnes, mimo jiné 
díky péči nakladatel-
ství Baobab, které je v 
reedicích vydává.

Mezi nejznáměj-
ší knihy patří: Neplač, 
muchomůrko, Byla jed-
na moucha, Haló, Jácíč-
ku, Neposlušná Barbor-
ka, Můj medvěd Flóra, 
Auto z pralesa, Nádher-
né Úterý, Kluk s míčem, 
Co by se stalo, kdyby..., 
Slon a mravenec. My 

jsme ve čtenářském klubu pracovali 
s knihou Chlapeček a Dálka.

Chlapeček žije z neznámého dů-
vodu sám v lesní chaloupce a je-
ho samotu ještě umocňuje všu-
dypřítomná zima, krásná i hrozivá. 
Chlapečkovi to však vůbec nevadí. 
Okouzleně pozoruje detaily zimní 
krajiny. Když se seznámí s Dálkou, 
stává se jejím přítelem. Dálka na-
bídne chlapečkovi, že s ním zaletí 
do různých koutů světa a ukáže mu 
nejkrásnější zimní krajiny, kde uvidí 
nádherné ledopády, zamrzlá jezera 
i zamrzlé řeky, ledové hory, krásné 
vločky i rampouchy. Chce ho ohro-
mit a ukázat mu „kouzla větší, než 
má tady“ a jemu se ty vysokánské 
hory a obrovské rampouchy moc lí-
bí, ale ví, že u něj doma je to „pří-
jemnější“, „milejší“ a „jeho“. Zároveň 
však touží mít Dálku stále u sebe, a 
proto ji poprosí, aby nechodila da-
leko a byla nablízku, když ji zavolá.

Zavolá ji někdy? A jak veliká je 

vlastně dálka? Záleží na velikosti 
naší touhy poznání. Ale to už ne-
cháme na fantazii, vás, čtenářů.

Naši čtenáři ve čtenářském klu-
bu po přečtení knihy vyjádřili svoji 
fantazii i výtvarně. A jak se jim kni-
ha líbila?

„Přečetli jsme si knihu Daisy Mráz-
kové Chlapeček a Dálka. Příběh vy-
práví o chlapečkovi, který byl sám. 
Jednou potkal Dálku, která se stala 
jeho kamarádkou. Dálka mu umožni-
la poznat svět v zimě. Viděl nádher-
né ledové vodopády, krásné krápní-
ky, vločky, zamrzlé řeky i jezera. Moc 
se mu to líbilo, ale nakonec zjistil, 
že doma se mu to líbí stejně nejvíc. 
Zaujal mě nejen příběh, ale i krásné 
ilustrace zimní krajiny. Bylo to tako-
vé krajkové. Doporučila bych knihu 
všem, kteří mají rádi fantazii,“ zhod-
notila Ella Prchalová ze 4. třídy.

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Přátelství, smutek, opuštěnost,  
dobrota a radost Daisy Mrázkové

v Praze, pobočka Krč
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Příspěvky v rubrice Debata vyja-
dřují výhradně názor autora, kte-
rý se nemusí shodovat s názo-
rem vydavatele či redakce. Rozsah 
příspěvku v rubrice je max. 3500 
znaků bez mezer. Je možno připo-
jit fotografie či jiné grafické pod-
klady − rozhodnutí o jejich otiště-
ní a rozměru je v kompetenci re-
dakční rady a grafika.

inzerce

Jaro je tu
Období, kdy nás pod nosem hladí vůně přírody procitající 

po zimě, na těle nás hřejí první sluneční paprsky a o naše ran-
ní probuzení je postaráno zpěvem ptactva, je tady.

Už i já, zimomřivka, jsem vyměnila zimní kabát za lehčí 
bundu, oprášila foťák a vyrazila se svou čtyřnohou láskou do 
přírody. A ráda se s vámi o pár svých obrázků z naší procház-
ky podělím...

Sice je ještě brzy na nějaké hojně kvetoucí zázraky, ze kte-
rých by přecházel zrak, ale v maličkostech se přeci skrývá krá-
sa, ne? Mé oči například potěšili rozkvetlí vrboví kocouři, ko-
lem kterých se rozléhalo konejšivé bzučení včel. Sem tam bylo 
vidět uskupeníčko nebesky modrého rozrazilu. A v zahrád-
kách sousedů kvetly sněženky. Na některých pozemcích za-
hájili nadšenci jarní práce − hrabání listí, stříhání větví či rytí 
záhonů. Celé procházce dodávalo uklidňující atmosféru veselé 
prozpěvování čiperného ptactva, přelétávajícího z větve na vě-
tev a poštěkávání psů, kteří si sdělovali nejžhavější novinky.

Svůj letošní první větší zážitek s jarem bych jednoduše uza-
vřela tím, že to bylo bezva, ale stejně už by to chtělo léto…

Michaela Pospíšilová
Foto: Michaela Pospíšilová

Debata
OSLAVA NOVÉHO LUNÁRNÍHO ROKU 
A MASOPUSTU

Dne 2. února 2019 se konala v restauraci 

Dong Do šestá, tedy již tradiční oslava nové-

ho lunárního roku a masopustu. Bylo to po-

prvé, kdy šlo − podle mého názoru − o sku-

tečnou oslavu, hodnou toho jména. Oprav-

du bohatý a pestrý kulturní program, český 

i vietnamský, nebyla chvíle, kdy bych jím ne-

byl zcela zaujat. Chválím tvůrce programu ze 

všech sil − prosím, vydržte i v dalších letech, 

letos měla oslava opravdu vysokou kulturní 

úroveň. Máte být na co hrdí.

Jen jeden návrh mám: Mnozí lidé se opět 

přišli jen najíst, napít a ještě si vzít s sebou 

domů. Nešlo by jim udělat rozdělovnu jídla 

někde u zastávky autobusu? Jednak aby ne-

museli vláčet plná břicha a plné tašky dale-

ko, jednak aby nerušili program. Jinak letošní 

program pohladil duši. Děkuji organizátorům!

Radslav Král

JAK MŮŽE BÝT MČ LIBUŠ KAŽDÝ TÝDEN 
BOHATŠÍ O 18 739 KČ?

Získat informace o tom, kolik peněz má 

aktuálně na účtech MČ Libuš, trvá opozič-

nímu zastupiteli pro zajímavost skoro ce-

lý měsíc, i když je to v době internetového 

bankovnictví otázka pro dotyčného úřed-

níka na několik minut. Kromě jednoho ofi- 

ciálního e-mailu na úřednici je potřeba udě-

lat obvykle dva až tři upomínkové telefonáty, 

k tomu pak ještě minimálně jedno e-mailo- 

vé přesměrování na tajemníka úřadu, který 

této skoro tajné informaci musí dát politic-

kou zelenou.

Ale to je to nejmenší, co mě trápí. Nakonec 

jsem se k bankovním zůstatkům k 31. 12. 2018 

přece jen dostal. To, že naše MČ téměř ne-

investuje a nemá žádný střednědobý a dlou-

hodobý investiční plán v kombinaci s tím, že 

nechá ležet desítky miliónů korun na účtech 

bez úročení, je potvrzením totálního ekono-

mického šlendriánství, na které opozice upo-

zorňuje již několik volebních období. 

A nyní jednoduchá kalkulace. Na všech běž-

ných účtech bylo na konci minulého roku do-

hromady 71 649 529,77 Kč. Částka se od té do-

by mohla samozřejmě změnit, ale v principu 

jsou to peníze na běžných účtech, které jsou 

podle aktuálního oficiálního ceníku České 

spořitelny úročeny opravdu směšnou sazbou 

0,01 % p.a. V době, kdy jsou fyzickým osobám 

u menších bank nabízeny termínované nebo 

spořící vklady v rozmezí cca 1 až 3 % p.a., asi 

hodně spoluobčanů napadne, proč lepší úrok 

nemají naše společné peníze v radniční kase. 

Je pravda, že účty má MČ Libuš vedeny 

u České spořitelny, které se stejně jako dal-

ším velkým kamenným bankám zvedat saz-

by na termínovaných účtech moc nechce. Ji-

ná situace ale je, když je klientem České spo-

řitelny subjekt, který má v zásadě volných 70 

miliónů. Samozřejmě MČ Libuš peníze prů-

běžně potřebuje a čerpá na provoz, ale to se 

děje v drtivé většině případů zcela plánovaně. 

Česká spořitelna by jí mohla nabídnout velice 

flexibilní týdenní tzv. repo úročený vklad ve 

výši až 1,6 % p.a. (pozn. osobně jsem si to to 

uvěřil na dealingu České spořitelny pro firmy 

a municipality). Podobný úrok by se dal vy-

jednat, ale i u jiných bank, a to dokonce i vyš-

ší, ale nikdo tady nenutí, aby MČ Libuš hned 

měnila banku. V zásadě jde o časově minimál-

ně vázaný peněžní vklad, který se navíc ka-

ždý týden dá objemově měnit nebo po do-

hodě ukončit. Jinými slovy, MČ Libuš by měla 

na svých účtech v zásadě stále skoro stopro-

centní likviditu, ale za úplně jiných podmínek 

než má kvůli své naprosté laxnosti dnes.

A teď rychlá kalkulace. Ročně by úrok 

z peněz, které se tam nyní doslova jen vá-

lí, dosáhl 974 433,60 Kč, a to po 15procením 

srážkové dani. Týdně by městská část moh-

la být bohatší až o 18 739,11 Kč. Tyto skoro 

zadarmo vydělané peníze by třeba mohla 

pragmaticky vyčlenit na investice nebo mít 

víc peněz na své rozbujelé hospodaření (po-

zn. polovinu peněz spolkne provoz radnice). 

Mohl by si prosím pan starosta Koubek 

a místostarosta pan Korbel, který je zodpo-

vědný za ekonomiku obce, zopakovat jed-

nu ze základních lekcí finanční gramotnos-

ti, a to že peníze v čase ztrácí hodnotu, a to 

nejen kvůli inflaci, která bude letos pod-

le aktuální prognózy ČNB minimálně 2,0 %, 

a naše společné peníze lépe zhodnotit?

Petr Novotný, zastupitel MČ Libuš  

(Písnice & Libuš jinak)

JAK JÍT DEVELOPERŮM NA RUKU? ZEPTEJTE 
SE NA LIBUŠSKÉ RADNICI

Březnové jednání zastupitelstva Magist-

rátu hl. města Prahy mělo na programu věc, 

na kterou opozice již delší dobu upozorňuje, 

a to hrozbu zatěžující a netransparentní vý-

stavby mezi sídlištěm Písnice a starou Písni-

cí. Je to jedna ze stěžejních věcí, kvůli které 

jsem se rozhodl založit občanskou iniciativu 

Písnice & Libuš jinak a vstoupit nakonec i do 

komunální politiky, což se v podzimních vol-

bách díky vašim hlasům povedlo, když jsme 

se stali druhým nejsilnějším uskupením na 

libušské radnici. Ke schvalování byla včera 

na zastupitelstvu Magistrátu hl. města Prahy 

předložena změna územního plánu č. 3098, 

a to na vysoký koeficient SV-E.

Společně se zastupitelkou Pavlou Tůmo-

vou (KDU-ČSL) jsme se snažili přesvědčit 

radní, aby této změně nedali zelenou. Já 

na místě vystoupením, Pavla svou precizní 

a na faktech postavenou dlouhodobou argu-

mentací. Bod samotného jednání pražské-

ho zastupitelstva včera vyvolal jednoznač-

ně největší diskuzi. I když hlasování nebylo 

jednoznačné, byla změna bohužel nakonec 

schválena a postupuje do závěrečného kola. 

V radniční koalici je „Koubkova“ TOP 09, a da-

lo se tak trochu čekat, že přesvědčí své koa-

liční partnery (Prahu sobě a Piráty).

Jaké bude mít schválení konsekvence? 

Developerská firma Pelti, a. s., schválením 

DEBATA
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změny územního plánu, ještě než začne 

vůbec stavět, zhodnotí nakoupená po-

le o zhruba 290 miliónů Kč a její velmi 

sofistikovaná a posichrovaná spekulace 

díky smlouvě s MČ Libuš se zatím na-

plňuje. Paradoxně se klíčovou argumen-

tací starosty Koubka pro schválení této 

změny územního plánu stává příjezdo-

vá cesta k hasičárně, která však žádnou 

změnu územního plánu nepotřebuje. 

Kvůli cestě k hasičárně nemusíme měnit 

téměř 4 hektary pozemků na stavební. 

Jedno malé vítězství však nakonec naše 

společné opoziční snažení po včerejším 

hlasování na magistrátu přece jen má, 

a sice to, že se radní domluvili, že do 

dalšího kola půjde projekt za podmínky 

redukce, tedy s nižším koeficientem za-

stavitelnosti než původně navrhovaný 

SV-E (až šest pater).

Pan starosta Koubek včera na jedná-

ní zastupitelstva a v lobbování radních 

jasně překročil své pravomoci, když ob-

hajoval na pražské radnici něco, na co 

nemá od zastupitelů MČ Libuš mandát, 

stejně tak ani mandát občanů, kteří se 

k výstavbě nemohli v rámci veřejné dis-

kuze nikdy svobodně vyjádřit. Argumen-

ty starosty a developera Hofmana, že do 

Písnice pole už rozhodně nepatří, a pro-

to je potřeba je zastavět, jen potvrzuje, 

že nemají v místě, kde žijí, kořeny. Pro-

stor pro rozvoj výstavby v MČ Libuš sa-

mozřejmě je a opozice ji podporuje, ale 

tam, kde smysl stavět má a kde z toho 

má MČ Libuš přínos, například v brown-

fieldech nebo místech, která stavebními 

pozemky již jsou. A proto měnit něco, co 

je nezastavitelné, na stavební, navíc na 

základě naprosto nevýhodné lobbistic-

ké smlouvy s firmou Pelti, a. s., kterou 

starosta Koubek uzavřel na konci svého 

prvního mandátu, nedává smysl a jen to 

všem lidem, kteří v místě bydlí, sníží ži-

votní úroveň.

(Poznámka: Majitel developerské fir-

my pan Hofman v roce 2010 kandidoval 

do zastupitelstva za TOP 09, a to spo-

lečně se současným starostou Koub-

kem, navíc ještě v předchozím voleb-

ním období byl na kandidátce ve stej-

ném uskupení, které čtyři volební obdo-

bí v řadě zastupuje několik současných 

místostarostů, například pan Macháček 

nebo paní Koudelková.)

Nejsmutnější z celého jednání však 

byl pohled na našeho starostu Koubka, 

který v rozpravě neskutečně zapáleně 

obhajoval developerský projekt společ-

nosti Pelti, a. s., a pana Hofmana samot-

ného. Zainteresovanost na realizaci to-

hoto projektu musí být opravdu vyso-

ká. Přirovnání, že starosta působil jako 

jeho obchodní ředitel, je tak namístě. 

Podobný pocit z jeho vystoupení měla 

řada pražských zastupitelů, se kterými 

jsem hovořil. Tak otevřeně umí jít na ru-

ku developerům prostě jen náš pan sta-

rosta. Takový je ale život. Opozice ne-

hází flintu do žita a bude se dále snažit 

o lepší a hlavně transparentnější Libuš 

a Písnici.

Petr Novotný, zastupitel MČ Libuš 

(Písnice & Libuš jinak)

ČLOVĚK, KTERÝ NÁS ZNEUŽIL  
A SE KTERÝM NECHCEME MÍT  
NADÁLE NIC SPOLEČNÉHO

Vážení a milí spo-

luobčané, dovolte 

mi zareagovat tím-

to článkem na rubri-

ku „Představují se za-

stupitelé MČ Praha-

-Libuš“ uveřejněnou 

v měsíčníku U nás č. 

02/2019. Mezi před-

stavovanými zastupiteli je uveřejněn též 

pan Petr Novotný, MBA, jako zvolený zá-

stupce Sdružení Strany soukromníků ČR 

a občanské iniciativy Písnice and Libuš ji-

nak. Jelikož se tento muž prezentuje ja-

ko čestný a poctivý starousedlík, kterému 

na srdci leží nejvyšší blaho naší obce, rá-

da bych vám nabídla jiný a poněkud re-

álnější pohled na tohoto našeho nového 

zastupitele.

Na sklonku jara 2018 jsem spolu s pa-

nem Petrem Novotným nastoupila do je-

ho vlaku „cesta za mým snem, stát se za-

stupitelem“. S ne příliš dobrou znalostí 

místních poměrů, jelikož jsem na Libuši 

nová, jsem uvěřila vizím o lepším a trans-

parentnějším vedení městské části, které 

pan Novotný prezentoval. A jelikož ten-

to budoucí lídr výše zmíněného sdružení, 

neměl za zády žádnou oficiální politickou 

stranu a ani v řádném termínu nenasbíral 

dostatek podpisů spoluobčanů potřeb-

ných pro možnost kandidovat bez podpo-

ry politické strany, v dobré víře jsem mu 

začala pomáhat a v jeho kandidatuře ho 

notně podporovat. Zajistila jsem pro ně-

ho kontakt se Stranou soukromníků České 

republiky, zprostředkovala mu jejich pod-

poru, abychom mohli sestavit kandidátní 

listinu, a nabídnout tak vám, občanům, dů-

stojnou alternativu ve volbách. Zprostřed-

kovala jsem mu též významnou podporu 

finanční přímou, ale i v rámci velmi zvý-

hodněných služeb pro kampaň. Zároveň 

jsem mu poskytla značné množství svého 

času, zkušeností, organizačního i admini-

strativního servisu. Sám pan Novotný mi 

po volbách sdělil „bez Tebe bych to nedal“.

Ano, beze mne by to tzv. nedal. Beze 

mne a Strany soukromníků České repub-

liky by tento zastupitel ani další z toho-

to sdružení v našem obecním zastupitel-

stvu neseděli a nemohli se vám předsta-

vovat na stánkách našeho obecního mě-

síčníku. Nemohli by mluvit do řízení ob-

ce a nemohli by váhou zastupitelského 

mandátu ukazovat na údajné nekalosti. 

A že zejména pan Novotný ukazuje rád. 

Sám však nemá, jak se lidově říká, zame-

teno před svým prahem. Ptáte se proč? 

Právě pan Novotný, poté co se po zjištění 

oficiálních výsledků voleb zhroutil, sebe-

litoval, že nebude součástí koalice, a ná-

sledně odjel na dovolenou, já i vedení 

Strany soukromníků České republiky, je-

jíž jsem byla nominantkou, jsme byli při-

praveni k jednáním a aktivní spolupráci 

v opozici. Na tom jsme taktéž byli domlu-

veni i s panem Novotným. Bohužel, ten 

záhy zcela odkryl svou pravou tvář a už 

se se mnou ani s nikým ze Strany sou-

kromníků ČR nesešel. Při posledním tele-

fonním hovoru mi sdělil, že se se mnou 

již bavit nebude, že k tomu nemá důvod, 

a zavěsil mi telefon. Bez ohledu na to, že 

volbami vše nekončí. Naopak spíše začí-

ná. Bez ohledu na to, že bylo nutné mi-

nimálně dořešit ještě administrativní, or-

ganizační i finanční záležitosti související 

s kampaní. Bez ohledu na téměř půl ro-

ku společné práce, který jsme měli za se-

bou. Takto bezskrupulózně a bez uzardě-

ní odešel tzv. od neuklizeného stolu! A já 

se ptám, je toto rovné, přímé a čestné 

jednání chlapa? Notabene čerstvého za-

stupitele? Je toto jednání člověka pociťu-

jícího alespoň minimální míru zodpověd-

nosti a sounáležitosti? Odpověď nechám 

na vás, milí spoluobčané. Já, společně 

s vedením Strany soukromníků jsme po 

této nemilé osobní zkušenosti vyhodno-

tili pana Novotného jako člověka zákeř-

ného a vysoce sebestředného bez hlubší 

schopnosti spolupráce a tímto se od ně-

ho a jeho kroků v zastupitelstvu zcela dis-

tancujeme. A co vám tím vším chci sdě-

lit? Náš nový zastupitel má hezké fotky, 

říká líbivá hesla a díky své prezentaci mů-

že působit dojmem, že bojuje za světlej-

ší zítřky. Osobní zkušenost ze spolupráce 

s ním je však tristní, nemilá, smutná a zů-

stává po ní pachuť zklamání.

Závěrem bych vám všem, milí spoluob- 

čané, kteří jste mi věnovali své hlasy 

v komunálních volbách na podzim loň-

ského roku, chtěla srdečně poděkovat za 

vaši důvěru. Velice si jí vážím! Přeji vám 

nádherný příchod jara, krásné dny a dě-

kuji vám za váš čas i vaši pozornost!

Bc. Renata Bačíková

Redakční poznámka: Redakce časopi-

su U nás standardním způsobem zasílá 

dotčeným jmenovaným příspěvek na vě-

domí ještě před publikováním. Pan Petr 

Novotný nato sdělil: „Distancuji se od vý-

roků paní Bačíkové. Jsou bez důkazů, po-

mlouvačné a plné osobní zášti, kompen-

zuje si jimi nenaplněné politické ambice.“

(red)

TĚLOCVIČNA V PÍSNICKÉ ŠKOLE – 
KTERÁ GENERACE SE JÍ DOČKÁ?

Pokud máte dítko v písnické škole 

(ZŠ s RVJ), možná si lámete hlavu, jak je 

možné, že v Praze ještě existuje škola, 

která nemá tělocvičnu, a Vaše děti mu-

sejí ztrácet čas dojížděním do Klubu Ju-

nior. Je zajímavé, že máme od roku 2010 

téměř stejné vedení městské části (MČ) 

a kroky, které by vedly k nějakému prak-

tickému výsledku, tj. stavbě tělocvičny, 

lze stále spočítat na prstech jedné ruky. 

Přitom již v roce 2016 nám poslal ma-

gistrát na zpracování projektové doku-

mentace tělocvičny 1 milion Kč, který 

dosud prakticky nebyl čerpán, a každý 

rok se opakovaně žádá o jeho ponechá-

ní v rozpočtu MČ. Dokonce nám magist-

rát schválil, že tyto peníze lze použít ne-

jen na projekt tělocvičny, ale i přístavby 

školy, tak aby byla zvýšena její kapacita. 

Je velká škoda, že v tom vedení naší MČ 

nebylo aktivnější, mohlo tak pro finan-

cování stavby využít třeba aktuální vý-

zvu Rady hl. města Prahy, kde je priorit-

ně pro investice ve školství alokováno 

500 mil. Kč, které mohou městské části 

čerpat z investiční rezervy HMP (usnese-

ní RHMP č. 93/2019). 

Jediným krokem vedení radnice z již 

magistrátem poskytnutého milionu by-

lo objednání Studie proveditelnosti zá-

měru přístavby školy za 70 tis. Kč z ro-

ku 2017. Tato studie ale nikdy nebyla 

představena zastupitelům či komisím 

Rady k projednání. V rámci oslav Vítá-

ní jara v písnické škole v roce 2017 si-

ce byla studie představena hrstce pří-

tomných občanů, po zaznamenané kri-

tice se za ní ihned zavřela voda. Tím dal-

ší snahy jednat zřejmě skončily. Staros-

ta na jednání zastupitelstva dne 21. 6. 

2017 uvedl, že jsme s touto studií v bo-

dě nula a že městskou část nestála ani 

korunu. To však není pravda, viz faktu-

ra č. 03/2017 na uvedených 70 tis. Kč, 

což je samozřejmě detail oproti faktu, 

že veřejná diskuze o takovém strategic-

kém rozhodnutí, jako je rozšíření jedné 

ze dvou místních škol, zcela chybí. To 

nabízí v principu dvě základní alternati-

vy rozšíření, aby škola zůstala prvostup-

ňová nebo aby se nově rozšířila o třídy 

druhého stupně. Předpokládám, že rodi-

če by měli zájem se vyjádřit, zda mohou 

jejich děti v místě bydliště bez dojíždě-

ní strávit i druhý stupeň školní docház-

ky, či nikoliv. Nemluvě o tom, že takové-

to rozhodnutí by mělo být zasazeno do 

širšího strategického rámce rozvoje naší 

MČ, kdyby nějaký byl.

První vlaštovkou možného pokro-

ku v této věci je alokování dalšího mili-

onu Kč do rozpočtu MČ na rok 2019 – na 

architektonickou soutěž přístavby školy 

(včetně tělocvičny). Zorganizování tako-

vé soutěže však trvá minimálně tři čtvrtě 

roku, jak vyplývá z termínů prezentova-

ných Českou komorou architektů (viz je-

jich web). Čas opět běží, je březen a zatím 

se nic neděje. Paradoxem je, že v letech 

prvorepublikové ekonomické krize byla 

přestavba písnické školy radou schválena 

v roce 1932 a již v roce 1933 kolaudová-

na. Inu, dnes jsou ty procesy bohužel po-

malejší. Kdybychom však měli nyní v ruce 

alespoň validní projektovou dokumenta-

ci či územní rozhodnutí stavby, mohli by-

chom se o financování ze zmíněné inves-

tiční rezervy hl. m. Prahy při rozdělování 

půl miliardy městským částem minimál-

ně ucházet. Takto jsme žádali pouze na 

menší projekty ve škole a školce na Libu-

ši, protože podmínkou získání dotace je 

vysoký stupeň připravenosti záměru. Což 

je případ i Evropských strukturálních fon-

dů, kde nám již také tiká čas se o případ-

nou dotaci ucházet, programové období 

2014-2020 končí příští rok. A tak je velká 

škoda, že jsme stále v bodě nula a mož-

nosti financování nám utíkají pod rukama.

Věřím, že se snad brzy kolem přístav-

by školy s tělocvičnou roztočí alespoň 

taková aktivita, jako byla kolem vztyčení 

naší „Zeměkoule“. Vždyť škola leží také 

relativně blízko 50. rovnoběžky!

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., zastupitelka 

za KDU-ČSL a nezávislí, tel.: 723 261 461, 

cestakezmene@email.cz
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V programu akce bude – veselá hudba, občerstvení, kreativní workshopy.
Vyzýváme hospodyňky, cukrářky a kuchaře či kuchařky: 

Upečte oblíbenou tradiční velikonoční dobrotu podle vaší vyzkoušené receptury  
a přihlaste ji do soutěže „O nejlepší velikonoční dobrotu“. 

Vzorky (pro posouzení přítomných) a váš recept na jeho přípravu přineste v uzavřené krabici  

na místo konání akce 12. 4. 2019 od 1430 do 1630 hod.

Kontaktní osoba: Luongová Linh
Pro vítěze bude připravena lákavá cena.

Děkujeme všem a těšíme se na společné setkání na akci Oslavy jara v Písnici.

Výzva pro všechny
Upečte jakoukoliv tradiční velikonoční dobrotu 

a přihlaste ji do soutěže 

O nejlepší 
velikonoční dobrotu
českých i světových 

receptur
OSLAVY JARA V PÍSNICI 

v okolí ZŠ s RVJ, Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

v pátek 12. 4. 2019 od 1430 do 1630
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Klub Senior

Klub Junior

Rodinné centrum Kuřátko
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko

HLEDÁME NOVÉ ČLENKY TÝMU!
Hledáme lektorky Montessori herny i ostatních programů. 
Pro bližší informace pište na: rckuratko@gmail.com.

TÉMA OBDOBÍ: Domov, místo, za které jsme zodpovědní
TÉMA MĚSÍCE: Příroda – zvířata

Pondělí – 9:30−11:30 Tvoření pro 
děti (1,5−4) i pro maminky s Katkou
Úterý – 9:30−11:30 Montessori her-
na (1,5−4) s Klárou; 16:30−18:30 
Montessori herna (3−6) 
s Alžbětou/Štěpánkou
Čtvrtek 4. 4. a 18. 4. – 9:30−11:30 
Kuřátka jdou za vrátka (1,5−5) 
s Bárou a Štěpánkou
Interaktivní program s Montessori 
prvky (na téma aktuálního měsí-
ce) pod širým nebem pro nejmenší 
i jejich starší sourozence. Po skon-
čení programu je pro zájemce ote-
vřená herna vč. možnosti občerst-
vení (cca 11−11:30).

OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE

Přihlášky přes formuláře na www.
rckuratko.cz v rubrice mimořádné 
akce.
Pondělí 8. 4. – 19:30−21:30 Preven-
ce psychického traumatu u dětí
Mgr. Jana Koutníková, terapeutic-
ké centrum Dialog. Jaké typy ži-
votních situací mohou být příčinou 

psychického traumatu u dětí a jak 
se trauma u dětí projevuje? Získáte 
praktické dovednosti, které umožní 
vašim dětem získat zpět ztracenou 
rovnováhu – ať už v akutní trau-
matické situaci, tak i dlouhodobě 
v budování psychické odolnosti. 
Cena: 100 Kč
Pondělí 29. 4. – 19:30−21:30 Jak 
ochránit své dítě?
Mgr. Jana Koutníková, terapeutické 
centrum Dialog. Seminář je zamě-
řen na rozpoznání rizikových situa- 
cí i vzorců chování, které usnad-
ňují sexuální zneužívání. Rodiče se 
dozvědí, jak jim účinně předcházet 
a jak je řešit. Součástí semináře je 
i nácvik konkrétních komunikač-
ních dovedností, které dítě vybaví 
pro zvládnutí ohrožujících situací. 
Cena: 100 Kč

Přihlášky na programy a bližší in-
formace (ceny kurzů, omluvy a ná-
hrady, …) na: www.rckuratko.cz.

Za RC Kuřátko Štěpánka Urbánková

LIBHUSH 2019

Již patnáctý rok je tu Libhush 
alias Libušská hudební show, sou-
těž hudebních dovedností dětí a 
mládeže. Uplynulé ročníky již tra-
dičně ukázaly opravdový talent 
mnoha účastníků. Zastoupeni byli 
flétnisté, kytaristé i klavíristé. Při-
hlásí se také letos ti, kteří muzicí-
rují i jinde než v Klubu Junior? Bu-
dou jejich kvality takové jako před-
cházející ročníky? Udělali mladí vir-
tuosové další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hudební 
zájemci, kteří si připraví jednu li-
bovolnou píseň či skladbu.

I letos budou v porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu Ju-
nior, kteří budou mít nelehký úkol 
– vybrat ty, které ocení diplomem 
a vítěze hodnotnou cenou! Neroz-
hoduje však pouze talent a výběr 

skladby, ale celkový projev mladé-
ho umělce.

Přátelské klání se uskuteční 
v neděli 5. května 2019 v prosto-
rách Klubu Junior, Na Okruhu 395/1.

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

Věkové kategorie:
do 7 let
8–10 let
11−14 let
15 a více let
*) V případě sólového charakteru 
této disciplíny je možné účastnit 
se soutěže za doprovodu dalšího 
hudebního nástroje.

Bližší informace:
Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE KLUBU JUNIOR LIBHUSH

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

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

*Disciplína: A. flétna | B. klavír | C. kytara
*Kategorie: 1. do 7 let | 2. 8−10 let | 3. 11−14 let |  4. 15 a více let
           
Přihlášku je nutno zaslat do 18. 4. 2019 e-mailem na adresu: 
kjunior@centrum.cz  

*zakroužkujte

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

PROGRAM V DUBNU  
A ZAČÁTKEM KVĚTNA

Zveme srdečně na posezení do 
klubu a připravovaný program:
2. 4. Celodenní výlet nedaleko Pra-
hy, a to do zámku Nižbor, na hrad 
Žebrák, se zastavením v Berouně 
na oběd a individuální prohlídkou. 
Odjezd v 8:00 od Eimů.
9. 4. Připravované zajímavos-
ti k poučení, informace jen u nás 
v klubu, též malá diskuse. Toto za-
stavení nad současnými událostmi 
máme rádi a nenarušuje to odpole-
dní posezení s přáteli v klubu.
12. až 17. 4. Výjezd skupinky senio-
rů do Jizerských hor na pobyt, plná 
penze s programem. Odjezd v 8:30 
od Sapy, paní Prchlíková zde bude 
čekat na vás a přistavený autobus. 
Těšíme se na sluníčko a tzv. rodin-
ný pobyt jako vždy v Jizerkách.
16. 4. Volná zábava a posezení 
s přáteli.
23. 4. Povelikonoční posezení 
s oslavou a s hudbou váženého pa-
na Václava Vomáčky. Tak ať si to 
užijeme, vždyť jaro už je tu!

30. 4. Odpolední posezení bude 
opět velkou radostí pro ty, kteří 
mají rádi naši českou historii, je to 
ale vždy přínos pro nás pro všech-
ny. Paní prof. Nováková určitě zau-
jme tématem: „Ženy v historii na-
ší země“.
1. až 8. 5. Výjezd do Harrachova na 
pobyt a rekreaci. Někteří senioři po-
jedou i s vnoučátky a podle dosle-
chu se všichni moc těší. Příjemná 
obsluha a pochopení ze strany pra-
covníků hotelu zcela ve všem. Dne 6. 
5. nás navštíví p. Vomáčka s kolegyní 
a na rozlučku připraví krásný hudeb-
ní zážitek. Tak se máme na co těšit!
7. 5. KLUB UZAVŘEN z důvodu od-
jezdu většiny členů na rekreaci.

KNIHOVNA

Milovníkům knih s výpůjčkou 
u nás v klubu doporučujeme vyu-
žít možnost výpůjčky v knihovně 
u Klubu Senior a za ještě chladného 
počasí též možnost posedět si zde 
s knihou. S velkou nabídkou vás bu-
de očekávat paní knihovnice, která 
ráda a se svým klidným jednáním 
v příjemném prostředí pomůže vy-
brat pro každého to nejlepší.

Za organizační výbor  
Zdena Prchlíková

mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz
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Co to vlastně ta optická vlákna jsou? 
Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším 
internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických 
vláken, ve kterých se signál šíří rychlostí světla – proto mají tak 
vysokou rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro superrychlé připojení k  internetu, 
ale také třeba pro digitální televize (IPTV) s  televizním archivem. 
V  porovnání s  klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením 
má optická síť opravdu hodně výhod. Tou největší je rychlost 
a stabilita internetového připojení, které je bez omezení.

Co vám nová síť přinese?
Získáte další možnost pro připojení domácnosti k  internetu, 
k  digitální televizi nebo dalším službám – v  praxi to zvýší cenu 
vaší nemovitosti. Díky kombinaci pevných a mobilních služeb navíc 
můžete mít náš program Magenta 1, ve kterém jsou naše služby 
ještě výhodnější. S Magentou 1 totiž platí, že čím víc služeb si u nás 
pořídíte, tím víc výhod dostanete.

Kromě superrychlého internetu vám půjde i naše digitální televize
S novou optickou sítí budete v Libuši moci surfovat na superrychlém 
internetu s maximální rychlostí až 1 Gb za vteřinu. Nebo sledovat 
T-Mobile TV, která má více než 140 programů – od sportu, fi lmů, 
dětských pořadů až po dokumenty. Například po celém světě 

T-Mobile staví optickou síť v celé 
České republice a pracuje na rozšíření 
pokrytí domácností i v Praze-Libuši. 
Domácnosti získají přístup ke 
kvalitním službám – superrychlému 
a neomezenému internetu s rychlostmi 
až 1 Gb/s a skvělé digitální televizi.

Předtím než začne samotná výstavba optické datové sítě, je 
potřeba získat, souhlas vlastníka nemovitosti ve kterém dá 
vlastník svolení s umístěním přípojky optické sítě T-Mobile do své 
nemovitosti. Podpisem příslušného formuláře získáte možnost 
bezplatného umístění přípojky na váš pozemek, do vašeho domu 
nebo do vašeho bytu a  následně pak možnost mít služby jako 
T-Mobile TV. Všechny náklady spojené s výstavbou optické datové 
sítě, a  to včetně přípojek, jsou placené společností T-Mobile 
Czech Republic a.s. Tím, že dáte souhlas s vybudováním přípojky 
vám jako vlastníkovi nemovitosti nevzniká žádný závazek a nejste 
povinni odebírat jakoukoliv službu.

Souhlas vlastníka nemovitosti můžete poslat e-mailem na 
optika.tm@addhospitality.cz nebo vhodit do speciálních 
schránek označených logem T-Mobile, které budou umístěné:
1. Úřad městské části Praha-Libuš, Libušská 35/200
2.  Detašované pracoviště Úřad městské části Praha-Libuš, 

K Lukám 664

Další podrobnosti k tomu píšeme na www.t-mobile.cz/optika

Reklamní sdělení T-Mobile

oblíbený dokumentární program BBC Earth má v češtině jenom 
T-Mobile. Naše digitální televize se vám zcela přizpůsobí – třeba 
vám nahraje pořady nebo si je s  ní přetočíte až 7 dní zpětně. 
Přejeme pěknou zábavu!

Jak bude probíhat budování sítě v Praze -Libuši?
T-Mobile postaví síť ve vašem městě na vlastní náklady. Bude 
ale potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí pro umístění 
zařízení v  podobě malých krabiček pro připojení kabelů z  domů 
do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní – to znamená, že nevydávají 
žádný zvuk, ani záření, a k fungování nepotřebují energii. Kabelové 
rozvody T-Mobile uloží do země a optické přípojky podle možností 
umístí do krabičky nebo například na plot.

T-MOBILE PŘINESE SUPERRYCHLOU 
OPTICKOU SÍŤ DO LIBUŠE

TM-C11061964-Optická síť-Libuš-A4-v2i.indd   1 22.03.19   15:05
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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

Přijďte si zdarma vyzkoušet celý sortiment elektrokol 
českého výrobce Apache.

TESTOVACÍ TÝDEN ELEKTROKOL APACHE V SENOHRABECH 
10. – 16. 4. 2019 OD 9 DO 18 HODIN 

K dispozici budou všechny typy elektrokol, 
včetně dětských. Po všechny dny bude možnost vyzkoušet si 

koloběžky (pro děti i dospělé), dětská odrážedla 
a elektrokoloběžky. 

V sobotu 13. 4. 2019 od 9 do 18 hodin 
budou zástupci Apache prezentovat nový 

středový česko-japonský elektromotor Comp Drive C18. 

Doprovodný program pro děti.

Hlavní 33, Senohraby (u nádraží), telefon: 732 339 989, www.depo33.cz

Virtuální
prohlídka 
prodejny

inzerce inzerce

inzerceinzerce

inzerce

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

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

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

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

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

mobil: 606 688 058
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