
1 Ve Staré Písnici se tradičně slavil příchod jara. 2 Pro nové občánky v dubnu přibyla lípa srdčitá v parku mezi ulicemi 
Libušská a K Vrtilce. 3 Uklízelo se na Libuši i v Písnici. 4 Klub Senior zamířil do Posázaví. 5 Žáci libušské školy složili 
poctu filmovému tvůrci Karlu Zemanovi. 6 Děti v písnické škole si připomněly Světový den Downova syndromu.

Foto: Veronika Spálenská, Renata Sobíšková, Marta Janoušková, Vladimír Kudrna, Alexandros Charalambidis a Lenka Červenková
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ZVEME

V pátek 12. dubna jsme spo-
lečně oslavili příchod jara 
v okolí základní školy v Písni-
ci. Letos bylo počasí vlídnější 
než loni, a tak se nám společ-
ně podařilo probudit jarního 
ducha. 

Odpoledne se neslo v duchu Ve-
likonoc a tradic s nimi spojený-
mi. Tradiční akci jsme odstarto-
vali společně s panem starostou 
Koubkem a oběma řediteli našich 
základních škol − paní Chýlovou 
a panem Kulikem. Na začátek za-
zpíval dětský sbor a společně jsme 
se rozloučili se zimou vynesením 
Morany do rybníka Obecňák a při-
vítali jaro.   

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

Náplní akce byly tvůrčí dílničky, 
kde si děti mohly vytvořit spous-
tu krásných velikonočních dekora-
cí, krásné zápichy podle představi-
vosti, ozdobit kraslici nebo vajíč-
ko z perníkového těsta, barevnými 
peříčky obohatit borovičkové vět-
vičky jako ve Švédsku nebo si ne-
chat namalovat obličej veselými 
motivy. Novinkou bylo také zdobe-
ní kloboučků tzv. „easter bonnets“, 

které se tvoří v Anglii. Velmi oblí-
benou činností bylo pletení pomlá-
zek a vázání věnců s pomocí zkuše-
ných hasičů ze SDH Písnice. Děti si 
navíc za tyto výtvory mohly odnést 
sladkou odměnu v podobě krásné-
ho zdobeného lineckého vajíčka od 
Středního odborného učiliště po-
travinářského Jílové. 

Veškeré workshopy probíha-
ly v budově písnické základní ško-
ly a v bývalé základně SDH Písni-
ce. Ke zpříjemnění odpoledne by-
la možnost zakoupit si občerst-
vení a nápoje i pro dospělé. Hned 
u vstupu do budovy školy krásně 
zavoněla káva a domácí zákusky, 
o které se postaral tým zkušených 
kuchařek přímo ze školní jídelny.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOBROTU

Poprvé jsme vyhlásili soutěž 
o nejlepší velikonoční dobrotu. 
Konkurence byla velká. Maminky, 
tatínkové i babičky přinesli krásné, 
ale hlavně chutné výrobky a spo-
lečně soutěžili o nádherný veliko-
noční květinový koš od Květinářství 
100 růží. Pro všechny návštěvní-
ky, kteří ochutnávali a hlasovali pro 
svého favorita, byl výběr velmi těž-
ký. Skóre bylo vyrovnané, ale jedno-

značným vítězem se nakonec stal 
slaný quiche podle Renaty Kořáno-
vé. Na paty jí ovšem šlapala Mája 
Kocourková se skvělými cup-cakes. 

Všem děkujeme za účast. Svůj 
pekařský um můžete znovu ukázat 
letos 20. září na Jablkobraní v par-
ku Kamýk.

PROPOJOVÁNÍ KULTUR

Důležitým posláním písnických 
Oslav jara je klidné kulturní propo-
jování obyvatel v rámci společného 
setkávání na veřejných kulturních 
akcích. Takové aktivity na podpo-
ru integrace cizinců jsou spolufi-
nancovány z dotace Ministerstva 
vnitra. Připomínání a seznamová-
ní s českými, americkými, švédský-
mi nebo anglickými tradicemi se 
líbilo všem dětem i dospělým. Do 
přípravy workshopů se zapojili ne-
jen profesionálové, ale i vietnamští 

žáci ze ZŠ Meteorologická, peda-
gogové mateřských škol Ke Kašně 
a Mezi Domy a jako každý rok i Ro-
dinné centrum Kuřátko. 

Za spolupráci, úspěch a přine-
sení krásné jarní nálady děkujeme 
všem partnerům akce a za pomoc 
všem dobrovolníkům. Děkujeme 
Základní škole s rozšířenou výukou 
jazyků Písnice, Základní škole Me-
teorologická, SDH Písnice, Úřadu 
městské části Praha-Libuš, MŠ Ke 
Kašně, MŠ Mezi Domy, RC Kuřátko, 
E-Delis, Moštárně Kvíc.

   Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinan-
covaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Těšíme se na vás na dalších komu-
nitních akcích. Nejbližší na řadě je 
Jablkobraní 20. září 2019.

Linh Luongová,  
koordinátorka projektu MV ČR

Foto: Veronika Spálenská

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2019“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha-Libuš.
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Oslavy jara v Písnici
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Slovo starosty
Vážení občané, v březnu pro-

běhl konkurz na ředitele/ 
/ředitelku ZŠ s rozšířenou 

výukou jazyků v Písnici. Přihlášku 
podaly dvě zájemkyně. První byla 
stávající ředitelka paní Blanka Chý-
lová, která na škole působí v nej-
vyšší funkci sedm let, jeden rok by-
la pověřena vedením školy, na dal-
ších šest let řádně zvolena. Druhou 
uchazečkou byla paní učitelka, kte-
rá ve škole učila sedm let a od zá-
ří působí jako zástupkyně ředitelky 
v jedné středočeské obci. Tato dru-
há uchazečka se nakonec rozhod-
la se ústního pohovoru nezúčast-
nit. Komise byla složená ze dvou 
místostarostů, zástupce pedago-
gů a rodičů ZŠ s RVJ, České škol-
ní inspekce, Magistrátu hl. m. Pra-
hy a programového ředitele od-
borné společnosti EDUin, se kte-
rou dlouhodobě spolupracujeme. 
Ačkoliv nakonec komise hodnoti-
la jedinou uchazečku, z mého po-
hledu, jako hosta komise bez hla-
sovacího práva, se nejednalo o for-
malitu a členové komise plně vyu-
žili čas vyměřený pro přijímací ří-
zení. Ústní pohovor trval bezmála 
45 minut a členové komise před 
vynesením doporučení diskutova-
li zhruba dvacet minut. Je mi líto, 

že se do vedoucích funkcí nehlásí 
více lidí. Jak jsem se však dozvě-
děl od členů komise, jeden až dva 
kandidáti jsou dnes průměr až nad-
průměr, a některé školy se dokon-
ce potýkají s problémem, že o je-
jich vedení nemá zájem nikdo. Rada 
městské části vyslyšela doporuče-
ní komise a jmenovala paní ředitel-
ku do vedení školy na dalších šest 
let. Dovolte mi na tomto místě pa-
ní ředitelce Blance Chýlové popřát 
vše nejlepší do druhého řádného 
funkčního období, které jí začne 
v srpnu. Přeji dobrý kolektiv peda-
gogických i nepedagogických pra-
covníků, zvídavé děti a spolupra-
cující rodiče. Lze očekávat, že dru-
hé funkční období bude hodně jiné 
než to první. Zastupitelstvo měst-
ské části totiž na svém dubnovém 
zasedání souhlasilo se záměrem 
rozšíření školy o další učebny, tě-
locvičnu a další prostory, a to for-
mou architektonické soutěže. Na 
přípravě této soutěže se paní ře-
ditelka bude účinně podílet tím, že 
blíže určí budoucí potřeby školy. 
Na další a intenzivnější vzájemnou 
spolupráci a na vypsání architekto-
nické soutěže se moc těším.

V  březnu bylo vyhlášeno výbě-
rové řízení na zhotovení nové au-

tobusové zastávky Mílová ve smě-
ru od Kunratic do Libuše. Protože 
Dobronická ulice je ve správě Tech-
nické správy komunikací, výběrové 
řízení i samotná realizace je v režii 
této akciové společnosti hlavního 
města Prahy. Celý proces je bohu-
žel mnohem delší, než kdybychom 
tuto investiční akci dělali my sa-
mi, ale podstatné je, že se letos té-
to autobusové zastávky dočkáme. 
Požádal jsem Technickou správu 
komunikací, aby zastávku dokon-
čila do zahájení rekonstrukce uli-
ce Vídeňská, která má začít zkra-
je června. Pokud by se tak nesta-
lo, budeme muset pravděpodobně 
na zastávku počkat až po dokon-
čení této rekonstrukce, plánované 
do konce září. Přístřešek u stávají-
cí stanice je vybudován po dohodě 
se společností JC Decaux a já bych 

tímto rád poděkoval občanům za 
podnět a firmě za realizaci.

V loňském roce jsme dokonči-
li stavbu písnické hasičárny. Rádi 
bychom vám ji představili i zevnitř. 
Nemělo smysl uskutečnit prohlíd-
ku hasičárny dříve, než se v ní ha-
siči zabydlí, vybaví ji nábytkem 
a přestěhují do ní auta. I když stále 
ještě není vše hotovo, dovolujeme 
si vás pozvat v neděli 2. června od 
15 do 19 hodin na Den otevřených 
dveří písnické hasičárny.

Připomínám uzavření libušské 
pošty z důvodu rekonstrukce až do 
3. června.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Den otevřených  
dveří nové  
písnické hasičárny
Vedení městské části Praha-Libuš 
a SDH Písnice si vás dovoluje 
pozvat na prohlídku nové hasičské 
zbrojnice v Hoštické ulici

v neděli 2. června  
mezi 15. a 19. hodinou.
Těšíme se na vás a vaše děti!

Již potřetí do naší městské 
části zamíří kinobus Doprav-
ního podniku hlavního města 
Prahy neboli letní kino.

Promítat se bude v druhém čer-
vencovém týdnu od pondělí 8. 7. do 
čtvrtka 11. 7. na lukostřeleckém hři-
šti v ulici Skalská. Před promítáním 
si budete moct zastřílet z luku, ob-
čerstvení bude zajištěno. Vstup do 
kina je zdarma. Přesný program fil-
mů bude znám v průběhu června.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor MA 21,  
ÚMČ Praha-Libuš

Foto z prvního  
libušského letního kina:  

Kryštof Štafl

Na Libuši bude opět letní kino
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V pondělí 8. dubna od 16:30 
do 19:00 proběhla akce Ukliď-
me Česko, ukliďme Písnici. 
Členové SDH Písnice se spo-
lečně s občany MČ Praha-Li-
buš a geocachingovými nad-
šenci vrhli na úklid pozemků 
v okolí nové hasičské zbrojni-
ce, rybníka Kalibárny a Mod-
řanské rokle.

Akce se zúčastnilo celkem 34 ob-
čanů, 4 hasiči SDH a 16 dětí z oddílu 

Mladých hasičů a jejich sourozen-
ců. Celkem se tedy do úklidu zapo-
jil úctyhodný počet 54 lidí, což nám 
udělalo opravdu velikou radost.

Naplnil se jeden velký kontejner, 
ve kterém se mj. octly následující 
věci: televize Sony, několik matra-
cí, spousta oblečení a bot, 15 pneu-
matik, a dokonce i dvacítka injekč-
ních stříkaček, které jsme předali 
Městské policii Prahy 12. Bohužel 
nepořádku bylo víc, než jsme před-
pokládali, a tak 27 pytlů a 7 pneu-

matik od rybníka Kalibárny museli 
odvézt zaměstnanci Úřadu měst-
ské části Praha-Libuš následují-
cí pracovní den. Bohužel značné 
množství odpadků v této lokalitě 
ještě zůstalo, takže by bylo vhodné 
akci někdy zopakovat.

Každý, kdo chtěl, si mohl za od-
měnu upéct buřta s chlebem a od-
nést si domů krásný diplom na pa-

mátku. Děkujeme všem občanům 
za pomoc při úklidu a kolegům ha-
sičům za pomoc při organizaci. Po-
děkovat se sluší i zaměstnancům 
odboru životního prostředí Úřadu 
městské části Praha-Libuš za pod-
poru a vstřícný přístup.

Jan Krátký
Foto: Marika Bráchová,  

Jana Krátká, Marta Janoušková

Ukliďme Česko, ukliďme Písnici

V sobotu 6. dubna proběh-
la na Libuši úklidová akce pod 
hlavičkou občanské iniciativy 
Ukliďme Česko. Na místě jsme 
se sešli s občany, libušský-
mi hasiči i panem starostou 
a v 10 hodin dopoledne jsme 
se pustili do úklidu.

Jako prioritu jsme stanovili úklid 
hlavní pěších tahů mezi ulicí No-
vodvorskou a ulicemi Na Šejdru, 
K Jezírku a U Pejřárny. Uklidili jsme 
také rozlehlou zelenou plochu, kde 
na podzim bývá cirkus. Nakonec 

jsme se pustili do těch zarostlej-
ších ploch. Občané nosili jeden py-
tel za druhým, a tak dvě hodiny na-
to už byl kontejner plný odpadků. 
Pokud to šlo, snažili jsme se třídit, 
takže po úklidové akci jsme dopl-
nili zásoby libušských popelnic na 
kov. Akce byla úspěšná a věříme, 
že v příštím roce s hojnější počtem 
občanů nasbíráme odpadků ještě 
mnohem více.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Jiří Koubek

Ukliďme Česko,  
ukliďme Libuš

Již čtvrtým rokem se 
pravidelně na jaře a na podzim 
konají v tělocvičně Klubu 
Junior společná zážitková 
cvičení baionšómjó, na 
něž srdečně zvou nadšení 
účastníci!

Také v neděli 7. dubna se v Klu-
bu Junior uskutečnilo další setkání 
příznivců této dálněvýchodní ver-
ze harmonického chorálu. Jedná 
se o koordinované znělé vydávání 
hlásek „u“, „o“, „a“, „e“, „i“. Tuto ori-

ginální techniku studovali původně 
tibetští mnichové a posléze se roz-
šířila do celé oblasti východní Asie, 
včetně Japonska. Cvičení baion-
šómjó − jak se tato technika japon-
sky pojmenovává − se i tentokráte 
zúčastnilo hojné množství zájemců 
z nejrůznějších koutů Prahy a nyní 
i blízkého Říčanska. Společně se 
nám podařilo vytvořit v tělocvičně 
Klubu Junior unikátní silný souzvuk 
s vyššími harmonickými tóny. Toto 
naše společné setkání jsme zakon-
čili posezením u čaje.

Již nyní se těšíme na pokračo-

vání akce, jež plánujeme opět na 
podzim. Pozvánku včas naleznete 
v časopise U nás.

Děkuji tímto všem zúčastně-
ným za vytvoření krásné atmosféry 
společně stráveného odpoledne. 

Akce je stále zdarma a otevřená 
všem zájemcům. Napříště přijďte i vy 
– těšíme se!

RNDr. Michal Hájek, lektor
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková,  

tel.: 604 273 968, kjunior@centrum.cz
www.klubjunior.cz

Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Foto: Michal Hájek

KLUB JUNIOR

Společné baionšómjó
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Velikonoce se přiblížily. Jarní 
sluníčko probouzí přírodu 
a naše oči potěší pohled na 
petrklíče, narcisky, tulipány 
a fialky. Ten dubnový den 
ve školce Lojovická začal 
písničkovým pořadem 
Vanda a Standa, tedy veselo 
i radostně bylo.

Dopolední část dne jsme měli 
příjemně pracovní. Při pobytu ven-
ku si děti zasadily do ozdobných 
květináčů afrikány a osení. Šlo jim 
to báječně a slastný pocit z hoto-
vého díla se dostavil. Odpoledne 
navštívili rodiče s dětmi výtvarnou 
dílničku, kde mohli společně ve-
likonočně tvořit. Měli možnost si 
vyzkoušet mnoho technik zdobe-
ní kraslic a velmi je zaujala i výroba 
velikonočních přání. Po celou dobu 
tvoření bylo všem moc dobře a mi-
lo jim je i doma, protože mají vyz-
dobené svoje místečko osazeným 

květináčem, dekoračním zápichem 
a barevnou kraslicí. Zájem byl ob-
rovský a všichni se těší na příští ak-
ci Aby bylo na Libuši milo.

Helena Böhmová
Foto: Petra Dufková

MŠ LOJOVICKÁ

Aby bylo na Libuši milo

SLUNÍČKO

V naší třídě Sluníčko máme stá-
le dobrou náladu. Zajímá nás všech-
no kolem nás, i proto máme rádi vy-
cházky do lesoparku, kde můžeme 
pozorovat zvířátka a přírodu. A když 
nejsme zrovna venku, užíváme si za 
oknem ptáčky, bažanty a veverky na 
naší zahradě, nebo rybičky ve velkém 
akváriu ve třídě. Máme rádi knížky pl-
né pohádek, básniček a hádanek, ale 
i encyklopedie, z kterých se dozvídá-
me spoustu zajímavých věcí. Třeba 
jak pečovat o svoje zdraví, jak chránit 
přírodu nebo proč prší a proč kytičky 
potřebují sluneční paprsky. Protože 
nejsme žádní lenoši, rádi si zacvičí-
me a zatančíme. Od začátku kalen-
dářního roku máme ve třídě, díky OP 
VVV Šablona II, opětovně posilu, asi-
stentku Jarušku Klášterkovou. Všich-
ni se těšíme na nové kamarády.

Helena Böhmová,  
Bc. Kateřina Černá  

a Jaroslava Klášterková

KYTIČKA

Ve třídě Kytička se věnujeme 
všem činnostem, které harmonic-
ky rozvíjí osobnost dětí. Rádi kreslí-
me a malujeme v našem výtvarném 
ateliéru, kde si podle zájmu a be-
ze spěchu můžeme tvořit na volné, 
nebo dané téma. V Kytičce také rádi 
zpíváme, hrajeme na různé hudební 
nástroje a tančíme. S dětmi cvičíme 
v prostoru naší třídy a využíváme 
různé sportovní nářadí a náčiní. Učí-
me se básničky, povídáme si o světě 
kolem nás, chodíme do přírody, ale 

hlavně si hrajeme. Jsme rádi, když 
děti do naší mateřské školy chodí 
rády, když jsou spokojené a všech-
ny činnosti probíhají v příjemné a ra-
dostné atmosféře.

Marie Holerová,  
Dagmar Bumbalová  

a Jiřina Zelenková, učitelky

ČTYŘLÍSTEK

Ve Čtyřlístku si hrajeme, bavíme 
se, učíme se, zpíváme, kreslíme, cvi-
číme, a to zejména díky kamarád-
ské a pohodové atmosféře, kterou 
naše třída nabízí. Umožňujeme dě-
tem rozvíjet se v tvůrčích činnos-
tech, pracovat podle vlastní fanta-
zie, prožívat volnou hru spontánně, 
se zaujetím a s radostí. Pro námě-
tové hry děti využívají nově zaříze-
ného pódia vybaveného tematický-
mi koutky, jako je například kuchyň-
ka s kompletním vybavením nebo 
koutek vědy a zábavy. Navazujeme 
přátelské vztahy, učíme se vyjadřo-
vat, rozvíjíme schopnost spolupráce 
a vzájemného respektu. Seznamu-
jeme se s pravidly. Předškoláci mají 
během dne svůj prostor pro přípra-
vu do školy. Děti se učí písničky, kte-
ré běžně neznají, stále mají k dispo-
zici různé hudební nástroje. Zájem 
o dramatickou výchovu podporuje-
me výraznou četbou. Pohádky s vel-
kým zájmem děti divadelně ztvár-
ňují, využívají k tomu čepičky a kos-
týmy. Nenásilnou formou se učí ve-
řejnému vystupování před větším 
publikem. Nejen výtvarná výchova 
s nepřeberným množstvím kreativ-
ních nápadů, ale i sportovní vyži-
tí dělá dětem radost. Pohyb je pro 
děti přirozený a sportování je baví. 
Třídu Čtyřlístek děti navštěvují rády.

Dana Fáberová,  
Petra Dufková učitelky

PŘED ZÁPISEM DO ŠKOLKY − V NAŠICH TŘÍDÁCH

ZŠ Písnice
NÁVŠTĚVA DĚTÍ  
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V dubnu nás navštívily děti z Ma-
teřské školy Ke Kašně. Jsou to naši 
budoucí prvňáčci, a tak si zevrubně 

prohlédli školu. Nakoukli do všech 
tříd a popovídali si s dětmi, někteří 
dokonce se svými sourozenci, kteří 
již naši školu navštěvují. Cílem je-
jich návštěvy byla první třída, kde 
jim naši prvňáci připravili různé 

úkoly, které společně řešili. Odchá-
zeli s úsměvem a prý, že už se do 
školy těší.

Tak milí budoucí prvňáčci, i my 
učitelé se na vás všechny moc tě-
šíme a doufáme, že spolu zažijeme 
hodně pěkných chvil.

Mgr. Lenka Veisová
Foto: Mgr. Blanka Chýlová

PROJEKT POVOLÁNÍ  
MÝCH RODIČŮ

Ve 2.B jsme se během března učili 
o povolání formou projektu Povolá-
ní mých rodičů. Mnozí rodiče se do 
projektu zapojili buď osobní návště-
vou na našich hodinách prvouky, 
kde jsme diskutovali o jejich povolá-
ní, nebo zprostředkováním návště-
vy či exkurze celé naší třídy na jejich 

pracovišti. Nahlédli jsme tak např. 
do povolání sportovního trenéra, 
soudce, kováře nebo policisty. V létě 
nás ještě čekají hasiči v jejich zbrusu 
nové hasičské stanici v Písnici.

Písnická kovárna nás naprosto 
nadchla, nevěděli jsme, že má tak 
dlouhou tradici a místní kováři re-
novují i velmi důležité historické 
památky, viděli jsme krásná kování 
i kováře při práci. Z exkurze si kaž-
dý odnesl i pravého „železného tri-
lobita“, který byl ještě teplý, jak se 
před našima očima koval.

Multifunkční sportovní hala na 
Novodvorské ulici nás zase upou-
tala množstvím pomůcek a nářa-
dí, které mohou dospěláci používat 
pro zvýšení kondičky, některé jsme 
si mohli i vyzkoušet.

Muzeum policie nezklamalo ani 
pěkným výukovým pořadem, ale 
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hlavně komentovanou prohlídkou 
muzea se všemi uniformami, do-
pravními prostředky i vybavením 
policie už od dob první republiky 
až po současnost. V horním pat-
ře muzea jsme se pohoršovali nad 
pytláky, kteří mohou tak bezcitně 
ničit ohrožené druhy zvířat jen pro 
drobné zuby, kly či kůže. Zdejší vý-
stava vycpanin a konzervovaných 
pytláky zabitých zvířat byla oprav-
du působivá.

Poslední exkurze byla obestřena 
tajemstvím. Nejdříve jsme museli 
projít bezpečnostní branou na de-
tekci kovů a nebezpečných před-
mětů, kterou nám ostraha ochot-
ně ukázala, včetně techniky a zbra-
ní, které používá v případě nebez-
pečí. Byli jsme účastni opravdové-
ho trestního jednání u Obvodního 
soudu pro Prahu 2, viděli jsme, jak 
vedou odsouzeného v želízkách 
z jednací síně, jak rozhoduje pan 
soudce a jak vynesl rozsudek. Dě-
ti ani nedutaly ve vážné atmosféře 
soudního líčení a po skončení nám 
teď již milý pan soudce popřál, 
abychom u soudu v budoucnu zau-
jali židličky výhradně na jeho místě 
nebo na místě pana obhájce či ad-
vokáta, protože místo pana obža-
lovaného nikomu nepřeje. Ve velké 
soudní síni jsme si potom vyzkou-

šeli pro nás zinscenovaný soud-
ní proces. Děti si oblékly opravdo-
vé taláry, rozdělily si role a sehrá-
ly si několik líčení známých z pra-
xe paní soudkyně. Seznámili jsme 
se i s technickým vybavením tako-
vé síně, včetně videokonference, 
která se vede na dálku se svědky či 
obžalovanými.

Ve škole jsme pak o všech povo-
láních hovořili, rozvažovali jsme je-

jich klady i zápory a malovali jsme 
svá vysněná povolání, která by-
chom v budoucnu chtěli vykonávat.

Mgr. Olga Kretíková
Foto: Mgr. Olga Kretíková

UČENÍ NARUBY

Jak lépe oslavit den učitelů, než 
že si vyměníte role, předáte vládu 
dětem a sami se posadit do lavic? 
Dne 28. 3. si někteří členové žá-
kovského zastupitelstva mohli vy-
zkoušet v jedné hodině roli učitele.

Zodpovědní žáci-učitelé se při-
pravovali velmi pečlivě. Rádi využi-
li zkušeností svých pedagogických 
konzultantů a své přípravy hodin 
s nimi zkonzultovali. Noví učitelé 
v písnické škole to neměli jedno-
duché. Některým ztěžovala práci 
nekázeň žáků při vyučování. Přesto 
se akce vydařila a my dvakrát sed-
mi statečným děkujeme za pěkné 
vyučování.

A kdo byli ti odvážní, kteří se ne-
zalekli a vyzkoušeli si učení? Vero-
nika, Laura, Ondra, Dan, Jonáš, Na-
tálka, Ema, Anička, Mojmír, Jarka, 
Matyáš, Lukáš a Oliver.

Mgr. Blanka Chýlová
Foto: Mgr. Blanka Chýlová

SVĚTOVÝ DEN  
DOWNOVA SYNDROMU

V úterý 21. března byl Světo-
vý den Downova syndromu, který 
jsme s žáky 3.B podpořili jako mno-
zí další. Každý si v tento den oblékl 
odlišné ponožky. Dokonce děti za-
pojily i své rodiče, kteří šli do práce 
také s každou ponožkou jinou.

Toto onemocnění je způsobeno 
poruchou 21. chromozomu, a prá-
vě proto má den za svůj symbol 
pár odlišných ponožek. Ponožky 
otočené patami k sobě symboli-
zují příčinu tohoto celoživotního 
onemocnění, tj. poruchu chromo-
zomu ve tvaru písmene X. A proč 
právě 21. března? Toto datum je ta-

ké spjato s příčinou Downova syn-
dromu, a to s 21. chromozomem, 
který je ztrojený − místo obvyk-
lého jednoho páru chromozomů 
mají lidé s Downovým syndromem 
tyto chromozomy tři. Odtud da-
tum: 21. 3.

Děkujeme, že jste se k nám při-
dali, a podpořili tím tak naše kama-
rády s Downovým syndromem. 

Lenka Červená, učitelka 3. B
Foto: Lenka Červenková

SPANÍ VE ŠKOLE 2019

Ve čtvrtek 28. března jsme spa-
li ve škole. Naše noc začala soutě-
ží, která byla podobná hře Milio- 
nář. Po rozdělení do dvojic jsme 
prověřili své znalosti o celé Evropě. 
A opravdu nám to šlo dobře. Kdo 
vyhrál, obdržel tvrdou měnu na 
další hru. Tím jsme zakončili pro-
jekt Evropa nás baví.

Potom nás čekala skvělá bojov-
ka. Rozdělili jsme se do čtyř týmů 
a dražili za vyhrané peníze „Nerfky“. 
A už jsme mohli chytat duchy… tedy 
skoro. Nejdřív jsme museli ve ško-
le najít QR kód, abychom zjistili, ja-
kého ducha máme zneškodnit. Náš 
tým měl za úkol vymyslet anglic-
kou pohádku, abychom uspali Bo-
geymana. Ten straší v Anglii. Dalším 
úkolem bylo zasáhnout nepřítele 
a ukradnout mu kousek česneku. 
V předposledním úkolu jsme muse-
li zapojit správně dráty, tak aby se 
nám rozsvítila žárovka. Na závěr si 
každý vyzkoušel brýle s nočním vi-
děním. Každý musel sejít do skle-
pa školy a tam najít džbán se slizem 
a vyndat z něho minci.

Protože jsme byli všichni ve hře 
úspěšní, neodolali jsme a pustili si 
film Lovci duchů a prožili celou bo-
jovku znovu… Ale to už byl možná 
sen. Moc děkujeme paní učitelce 
Schilhartové, panu učiteli Zvěřino-
vi a jeho celému týmu za kouzel-
nou noc!

Veronika Dykastová



KRONIKA

U nás | 5/2019 | 7

ZŠ Meteorologická
SOUTĚŽ PRO ŠIKOVNÉ DĚTI  
SE ZÁJMEM O ANGLIČTINU

V březnu se jako již mnohokrát 
několik vybraných páťáků zúčastni-
lo 19. ročníku Soutěže pro šikovné 
děti se zájmem o angličtinu na ZŠ 
s RvJ Bronzová na Praze 5. Žáci si 
mohli vyzkoušet své znalosti ang-
ličtiny v zábavných jazykových tes-
tech, hádankách, doplňovačkách, 
křížovkách na papíru i na počítači; 
ústně pak ti nejlepší předvedli sa-
mostatně svou pohotovost ve vol-
né disciplíně − písničce, básničce 
nebo krátkém vyprávění.

Lisa Nuna Kamara z 5.B se v ob-
rovské konkurenci 138 účastní-
ků z pražských i mimopražských 
škol umístila na úžasném 3. místě. 
Gratulujeme!

Za OK cizích jazyků  
Mgr. Alena Stehlíková

PRO NĚKOHO PRVNÍ,  
PRO NĚKOHO DEVATENÁCTÁ:  
NOC S ANDERSENEM

Z pohledu 1.A
Noc s Andersenem se zrodila 

v roce 2000 v uherskohradišťské 
knihovně a setkala se s tak velkým 
ohlasem všech tehdejších 20 dět-
ských účastníků, že již v roce 2001 
se jí zúčastnilo mnoho knihoven 
po celé České republice. V dalších 
ročnících účastníků dále přibývalo 
a dnes se této akce účastní stovky 

škol a knihoven nejen u nás, ale též 
na Slovensku, v Polsku, ve Slovin-
sku a dalších zemích.

U nás ve škole se uskutečnila 
Noc s Adersenem 29. března, letos 
již poosmé, na téma: Ondřej Se-
kora. Během večera máme připra-
venou pohádku, soutěže a drobné 
úkoly, zpívání v hudebně a hádá-
ní pohádek. Pro někoho byla Noc 
s Andersenem premiérou. A jak se 
program, který připravili naši starší 
spolužáci, líbil v 1.A?
Eliška T.: „Mně se nejvíce líbilo, jak 
jsme si zazpívali s panem učitelem 
Martinem.“
Terezka: „Já jsem byla nadše-
ná z naší první aktivity − skládání 
abecedy.“
Sofie: „Já jsem byla spokojená s ce-
lým programem.“
Bella: „Mně se líbilo zpívání.“
Toník: „Mě bavilo hádat pohádky.“
Lukáš: „Mně se líbilo skládání 
obrázků.“

Je 22 hodin a pomalu usínáme…
Jindra Němečková a 1.A
Foto: Jindra Němečková

Z pohledu 2.A
My z 2.A jsme se zúčastnili už 

podruhé a zase skoro všichni. Sešlo 
se nás 23. Užili jsme si to od chví-
le příchodu až po ranní rozloučení. 
Díky za program patří organizáto-
rům, paním kuchařkám a některým 
maminkám (možná i tatínkům) za-
se za dobrůtky k druhé, třetí,... ve-
čeři a potom i snídani. Děti zaslou-

ží pochvalu za pěkné chování a pl-
né nasazení do aktivit. Četli jsme 
dlouho, některé čelovky budou po-
třebovat novou baterii. 
Martina: „Tancovali jsme taky na 
písničky. Četli jsme knížky a poví-
dali jsme si.“
Karolina: „Strašně se mi líbilo di-
vadlo, a jak jsme měli opičí dráhu 
a ještě se mi líbilo, jak jsme četli 
a spali a četli.“
Verča: „Líbilo se mi, jak jsme si při-
pravovali třídu, že jsem celou noc 
nespala a že jsem přežila opičí 
dráhu.“
Linda: „Nelíbilo se mi, jak někdo 
v noci chrápe.“
Niki: „Bavila mě mravenčí dráha, di-
vadlo, tancování, čtení a hraní.“
Halina: „To divadlo bylo O zlaté 
rybce. Zpívali jsme o zvířátkách 
a měli jsme dobroty.“
Anežka: „To divadlo bylo úžasné. 
A na opičí dráze bylo nejlepší, jak 
jsme skákali na duchnu.“
Lukáš: „Bylo to dobrý, když jsme si 
četli.“
Janík: „Líbilo se mi čistit zuby 
u jídelny.“
Eliška: „Ještě se mi líbilo, jak za ná-
mi chodí ti velkoši se soutěžemi.“
Kája: „Strašně se mi líbilo divadlo, 
a jak jsme spali a četli.“
Matěj: „Moc mě to všechno bavilo.“

Připravila Hedvika Mašková

CESTA NA MARS

Žáci ze tříd Montessori se zú-
častnili zajímavé přednášky o Mar-
su. Napsali o ní například toto:

Dnes k nám z České kosmic-
ké kanceláře přišel pan Milan Ha-
lousek. Od roku 1980 uspořádal již 

více než 800 přednášek a besed 
o kosmonautice pro děti, studenty 
a veřejnost. Tentokrát jsme se do-
zvěděli spoustu informací o Mar-
su a cestě na něj. Pokud byste se 
chtěli stát kosmonautem a letět na 
Mars, měli byste o něm vědět co 
nejvíce informací: např.: Jak dlouho 
poletím?, Co si vzít s sebou?, Co si 
s sebou nevzít? A kdo ví, třeba tam 
za pár let budeme normálně jezdit 
pracovat. Adéla, Ema, Marie

Dozvěděli jsme se, že na Mar-
su je průměrná teplota -55 stupňů 
Celsia, Venuše má průměrnou tep-
lotu +400 stupňů Celsia, Měsíc -20 
stupňů Celsia. Na Mars se letí 7 mě-
síců, na Venuši 4 měsíce a na Měsíc 
se letí 3 dny. Také jsme se dozvě-
děli, co astronauti jedli v raketách, 
jedli například: hmyz rozdrcený na 
prášek a jídlo, ze kterého byla od-
straněna voda. Bylo to velice zají-
mavé a poučné. Anna, Charlotte

Bavili jsme o nebezpečí na Mar-
su, jako je marsotřesení, padající 
meteority, ufoni, uvíznutí ve vesmí-
ru, nepovedené přistání atd. Bavili 
jsme se také o tom, jak se budou 
cestou na Mars kosmonauti bavit 
− například posilovat, jíst, koukat 
se na filmy o dva dny předem, než 
půjdou do kin. Až doletí, tak budou 
stavět základnu, zkoumat a těžit 
metan na cestu zpátky. Kosmonau-
ti na Marsu musí zůstat rok a půl, 
aby se Země dostala do správné 
polohy k odletu i přistání zpět. Jin-
dřich, Nicolas

Dozvěděli jsme se, že dříve byl 
Mars podobný Zemi například 
v tom, že tam byla tekutá voda. Teď 
je tam v podobě ledu. V současnos-
ti můžeme doletět na tři planety − 
Měsíc, Venuši a Mars. Jakub, Jan
Připravila Pavlína Povondrová a 1.M

FINANČNÍ GRAMOTNOST

U nás ve třídě 5.B jsme v úno-
ru měli akci nazvanou Finanční 
gramotnost. Naučila jsem se to-
ho spoustu o penězích, a co s ni-
mi mám dělat. Měli jsme moc pří-
jemnou paní lektorku. Na začát-
ku jsme dostali okolo 280 000 Kč 

Ahoj, jmenuju se Lisa. Nedávno jsem se zúčastnila znalostní soutěže 
v angličtině. Angličtina má své výhody i nevýhody:
Výhody při hodině, když umíš plynně anglicky:
Výhoda č. 1: Při hodině dostáváš samé jedničky.
Výhoda č. 2: Nedostáváš úkoly, protože už máš hotovou práci.
Nevýhody:
Nevýhoda č. 1: Vždycky, když pan učitel zkouší, vyvolá tě jako 
prvního.
Nevýhoda č. 2: Když někdo nemá dobře úkol – hodně štěstí, každý 
za tebou bude chodit, abys mu to opravil.
No, na soutěži jsem dopadla jako třetí. Ano, já vím, asi si myslíte, 
že jsem dost hrozná, co? Ne, vysvětlím vám to. Já jsem postoupila 
do finále a tam zbyly jenom jazykové školy a my nejsme jazyková 
škola, takže jsem „technicky vzato“ vítězka (asi).
Dojmy: Mně se líbilo všechno kromě toho, že tam 
zpívaly deváťačky hroznou písničku a kvůli to-
mu mi ztuhla krev v žilách. Ale dobrý, neby-
lo to tak špatný. (Zbledla jsem jako stěna, 
i když jsem černoška.) Vysvětlivky pro 1., 2., 
3. ročník – žíla je část oběhové soustavy.
Chtěla bych poděkovat učitelům, kteří mi do-
volili se zúčastnit.

Lisa
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a s nimi jsme si museli plnit naše 
přání a různá pojištění. Když jsme 
měli málo peněz, tak jsme začali 
chodit do práce. My jsme pracova-
li jako doplňovači zboží v obchodě. 
Za tu práci jsme dostali 15 000 Kč. 
Naše rodina se jmenovala Hobitovi 
a byli jsme v ní já, Simča, Elča, Nat-
ka a Sára. Akci jsme si moc užili. Pa-
ní lektorka nás pochválila za to, jak 
jsme se snažili.

Anna Přibylova, 5.B

NENÍ ZEMAN JAKO ZEMAN…

Nedávno jsme si připomínali vý-
ročí 100 let od založení republi-
ky. Žáci školy vytvořili nádherné 
plakáty, na které můžete narazit 
hned ve vestibulu. Ovšem s těmi-
to sto lety se pojí také ony „osu-
dové osmičky“, které v naší histo-
rii znamenaly mnohé – od oslav-
ných událostí po pády a temné 
chvíle. V rámci estetické výchovy 
jsme si proto ještě chvíli zavzpo-
mínali na jednu takovou osmičku 
pojící se s pojmem Expo 58 a iko-
nickým Bruselským pavilonem. Ne 
náhodou se design inspirovaný vý-
stavou stal pro mnohé nadčaso-
vým. Ba co více, na Expu 58 zazářil 
i film Karla Zemana Vynález zkázy, 
který tehdy získal Velkou cenu, a to 
nás inspirovalo k vytvoření projek-
tu Pocta Karlu Zemanovi.

Nejprve žáci zhlédli původní film 
(samozřejmě v již digitalizované 
podobě), a ten posloužil jako in-
spirace k jejich následné tvorbě. 
Podmínkou bylo využít pouze dvě 
„dostupné“ filmové barvy – černou 
a bílou. Tvorba zahrnovala širokou 
škálu možností – návrh smyšlené-
ho technického vynálezu odpoví-
dající představám Julese Verna, vy-
tvoření animace, model ponorky, 
kresba scény z filmu apod. Důleži-
tou podmínkou ale také bylo, aby 
se veškeré výtvory nesly v duchu 
Zemanových animací – tedy s vy-
užitím onoho „proužkovaného de-
signu“, který byl typický pro ilust-
rátora knih Julese Verna Léona Be-
netta. Zda se projekt vydařil? Snad 
ano, což koneckonců můžete po-
soudit z fotografií. Důležité však je, 
že žáci poznali další kousek z naší 
filmové a vlastně umělecké kultury.

Alexandros Charalambidis

DUCHOVÉ Z POPELNIC

Projekt oborových komisí 3. a 5. 
tříd ke Dni Země se věnoval třídě-
ní odpadů s programem Ekocentra 
Koniklec Duchové z popelnic.

„Dnes jsem se se svými spolu-
žáky a paní učitelkou Šárkou zú-
častnil projektu o třídění odpadu – 
– Duchové z popelnic. Se spolužá-
ky jsme se učili, jak správně třídit 
odpad. Nejvíce mě zaujalo třídě-
ní odpadu se spolužákem Matou-
šem, třídili jsme sklo. Dostal jsem 
také za úkol roztřídit skořápku, kte-

rou jsem omylem hodil do směs-
ného odpadu, ale ta patří přece do 
bioodpadu.“ T. V.

„Akce Duchové z popelnic byla 
velmi pěkná a zajímavá. Byli jsme 
rozděleni do skupinek, každá měla 
na starost jednu z popelnic. Naše 
skupina, ve které jsem byla s Kateři-
nou, Přemkem a Alisou, měla popel-
nici s bioodpadem, do které jsme 
dávali suchý salát a jablko. Dozvě-
děli jme se, kam jaké potraviny patří 
a jak správně třídit odpad.“ A. V.

„Paní lektorky rozházely po třídě 
odpadky, a ty jsme uklízeli. Já jsem 
šel jako první. Vzal jsem si sklenič-
ku a uklidil ji do popelnice na sklo. 
Hodně jsme soutěžili a vyprávěli si 
o třídění odpadu. Rozdělili jsme se 
do skupinek. Naše skupinka dosta-
la kovové odpady. Do popelnice na 
kov jsme dali plechovky a vše ko-
vové. Nakonec jsme na popelnič-
ky (od páťáků) lepili papírky a ple-
chovky. Tyto popelničky budou 
rozmístěné po škole. Akce se mi 
opravdu moc líbila, dal bych jí 10 
bodů z 10.“ T. Z.

„Nejdříve jsme si povídali, do ja-
kých popelnic co patří. Potom jsme 
ve skupinách podle čichu zjišťova-
li, co je ve sklenicích (káva, citron, 
česnek). Nejvíce mě bavilo pozná-
vat věci podle sluchu (trhání papí-
ru, mačkaní plechovky nebo cinká-
ní o sklo). Nakonec jsme vystřiho-
vali z novin různé potraviny a obaly 
a lepili je na popelnice. Velice za-
jímavá byla doba rozkladu někte-
rých věcí (slupka od banánů nebo 
ohryzek od jablka). B. L.

Připravila Šárka Šedinová
Foto: Šárka Šedinová

TONDA OBAL

Naše třída se v dubnu zúčast-
nila vzdělávacího programu, který 
se zaměřuje na zvýšení povědo-
mí o správném třídění a recyklaci 
odpadu. Třídění odpadu je dobrý 
návyk, který by měly děti získávat 
a osvojit si již od útlého věku.

Až 73% obyvatel České repub-
liky odpady třídí. K vysoké účasti 
obyvatel na třídění pomáhají infor-
mační kampaně společnosti Eko-
-kom. Jednou z nich je školní vzdě-
lávací program Tonda Obal, který 
vede děti ke třídění odpadu a sta-
ví základy k jejich odpovědnému 
chování v dalším životě.

Za nové poznatky, které jsme se 
dozvěděli, děkujeme!

Jindra Němečková + 1.A

KAMARÁD JEŽEK

Naše školní družina se loni na 
podzim zapojila do projektu „Ka-
marád ježek aneb pomozte ježkům 
přečkat zimu“ ve spolupráci se zá-
chrannou stanicí LHMP.

Na podzim se do záchranné sta-
nice dostávají mladí ježci, kteří by 
bez lidské pomoci zimu nepřeži-
li. V rámci projektu se propojí ško-
la, děti a pomoc mláďatům. Škola, 
která se zapojí, dostane potřeb-
né vybavení − chovnou klec, váhu, 
misky, přepravku a krmení.

Děti pomáhají malému ježkovi − 
krmí ho, uklízí a čistí jeho pelíšek, 
sledují jeho zdravotní stav, pravi-
delně váží a vedou tzv. deník ježka, 

kde pravidelně zapisují sledované 
údaje. Mezi aktivity projektu patří 
i kontrolní návštěva odborníků zá-
chranné stanice. Na jaře ježka pak 
společně se záchrannou stanicí vy-
pustí zpátky do přírody.

Cílem projektu je zvýšit infor-
movanost dětí o přírodě v jejich 
nejbližším okolí a pomocí prak-
tických aktivit je přímo zapojit do 
péče o volně žijící živočichy. Za-
měřuje se hlavně na ježky, kte-
ří tvoří velkou skupinu v záchran-
né stanici. Projekt jsme úspěš-
ně zakončili letos 16. dubna, kdy 
jsme slavnostně ježka vypustili do 
přírody.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

Cyklojízda
Zveme d ti, které rády sout í aě ěž     jezdí na kole!  

Kdy: ve st edu 29. kv tna 2019ř ě

Co s     sebou ?         1.  se ízené koloř  (v p ípad  špatného stavu bude ák vy azen ze sout e)ř ě ž ř ěž  
2. helma + p ípadn  chráni eř ě č

3. vhodné oble eníč

4. dobrá nálada

V kové kategorie:ě A – 1. a 2. t ída ř

B – 3. t ídař

C – 4. t ídař

 D – 5. t ídař

                                     
Program: 8:00 – 8:45 A  Beseda po ádaná Policií R 1. t ída / 2 skupiny / 20 min.ř Č ř

9:00 – 9:30 A  Beseda po ádaná Policií R 2. t ída / 2 skupiny / 20 min.ř Č ř

9:00 – A  Za átek sout e na h išti v ul. Skalská pro 1. a 2. t .č ěž ř ř

10:30 – B  Registrace závodník  na h išti v ul. Skalskáů ř

10:40  – B  Start závodu o délce 2 km
11:30 – C  Registrace závodník  na h išti v ul. Skalskáů ř

11:40 – C  Start závodu o délce 2 km
12:30 – D  Registrace závodník  na h išti v ul. Skalskáů ř

12:40 – D  Start závodu o délce 2 km

A nezapome te, e výherci si sň ž  sebou odnesou krásné
ceny!

Akci po ádář : Z Praha Libuš + ZŠ Meteo Ž

Cyklojízda je sou ástí kampaní č Dny bez úrazu a Vidíš m ?ě

Naši partne i:ř
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POSÁZAVÍ: OD ROMÁNSKÉHO 
KOSTELA PO SOUČASNOU 
SKLÁRNU

Nádherný březnový den nám 
přál přesně tak, jak to chtěli účast-
níci našeho jednodenního výletu

Nejprve jsme se zastavili na pře-
dem objednanou návštěvu koste-
la z 12. století ve Stříbrné Skalici, 
v místě zaniklé obce Rovná. Kostel 
je udržován za pomoci sponzorů 
a stále se vylepšuje.

Vznik kostela v Rovné je spojo-
ván s osobou opata Silvestra z be-
nediktinského kláštera v Sázavě, 
za jeho působení byly přestavě-
ny klášterní budovy v Sázavě a za-
sloužil se i o vznik dalších sakrál-
ních staveb ve středním Posázaví. 
Románský kostel ve Stříbrné Ska-
lici, s dochovanými freskami z 12. 
a 13. století a kamennými reliéfy se 
zvířecími motivy, je chráněn jako 
kulturní památka České republiky.

Dále jsme se přesunuli do Sáza-
vy, městečka s krásným klášterem 
a plně jsme se zaposlouchali do to-
ho, co historie kláštera vypovídá. 
Zakladateli kláštera byli na počát-
ku 11. století, již v roce 1009, býva-
lý poustevník Prokop a kníže Old-
řich. Sázavský klášter byl tehdy jed-
ním z center slovanské vzdělanosti 
a zdejší komunita mnichů se snaži-
la udržovat cyrilometodějskou tra-
dici. Ostatně, existuje latinská le-
genda, která vypovídá o zápasu 
české a německé kultury již v této 
době. Sázavský klášter navázal ta-
ké kontakt s Kyjevskou Rusí a udr-
žoval ho po mnoho let. Téměř ce-
lé 11. století byl klášter významným 
centrem staroslověnské liturgie, 
ale v roce 1096 museli mniši kláš-
ter pod nátlakem opustit a všech-
ny jejich písemnosti byly zničeny. 
Usídlili se zde benediktini z Břev-
novského kláštera. V průběhu 14. 
století se součástí kláštera stal no-
vě vystavěný kostel a klášterní bu-
dova získala plášť v gotickém stylu, 
stavbu však přerušily husitské války 
a mniši museli klášter opět na čas 
opustit. V 17. století začaly probí-
hat rozsáhlé stavební změny v mo-
derním barokním slohu. V roce 1785 
ale byl po téměř osmi stech letech 
existence klášter zrušen a celý are-
ál byl přestavěn na zámek. Klášterní 
kostel se pak stal farním kostelem. 
V roce 1870 zámek zaznamenal ješ-
tě poslední stavební úpravy, tento-
krát v neorenesančním stylu. Dnes 
je celý objekt pod správou Národ-
ního památkového ústavu, kostel 
a faru využívá římskokatolická far-
nost. Klášter je chráněn od roku 
1962 jako národní kulturní památka 
České republiky. Je zde instalována 
výstavní expozice historie kláštera 
a objekt poskytuje zázemí pro růz-

né společenské a kulturní akce. Vý-
jimečná paní průvodkyně vyprávě-
la, co všechno se stalo mezi nebem 
a zemí, a my jen poslouchali, jak to 
všechno zapadá do sebe.

Po dvou prohlídkách jsme se 
již těšili do restaurace. Pochutna-
li jsme si dobře na vybraném obě-
dě. Následující procházka někte-
rých zdatných seniorů dokázala, že 
stále chtějí vidět, slyšet a jezdit na 
výlety. Jednodenní výlety pro větší 
skupinu starších seniorů jsou každý 
měsíc žádané a my stále něco zají-
mavého hledáme a vybíráme. Když 
se líbí, máme radost.

Poslední prohlídka nás zavedla 
do Centra sklářského umění v Sá-
zavě. Jedno z největších center 
sklářského umění v Evropě nám 
přineslo zážitky, vynikaly nápady 
českých umělců, mimo jiné p. Šíp-
ka. Některé originály byly technic-
ky až nepochopitelné. Také jsme 
nahlédli do výrobny a mnohé jsme 
se dověděli. Opravdu to stálo za to.

Byli jsme rádi, že jsme hodně vi-
děli, i když to bylo náročné. A tak 
jsme s radostí vstupovali do auto-
busu, abychom si konečně při ces-
tě k domovu odpočinuli.

Foto: Vladimír Kudrna

TRADIČNÍ JÍVKA,  
KINSKÉHO KOSTELEC 
A BROUMOVSKÝ KLÁŠTER

Dvakrát do roka vyjíždíme na 
stejné místo do Jívky-Stárkova do 
penzionu pana Kobra, s výletem 
do Polska, cestou tam i zpět se za-
stavujeme za historií. Tyto zájezdy 
jsou vždy žádané. Sami si také při-
pravujeme něco pro večerní poba-
vení, a když hudba, tak ten nejlep-
ší − pan V. Vomáčka s houslistkou, 
kteří nás nikdy neodmítnou. Tento-
kráte to byla tombola, předem vy-
myšlená a velmi úspěšná. Prodalo 
se 115 pětikorunových lístků na 100 
dárečků v tombole. Všichni jsme 
z toho měli radost. Vybrané peníze 
byly proměněny na dobře chlazené 
a pěkně naservírované šampaňské 
s jahodou, pro každého sklenička. 
Připili jsme si na zdraví, štěstí, lás-
ku, porozumění a přátelství.

Polsko nás překvapilo módou, 
rozličnými užitečnými věcmi, dáreč-
ky i potravinami s nízkými cenami. 
Často půl roku šetříme, abychom si 
právě v Polsku koupili, co se nám lí-
bí. A večer opět tradiční předváděč-
ka mezi přáteli, to máme rádi.

Cestou z Prahy do Jívky jsme na-
vštívili Kostelec nad Orlicí, krásný 
zámek, krásný park. Půl roku pře-
dem jsme si zajistili jako průvodce 
samotného pana majitele Kinské-
ho. Celý zámek je otevřený a vstříc-
ný pro akce, které se v Kostelci ko-
nají. Pan majitel je t. č. zároveň pa-

nem starostou a my již chápeme 
proč! Dvě a půl hodiny nám vyprá-
věl o zámku, o rodině, o kořenech 
úspěchu rodu Kinských sahajících 
až do 17. století, poukazoval na ob-
razu rodokmenu na některé chytré, 
bojovné a úspěšné muže rodu. Pro-
vázení zpestřil historkami ze života 
svých předků, rodičů a hlavně svého 
dědy. Poznali jsme, že pan Franti-
šek Kinský je člověk velmi přátelský, 
sdílný, na nic si nehraje a i mnohdy 
si sám ze sebe udělá legraci. Mnoho 
jsme se dozvěděli i o chodu zám-
ku, co vše ještě plánují, o celkovém 
řádu, lásce a přátelství v rodu Kin-
ských. Zaznamenali jsme poznám-
ku, že pan Kinský v zámku prová-
dí soukromě pouze tak jednou až 
třikrát za rok − bylo nám ctí! A byli 
jsme velmi rádi. Nenechte si ani vy 
ujít někdy tuto zajímavou návštěvu 
zámku s prohlídkou anglického par-
ku, od května již v plném květu.

Rozsáhlý anglický park na kraji 
Kostelce nad Orlicí skrývá Nový Zá-
mek postavený v letech 1829−1833 
pro Josefa hraběte Kinského. Em-
pírová stavba ve stylovém souladu 
exteriéru a interiéru byla v roce 2011 
po rozsáhlé rekonstrukci zpřístup-
něna veřejnosti. Ve zvýšeném příze-
mí najdete prohlídkovou trasu Život 
v biedermeieru. Okruh vede repre-
zentačními prostory zámku vybave-
nými unikátním souborem kvalitní-
ho empírového nábytku a jedineč-
nou knihovnou. Pro návštěvníky je 
dále připravena muzejní expozice 
z historie města Kostelec nad Orli-
cí a v prvním patře výstavní prostor 
Galerie Kinský. Majitel zámku Fran-
tišek Kinský pořádá také řadu kon-
certů a festivalů. Příjemné zakon-
čení návštěvy zámku a parku na-
bízí Toniova zámecká kavárna. My 
jsme ji nenavštívili, protože máme 
již zavedený systém − naše účastni-
ce, vedoucí místní cukrárny v Libuši, 
veze pro všechny seniory vynikající 
zákusky a vaříme již obligátně k to-
mu s panem řidičem grog.

Při zpáteční cestě k domovu 
jsme navštívili Broumovský klášter 
a nádherných zážitků jsme si uži-
li až až. Velmi vzdělaný průvodce 
nás nešetřil a věděl i báchorky, co 
v literatuře nenajdete. A ta nádhe-

ra v kostele, těch krásných obrazů! 
Na závěr jsme se podívali do pod-
zemí, kde byli uvězněni nepřátelé 
vlasti, v tamních podmínkách živo-
řili, nemluvě o hrozné zimě, kterou 
zde prožívali. Však taky přežilo jen 
pár osob.

Národní kulturní památka klášter 
Broumov byla založena benediktiny 
před r. 1322 společně s probošstvím 
na broumovském hradě. Broumov-
ský výběžek byl již v té době více 
než sto let majetkem benedikti-
nů z Břevnova, který jim byl udělen 
českým králem Přemyslem Otaka-
rem I. Roku 1348 byl Broumov po-
výšen na královské město a jeho 
význam dále vzrůstal. Po částeč-
ném poboření původního kláštera 
s kostelem v r. 1420 se pak začalo 
se stavbou nového komplexu. Vý-
stavní podobu a jedinečnou archi-
tektonickou hodnotu a krásu zís-
kal definitivně celý klášterní kom-
plex barokní přestavbou od druhé 
poloviny 17. století do poloviny 18. 
století. Největší podíl na radikální 
přestavbě měl Kilián Ignác Dient- 
zenhofer a Martin Allio. Posledním 
nedůstojným obdobím v historii 
broumovského kláštera byla ko-
munistická diktatura v letech 1948–
1989, kdy klášterní budovy chátraly, 
a navíc byla nenahraditelně poško-
zena jedinečná klášterní knihovna. 
V posledních letech se dokončují 
opravy a nyní opět můžeme obdi-
vovat krásu architektury i genia loci 
broumovského kláštera.

A potom byl již čas na oběd. Na-
ši asistenti, jak mi při cestě říká-
me, což byl pan řidič s panem Sed-
lákem, objevili vskutku nádhernou 
restauraci na cestě do Broumova, 
takže zavolali a o necelých 15 mi-
nut později jsme již seděli a dobře 
se měli. Hodnocení všeho, co jsme 
viděli a zažili, bylo nadmíru uspo-
kojivé. A tak za půl roku opět na 
další výlet za historií a do Polska 
zveme srdečně ty, kteří ještě váhají 
nebo jsou již připraveni s námi ces-
tovat. Nezapomeňte se včas při-
hlásit, neboť zájem je stále. A nelá-
ká jen Polsko a historická místa, ale 
i dobrá společnost!

Foto: Štěpán Sedlák
Zdena Prchlíková

Klub Senior
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané, oznamujeme Vám, že 

od 15. 4. 2019 do 3. 6. 2019 
bude z technických důvodů (rekonstrukce) 

POŠTA LIBUŠSKÁ 1/204, 144 00 Praha 4  
MIMOŘÁDNĚ UZAVŘENA.

Náhradní ukládací pošta pro ukládání listovních a balíkových zási-

lek, poštovních poukázek a důchodů je:

Pošta Praha 411, Durychova 972/72, 142 00 Praha – Lhotka

Hodiny pro veřejnost PO−PÁ 8:00−19:00

Nejbližší pošty pro podání zásilek, poštovních poukázek a poskytu-

jící službu Czech POINT s plným provozem v okolí jsou:

Pošta Praha 411, Durychova 972/72, 142 00 Praha – Lhotka

Hodiny pro veřejnost PO−PÁ 8:00−19:00

Pošta Praha 44, K Libuši 7/10, 140 04 Praha – Kunratice

Hodiny pro veřejnost PO−PÁ 8:00−18:00

Děkujeme za pochopení.

Bc. Helena Hrušková, manažerka obvodu Praha II,  

Česká pošta, s. p., Pobočková síť Praha
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OZNÁMENÍ O DOBĚ  
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta městské části Praha-
-Libuš na základě § 32 odst. 2 zá-
kona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších přepisů oznamuje:

konání voleb do Evropského 
parlamentu, které se uskuteční ve 
dnech 24. května 2019 od 14:00 do 
22:00 hod. a 25. května 2019 od 
8:00 do 14:00 hod.

Volby v MČ Praha-Libuš se usku-
teční v šesti volebních okrscích (na 
základě § 16 odst. 1 písm. f) záko-
na č. 62/2003 Sb., o volbách do Ev-
ropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozděj-
ších přepisů). Místem konání voleb:

ve volebním okrsku č. 38001 (1) 
je volební místnost v Základní ško-
le Meteorologická, ulice Meteorolo-
gická čp. 181/2, Praha 4 − Libuš, pro 
voliče bydlící v ulicích: K Hájovně, 
K Lesu, Ke Lhoteckému lesu, Libuš-
ská − k. ú. Libuš, Lojovická, Mirotická, 
Novodvorská, Ohrobecká, Přírodní, 
Smotlachova, Šatrova, U Vodojemu, 
U Zahrádkářské kolonie, Zbudovská;

ve volebním okrsku č. 38002 (2) 
je volební místnost v Základní ško-
le s rozšířenou výukou jazyků, uli-
ce Ladislava Coňka čp. 40/3, Pra-
ha 4 – Písnice, pro voliče bydlící 
v ulicích: Bavorovská, Budilovská, 

Dubovická, Hoštická, Chvalšovic-
ká, Javorenská, K Mejtu, K Pomní-
ku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, 
Klenovická, Křesanovská, Kvásko-
vická, Ladislava Coňka, Libušská – 
k. ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Mi-
řetická, Modravská, Na Konečné, 
Na Losách, Olšovická, Ostružen-
ská, Písnické Zahrady, Pramenná, 
Předenická, Putimská, Rohanovská, 
Sedlovická, Švihovská, Těšovic-
ká, U Jednoty, Úbislavská, V Kálku, 
V Zákopech, Vacovská, Velká Lada, 
Vídeňská, Vltavická, Zátoňská;

ve volebním okrsku č. 38003 (3) 
je volební místnost v  Klubu Ju– 
nior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – 
Písnice, pro voliče bydlící v ulicích: 
Ke Kurtům, Na Okruhu, Na Šej-
dru − k. ú. Písnice, Nad Libušským 
potokem;

ve volebním okrsku č. 38004 (4) 
je volební místnost v Klubu Junior, 
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písni-
ce, pro voliče bydlící v ulicích: Mezi 
Domy, U Bazénu, Výletní − k. ú. Pís-
nice a Výletní − k. ú. Libuš, Zahrá-
decká − k. ú. Písnice a Zahrádecká 
− k. ú. Libuš; 

ve volebním okrsku č. 38005 
(5) je volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, K Lukám č.p. 664/1,  pro 
voliče bydlící v ulicích: Brunelova, 
Betáňská, Hvězdonická, Jirčanská, 
K Děrám, K Lukám, K Novému sídli-
šti, Klokotská, Kolektivní, Mašovic-
ká, Meteorologická, Na Musilech, 

Na Šejdru, Nad Šejdrem, Okrová, 
Opařanská, Ostředecká, Provoz-
ní, Slavonická, Šátalská, U Libuš-
ské sokolovny, U Líhní, V Bambous-
kách, V Lužích, Za Větrem;

ve volebním okrsku č. 38006 (6) 
je volební místnost v ÚMČ Praha-
-Libuš, K Lukám čp. 664/1, pro voli-
če bydlící v ulicích: Borotínská, Bo-
žejovická, Burianova, Dobronická, 
Drůbežářská, Husařská, Chladíren-
ská, Jistebnická, K Jezírku, K Tůni, 
Lukešova, Mílová, Na Domovině, 
Na Jezerách, Na Močále, Paběnic-
ká, Předposlední, Třebějická, U Pej-
řárny, V Hrobech, V Koutě, V Rohu, 
Vyšebrodská, Zlatokorunská.

Voliči bude umožněno hlasování 
poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem, 
cestovním průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním 
pasem ČR. Občan jiného členského 
státu EU prokáže svou totožnost 
a státní občanství například průka-
zem o povolení k trvalému poby-
tu, cestovním pasem, občanským 
průkazem nebo potvrzením o pře-

chodném pobytu spolu s občan-
ským průkazem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství, 
nebude mu hlasování umožněno.

Volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. 

Každému voliči budou dodány tři 
dny přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu hlasovací lístky. 
Hlasovací lístky si je možné vyžá-
dat i ve volební místnosti.

Voliči, který není zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. To ne-
platí, pokud volič hlasuje na volič-
ský průkaz nebo pokud předloží 
potvrzení o vyškrtnutí ze sezna-
mu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu v souvislosti se změ-
nou trvalého pobytu a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku.

Pokud volič hlasuje na voličský 
průkaz, je povinen ho odevzdat 
okrskové volební komisi.

Praha-Libuš dne 4. 4. 2019
Mgr. Jiří Koubek, starosta městské 

části Praha-Libuš, v. r.

Volby do Evropského parlamentu 24.−25. května 2019

Pro majitele psů
OČKOVÁNÍ PSŮ 

Úřad městské části Praha Libuš upozorňuje majitele psů, 
že ve středu dne 22. 5. 2019 proběhne očkování psů.

Libuš 15:00–16:30 před Úřadem MČ Praha-Libuš

Písnice 17:00–18:00 před prodejnou Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2019

Zaplatili jste za svého psího miláčka?

Závazný termín splatnosti poplatku za psy  
v 1. pololetí 2019 uplynul 31. března.

Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné 
urychleně platbu provést, a vyhnout se tak vymáhání 

a případným sankcím.

Možnost úhrady:

úhradou složenky na poště, bankovním 
převodem na účet ÚMČ Praha-Libuš,  

č. ú.: 19-2000691349/0800,  
variabilní symbol ze složenky

přímou platbou v pokladně ÚMČ Praha-Libuš

Informace na tel.: 234 760 867,  
e-mail: ekonom@-libus.cz

Odbor ekonomický Úřadu MČ Praha-Libuš
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Sociální  pomoc – kontakty

Koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš je možné 
kontaktovat písemně, po e-mailu nebo telefonicky.
Na pracovišti Úřadu městské části Praha-Libuš, K Lukám 
664, je přítomen každé pondělí od 14:00 do 17:00 
hodin, případnou návštěvu je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

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

Vážení občané, mé jméno je 
Miloš Hájek, jsem vystudova-
ným sociálním pracovníkem 
a od 21. ledna tohoto roku pro 
občany MČ Praha-Libuš zajiš-
ťuji činnost koordinátora so-
ciální pomoci.

Posledních 12 let jsem byl ředi-
telem příspěvkové organizace za-
bezpečující sociální služby v jed-
né pražské městské části. Našich 
téměř 150 zaměstnanců pečovalo 
o tisícovku seniorů a zdravotně po-
stižených spoluobčanů. Značně mě 
potěšilo, když jsem například zjistil, 
že v MČ Praha-Libuš je velmi agil-
ní Klub Senior. Takovýchto klubů 
jsme provozovali 12, a myslím tedy, 
že mohu být i pro činnost tohoto 

klubu prospěšný, vždyť mít tako-
vý klub stojí každé obci či městské 
části za to.

Pokud budete potřebovat ve slo-
žité situaci vaší nebo vašich blíz-
kých poradit či pomoci, budu tu 
pro vás. Můžete mne kontaktovat 
na mobilním telefonním čísle: 604 
740 696, e-mailu: koordinatorpo-
moci@praha-libus.cz nebo osob-
ně navštívit každé pondělí mezi 
14.00–17.00 hod. v kanceláři na pra-
covišti Úřadu městské části Praha-
-Libuš na adrese K Lukám 664/1. 
Pokud vám nepříznivý zdravotní 
stav neumožňuje dopravit se do 
této kanceláře, můžeme si sjednat 
schůzku třeba i u vás doma.

Miloš Hájek

Koordinátor  
sociální pomoci

Vedení školy
si dovoluje pozvat rodiče k setkání na téma:

Kam směřuje škola?
(koncepce, školní vzdělávací program)
konané ve středu 5. června od 1800 hodin 
v jídelně Základní školy Meteorologická

Mgr. Jaroslav Kulik
ředitel školy

Letní provoz škol a školských zařízení 
o hlavních prázdninách 2019

Mateřské školy

MŠ K Lukám K Lukám 664/1a , 142 00 Praha 4 – Libuš (www.msklukam.cz) 26.−30. 8. 2019

MŠ Ke Kašně Ke kašně 334/14, 142 00 Praha 4 − Písnice (www.mskekasne.cz) 1.−4. 7. 2019*), 26.−30. 8. 2019

MŠ Lojovická Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 − Libuš (www.mslojovicka.cz) 8.−12. 7. 2019*), 26.−30. 8. 2019

MŠ Mezi Domy Mezi Domy 373/10, 142 00 Praha 4 − Písnice (www.msmezidomy.cz) 26.−30. 8. 2019

Školní družiny při základních školách

ZŠ Meteorologická Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 − Libuš (www.zsmeteo.cz) 26.−30. 8. 2019*)

ZŠ s RVJ v Písnici Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice (www.zspisnice.info) 1.−4. 7. 2019*)

*) provoz otevřen pro všechny děti/žáky navštěvující mateřské/základní školy zřizované městskou částí Praha-Libuš.
K letnímu provozu je třeba dítě zapsat a uhradit příslušné poplatky předem. Bližší informace a termíny těchto zápisů budou 
uvedeny na webových stránkách škol.
O dalších letních aktivitách pro děti, jako jsou např. příměstské tábory, se dozvíte v dalším, červnovém, čísle časopisu U nás.
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Profesor Luděk Sýkora se vě-
nuje výzkumu měst a vyuču-
je na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy. Před le-
ty vedl projekt, který zkou-
mal městské soužití etnických 
menšin a většinové společ-
nosti přímo na Libuši a Písni-
ci. O tom, jak moc je diverzi-
ta ve městech důležitá, jak se 
města kolem nás mění a jak 
se například česká města li-
ší od těch ve zbytku světa, si 
můžete přečíst v následujícím 
rozhovoru.

Jak se studuje město? Co na velko-
městech, jako je Praha, vědce nejví-
ce zajímá?

Města patří mezi nejkomplex-
nější výsledky práce lidí a organi-
zace společnosti. Mě osobně přita-
huje mimořádná rozmanitost měst 
a dynamika jejich proměn. Města 
jsou na jednu stranu motorem roz-
voje společnosti, na druhou stra-
nu se ale také někdy stávají mís-
ty střetávání, konfliktů a koncen-
trace problémů. Úspěšná města 
jsou schopná uplatnit v nich utvá-
řené produkty, ať jde o zboží, ino-
vativní myšlenky, nebo módu, v ši-
rokém okolí, nejlépe v mezinárod-
ním, či dokonce globálním prosto-
ru. K takovému úspěchu potřebují, 
aby v nich dobře fungovaly aglo-
merační mechanismy, z nichž ně-
které se mohou uplatnit právě jen 
ve (velkých) městech. Mezi ně pa-
tří sdílení, například velkých infra-
struktur, jako je metro. Klíčovým 
mechanismem je pak párování: 
pracujících a pracovních míst, žá-
ků a školských zařízení, ale také 
partnerů v osobním životě. V ne-
poslední řadě sem patří učení se, 
nejen ve školách, ale i od druhých, 
s nimiž sdílím veřejný prostor měs-
ta. Města v těchto ohledech nabí-
zejí neobyčejně rozsáhlé možnos-
ti volby. Takové možnosti přitahu-
jí další obyvatele a úspěšná měs-
ta rostou. Aby aglomerační mecha-
nismy mezi podniky, organizacemi, 
domácnostmi i jednotlivci dobře 
fungovaly, musí být město dobře 
prostorově organizováno – a k to-
mu máme územní plán. Školy po-
třebujeme v místech, kde bydlí ro-
diny s dětmi. Služby v dobře do-
stupných místech a v odpovídají-
cím rozsahu. Problémy s dopravou 
pak mohou poukazovat na skuteč-
nost, že se nám ne vše daří. Podob-
ně nesoulad v párování nabídky by-
dlení a potřeby bydlet vede k prud-
kému růstu cen bydlení.

Dokázal byste říct, čím jsou speci-
fické Libuš a Písnice oproti jiným 
částem Prahy?

Bydlím v jiné části Prahy, ne-
mám Libuš a Písnici osobně zaži-
tou, a tak mohu nabídnout spíše 
obecné postřehy. Jde o okrajovou 
část Prahy, která je velmi různoro-
dá. Vedle sebe a ne vždy ve spoje-
ní zde najdete starou venkovskou 
zástavbu, socialistická sídliště, prů-
myslové zóny i nové bydlení v ro-

dinných i bytových domech. Jde 
o určitý meziprostor bez výrazné 
vlastní tváře, který se nachází me-
zi městem (celé území vnitřního 
města od centra po Krč) a subur-
bánní zástavou za Prahou (Dol-
ní Břežany), ale také mezi Kunrati-
cemi, které jsou sídlem s centrem 
a vnitřní strukturou, a velkým síd-
lištěm v Modřanech. Zdejší prostor 
na mě působí velmi eklektickým 
dojmem, podobně jako mnoho 
míst ve městech USA. Libuš i Pís-
nici lidé z jiných částí vnímají spí-
še jako tranzitní prostor než mís-
to, kde je příjemné a užitečné se 
zastavit. Jistou výjimkou je areál 

Sapy, který z Libuše dělá centrální 
místo v oblasti obchodu se zbožím 
z Asie. Z toho vyplývá i další speci-
fikum. Oproti jiným okrajovým čás-
tem Prahy je zde o něco vyšší za-
stoupení cizinců na počet obyva-
tel (asi pětina), zejména pak Viet-
namců, kteří tvoří téměř polovinu 
z cizinců a desetinu zde bydlících 
obyvatel. Tuto specifickou situaci 
lze využít ke zviditelnění městské 
části na mapě Prahy, Česka i světa.

Jaký vliv má podle vás globaliza-
ce na Prahu a její části? Jak se mění 
v posledních letech města ve světě 
a jak ta naše?

V porovnání s městy, která 
v současnosti rostou, je Praha klid-
nou a pohodovou vesnicí. Vezmě-
te si například Šen-čen (Shenzen) 
v Číně, město, kde se vyrábí mo-
bilní telefony Huawei. V sedmdesá-
tých letech to byla podobně velká 
vesnice jako Libuš a dnes zde v su-
permoderním městě žije více oby-
vatel než v celém Česku a v při-
lehlé aglomeraci více než v Česku 
a Slovensku dohromady. Víc Če-
chů se dnes podívá spíše do Du-

baje, města, které srostlé se sou-
sední Šárdžou má přes pět milió-
nů obyvatel. Korejským snem je 
bydlení v mnohapatrových věžá-
cích ve čtvrtích jako Gangnam, 
která má téměř 600 tisíc obyvatel 
z desetimiliónového Soulu a kte-
rou před lety proslavil zpěvák Psy 
songem Gangnam Style. V porov-
nání s velikostí a dynamikou růs-
tu v těchto městech je Praha po-
někud v ústraní. Na druhou stranu 
je Praha ostatním městům blízká 
do jisté míry podobnými formami 
rozvoje: nákupními centry, okrsky 
kancelářských budov, komplexy 
bytových domů, logistickými cent-
ry po obvodu aglomerací a subur-
bánní expanzí rodinných domů da-
leko za město.

Zabýváte se proměnami postsocia-
listických měst – v čem taková pro-
měna spočívá?

Dlouhodobě tvrdím, že postso-
cialistická transformace ještě ne-
skončila. V devadesátých letech 
vláda a parlament změnily spole-
čenská pravidla, zavedly trh bez 
přívlastků a otevřely takzvané no-
vé trhy globálnímu kapitálu. Jenže 
úspěch se neměří jen uvolněním tr-
hů, ale také tím, jak se lidé, domác-
nosti a firmy naučí řešit své kaž- 
dodenní otázky i dlouhodobé pre-
ference a strategie. Kulturní pozů-
statky komunismu, nebo obecně-
ji moderní doby se svým důrazem 
na jednoznačná a jedinečná řeše-
ní jsou v nás hluboce zakořeněné. 
Konzum se lidé naučí rychle, ale 
zvyknout si na jinakost spoluobča-
nů, ať jde o cizince, nebo sexuální 
menšiny, nám jde mnohem poma-
leji. Změnit zavedené a často ste-
reotypní názory, postupy a prak-
tiky trvá generace. Filosof, socio-
log a politik Ralf Dahrendorf v roce 
1990 předvídal, že zatímco ekono-
mické reformy lze uskutečnit bě-
hem šesti let, vytvořit stabilní spo-
lečnost, která přečká mnohé ne-
snáze, trvá přinejmenším šest de-
setiletí. Dnes jsme v polovině.

Jak se liší postsocialistická města 
od měst západní Evropy a zbytku 
světa? Jsou podle vás nějaké věci, 
které jsme v Česku zvládli lépe než 
jinde? A v čem se naopak musíme 
ještě hodně učit?

Postsocialistická města jsou vel-
mi různorodá. Naše města se zá-
padoevropským podobají více než 
mnohá jiná města ve východní Ev-
ropě. Například úpadek velkých 
sídlišť v Kyjevě, do nichž se tři de-

ROZHOVOR

Kouzlo města je v tom,  
že lidem nabízí rozmanité volby
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Máme tu opět květen, krás-
ný měsíc máj. Asi ne všichni 
ví, že kromě tohoto, z lati-
ny odvozeného názvu, exi-
stuje ještě i jiný, slovanský 
ekvivalent, a to ukrajin-
ský „traven“ – měsíc pěkné, 
husté jarní trávy. Možná, že 
ho užívali i naši dávní pra-
předci, protože název kvě-
ten je písemně doložený až 
od r. 1802.

Hned 1. 5. slavíme Svátek prá-
ce a v tento den r. 1919 zvítězila 
armáda mladé ČSR, v jejíchž řa-
dách byli i naši rodáci, nad voj-
skem Maďarské republiky v bit-
vě o Komárno. 4. 5. 1919 zahy-
nul jeden z tvůrců našeho státu 
− vědec a generál M. R. Štefánik 
při havárii italského vojenské-
ho dvojplošníku Caproni, kte-
rým se vracel do vlasti, při při-
stání v Bratislavě. Jeho fotogra-
fie, stejně jako dalších tvůrců re-
publiky – prezidentů Masaryka 
a Beneše –, dlouho visely v řa-
dě domácností. Lidé si jich vážili!

5. 5. bychom si měli připome-
nout pražské Květnové povstání 
z r. 1945 a zapomenout nemusí-
me (zvláště někteří) ani na svě-
tový Den mytí rukou. 7. 5. mají 
svátek Stanislavové. 8. 5. je zde 
opět svátek − Den vítězství nad 
fašismem. Dříve u nás byl slaven 
9. 5., vázaly se k němu i takové 
příležitosti jako slavnostní ote-
vření metra v Praze 9. 5. 1974. Ti 
mladší si možná cestování z Ka-
čerova do centra tramvajemi č. 
3 a 14 (od Budějovické i od nám. 
Antala Staška přijíždějící č. 13) 
představí jen obtížně, stejně ja-
ko odpověď na tehdejší otázku 
průvodčí, zda má jejich lístek 
kleštičkami proštípnout „rovnou 
nebo přes“. Na 12. 5. připadá le-
tos i Den matek, všechny si jistě 
zaslouží naše poděkování.

16. 5. máme již 290. výročí 
svatořečení sv. Jana Nepomuc-
kého, důležitého patrona Čech, 
kněží, mostů, plavců, mlynářů 
i ochránce proti pomluvám, vo-
dě a přímluvce za mlčenlivost 
a dodržování zpovědního ta-
jemství, světce celosvětového 
významu. Narodil se cca r. 1340 
v Nepomuku u Zelené hory, kde 
byl jeho otec rychtářem. Proto-
že do 16. stol. se užíval pro obec 
název jak Pomuk, tak Nepomuk, 
psával se jako Johan z Pomuku. 
Byl nejdříve klerikem, písařem 
u arcibiskupa, několik let i cí-
sařským notářem a knězem jak 
u sv. Víta, tak u sv. Havla na Sta-
rém Městě. Roku 1381 se stal ma-

gistrem práva v Praze, dále stu-
doval v Padově, odkud se r. 1387 
vrátil jako doktor práv. Zde po-
kračoval v kariéře jako kanovník 
a od 1389 jako generální vikář − 
zástupce pražského arcibisku-
pa Jana z Jenštějna. Tento jeho 
nadřízený býval bujarým mladí-
kem, který se přátelil s králem 
Václavem IV., s nímž se účast-
nil i mnoha světských radová-
nek. Pak se ale obrátil a krále za 
jeho morálku i nezájem o státní 
záležitosti ostře kritizoval. Ten 
to nesl velmi zlostně a umínil si 
při nejbližší příležitosti zmenšit 
arcibiskupovu moc vytvořením 
dalšího biskupství na části jeho 
domény. Příležitostí bylo očeká-
vané úmrtí starého opata Rac-
ka v klášteře v Kladrubech. Jen-
že když k němu došlo, byl král 
na lovech a arcibiskup urychle-
ně potvrdil nového opata Ole-
na. Když se to král dozvěděl, do-
slova se rozzuřil, ale rozhodnutí 
bez sporu s papežem už zvrátit 
nemohl. Dal svolat schůzku, na 
které došlo k zatčení arcibisku-
pova doprovodu, včetně našeho 
Jana, sám arcibiskup díky své 
„ochrance“ uprchl. Zatčení byli 
ihned velmi týráni surovým bi-
tím, skřipcem i pálením louče-
mi. Opilý a vzteklý král se toho 
osobně zúčastnil. Po vystříz-
livění dal zmučené propustit, 
kromě Jana Nepomuckého, kte-
rý buď svým zraněním již pod-
lehl, či právě umíral. Jeho tě-
lo bylo odklizeno v noci 20. 3. 
1393 svržením z Karlova mos-
tu do Vltavy. Nalezeno bylo až 
17. 4. rybáři, díky jasnému svitu 
hvězd, jež jsou od té doby je-
ho atributem. Jedním z důvodů 
jeho zvláště surového mučení 
prý bylo jeho odmítání vyzraze-
ní zpovědi královny Žofie. Arci-
biskup si osobně stěžoval pape-
ži a Jan byl ihned uctíván a je-
ho ostatky k velké králově zlosti 
již r. 1396 přeneseny do chrámu 
sv. Víta. Byly mu stavěny sochy 
i kaple a přičítány zázraky, kte-
ré vedly r. 1719 k exhumaci, při 
níž by zjištěn v lebce zachovaný 
jazyk (dle současné vědy spíše 
část mozku). To vše vedlo 16. 5. 
1729 k jeho svatořečení a obrov-
ským oslavám.

Dále popřejme 21. 5. Moni-
kám, 23. 5. Vladimírům a 24. 5. 
Janám. 30. 5. je výročí bitvy u Li-
pan v r. 1434. A tento den r. 1964 
byl otevřen branický Železniční 
most. Všem zmíněným i nezmí-
něným přejeme naše tradiční: 
vše nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY 

Květen
kády téměř neinvestovalo, se ne-
dá srovnávat s výborným stavem 
u nás. Česká města jsou klidná, po-
hodová, bezpečná a také do značné 
míry předvídatelná. Města ve světě 
se vyznačují větší dynamikou roz-
voje i každodenního života, mno-
hem větší různorodostí, a na to Če-
ši, kteří mají rádi své jistoty, nejsou 
připravení.

Jaké jsou podle vás největší výzvy, 
které stojí před politiky, zastupiteli 
a lidmi, kteří mají moc ovlivnit po-
dobu současných měst a čtvrtí?

Často nám chybí pochopení pod-
staty města. Složité dělby práce, kte-
rá umožňuje jeho fungování a pro-
speritu. A zejména pak vnímání růz-
norodosti, diverzity města a měst-
ských životů. Nežijeme jedno město. 
Maminka s dětmi vnímá a žije měs-
to jinak než senior nebo dospívají-
cí. V městských politikách jsme po-
řád v zajetí moderního myšlení, kte-
ré nám velí hledat to jedno nejspráv-
nější řešení. Jenže jeden recept na 
diverzitu neplatí. Přeme se pak o to, 
který recept je ten správný, namísto 
tolerance vůči jinakosti. Kouzlo měs-
ta je v tom, že lidem nabízí rozmani-
té volby, různé cesty, odlišné kultury, 
v tom, že je ve městě mnohem jed-
nodušší spárovat různorodé lidské 
touhy a potřeby s nabídkou služeb, 
práce nebo zábavy.

Pracoval jste na projektu, který 
zkoumal soužití obyvatelstva viet- 
namského původu s většinovou 
společností právě zde, v městské 
části Praha-Libuš. Jaké byly pod-
le vás nejzajímavější poznatky této 
studie?

Setkával jsem se s názorem, že 
v Libuši se Vietnamci segregují. Vý-
zkum nám ukázal, že Libuš není mís-
tem segregace a ani v rámci Libuše 
jsme nenašli menší lokality, které by 
byly segregované. Cizinci jiných ob-
čanství jsou mnohem koncentrova-
nější než Vietnamci. Překvapilo mě, 
že za segregaci je považováno to, 
že na ulici potkávám cizince. Přitom 
právě takové potkávání ukazuje na 
interakci, nikoliv separaci. Ještě ví-
ce mě překvapilo navrhované řešení 
odstěhovat cizince někam stranou, 
aby nebyli na očích. Což ale zna-
mená segregovat je. Výzkum ukázal 
velký rozdíl mezi tím, jak mluvíme 
o cizincích, zejména Vietnamcích, 
a reálnými zkušenostmi z každo-
denního života. Zkrátka, když jsme 
se zeptali na názor na Vietnamce, 
lidé zpravidla odpovídali podob-
ně, opakovali populární stereoty-
py o prodeji padělaného zboží ne-
bo distribuci drog. Když jsme chtě-
li znát konkrétní zkušenosti z běž-
ného života, většina lidí znala „své 
slušné“ Vietnamce ze sousedství.

Jak se podle vás může situace na 
Libuši dále vyvíjet? Jaké trendy by-

chom mohli očekávat do budouc-
na – můžeme se třeba dívat na ob-
dobné situace v zahraničí a na jejich 
vývoj?

V Libuši, a jinde v Praze a Čes-
ku, se po mnoha desetiletích živo-
ta v etnicky a kulturně stejnorodé 
společnosti učíme soužití s cizin-
ci. V médiích se sice stále šíří oba-
vy z cizinců, dnes jde ale především 
o migranty z Afriky nebo arabských 
zemí, což se Libuše až tak netýká. 
Lidé si často promítají své osobní 
frustrace a nejistoty vůči imigran-
tům. V současnosti ale není nouze 
o práci a platy rostou. Jde o ideál-
ní dobu, kdy nás odlišnost neznepo-
kojuje tolik, jak by tomu mohlo být 
v méně příznivých letech. Celkem 
přirozené xenofobní reakce vyplý-
vající z jistého strachu z neznámé-
ho se naštěstí nemění v rasistické 
postoje, nenávist a konflikt. Přízni-
vý vliv na soužití má otevřená míst-
ní správa, školská zařízení a aktivity 
neziskových organizací. Vývoj v bu-
doucnosti bude záviset na mnoha 
faktorech. Osobně jsem optimistou.

Jaké mají obecně – na základě va-
šich znalostí a zkušeností – multi-
kulturní komunity obdobné té libuš-
sko-písnické přednosti a nevýhody? 
A mohou mít například potenciál 
pro lepší kvalitu života svých oby-
vatel než uzavřené komunity? Za ja-
kých podmínek?

Začnu odjinud. Naše univerzity 
charakterizuje tzv. akademický in-
breeding. Tam kde vystudujete, zís-
káte i vědeckou hodnost a nakonec 
i profesuru. Jen malá část zaměst-
nanců přichází odjinud, z jiných 
škol, ze zahraničí. Chybí neobvyklé 
podněty, které mohou přinést obo-
hacení. Pokud k inbreedingu dojde 
v přírodě u menších a izolovaných 
populací, tak mohou postupně de-
generovat. Opačnou situací je růz-
norodost, diverzita, která posiluje 
resilienci, schopnost lépe se přizpů-
sobovat a všestranněji reagovat na 
šíři vnějších i vnitřních podnětů.

Myslíte si, že integrace cizinců v Pís-
nici a na Libuši probíhá dobře? Co 
by mohla městská část dělat lépe? 
Kde by se mohla něco zajímavého 
naučit? A naopak, co by se podle vás 
mohli z jiných měst naučit či inspi-
rovat zde?

Výzkum v Libuši jsme dělali před 
řadou let a migrace a místní sou-
žití se velmi dynamicky vyvíjí. Ne-
mám bezprostřední znalost aktuál-
ní situace v Libuši, a tak ani nemohu 
mít konkrétní podněty. V Libuši má-
te velký náskok, mnohé radnice se 
až nyní otevírají a začínají odpověd-
něji řešit otázky integrace a souži-
tí. Umět naslouchat, vnímat druhé 
a hledat společné příležitosti je ces-
tou, která je tím nejlepším učitelem. 

Za rozhovor děkuje Jana Leichterová
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„Máj kvítí dává a stromy lis-
tem odívá,“ informuje nás jed-
na z květnových pranostik. 
Pojďme tedy navštívit pomy-
slnou literární zahradu „květi-
nových“ knih. Zdejší exemplá-
ře jsou jedinečné.

Například takový Černý tulipán 
Alexandra Dumase je napínavý 
příběh pěstitele tulipánů Cornelia 
odehrávající se na pozadí skuteč-
ných historických událostí v ob-
dobí vlády Viléma Oranžského. 
Dobrodružství a romantika na nás 
dýchne i ze stejnojmenného filmu, 
byť obsahově poněkud odlišného.

Květiny hrají vedlejší roli v románu 
německé křesťanské autorky Leny 
Klassen Touha tulipánů. Hrdinka, kte-
rá je prodává, zapomněla po tragické 
ztrátě vnímat krásu kolem sebe. Jed-
noho dne však potká člověka, který 
dokáže zlomená srdce uzdravovat.

S písní J. Šlitra Tulipán nebo Va-
šíčkovými Tulipány z Amsterdamu 
se přesuňme i k jiným rostlinám: 

Sasanka Tamary McKinley je dal-
ším romantickým příběhem z aus-
tralské farmy z období před a po 2. 
světové válce. Cyklus Sasanky Vir-
ginie Andrewsové (s názvy Cat, Ja-
de, Misty a Star) obsahuje romány 
s psychologickými prvky o problé-
mech čtyř dospívajících dívek, kte-
ré si navzájem vyprávějí své osu-
dy. Svou vůní by mohly upoutat Cí-
sařské fialky Vladimíra Neffa, jinak 
2. díl rodinné ságy Bornů a Nedo-
bylů z Čech druhé poloviny 19. sto-
letí. Sedmikrásky Kristiny Ohlsson 
se k nám dostaly ze Švédska a jde 
o výbornou detektivku. Zprvu jed-
noduše vypadající případ zastře-
leného kněze s manželkou se za-
čne brzy komplikovat. Dobrodruž-
ný mytický příběh z barvitého svě-
ta sedmi království přináší fan-
tasy Kena Liu Dynastie pampelišek. 
Sedm království stojí před zlomo-
vým okamžikem, neboť stárnou-
cí despotický císař Mapidéré, kte-
rý jednotlivá království Dary spojil 
svou krutovládou pod jednu vlaj-

ku, umírá. Země je vyčerpaná pl-
něním císařových velikášských plá-
nů a okamžiku blížícího se císařova 
konce hodlají využít jeho zdánliví 
poradci, nepřátelé a zdá se, že ne-
klid pociťují i sami bohové. Hybate-
li děje ve vzrušujícím příběhu jsou 
dva energičtí mladí muži.

Šeřík a růže nás zanesou do 19. 
století. Dnes již málo známé spiso-
vatelky Sofie Podlipská a Irma Gei-
sslová si v letech 1883 až 1897 do-
pisovaly jak o svých každodenních 
starostech, tak o výjimečných zá-
žitcích, vyměňovaly si názory na 
umění. Jejich korespondence oteví-
rá pozoruhodné průhledy do života 
měšťanských rodin. Slunečnice Kláry 
Mandausové je čtivý svěží oddecho-
vý román pro ženy od české autorky. 
Její hrdinka Kristina pracuje v redak-
ci jistého časopisu, kde prožívá své 
každodenní životní radosti, starosti 

i boje. Někdy s úsměvem a jindy pro 
změnu se skřípajícími zuby.

Na závěr naší virtuální prohlíd-
ky by neměly ujít vaší pozornosti 
Černooké Zuzany. Podle herbáře je 
možná neurčíte, ale napínavý psy-
chologický thriller Julie Heaberlin, 
kde hrají jednu z hlavních úloh, je 
zajímavý: Mladá Tessa přežila útok 
masového vraha, její svědectví ho 
pomohlo dostat do vězení, ale po 
řadě let jsou najednou u Tessina do-
mu žluté květy, které se staly kdysi 
tichým svědkem brutálního zločinu.

Naši kytici bychom mohli dopl-
nit hrstí časopisů s rostlinnými ná-
zvy Rozmarýna, Mateřídouška, Květy 
nebo Čtyřlístek, zavřít za sebou pro 
dnešek zahradní branku a s chutí se 
začíst do některé z knih.

Iva Karásková, Městská knihovna 
v Praze, pobočka Krč

KNIŽNÍ KVĚTEN

Květen s květy

Rakouská spisovatelka Bri-
gitte Weningerová, původ-
ním povoláním učitelka, je 
další zajímavou dětskou 
spisovatelkou.

V roce 1995 jí vyšla první kniha pro 
děti. Po mezinárodním úspěchu se 
od roku 1999 věnuje jen spisovatel-
ské činnosti. Napsala přes padesát 
knih, které byly přeloženy do třice-
ti jazyků a mnohé z nich i oceněné. 
Postavy v jejích knihách mají něco 
společného. Jsou smělé, nedají se 
utlačovat, hlavně, když se děje něco 
zlého. Mohou udělat i chyby, proto-
že je to normální a člověk se z nich 
dokáže poučit. Nakladatelství Thovt 

vydalo dva její tituly. 
Dítě je dítě (2006) a Je-
den za všechny, všichni 
za jednoho (2008). Na 
Slovensku vydavatel-
ství Q111 vydalo Vídeň-
ské legendy a pověsti 
(2010), které jsou k do-
stání i u nás.

My jsme ve čtenář-
ském klubu sáhli po 
knize Jeden za všechny, 
všichni za jednoho. K tomuto závěru 
dojdou jednoho dne zvířátka, kte-
rá se spolu vydala objevovat svět. 
Slabosti jednotlivců jsou vyrovná-
ny přednostmi druhých. Myška, kte-
rá má bystrý rozum, krtek, který se 

umí orientovat po či-
chu, žabák, zázračný 
sportovec, ježek, ze 
kterého se stane dobrý 
ochránce, a kos, který 
je mluvčím všech. Kaž- 
dý je přijímán druhý-
mi takový, jaký je. S je-
ho přednostmi i nedo-
statky. Přijetí a toleran-
ce jsou základem jejich 
přátelství. Půvabné 

ilustrace doplňují dojemný, srozu-
mitelný příběh, který řekne mnoho 
nejen malým čtenářům, ale i nám, 
dospělým, když dětem předčítáme. 
A jaký názor si na knihu udělali naši 
malí čtenáři? Posuďte sami.

„Kniha je o pěti kamarádech 
myšákovi, žabce, krtkovi, ježko-
vi a vráně, z nichž každý má něja-
ký hendikep. Myšák má jednu no-
hu kratší než druhou a delší fousky, 
žabka neslyší, krtek nevidí, ježek se 
všeho bojí a vrána si o sobě myslí, 
že je hloupá. Hodně lidí si řekne: ‚Ty 
nic nezvládnou‘, ale to je omyl. To 
nám chce autorka říct, že i když má 
někdo nějaký hendikep, tak může 
být v něčem dobrý. Myšák má totiž 
i dobré nápady, žabka vysoko ská-
če, krtek má dobrý čich, ježek umí 
bodlinami bránit a vrána umí létat,“ 
shrnuje Lukáš Hanzlíček ze 3.A.

Mgr. Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Pokud uděláme chybu, měli bychom se z ní poučit

Je až udivující, s jakou rych-
lostí – jistě díky nevšední píli 
obou autorů – přibývají knihy 
z úspěšné řady o málo zná-
mých, zejména pražských his-
torických budovách z pera pá-
nů Otomara Dvořáka a Josefa 
Pepsona Snětivého.

Přímo mysticky, se začátkem 
v 17:17 hodin, proběhl 27. března 
v prostorách Městské knihovny Pra-
ha na Pohořelci křest již páté kni-

hy z tohoto cyklu − Utajené hrady 
a zámky III. A protože se jedná o řa-
du, která se dříve zabývala i Libuší 
a v tomto díle jsou popsány nedale-
ké Hrnčíře a Šeberov, čtenáři se zá-
jmem o historii, především tu z na-
šeho blízkého okolí, mohou doslova 
poutavé čtení jen hltat… Za sebe te-
dy zmíněnou knihu vřele doporučuji.

Křtu prováděného symbolicky, 
tentokrát vodou z potoka Rokytka, 
jsem se zúčastnil a snažím se tímto 
něco z jeho nevšední atmosféry vám 

předat. Také připomínám, že oba au-
toři se stále živě zajímají i o situaci 
týkající se u nás zejména, nyní ne-
příliš šťastně rekonstruovaného, čp. 
1 v Libušské ulici a jejich fundované 
zhodnocení se jistě objeví v někte-
rém z budoucích děl. Za jejich zájem 
i literární úsilí jim můžeme být vděč-
ní a nezbývá, než jim do další knižní 
i televizní tvorby popřát mnoho po-
třebné energie.

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Další křest utajených hradů a zámků
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Dne 20. března 2019 slav-
nostně přivítal pan starosta 
Jiří Koubek do naší městské 
části Praha-Libuš 12 nových 
občánků.

Děti z Mateřské školy K Lukám se 
svými učitelkami si připravily mi-
lý program pro své budoucí kama-
rády. O fotografickou dokumentaci 
se postarala profesionální fotograf-
ka z místního fotoateliéru Fotostu-
dio Libuš. Po proslovu pana staros-
ty obdrželi rodiče dětí drobnosti na 
památku a maminky květinu.

Přejeme dětem a jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

Březnové vítání občánků

Lípu srdčitou při tradiční akci na počest nových občánků Libuše a Písnice zasadili přítomní rodiče 

s dětmi a dalšími hosty 10. dubna ve Staré Písnici na náměstíčku mezi ulicemi Libušská a K Vrtilce. 

Foto: Renata Sobíšková
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Vážení přátelé, dne 9. 4. pro-
běhla v zaplněné třídě písnické 
ZŠ L. Coň ka zdařilá veřejná bese-
da nad historií obce, věnovaná ze-
jména 120. výročí Sboru dobrovol-
ných hasičů v Písnici, zde zastou-
pených p. M. Štanclem. Patří jim 
poděkování za jejich službu nejen 
od účastníků besedy, která pro-
běhla v tradiční vřelé atmosféře, 

ale nás všech. Přítomným za bese-
du chci poděkovat, stejně jako 
těm, kteří na jejím zajištění pomá-
hali, konkrétně I. Kunstové, L. Ne-
hillové, Mgr. P. Sedláčkové, PaedDr. 
J. Adámkové, A. Řehákové i J. Bry-
chovi. Srdečný dík a někdy příště! 

Jaroslav Melichar
Foto: Vladimír Vaněk

Srdečné poděkování

Lušťovka uličnice 27

Příspěvky v rubrice Debata 
vyjadřují výhradně názor au-
tora, který se nemusí shodo-
vat s názorem vydavatele či 
redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice 
je max. 3500 znaků bez me-
zer. Je možno připojit foto-
grafie či jiné grafické podkla-
dy − rozhodnutí o jejich otiš-
tění a rozměru je v kompe-
tenci redakční rady a grafika.

Debata
PŘÍSTAVBA ZŠ V PÍSNICI  
JE PRIORITOU

Na podzim minulého roku 
jsem byl zvolen do Zastupitel-
stva a poté i do Rady. Stal jsem 
se přímým svědkem i aktérem 
dění v naší městské části. Dovol-
te mi tedy jako radnímu pro ma-
jetek reagovat na článek opozič-
ní zastupitelky za KDU-ČSL pa-
ní P. Tůmové z dubnového čísla 
U nás pod názvem: Tělocvična 
v písnické škole – která generace 
se jí dočká? Snaží se vytvořit do-
jem, že městská část pro dostav-
bu nic nedělá a čas plyne… Opak 
je pravdou. Vedení městské části 
v minulém volebním období zís-
kalo první finanční prostředky na 
studii tělocvičny, ve spolupráci 
s vedením školy vydefinovalo po-
třeby rozšíření školy nejen o tě-
locvičnu, ale i o další třídy a další 
prostory, zajistilo Studii prověře-
ní realizace záměru přístavby ZŠ 
s RVJ a zadalo geodetické zamě-
ření a hydrogeologický průzkum. 
Zastupitelstvo dne 8. 4. schváli-
lo záměr rozšíření školy a pově-
řilo Radu, aby vybrala firmu, kte-
rá  bude administrovat soutěž na 
rozšíření ZŠ s RVJ v Písnici. Mys-
lím, že architektonická soutěž je 
nejlepší možné řešení, protože 
návrhy bude hodnotit nezávis-
lá komise s převahou odborníků, 
a můžeme tak získat velmi kva-
litní projekty, z nichž ten nejlépe 
hodnocený dle stanovených kri-
térií bude doporučen k realizaci. 
Následovat bude veřejné projed-
nání, protože takto velká investi-
ce by měla být řádně prodisku-
tována. Poté přijde nejtěžší fáze 
− zajistit financování. Tím odpo-
vídám na otázku paní zastupi-
telky, proč již není projekt dávno 
hotový. Není účelné dělat pro-
jekt v momentě, kdy financová-
ní takto velké stavby není v do-
hlednu, protože projekt technic-
ky i morálně zastarává a vyna-
ložené prostředky by mohly být 
zmařeny.

Paní zastupitelka argumentu-
je možným financováním z in-
vestiční rezervy HMP pro škol-
ství. Částka 500 mil. Kč se může 
zdát vysoká, ale rozděluje se me-
zi 57 městských částí, většinou 
podstatně větších, s více škola-
mi, a představa, že naše městská 
část dostane z této sumy částku 
okolo 100 mil. Kč potřebnou na 
dostavbu ZŠ v Písnici, je nereál-
ná. I velké městské části dostá-
vají z této kapitoly jen v řádu ně-
kolik milionů korun. V získání pe-
něz z této rezervy je však naše 
městská část úspěšná, letos jsme 
získali prostředky na rekonstruk-

ci elektroinstalace v ZŠ Meteoro-
logická a na rekonstrukci zahrady 
v MŠ K Lukám v celkové výši té-
měř 10 mil. Kč.

Rovněž financování z evrop-
ských strukturálních fondů neby-
lo reálné vzhledem k výši celkové 
investice a nutnosti zčásti se na ní 
spolupodílet. Touto formou rea- 
lizujeme letos podstatně menší 
přístavbu Mateřské školy K Lukám 
za téměř 20 mil. Kč a i tak před-
stavuje spolufinancování zátěž 
pro rozpočet naší městské části.

Těším se na přípravu a vyhlá-
šení architektonické soutěže i na 
to, jaká přinese možná řešení. 
Rádi Vám je pak představíme.

Tomáš Loukota, DiS.,  
místostarosta pro oblast majetku, 

loukota@praha-libus.cz

BUDOUCNOST PÍSNICE NA 
PROGRAMU ZASTUPITELSTVA 
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Reaguji na článek pana zastu-
pitele Novotného, kterým ze své-
ho zkresleného úhlu pohledu re-
feroval o únorovém zasedání Za-
stupitelstva hlavního města Pra-
hy, kde se projednávala změna 
územního plánu společnosti Pel-
ti písnického občana pana Hof-
mana, která se týká území mezi 
sídlištěm Písnice a starou Písni-
cí ohraničeného Libušskou ulicí 
a novou hasičárnou v Hoštické 
ulici. Kdo zhlédne záznam z to-
hoto jednání, může se přesvěd-
čit, že článek je plný polopravd až 
lží. Není pravdou, že se dojedna-
lo snížení koeficientu z E na D, jak 
pan zastupitel uvádí. To už bylo 
dojednáno před 4 lety. Pan zastu-
pitel nemluví pravdu, když uvádí, 
že jsem „překročil pravomoce 
a obhajoval něco, na co nemám 
od zastupitelů MČ Libuš mandát“. 
Ve svém vystoupení jsem se mo-
hl opřít o usnesení z roku 2014, 
které podpořilo 12 zastupitelů, 
nikdo nebyl proti a jeden se zdr-
žel. Usnesení je platné, nikdy ne-
bylo revokováno a je mou povin-
ností v orgánech zastupitelstva 
HMP obhajovat usnesení přijaté 
většinově. I když se toto rozhod-
nutí třeba panu Novotnému nelí-
bí. Je v menšině, má právo proje-

Zábavné objevování libuš-
ských a písnických ulic na 
pokračování.

Lušťovku tohoto měsíce věnu-
jeme ulici (1. tajenka), jež je hlav-
ní dopravní tepnou Libuše a Písni-
ce. Avšak ne vždy se tak jmenovala. 
Před připojením k Praze nesla jmé-

no po veskrze negativní osobnos-
ti (2. tajenka) naší nedávné histo-
rie. Bylo to docela tristní, když se 
ulice v mnoha českých a morav-
ských městech (ba i na vesnicích) 
pojmenovávaly po člověku, který 
lhal, kradl a vraždil. Přesto i v dneš-
ní době se najdou tací, kteří toho-
to zločince nadále uctívají a velebí!

1 2 3 4 5 6

Biblický soupeř Davida a

Druh hovězího masa (na guláš) b

Družka koně c

Opečené chleby d

Ruský básník (Evžen Oněgin) e

Německy voda f

Výnos g

Záhyby kůže ve tváři h

1a 2d 5d 6g 1f 6h 5c 1g 2a 1h 6b

Řešení společně s fotografií ulice najdete na zadní straně obálky.

Připravil Martin Zikeš
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vit názor, ale neopravňuje jej takto 
lhát. Pan Novotný opět lživě uka-
zoval ilustrační obrázek, že má ně-
kdo zájem zastavět biokoridor. Je 
to obrovská lež, kterou si pan No-
votný vymyslel a opakovaně ji po-
užívá. Ve svém vystoupení jsem 
prezentoval deset obrázků (slidů), 
kterými jsem podpořil většinové 
a platné usnesení zastupitelstva 
naší městské části. V jednotlivých 
slidech jsem postupně předsta-
vil současný územní plán a z ptačí 
perspektivy do území zasadil sou-
časnou hasičárnu, budoucí stani-
ci metra, plánované P+R parkoviš-
tě u metra, plánovanou soukromou 
školu nad hasičárnou, cestu přes 
pole k hasičárně, její nejistou bu-
doucnost, ale současně nutnost ji 
zachovat pro potřeby hasičů a bu-
doucí školy. V jednom slidu jsem 
představil projekt, který kolem této 
cesty písnický občan plánuje. Také 
jsem upozornil na mýty, které se 
kolem území šíří, včetně lživého le-
táku, který pan Novotný rozdal ob-
čanům do schránek, že má být za-
staven biokoridor, což není pravda. 
Zakončil jsem soupisem důvodů, 
proč MČ změnu podporuje a proč 
ji posunout do dalšího projednání: 
Hlavní město Praha v území inves-
tuje (hasičárna, komunikace k ha-
sičárně), je zde zastavitelná oblast 
nad hasičárnou (budoucí škola), 
která nemá garantované dopravní 
napojení mimo obytnou zónu sta-
ré Písnice, podpora zastupitelstva 
MČ již třetí volební období, kdy 
usnesení bylo přijato hlasy 12 pro, 
0 proti, 1 se zdržel, budoucí roz-
voj kolem plánované stanice met-
ra D. Z deseti slidů mé prezentace 
se tedy pouze jeden týkal samot-
ného projektu, devět z deseti slidů 
se týkalo širšího zájmového území, 
potřeb městské části a vyhlídky na 
další rozvoj kolem budoucí stanice 
metra D Písnice. Výrok, že jsem tak 
působil jako něčí obchodní ředi-
tel, je jen zoufalý pokus zastupitele 
posunout debatu a mou prezentaci 
někam jinam. Opakuji: devět z de-
seti slidů se věnovalo širšímu okolí 
a potřebám městské části. Není te-
dy pravdou tvrzení zastupitele No-
votného, že jsem „překročil pravo-
moce a obhajoval něco, na co ne-
mám od zastupitelů MČ Libuš man-
dát“ a žádám jej, aby se za toto své 
nepravdivé tvrzení v debatě v tom-
to časopise omluvil.

Je patrné, že pan Novotný ztrácí 
nervy. Prohrál volby a v tajné vol-
bě o post místostarosty na zastu-
pitelstvu získal pouze dva hlasy ze 
sedmnácti. Nepodpořili jej tak ani 
zdaleka všichni členové opozice. Je 
ze svých neúspěchů zřejmě frust-
rovaný. Kde chybí argumenty, na-
stupují lži a případně agrese, kte-
rou pan Novotný projevil napří-
klad na lednovém zasedání zastu-
pitelstva. Když jeden ze zastupite-
lů poukázal na jeho neserióznost, 

k úžasu nás ostatních pan Novotný 
zareagoval tak, že si to s kolegou 
v zastupitelstvu taky může „vyře-
šit venku“, doslova: „kdo je seriózní 
a neseriózní, tak můžeme pak řešit 
venku“. Za osm let ve funkci staros-
ty jsem něco podobného nezažil. 
Neuvěřitelná vizitka zastupitele.

Jiří Koubek, starosta Libuše 
a Písnice

Redakční poznámka: Videozá-
znam ze zasedání Zastupitelstva 
hlavního města Prahy najdou zá-
jemci na: www.praha.eu → O měs-
tě → Primátor a volené orgány → 
Zastupitelstvo → Záznamy jednání 
→ 28. 2. 2019 (http://www.praha.
eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_
volene_organy/zastupitelstvo/za-
znamy_jednani/index.html). Na 
tomto záznamu se záležitosti týká 
čas 2:13:20−2:19:30 (vystoupení p. 
Novotného) a 2:33:00−2:42:15 (vy-
stoupení p. Koubka).

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 
MĚSTSKÉ ČÁSTI DOPADLO NA 
VÝBORNOU

Opakovaně v minulých číslech 
časopisu zazněl od opozice poža-
davek na nezávislý audit, který by 
prověřil hospodaření městské čás-
ti. Málokdo z občanů ví, že hospo-
daření městské části prochází ne-
závislým přezkoumáním každý rok. 
A jak dopadlo toto přezkoumání za 
rok 2018? Z materiálu cituji z po-
slední kapitoly D. Závěr: „Na základě 
výsledků přezkoumání hospodaření 
MČ za rok 2018, ve smyslu zákona č. 
420/2004 Sb. (zejména ustanove-
ní §2 a 3), lze konstatovat, že neby-
ly zjištěny chyby a nedostatky. Při 
přezkoumání hospodaření za rok 
2018 nebyla zjištěna žádná rizika, 
která by mohla mít negativní do-
pad na hospodaření MČ v budouc-
nu. Podíl pohledávek na rozpočtu 
MČ je 0,91 %, podíl závazků na roz-
počtu MČ činí 3,31 %, podíl zastave-
ného majetku na celkovém majet-
ku svěřeném MČ je 2,62 %.“ Tolik ci-
tace ze zprávy odboru kontrolních 
činností Magistrátu hlavního města 
Prahy o přezkoumání hospodaření 
naší městské části. I laik z výše uve-
deného může posoudit, že hospo-
daření městské části je v pořádku.

Bc. Michal Korbel, místostarosta  
pro oblast ekonomiky

SUPERSMUTNÉ STŘÍPKY 
Z DUBNOVÉHO JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ LIBUŠ – DÍL 
PRVNÍ

Na dubnovém zasedání Zastu-
pitelstva jsme předložili Radě MČ 
Libuš společný opoziční návrh 
(viz přílohou), aby se lépe posta-
rala o naše společné peníze, kte-
ré se s nulovým úročením doslova 
válí na radničních účtech – a ne-

ní jich opravdu málo (pozn. až 70 
mil. Kč). Náš velmi dobře zdůvodně-
ný a zpracovaný návrh ale nedostal 
šanci ani na zařazení do programu 
jednání. Další typická ukázka jedná-
ní starosty Koubka, který za žádnou 
cenu nepřizná, že má opozice v té-
to, pro radniční kasu velmi důležité 
otázce pravdu a tento veskrze pozi-
tivní návrh okamžitě smetl ze sto-
lu a nedal mu možnost na samotné 
projednání a hlasování. (Pozn. Proti 
zařazení na program hlasoval osob-
ně starosta Koubek a většina zastu-
pitelů z jeho volební kandidátky.)

Nakonec nás to ani nepřekvapu-
je, protože na ekonomické otázky 
v zásadě neumí odpověď na rad-
nici nikdo jiný než dlouhodobě lo-
gicky loajální úřednice. Vyjádře-
ní na přímé dotazy zastupitelů se 
s již železnou pravidelností vzdává 
pan místostarosta Korbel, který má 
na starost finance obce a který má 
stále velký problém definovat, jaký 
rozpočet naše obec v letošním ro-
ce vlastně má, protože se mu slo-

víčka vyrovnaný, schodkový a pře-
bytkový pletou, a proč tedy řešit 
další, na finanční gramotnost vel-
mi těžký úkol, jako je lepší úrok na 
běžných účtech?! Naprosto dile-
tantské finanční řízení obce tak bo-
hužel pokračuje i v dalším voleb-
ním období starosty Koubka a jeho 
věrné družiny.

Petr Novotný, zastupitel MČ Libuš 
(Písnice & Libuš jinak)

NEŠŤASTNÝ ZAČÁTEK

Vážení přátelé, jinak vítaná 
a z hlediska zlepšení pracovního 
prostředí zaměstnanců pošty v Li-
bušské ulici čp. 1 potřebná rekon-
strukce začala velmi nešťastně pro 
kulturní dědictví naší MČ. Vinou snad 
nedorozumění, nebo možná pochy-
bení či nepochopení důležitosti cit-
livého přístupu k opravám historic-
kých objektů ji totiž dělníci započali 
vybouráním cca 10 metrů jižní fron-
ty, v těch místech zachovalé a nijak 
závažně poškozené barokní ohrad-
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výměnná inzerce

ní zdi. Na samotné budově je patr-
né nahrazení historicky cenného, 
též nepoškozeného okna z 19. sto-
letí, situovaného do dvora objektu, 
běžným plastovým oknem. Vždyť si 
představme důsledky takové opravy 
například na Karlštejně či Pražském 
hradě! Takto provedené změny jsou 
nevratné, a proto není překvapující 
ani rozhořčená reakce části zastu-
pitelů a aktivních občanů na jedná-
ní ZMČ 8. 4., ani živý ohlas účastní-
ků na podpisovou akci při besedě 
o historii, konané o den později, žá-
dající již opět znovu vedení MČ k cit-
livému přístupu k této, případně dal-
ším opravám těch nemnoha pamá-
tek práce a života našich předků, co 
nám zde zbyly. Nastalá situace vedla 
dokonce k vyjádřeným obavám, zda 
vedení MČ díky své silné, pravicové 
pozici po loňských podzimních vol-
bách, kdy dosáhlo bezpečného po-
stavení při hlasování zastupitelstva, 
daného i současnou neexistencí le-
vicových formací v jeho složení, ne-
bylo postiženo tzv. „nemocí z úspě-
chu“, spočívající v přehlížení přání 
občanů, a dokonce i ostatních za-
stupitelů převážně středové orien-
tace. Osobně přeji, jak jim, tak nám 
všem, aby tomu tak nebylo a z jejich 
nelehkého rozhodování, aby mě-
la MČ jen prospěch, a nikoliv třeba 
jen nechtěnou škodu. Žádám vás, 
vážení přátelé, pokud se považujete 
za kulturní občany a máte vztah ke 
svému bydlišti, abyste svými dota-
zy či podněty dali impulz vedení na-
ší MČ k nepřehlížení nastalé situace, 
ba spíše k omezení dalších možných 
škod a zabránění ochuzení našeho 
kulturního dědictví do budoucna. 
Vřelý dík za vaši aktivitu!

Jaroslav Melichar
Foto: Matěj Kadlec

OPRAVY, ČI DESTRUKCE DOMU ČP. 1 
V LIBUŠI ANEB ZMIZÍ I DVEŘE?

„Vrcholně barokní panská hospo-
da v Libuši přes značné poškození 

mladšími stavebními zásahy před-
stavuje ojedinělý a velmi raný kon-
cept stavby svého druhu, předob-
raz pozdějších výletních restaurací. 
Jako taková i jako akcent historic-
kého jádra Libuše si zaslouží archi-
tektonickou rehabilitaci a památko-
vou ochranu.“ To napsal v roce 2009 
Ing. Arch. Ladislav Svoboda ve sta-
vebně historickém průzkumu nej-
staršího domu na Libuši, čp. 1. Prů-
zkum, který si objednal a zaplatil 
ÚMČ Praha-Libuš a který má do-
dnes k dispozici nejen vedoucí od-
boru správy majetku a investic, ale 
také kancelář starosty, kam jsem 
před lety jeden výtisk předal.

V oddílu C., Konstrukce, vytváře-
jící památkovou podstatu Ing. Arch. 
Svoboda uvádí:

„Tvoří je veškeré dochované ba-
rokní zdivo budovy i ohrazení za-
hrady včetně původního rozmístění 
okenních os na západním a jižním 
průčelí, včetně torz bosovaných pilí-
řů bran a okenních šambrán s klená-
ky na západním a jižním průčelí, dá-
le novorenesanční okno na levé čás-
ti východního průčelí; v interiérech 
dále klenby (viz grafické vyhodno-
cení) včetně úpravy hran a odsazení 
v omítce naspodu a původní struk-
tury povrchu v jižním sklepě a dveře 
v jižní části mezitraktové zdi.“

Přesto bylo zmiňované a nepo-
škozené novorenesanční okno vy-
měněné za plastové a zbouráno již 
18 metrů barokního zdiva! Na otáz-
ku, proč se téměř 300 let stará sta-
bilní barokní zeď „opravuje“ ne-
vratnou destrukcí a betonováním 
základů v nezámrzné hloubce 80 
cm, neuměl ani na zastupitelstvu 
z přítomných radních, zastupitelů 
i úředníků nikdo odpovědět. Proč 
se způsob práce (postup) na opravě 
zdi nekonzultoval s památkáři? Proč 
se stavba nezakonzervovala ob-
kladem, který by dodal zdi kýžený 
vzhled, aniž by ji poškodil? Naopak 
by ji uchránil před povětrnostními 
vlivy a přitom by se jednalo o vrat-
ný krok, neboť obložení by šlo sun-

dat. Kolik desítek tisíc může takové 
obložení stát? Vynaložené finanční 
prostředky na zbourání a postave-
ní zdi se pohybují v řádu statisíců…

Kromě plýtvání veřejnými pro-
středky zde ale dochází i ke sníže-
ní hodnoty nemovitosti v majetku 
městské části jako takové. Ta má 
vyšší cenu s historickými prvky než 
bez nich. Dochází ale především 
k ignorantskému přístupu odpo-
vědných osob, které ničí historic-
kou stavbu, jež přestála války i pře-
stavby minulých dekád. Opravuje 
se nepotřebné. Neschopnost rozli-
šovat slova renovace a rekonstruk-
ce stojí úřad peníze, které mohly 
být využity ke skutečné opravě zdi 
po celé její délce. Údržba zdi je to-
tiž potřeba i na dalších místech.

A údržba je potřeba také v samot-
né budově čp. 1. V polovině dubna 

začala rekonstrukce pošty, kde se 
nachází historické dveře, zmíněné 
již ve výše citovaném textu. Budu 
velice rád za Vaši podporu při kon-
trole prací, které úřad zadal takto: 

„Předmětem plnění veřejné zakáz-
ky je provedení rekonstrukce vnitř-
ních nebytových prostor v čp. 1 [...]. 
Jedná se o rekonstrukci [...] omítek 
včetně malby, nové interiérové dve-
ře [...].“ Také na okno i zeď jsme pří-
slušný odbor opakovaně upozor-
ňovali. Zmizí i dveře, jejichž stav 
je velice dobrý a pomůže zde od-
borná renovace? Budou vybourány 
a nahrazeny plastovými? Budeme 
Vás informovat nejen na stránkách 
časopisu, ale i na facebookové udá-
losti Opravy domu čp. 1 v Libuši.

Matěj Kadlec
Foto: Matěj Kadlec

T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, 142 00  
Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8:00 do 12:00 
E-mail: sokollibus@volny.cz, www.sokollibus.cz

Nabídka pracovní pozice
Tělocvičná jednota Sokol Libuš přijme od 1. července 2019 
do hlavního pracovního poměru správce sokolovny. Po 
dobu trvání pracovního poměru je k dispozici služební byt.
V pracovní náplni je zejména úklid a údržba sokolovny 
včetně venkovních prostor (travnaté plochy, antukové 
hřiště aj.) a zajišťování provozu.

Životopis a stručný motivační dopis doručte  
do 31. května 2019 na adresu:
Tělocvičná jednota Sokol Libuš (T. J. Sokol Libuš)
Libušská 294/129
142 00  Praha 4 – Libuš
nebo e-mail: sokollibus@volny.cz

Bližší informace: 
603 867 428 – starosta jednoty
604 252 820 – místostarostka jednoty
261 912 456 (8:00–12:00 hodin) tajemnice jednoty
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ZVEME

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Nejde vám přihlásit se přes web? 
Zavolejte nám na: 773 939 093 ne-
bo 777 001 719. Poradíme vám, jak 
na to. Máme plno? Přihlaste se jako 
náhradníci – ozveme se vám, po-
kud se uvolní místo.

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

Změna času! 16:00−17:45 Mon-
tessori herna (3−6) s Alžbětou/
Štěpánkou
Čtvrtek – 2. 5., 16. 5., 30. 5. – 
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).

Klub Senior

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: Moje země, moje město

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

PROGRAM V KVĚTNU

Vážení a milí senioři, zveme vás 
srdečně na program klubu v měsíci 
květnu. V tomto následujícím pak 
opět plánujeme odjezdy na výlety 
a dovolené. Některé věci vás potě-
ší, jiné donutí k zamyšlení, ale ur-
čitě se nebudete cítit sami a na-
konec budete rádi, že s námi je to 
prima.
1.−8. 5. Pobytový zájezd většiny se-
niorů do Harrachova, do klidných 
a krásných míst Krkonoš − prožít 
si podle vlastní potřeby individuál-
ní volno, jiní se společnými zájmy 
si čas zde naplánují pro 4−6 osob. 
Zájezd naplněn, a to nás moc těší. 
Odjezd 1. 5. v 8:00 od Eimů.
7. 5. KLUB UZAVŘEN
14. 5. Na klubové odpoledne při-
jde skupinka vítězů místní hu-
dební soutěže Libhush, která 
se koná každým rokem v měsíci 
květnu. Přivítáme je v Klubu Se- 
nior a oni předvedou své oceněné 
skladby. Mladé umělce uvede pa-
ní místostarostka Lenka Koudel-
ková. Při této příležitosti jim bu-
dou též předány ceny za umístění 
v soutěži. My budeme fandit a ra-
dovat se.
21. 5. Poslední přednáška před za-
čátkem léta týkajících se zdravot-
ních záležitostí − na co si dávat 
pozor, čeho si všímat u vnoučátek 
( jejich náhlá onemocnění, úpaly, 
úrazy), nač být opatrní sami u se-
be. Ani pro vlastní opatrnost u se-

niorů není opakování nikdy do-
sti, co musíme znát před letními 
prázdninami. Velmi pěkné povídá-
ní paní Ing. Švandrlíkové nás vždy 
nabíjí a je důležité!
25.–26. 5. Dvoudenní tzv. za-
hrádkářský výlet (převzatým od 
p. Brauna – zahrádkářů), t. č. již 
65 let trvající tradice. My nadále 
pokračujeme! Je to cestování do 
krásných míst v Čechách, prohlíd-
ky, historie, poučení. Tentokrát 
směr Morava, ubytování Medlov. 
Odjezd 25. 5. v 7:00 od Eimů. Při-
hlášky u p. Urbanové v klubu, ne-
bo na tel.: 737 230 713. Nenechte 
si to ujít!
28. 5. Oblíbeným vyprávěním 
o historii přijde zpříjemnit klubo-
vé odpoledne opět p. prof. Nová-
ková. Uplatní se i nejrůznější dota-
zy a kdoví, kam všude diskuze za-
míří… Jsme vždy rádi a těšíme se!

CO NÁS DÁLE ČEKÁ

4.–10. 6. Odjezd účastníků lázní 
– tentokráte do Lázní Luhačovi-
ce, hotel Harmonie II. Odjezd 4. 6. 
v 8:00 od Eimů. Přihlášky u p. Ur-
banové v klubu nebo na tel.: 737 
230 713.

KNIHOVNA

Krásné chvilky strávené s knihou 
vždy člověka natolik nabíjí, že stá-
le hledá, co by bylo pro něj dalšího 
pěkného k přečtení, a tak se zákoni-
tě stává čtenářem, chodí do knihov-
ny a my jsme moc a moc rádi.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ AKCE

Přihlášky a bližší informace na 
www.rckuratko.cz v rubrice mimo-
řádné akce.
Pondělí 13. 5. od 19 h – Výro-
ba barefoot sandálů Huarache. 
Na workshopu si s pomocí Ja-
ny a Hanky vlastnoručně vyrobíte 
sandálky Huarache. Sandálky jsou 
vhodné do města i do přírody, jsou 
lehké, pružné, příjemné na nošení, 
každé dítě i dospělý je ocení. Les 
i potok zvládnou skvěle. Cena bot 
vč. materiálu: 280 Kč/dospělý, 230 
Kč/dítě
Pondělí 20. 5.  – 19:30−21:30 Efek-
tivní partnerská komunikace, Mgr. 
Jana Koutníková, terapeutické cen-
trum Dialog. Zásadní ingrediencí 
celého partnerského soužití je ko-
munikace. Podmiňuje pocit spoko-

jenosti či nespokojenosti ve vzta-
hu. Komunikační vzorce přebírá-
me od svých rodičů a dalších lidí, 
kteří nás vychovávají. V dospělosti, 
ať chceme, nebo ne, je nevědomě 
používáme. Efektivní komunikace 
je založena na pozorování, naslou-
chání sobě i partnerovi, schopnosti 
vyjádřit své pocity i to, co skutečně 
potřebujeme. Je přímá, citlivá a zá-
roveň i velmi autentická. Je mixem 
asertivního přístupu a nenásil-
né komunikace. Pomáhá překonat 
navyklé vzorce v komunikaci, řešit 
konflikty a rozvíjet vztahy založené 
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

Střední odborné učiliště potravinářské
Osvětová degustační akce výrobků našich žáků

MASOBRANÍ
17. 5. 2019 od 10:15 hod.

Bude určena pro žáky ZŠ Meterologická, se kterou spolupracujeme.
Přednášet budou odborníci z praxe  
Bc. Josef Houser a František Tůma.

Akce se uskuteční v prostorách naší školy: Libušská 320/111,  
Praha 4 − Písnice.

Mgr. Daniela Řepásková, SOU potravinářské, www.soup-pisnice.cz



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

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

od vizitky po billboard
velkoplošný digitální tisk 

PVC samolepky a polepy
řezaná grafika

potisk triček
již od jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava dat

tisk, návrhy 
výroba 

a instalace
reklamy 

vosa

tel.: 603 226 226    
vosareklama.cz

Lušťovka uličnice 27 / řešení
Tajenka 1: Libušská | Tajenka 2: Gottwaldova

Foto: Kryštof Štafl


