
1 Zářijové Jablkobraní v parku Kamýk je čím dál populárnější. 2 Písnická drakiáda se konala popatnácté − již tradičně zároveň se  
Dnem zdraví. 3 Sbor dobrovolných hasičů Písnice oslavil 120 let. 4 V severní části Libuše byla dokončena rekonstrukce několika ulic. 
5 V libušské škole se v rámci Evropského týdne mobility zaměřili na pěší chůzi. 6 Zahrada MŠ Lojovická ožila podzimní slavností.

Foto: Veronika Spálenská, Kryštof Štafl, archiv SDH Písnice, archiv ZŠ Meteorologická a Petra Dufková
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29. 11. Svatomikulášské oslavy | 30. 11. a 1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
17. 12. Předvánoční posezení pro seniory | Dárek pro vás: Kalendář 2020
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ZVEME

MČ Praha-Libuš Vás srdečně zve 
na rozsvícení vánočních stromů.

V sobotu 30. listopadu od 17:00 se 
sejdeme na prostranství před restau-
rací U Ryby (bývalým supermarketem 
Albert) na sídlišti Písnice. Čeká na Vás 
hudební vystoupení, zazpívají děti 
z Mateřské školy Lojovická.

V neděli 1. prosince od 17:00 bude-
me rozsvěcet vánoční strom ve Sta-
ré Písnici při ulici K Vrtilce. Vystoupí 
žáci Mateřské školy Ke Kašně, základ-
ní školy s RVJ a komorní sbor Libuše.

Vážené seniorky, vážení senioři, 
dovolte pozvat vás opět po roce 
na tradiční předvánoční poseze-
ní se starostou a zastupiteli na-
ší městské části v úterý 17. pro-
since 2019 od 17 hodin do kunra-
tické restaurace „U Bezuchů – 
Na palubě“, ul. K Libuši 73. Auto-
busové spojení 165 do zastávky 
Kunratická škola.

Připraveno pro vás bude tradič-
ní vícechodové menu se slavnost-
ním přípitkem, moučník a káva za váš 
symbolický příspěvek 50 Kč. K posle-
chu a tanci bude hrát hudba pod ve-
dením dirigenta pana Vomáčky. V zá-
věru večera bude drobné zábavné 
losování.

Tradiční předvánoční oslava je ur-
čena všem seniorkám a seniorům 
s trvalým bydlištěm na Libuši a v Pís-
nici. Vzhledem k velkému zájmu je 
třeba zajistit si místo včas – osobní 
návštěvou od středy 13. 11. od 8 hodin 
do středy 11. 12. do 17 hodin na Úřadu 
městské části Praha-Libuš na odbo-
ru správním a školství v budově K Lu-
kám 664 a vaším příspěvkem 50 Kč.

Vážené seniorky, vážení senioři, tě-
šíme se na společné setkání!

Vedení městské části Praha-Libuš
Foto z loňského předvánočního 

posezení seniorů: Kristina Thaler

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2019“  
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného z více zdrojů:  
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

V  p r o g r a m u  v y s t o u p í :

pátek 
29. 11. 2019 
od 16 do 19 hod.

Svatomikulášské 
oslavy na Libuši 
Sokolovna Libuš

VSTUP
NA AKCI 

JE ZDARMA
Přispívejte 
na charitu

Načarej (kapela hrající ethno-folk ze všech koutů světa)

V průběhu večera přijde Mikuláš! 

Všechny srdečně zveme na společný komunitní mikulášský podvečer plný

• rukodělných předvánočních workshopů
• stánků s možností zakoupení občerstvení nebo drobných dekoračních předmětů
• tradičních hudebních a tanečních vystoupení 

  

 

Přispějte v rámci akce na charitu: 
Vybrané finanční příspěvky a dary- bude na místě přebírat projekt Nejdřív střecha Výboru dobré vůle 
Nadace Olgy Havlové. Přispívat budeme organizaci Naděje, pobočka Praha.
Charitativní projekt Nejdřív střecha pomáhá lidem, kteří ztratili střechu nad hlavou tím, že jim poskytnou ubytování, 
a tak jim pomůžou zvýšit šance k novému startu do života. Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost člověka.
• Proto projekt Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. 
• Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. 

• „Člověk na ulici bez prostředků je vždycky nějakým způsobem zraněný, ze sociálního pohledu dokonce zraněný těžce. 
   Je s podivem, v kolika případech poměrně malá pomoc stačí, aby nepadl do trvalého bezdomovectví, 
   ale postavil se na vlastní nohy a odešel po svých“, Vojtěch Sedláček, zakladatel projekt, www.nejdrivstrecha.cz
• Stavíme na úctě, respektu, sdílení a porozumění. Pomáhat lidem bez domova. 
„Nevykašlat se na člověka, který potřebuje podporu“, Jan Kadlec, ředitel NADĚJE v Praze, www.nadeje.cz

Přijďte si užít příjemný večer, přispět na dobrou věc a vyhrajte 
ve vánočním losování o ceny. Budeme vybírat 
zimní ošacení, obuv a doplňky, zejména pánské, spacáky, 
deky a trvanlivé potraviny. Bude možnost přispět i finančně.

Rozsvícení vánočních stromů

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

sobota 30. listopadu od 17:00
Prostranství před restaurací U ryby

na Sídlišti Písnice
slavnostní uvítání starostou městské části | adventní promluva

rozsvícení vánočního stromu | vystoupení dětí z mateřské školy Lojovická

teplé nápoje na zahřátí a drobné občerstvení | hudební vystoupení

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

SÍDLIŠTĚ

PÍSNICE

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

neděle 1. prosince od 17:00
Na náměstíčku při ulici K Vrtilce

ve staré Písnici
slavnostní uvítání starostou městské části | adventní promluva

vystoupení dětí z mateřské školy Ke Kašně | vystoupení dětí ze ZŠ s RVJ

teplé nápoje na zahřátí a drobné občerstvení | vystoupení komorního sboru Libuše

Uvítáme, když místní hospodyňky a kuchařky 
přinesou na společný stůl ochutnávky domácího cukroví a moučníků.

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

STARÁ
PÍSNICE

Pozvánka na 
předvánoční 
posezení  
seniorů



KRONIKA

U nás | 11/2019 | 3

Městská část Praha-Libuš získa-
la v roce 2018 účelovou investič-
ní dotaci na rekonstrukci místních 
komunikací od hlavního města 
Prahy ve výši 20 000 000 korun.

V měsíci únoru 2019 vybrala Rada 
městské části z došlých nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 
zhotovitele díla, a to společnost Wal-
co CZ, spol. s r. o., se sídlem v Dobro-
nické 1256.

Vlastní práce byly zahájeny 23. 
dubna 2019. Dle schváleného harmo-
nogramu prací byla zahájena rekon-
strukce v ulici Třebějická, následova-
la ulice K Jezírku, U Pejřárny, Na Je-
zerách a skončilo se ulicí Na Močále.

Během výstavby byla řešena ne-
funkční šoupata společnosti PVK, a. 
s., která pozdržela i termín dokonče-
ní stavby. V začátku stavby nezajistila 
provádějící firma dostatečně kropení 
prašného povrchu a byly zaznamená-
ny stížnosti obyvatel. Po několika ur-
gencích se situace stabilizovala. Stav-
byvedoucí projednával s občany řadu 
jejich požadavků i připomínek, a po-
kud to bylo možné, vyšel jim vstříc.

Práce byly ukončeny 10. září 2019 
s tím, že výsadba zeleně bude až za 
příznivějších klimatických podmí-
nek, a to v průběhu měsíce října 2019. 
O něco se zpozdilo i dodělání části 
komunikace v ulici Na Močále z důvo-

dů, že pan Ing. Kutnar neměl dořeše-
né napojovací body inženýrských síti 
s jejich správci.

Rekonstrukcí místních komunikací 
se lokalita Na Močále oblékla do nové-

ho. Touto cestou chceme poděkovat 
pracovníkům společnosti Walco CZ za 
dobře odvedenou práci a vám, obča-
nům, popřát hodně radosti a spokoje-
nosti při jejich každodenním užívání.

Ing. Jindřich Sochůrek,  
tajemník Úřadu městské části 

Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Slovo starosty

Lokalita Na Močále v novém

Vážení občané, odbor územní-
ho plánování Magistrátu hlav-
ního města Prahy zveřejnil 

hrubopisy územních studií kolem bu-
doucích stanic metra D Libuš a Písni-
ce. Je teď na nás, abychom k nim po-
dali připomínky. Poněkud nešťastně 
jsou obě studie zveřejněny naráz, pů-
vodně se tak mělo stát s odstupem 
půl roku. Veřejnosti budou návrhy 
studií představeny v CAMPu − Cent-
ru architektury a plánování, Vyše-
hradská 2075/51, a na naši žádost ta-
ké na území naší městské části, resp. 
v její blízkosti – v Klubu Junior a ZŠ 
Smolkova.

S územní studií Písnice se může-
te seznámit v CAMPu v pátek 15. 11. 
od 14 hodin, v Klubu Junior v Písnici 
v úterý 19. 11. od 18 hodin. Pro územ-
ní studii Libuš je dosud stanoven jen 
termín v CAMPu, a to ve čtvrtek 21. 
11. od 15 hodin. Seznámení s tímto 
návrhem proběhne i v ZŠ Smolkova, 
termín však dosud nebyl určen. Při-
pomínky k návrhu územní studie Pís-
nice je možné podávat do 2. prosin-
ce, k návrhu územní studie Libuš do 
9. prosince. Odkazy na územní stu-
die naleznete na webových stránkách 
www.praha-libus.cz či na facebooko-
vé stránce naší městské části.

Osobně mám mnohem více připo-
mínek k návrhu územní studie Písni-
ce než Libuš. Pokud je smyslem studií 
racionalizace prostorového a funkč-
ního uspořádání v daném území, tak 
v případě územní studie Libuš se to 
povedlo rozhodně lépe. Je snahou, 
aby se území kolem budoucích sta-
nic metra staly lokálními centry, kte-
rá nebudou sloužit jen jako doprav-
ní uzly, ale nalezneme zde dostatek 
služeb pro každodenní život. K mému 
zklamání se ovšem návrh studie Pís-
nice až příliš věnuje zahuštění sídliš-
tě Písnice, místo aby se zabýval roz-
vojem služeb kolem budoucí stanice 
metra. Naproti tomu návrh územní 
studie Libuš (v kostce jsem předsta-
vil v časopise U nás v 9/2019) vedle 
vymezení zástavby stanovuje mís-
to pro nové náměstí, nové kulturní 
centrum, zpřesňuje umístění parku 
či řeší přestup mezi metrem a pláno-
vanou tramvají z Modřan. Je logické, 
že kolem budoucích stanic metra se 
stavět bude. Je ovšem třeba tak či-
nit s rozmyslem a citem vůči míst-
ním obyvatelům. Návrh územní stu-
die Libuše mi z tohoto pohledu při-
padá jako mnohem rozumnější. Ani 
jedna studie však k naší lítosti neřeší 
do budoucna dostatek kapacit škol-

ního vzdělávání. Sice vymezují místa 
pro vznik školských zařízení (či jejich 
dostavbu), ale bohužel tyto návrhy 
nepůjde realizovat bez dohody s ma-
jiteli soukromých pozemků, což bu-
de velký problém. Hlavní město Pra-
ha nevlastní v naší lokalitě dostatek 
pozemků, kde by do budoucna mohla 
být postavena škola. Zastupitelstvo 
naší městské části v září vyhlásilo ar-
chitektonickou soutěž na dostavbu 
písnické základní školy. Pozemek ve 
vlastnictví městské části kolem ško-
ly ovšem neumožnuje dostavbu i pro 

druhý stupeň. Místo pro novou školu 
se musí najít jinde. Navržené územní 
studie tuto potřebu našich a budou-
cích obyvatel uspokojivě neřeší, a to 
je chyba. Prosím o vaši účast na uve-
dených setkáních, nenechte o sobě 
rozhodovat druhé a přijďte se s návr-
hy studií seznámit a podat své připo-
mínky. Těším se na vás.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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V pátek 20. září se v parku Ka-
mýk konal sedmý ročník oblíbe-
né akce Jablkobraní, která všem 
připomněla krásné letní období 
a zároveň připravila na podzim.

Na tradiční Jablkobraní do parku Ka-
mýk dorazili návštěvníci ze všech ge-
nerací. Přišli rodiče s dětmi, babičky 
s vnoučaty, skupiny mladých lidí, kteří si 
zde udělali piknik, i senioři. Park byl plný 
k prasknutí, ještě více než minulý rok. 
Po dlážděných cestičkách se procháze-
lo jako po lázeňské kolonádě: mnoho 
maminek a tatínků s kočárky a dětmi, 
dospívající, cizinci, senioři a mnoho dal-
ších lidí, kteří čekali na první zvuky z mi-
krofonu oznamující zahájení festivalu.

Festival začal v 16 hodin, kdy se 
slova ujal zkušený moderátor Alber-

to Gola a vtipně nás provázel ce-
lým podvečerem. Nabídl návštěvní-
kům bohatý program, včetně soutě-
ží na pódiu, představil aktivity konané 
v parku a navnadil chuťové buňky na 
gastronomické zážitky.

ZÁŽITKY Z ČESKA I ZE SVĚTA

Byly zde stánky s jídly a nápo-
ji z různých koutů světa. Ochutnat 
jste mohli tradiční vietnamské spe-
ciality od restaurace Lotus, grilované 
mořské plody u stánku Dungie’s Sea-
food Point, thajské speciality od Fu-
giho, tchajwanský street food od Ho-
ja Pot, balijské dobroty od QQ Asian 
Kitchen, indonéské speciality od Kin-
tari a o tradiční běloruské se posta-
ralo BLR ČR. Zastánci klasického fes-

tivalového jídla si dopřáli grilovanou 
klobásu a pivo od zkušených hasičů 
a ti se speciálními požadavky si mohli 
dát pivo Moucha, sladké od Ta Máma 
nebo od Perníčků či si vychutnat tr-
delník. Milovníci vína a burčáku si uži-
li u italské La Rocchetta, naopak pro 
menší bylo připraveno oblíbené thaj-
ské bubble tea od Cha Time.

Děti putovaly po parku a navštěvo-
valy workshopy, za které byly na konci 
cesty odměněny. Byla zde oddychová 
zóna a možnost vyzkoušet si střelbu 
z luku a základní postoje taekwon-do 
pod vedením SK Dojang Prague ane-
bo klasického karate-do pod vedením 
Shinzato Dojo a Mgr. Jaroslava Kuli-
ka. Rodinné centrum Kuřátko připra-
vilo kreativní aktivity pro menší, pro 
větší pak byl připravený přednáškový 

workshop od Rejža doma. Hokejový 
klub HC President seznámil velmi zá-
bavnou formou s pozemním hokejem.

MOŠTOVÁNÍ, ZDOBENÍ I TANCOVÁNÍ

K naší velké radosti si nesmírnou 
oblibu získal rozšířený stánek prá-
ce s jablky pod vedením Moštárny.cz. 
Děti se seznámily s technikou lisování 
a moštování jablek. Samozřejmě došlo 
i na ochutnávku tradičního čerstvého 
jablečného moštu, který byl i k zakou-
pení od Moštárna.cz. Kromě těchto ak-
tivit si děti mohly nechat vyfoukat do-
časné tetování nebo si vesele namalo-
vat obličej. Dívky si daly uplést barev-
né copánky nebo si nechaly namalo-
vat tradiční ornamenty henou. Pro mi-
lovníky květin byl připraven workshop 

Open air festival Jablkobraní 2019 v parku Kamýk
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vázání kytic pod vedením Společnosti 
E, která pomáhá epileptikům.

Na pódiu i pod ním taneční vystou-
pení děvčat z Natya Antali ukázala tra-
diční indonéské tance, Fukeshi a street 
dance. Co se hudebních vystoupení 
týče, celý večer zahájili sympatičtí To-
máš Tran a Tomáš Karlík. Jaroslav Par-
či se svými tanečníky rozhoupal bo-
ky celého parku v latinskoamerických 
rytmech. Projekt Bubny pro Vás, ve 
spolupráci se 150 dobrovolníky z řad 
návštěvníků, rozduněl i kořeny stromů. 
Na závěr se nám ukázala Pam Rabbit 
společně s Prague Lounge Trio.

JABLEK BYLO POŽEHNANĚ,  
KOLÁČE VÝBORNÉ

Do soutěže o nejlepší jablečný koláč 
se letos přihlásil ohromný počet peka-

řů a pekařek. Bohužel tuto soutěž mohli 
vyhrát jen dva z nich. Rozhodování by-
lo ovšem pekelně těžké. Koláče si kon-
kurovaly nejen chutí, ale i nápaditostí 
skladby surovin a barevnou prezenta-
cí. Babiččin koláč byl vybrán návštěvní-
ky jako nejlepší, a vybojoval si tak celou 
pečenou husu s knedlíky a zelím pro 
celou rodinu z restaurace U Hertlů. Va-
nilko-jablečný koláč vyhrál pálenku od 
E-Delis pana Skalického. Jako nejchut-
nější jej většinově zvolili zástupci měst-
ských částí Praha-Libuš a Praha 12.

Do soutěže v pojídání jablečné-
ho koláče pro děti se přihlásilo více 
zájemců, než bylo koláčů, za což se 
omlouváme. Do příštího roku se po-
učíme! O něco zdravější soutěž Pojí-
dání jablek pro všechny dospěláky mě-
la také úspěch, ale na neštěstí pro ná-
vštěvníky jsme měli jablek požehnaně.

Pátek se nesl v pohodovém a přá-
telském duchu. Celé Jablkobraní ta-
ké provázelo krásné slunné počasí, 
které přispělo k velké účasti. Děkuje-
me všem, kteří se na festivalu podíle-
li a díky nimž se mohl uskutečnit. Vě-
říme, že si návštěvníci páteční zářijo-
vou akci užili stejně jako my a že se 
příští rok sejdeme ještě ve větším po-
čtu než letos. Fotografie a video z ak-
ce můžete najít na stránkách městské 
části www.praha-libus.cz.

JABLKOBRANÍ ZA ROK BUDE ZASE, 
PŘEDTÍM SVATOMIKULÁŠSKÉ 
OSLAVY 2019

Všem návštěvníkům, realizačnímu 
týmu a všem, kteří se na akci pre-
zentovali, z celého srdce děkujeme. 
Bez každého jednoho z vás by letošní 

Jablkobraní nebylo takové. Další opa-
kování zase příští rok v pátek před sv. 
Václavem − 25. 9. 2020.

Akce byla pořádána v rámci projek-
tu MČ Praha-Libuš „Podpora integra-
ce na území MČ Praha-Libuš v roce 
2019“ zaměřeného na integraci cizin-
ců. Na financování se podílelo Minis-
terstva vnitra ČR a městská část Pra-
ha-Libuš pod společnou záštitou sta-
rosty MČ Praha-Libuš a starosty MČ 
Praha 12. 

Další připravovanou akcí jsou Sva-
tomikulášské oslavy v Libušské soko-
lovně, kde se na vás budeme těšit 29. 
11. 2019.

Linh Luongová,  
koordinátorka projektu MV ČR

Foto: Kryštof Štafl  
a Veronika Spálenská

http://www.praha-libus.cz
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MČ Praha-Libuš pořádala v so-
botu 21. září na fotbalovém hři-
šti v Písnici již po patnácté Pís-
nickou drakiádu.

Drakiáda se uskutečnila ve spo-
lupráci TJ Sokol Písnice a SDH Písni-
ce. Počasí vyšlo podle přání, sluníčko 
hřálo a vítr foukal tak akorát. Soutěže 
se letos zúčastnilo 90 draků.

Soutěžilo se v již tradičních disci-
plínách: nejdéle létající drak, nejori-
ginálnější drak (ten nemusel ani létat) 
a nejkrásnější létající drak. Za každou 
disciplínu porota určila první tři mís-
ta, ale díky sponzorům akce se nám 
sešlo cen více, a proto porota mohla 
ocenit i další draky. Všichni dostali di-
plom a věcnou cenu.

Společně s Drakiádou probíhal 
na fotbalovém hřišti Den zdraví. Pro 
účastníky byly připraveny stanoviště 
týkajících se zdraví a zdravého životní-
ho stylu. Zájemci si tak mohli nechat 
orientačně změřit tlak, množství tuku 
či kosterního svalstva v těle. Ve spe-
ciálním autobusu probíhala konzulta-
ce s optikem. K dispozici byl plně vy-
bavený sanitní vůz a ukázky první po-
moci, kde se děti učily obvázat zraně-
ní končetin. Dále zde byla stanoviště 
s nutriční poradnou, prevencí proti ra-
kovinám. V šatně rozhodčích bylo ta-
ké stanoviště s dermatologickým po-
radenstvím, kde si lidé mohli nechat 
zkontrolovat svá znamínka. Nechyběly 
ani další zajímavé workshopy pro dě-
ti. Zájemci si také mohli vystřelit z luku. 
Pro děti byla připravena stezka zdraví. 
Pokud účastníci prošli označené sta-
noviště, obdrželi malou pozornost.

Děkujeme všem partnerům obou 
akcí, mezi které patří: občanské sdru-
žení Liga proti rakovině, Mamma 
Help, z. s., studentský spolek Medviet, 
MUDr. Eliška Pojezná, nutriční porad-
kyně Gabriela Mádrová, nadační fond 
Dar zraku, Rodinné centrum Kuřátko, 
Zdravotníci, s. r. o, Zdraví do škol, z. 
s., Lukostřelecký klub Cere, TJ Sokol 
Písnice, SDH Písnice a firma ProTra-
de, s. r. o., která darovala některé ce-
ny a klíčenky pro všechny soutěžící.

Petr Borský, koordinátor MA 21
Foto: Kryštof Štafl

Drakiáda a Den zdraví 2019
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Výročí 120 let od založení Sbo-
ru dobrovolných hasičů Písnice 
vnímáme jako významné ne-
jen pro nás, hasiče, ale také pro 
obec. Historicky jsou dobrovolní 
hasiči od přelomu 19. a 20. sto-
letí nápomocni občanům nejen 
při mimořádných událostech, 
ale významně se také podílí na 
kulturním a sportovním životě 
v obcích.

Samotné oslavy jsme zahájili v 11 
hodin krátkým pietním aktem u po-
mníku obětí 1. světové války, kde pro-
nesli vzpomínkovou řeč starosta měst-
ské části pan Jiří Koubek a další hosté.

Krátce po 13. hodině jsme zahá-
jili slavnosti na poli před hasičskou 
zbrojnicí, které nám laskavě propůj-
čil pan Hofman po dohodě se spo-
lečností Agro Jesenice. Po úvodních 
projevech zástupců SDH Písnice, sta-
rosty městské části, HZS Praha a MSH 
Praha byl pro veřejnost připraven bo-
hatý program: simulace dopravní ne-
hody s vyproštěním zraněné osoby, 
požár osobního vozu, ukázky z čin-
nosti mladých hasičů, stánek Policie 
ČR a Městské policie. Vystavena byla 
současná i historická hasičská techni-
ka. Překvapením pro návštěvníky bylo 
přistání a představení vrtulníku Poli-
cie České republiky. Na závěr progra-
mu předvedli přátelé ze SDH Braník 

práci s ruční stříkačkou z roku 1883.
Snad se za nás přimluvil i náš patron 

sv. Florián, protože po dopoledním 
dešti se i počasí umoudřilo a vše pro-
běhlo za krásného slunečného počasí.

Rád bych poděkoval všem, kteří se 
podíleli na dlouhých a náročných pří-
pravách oslav, příslušníkům policie, 
profesionálním i dobrovolným jed-
notkám hasičů a také mladým hasi-
čům za předvedené ukázky jejich prá-
ce a všem, kteří přijeli ukázat techniku.

Zvláštní poděkování patří městské 
části Praha-Libuš za finanční podpo-
ru, bez které by nebylo možné oslavy 
uspořádat.

Doufáme, že se občanům odpole-
dne na svátek sv. Václava líbilo a těší-
me se na shledanou při dalších akcích.

Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: Ondřej Kozárik  
a František Novotný

Oslavám 120. výročí založení SDH Písnice  
přál i sv. Florián
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První schůzka družstva mlad-
ších žáků při SDH Písnice v no-
vém školním roce se uskutečnila 
v pondělí 9. září. Přestože jsme 
tušili, že dětí přijde o něco víc, 
než chodilo v loňském roce, byli 
jsme opravdu mile překvapeni, 
když jsme jich nakonec napočí-
tali 22.

Je to pro nás velká výzva a vaší 
důvěry si velmi vážíme. Po přivítání 
jsme si prohlédli hasičskou zbrojnici 
a zásahové auto. Děti jsme pak roz-
dělili do čtyř skupin a na stanovištích 
jsme trénovali střelbu ze vzduchov-
ky, běhali na překážkové dráze, mo-
tali hadice a učili se prostředky po-
žární ochrany. Na závěr jsme zhod-
notili uplynulý rok, pochutnali si na 
hasičském dortu a rozdali nové číslo 
Soptíkovin.

O týden později jsme se s dět-
mi naplno vrhli do výcviku. Pracova-
li jsme ve třech věkově promíchaných 
skupinách. Učili jsme se uzlovat te-
sařský uzel a plochou spojku. Praco-
vali jsme s mapou a buzolou a učili se 
topografické značky. Asi nejvíc si to 

děti užily na stanovišti požárního úto-
ku. Tým vedoucích rozšířila Míša For-
tinová, kterou vítáme v našich řadách.

Na schůzce 23. září jsme s dět-
mi trénovali uzlování − zkracovačku 
a lodní uzel. Věnovali jsme se i nácvi-
ku první pomoci, ošetření zraněné-
ho kolena a ruky, a v neposlední řadě 
i požárnímu útoku pro vystoupení na 
oslavách výročí založení SDH Písnice.

Oslavy 120 let od založení SDH Pís-
nice se uskutečnily v sobotu 28. zá-
ří od 13 do 18 hodin. Toto impozant-
ní výročí jsme si nemohli nechat ujít 
a příchozím divákům jsme rádi před-
vedli něco z naší činnosti. Konkrétně 
se jednalo o požární útok provede-
ný z hasičské cisterny při řešení do-
pravní nehody dvou nákladních vozi-
del spojený se záchranou řidiče z ho-
řícího auta. Všem doporučuji zhléd-
nout video na našich facebookových 
stránkách.

Následující pondělí jsme se věno-
vali finálnímu nácviku na podzimní 
soutěže Závod požární všestrannosti 
a Orientační běh.

-plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Co dělali v září mladí hasiči

V sobotu 21. září proběhlo v Pra-
ze cvičení na stavbu protivodňo-
vých zábran s názvem Voda 2019, 
kterého se zůčastnili členové 
obou našich hasičských jednotek 
− SDH Písnice a SDH Libuš.

Letos se stavěly mobilní zábrany 
na Malé Straně, na Kampě, na Smí-
chově, na Výtoni a v Podolí. Cvičení, 
které pražský magistrát pořádá každý 
rok, má za úkol prověřit nejen funkč-

nost a stav zábran, ale také připrave-
nost všech složek, které se na stav-
bě protipovodňových opatření podí-
lejí. Celkem má Praha 19,6 kilometrů 
protipovodňové ochrany, což zahrnu-
je mobilní i pevné zábrany. Délka mo-
bilních zábran je necelých sedm kilo-
metrů a při letošním cvičení se stavěl 
necelý kilometr z nich.

Martin Frank, velitel JSDH Písnice
Foto: archiv SDH Písnice

Cvičení Voda 2019
V sobotu 21. září se konala již 
tradiční cykloturistická jízda 
pod názvem Pražské cyklozvo-
nění. Skupiny cyklistů z nejrůz-
nějších míst Prahy směřovaly 
do pražské Zoologické zahrady 
v Troji. Společná jízda odstar-
tovala z dvacítky míst po celé 
Praze.

Všechny cesty si mohli účastní-
ci projet s průvodcem společně ve 
skupinách, nebo sami po individuální 
trase. Jednu z nejdelších tras cyklis-
tickou A1 vedoucí až do pražské Tróje 
urazili cyklisté z Libuše a Písnice, kte-
ří ujeli v jednom směru více než 26 
km, rekordních 30 km ujeli cyklisté 
z Průhonic. Většina projížděk byla ale 
kratší než dvě hodiny a před poled-
nem už první cyklistické pelotony do-
razily do pražské zoo.

Tématem roku 2019 byla „klima jíz-
da“, která navázala na klimatický zá-
vazek Prahy dosáhnout nulových 

emisí CO
2
 do roku 2050. Partnerem 

akce se v letošním roce stala pražská 
zoologická zahrada. Pro účastníky jíz-
dy, kteří přijeli s některým z peloto-
nů, nabídla zoo symbolické vstupné, 
díky kterému mohli navštívit v den 
akce všechny expozice. Připojila se 
tak k výzvě pro udržitelnou dopravu.

Pražské cyklozvonění propaguje 
zdravý životní styl i sportovního ducha, 
apeluje na osobní zodpovědný přístup 
k životnímu prostředí a vede k zamyš-
lení, jak se přepravovat po městě.

Poslání – mise akce je: Festival po-
hybu, sportovní a tělovýchovná akce. 
Posílení komunity v městských čás-
tech Prahy. Propagace páteřních cykli-
stických tras na území Prahy. Požada-
vek na zlepšování podmínek pro cykli-
stickou dopravu.

Tiskovou zprávu  
Pražského cyklozvonění 2019  

upravila vedoucí pelotonu městské 
části Praha-Libuš Lenka Koudelková

Foto: Josef Koudelka

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

Klima jízda 
aneb Jaký byl 13. ročník  
Pražského cyklozvonění?
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Ten den byl pro mnohé z nás 
v Mateřské škole Ke Kašně vel-
kým překvapením. Nejdříve 
jsme se společně vydali do Mod-
řan na konečnou zastávku tram-
vají. Tam nás očekával pan řidič 
vyhlídkové tramvaje.

Všichni jsme nastoupili, usadili 
se do pohodlných sedaček a užívali 
si nádhernou cestu. Měli jsme mož-
nost spatřit Pražský hrad, jeli pod Pe-
třínem, sledovali z pohodlí tramva-
je labutě na Vltavě a jiné zajímavos-
ti. Všichni jsme se těšili ze soukromé 
tramvaje a plynulé jízdy bez zastávek. 
Pan řidič nás vezl bezpečně a na ces-
tě zpět nám vyšel vstříc. Rozloučili 
jsme se s ním u Modřanské rokle, kde 
na nás čekalo další překvapení v po-
době milé lektorky Markéty.

Markéta za námi přijela z Ekocent-
ra Koniklec, aby nám ukázala, co vše 
v Modřanské rokli můžeme spatřit. 
A nebylo toho málo. Naštěstí nám po-
časí přálo. Nepršelo a nebyla velká zi-

ma. Cestou do kopce na Libuš jsme 
poznávali stromy, zahráli si mnoho 
her a lovili. Ano, čtete dobře. Lovi-
li jsme v potoce živočichy. Sami jsme 
byli překvapeni, kolik se nám toho po-
dařilo nalovit. Museli jsme postupo-
vat opatrně, abychom se nenamočili 
a nikomu neublížili. Naše úlovky jsme 
ze sítka pomocí pinzety přenášeli do 
mističek s čistou vodou. Následně 
jsme porovnávali nalovené živočichy 
s připravenými obrázky. Zjistili jsme, 
že se jmenují splešťule a blešivec. 
O něm jsme se dozvěděli, že patří me-
zi bioindikátory, a tak víme, že v Mod-
řanském potoce teče čistá voda. Dou-
fejme, že blešivec se bude ve vodě 
vyskytovat dlouhá léta, abychom se 
o čistou vodu nemuseli strachovat.

Cestou zpět do školky, jsme si stih-
li pohrát na hřišťátku a společně jsme 
si povídali o dnešním dobrodružství.

Mgr. Lucie Polívková,  
učitelka MŠ Ke Kašně

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Překvapivé úterý
aneb Jak jsme potkali splešťuli a blešivce

S příchodem podzimu jsme se 
v Mateřské škole Lojovická i le-
tos těšili na říjnovou zahrad-
ní slavnost spojenou s táborá-
kem − s finančním přispěním MČ 
Prahy-Libuš.

Na slavnostní jarmark děti s trpě-
livou pomocí paní učitelek vyřezaly 
dýně, nápaditě je zdobily a vyrobily 
z nich svíticí dekorace, dále děti při-
chystaly svícínky, držátka na pastel-
ky a jiné drobné dárkové předměty 
k prodeji. Do příprav se s chutí zapojili 
i rodiče, kteří věnovali dýně k vydlabá-
ní či napekli sladké a slané moučníky, 
bábovky, cukrovinky. Jiní ochotně na-
pomáhali s prodejem dobrot a výtvo-

rů šikovných dětí či přípravou ohně.
Počáteční nepřízeň deštivého po-

časí nám nezkazila náladu a neodra-
dila nás od účasti. Kolem čtvrté hodi-
ny vše vypuklo, vůně ohně a špekáčků 
přilákala první návštěvníky. Na zahra-
du postupně přicházely děti v dopro-
vodu svých nejbližších, babiček a dě-
dečků a dalších přátel školky. S velkou 
radostí se objímali s paními učitelka-
mi i bývalí spolužáci, nyní školáci, kteří 
se přišli potěšit a pohrát si s mladšími 
kamarády. K dotvoření celé slavnostní 
atmosféry hrála tlumená hudba.

Počasí se naštěstí umoudřilo a po-
klidné setkání mohlo probíhat dál 
bez přerušení. Rodiče tak měli mož-
nost se navzájem lépe poznat, nenu-

ceně si povídali. Děti vesele skotačily 
a hrály si s kamarády, sbíraly kašta-
ny a mnohé z nich přispívaly svou 
pomocí na jarmarku. Všichni ochut-
návali dobroty, pečenou šunku, opé-
kali buřtíky a zahřívali se u plápolají-
cího ohně, a především obdivovali vý-
robky svých ratolestí. Bohužel se čas 
nachýlil a se západem slunce jsme se 
museli loučit. Spokojeně s úsměvem 
jsme odcházeli plni zážitků a s do-
jmem důstojného zahájení nového 
školního roku. Rok je sice dlouhá do-
ba, ale věříme, že se u příštího tábo-
rového ohně opět shledáme.

Pavla Novotná
Foto: Petra Dufková

Zahrada MŠ Lojovická ožila  
tradiční podzimní slavností
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ZŠ Meteorologická
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2019

Letošní rok se Evropský týden mo-
bility věnoval pěší chůzi, zdánlivě ve-
lice obyčejnému pohybu. Abychom 
se na toto téma lépe namotivovali, 
začali jsme o chůzi ve třídě společ-
ně uvažovat:

Chůze je velmi zdravá, hlavně když 
chodíte bosí, protože vám to masí-
ruje nervy na chodidlech, a pak vás 
např. tolik nebolí hlava. Měli byste 
chodit přes patu na pravou zadní část 
chodidla a pak přes palec. Chůzi po-
užíváte v podstatě skoro pořád. Je to 
nejpomalejší doprava, ale to vůbec 
nevadí, protože je nejzdravější. Ta-
ké je nejlevnější, ušetříte za benzín, 
a navíc neznečišťujete životní pro-
středí. Chůzi nevyužívají jen lidé, ale 
také zvířata. Simona Č., Alžběta P., Ka-
rolína P.

Chůze je standardní způsob dopra-
vy člověka. Je bezplatná, můžete do-
jít skoro kamkoli a neškodíte svému 
životnímu prostředí. Je velmi dobré 

chodit na čerstvém vzduchu. Nevý-
hodou je, že když jdete dlouho v ku-
se, bolí vás nohy. Také se nesmí cho-
dit po některých silnicích, třeba po 
dálnicích. Také nejde chodit přes vo-
du, na to je nejlepší plavání. Pokud 
jedete někam daleko, tak je asi lep-
ší použít auto nebo vlak, ale 2 km do 
práce jděte pěšky. Je to totiž přiroze-
né. Jiří L., Jakub Š., Jindřich V.

Chůze je přirozený způsob dopra-
vy. Automobily škodí naší přírodě. 
Chůze je šetrnější k našemu život-
nímu prostředí. Chůzí získáváme sil-
nější svaly na nohou. Můžeme použít 
také rychlochůzi nebo běh, ale chůze 
je zdravější, protože neničí tak moc 
klouby. Každý den by měl člověk ujít 
10 000 kroků. Matěj V., Jan K., Jakub K.

Známe několik typů chůze – nor-
mální, pomalou, rychlou, běh, sprint… 
Chodit je zdravé, když někam jedeme 
autem, znečišťuje to prostředí. Nevý-
hodou je, když spěcháte někam dale-
ko od svého bydliště, autobus jede až 
za hodinu a vy tam musíte být dřív. To 

je možné, že přijdete pozdě. Veronika 
D., Klára K., Samanta B.

Další z aktivit, kterou jsme s tímto 
zadáním spojili, byla výroba ukazatelů. 
Děti krokovaly, měřily, počítaly. Osvě-
žily si i využití aritmetického průměru.

Celý týden jsme také sčítali ki-
lometry, které se každému podaři-
lo v jednotlivé dny ujít. V celkovém 
součtu to dalo přes 455 km. Abychom 
zjistili, kam až jsme mohli dojít, vy-
hledali jsme takto vzdálená místa 
na mapě a právě teď o nich tvoříme 
krátké projekty.

Třída 1.M

DNY JAZYKŮ

Na 26. září oficiálně připadá Den ja-
zyků, který jsme se rozhodli na ZŠ Me-
teorologická oslavit rovnou ve dvou 
dnech. První den (26. září) byl připra-
ven program pro žáky 2. až 5. ročníku. 
Do každé třídy zavítali vyučující cizích 
jazyků s krátkým interaktivním výuko-
vým programem svého jazyka. Druhá-
ci se seznámili trochu více s angličti-
nou, němčinou a slovenštinou. Třeťá-
ci, čtvrťáci i páťáci se navíc seznámi-
li i se slovenštinou. Samozřejmě jsme 
nezapomněli ani na prvňáčky, kterým 
byl představen slovenský jazyk.

Následující den (27. září) byl při-
praven program pro 2. stupeň. Žá-
ci druhého stupně obcházeli deset 
stanovišť, na kterých se seznámili 
s nejen s cizími jazyky (angličtinou, 
němčinou, ruštinou, slovenštinou, 
vietnamštinou, latinou), ale i s ja-
zykovými hříčkami (v jazyce čes-
kém, anglickém a latinském) a dále 
s výukovými aplikacemi, které mo-
hou v budoucnu využít při studiu 
cizích jazyků. Samozřejmě nechy-
běl ani hudební program, ve kterém 
si žáci zazpívali některé známé ci-
zojazyčné písně. Své zážitky z těch-
to dní ztvární žáci během následu-
jících týdnů v hodinách výtvarné 
výchovy.

Závěrem bych rád poděkoval všem 
zúčastněným za pomoc při organiza-
ci projektových dní a těším se na dal-
ší spolupráci.

Martin Šrámek,  
vedoucí jazykové sekce

Foto: Martin Šrámek

PREVENTIVNÍ PROGRAM  
„BEZPEČNÝ INTERNET“

Díky organizaci Proxima Sociale 
jsme se 11. října hravou formou do-
zvěděli, jak se máme pohybovat na 
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PROJEKT EDISON

Naše škola se v týdnu od 30. září do 4. 
října stala hostitelem delegace studentů 
z partnerských zemí zapojených do projek-
tu Edison.

V rámci tohoto projektu se děti zábavnou 
formou dozvídají zajímavá fakta o zemích 
studentů, rozvíjejí přirozeně znalosti anglic-
kého jazyka a navazují kamarádské kontakty.

Tento rok nás navštívili studenti ze Špa-
nělska, Malajsie, Kazachstánu, Indie, Ukra-
jiny a Gruzie. Naši hosté byli příjemně pře-
kvapeni profesionálním vystoupením žáků 
naší školy, které proběhlo v anglickém jazy-
ce. Studenti se aktivně zúčastnili výuky ve 
třídách a naučili naše děti novým poznat-
kům o své vlasti. V pátek žáci ve svých tří-
dách prezentovali zajímavosti, které se vá-
žou k jednotlivým státům – a to vše v ang-
lickém jazyce. Tento příjemný týden byl slav-
nostně ukončen závěrečným ceremoniálem, 
na kterém nechyběli ani rodiče našich žáků 
a zástupci obce.

Doufáme, že si všichni zúčastnění hosté 
odnesli spoustu krásných vzpomínek na naši 
vlast a naši žáci prostřednictvím navázaných 
kontaktů lépe pochopili, proč je Česko ne-
odmyslitelnou součástí evropské civilizace.

Gabriela Kadidlová

PO STOPÁCH SAMETOVÉ REVOLUCE

Ve čtvrtek 26. září se žáci ZŠ Písnice zú-
častnili komentované vycházky k 30. výročí 
událostí ze 17. listopadu 1989. Celou akci pro 
ně zorganizovala paní učitelka Rážová a pan 
učitel Kokšal, který se chopil role průvodce.

Děti si prošly část trasy, kterou procházeli 
i studenti v listopadu 1989 a v podloubí Kaň-
kova domu zhlédly výstavu fotografií zachy-
cující události, jež vedly k sametové revoluci. 
Součástí vycházky bylo i zastavení na náměs-
tí Václava Havla a návštěva Knihovny Václava 
Havla žáky 3.−5. tříd.

Vyvrcholením celého dne pak byla plavba 
lodí po Vltavě s komentářem, který nám při-
blížil všechny úžasné památky od Anežské-
ho kláštera až k Národnímu divadlu.

Na ZŠ v Písnici určitě víme, jak to 17. listo-
padu 1989 bylo.

Vladimír Kokšal

DIVADLO O LÍNÉ BABIČCE

Čtvrťáci ze ZŠ Písnice se 27. září vydali 
do Divadla v Dlouhé na krásné vystoupení 
O líné babičce podle předlohy autorky Ale-
ny Kastnerové. Všechny nás uchvátila babič-
ka, která nám ukázala návod, jak se nebát, 
jak si plnit sny a jak si užívat života. Nic není 
problém. Zalétat si balónem? Naučit se po-
tápět? Letět vzducholodí? Proč ne! Vše do-
provázené skvělou hudbou, která roztleská 
snad každého. Děti ani nedutaly při závěreč-
né písničce… Konec však neprozradíme. Za-
jděte si na toto vystoupení, které je pro kaž-
dého. Vezměte celou rodinu a nechte se in-
spirovat línou babičkou! Čas divadel je tady!

Lenka Červená, třídní učitelka 4. B
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice

Srdečně vás zveme na EduCoffee

Rozvoj nadání v počátcích 
školní docházky

12. listopadu 2019, 17.00–19.00

Karel Tomek, Anna Dubská

Všechny děti mají potenciál, který můžeme buď
rozvíjet, nechat ležet „ladem“ nebo dokonce brzdit.

Tomu všemu se budeme věnovat
na workshopu, ve kterém bude prostor i
pro vaše otázky a výměnu zkušeností.

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, L.Coňka 40/3

EduCoffee je určeno pro učitele a
všechny zájemce o vzdělávání. 

Účast je zdarma, nutná registrace na
www.mappraha12.cz..

Jaké příležitosti mají rodiče a učitelé
pro rozvoj různých typů nadání? 
Jak rozvíjet představivost vašich dětí a
žáků? 
Jak podporovat jejich tvořivost a pracovat
s proaktivitou?

internetu. Stačí dodržovat pár zásad. 
Není to jednoduché?
Desatero bezpečného internetu:
1 Nedávej nikomu adresu ani telefon. 
Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na 
druhé straně.
2 Neposílej nikomu, koho neznáš, svou 
fotografii a už vůbec ne intimní. Svou 
intimní fotku neposílej ani kamarádovi 
nebo kamarádce − nikdy nevíš, co s ní 
může někdy udělat.
3 Udržuj hesla (k e-mailu i jiná) v tajnos-
ti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
4 Nikdy neodpovídej na neslušné, hru-
bé nebo vulgární maily a vzkazy. Igno-
ruj je.
5  Nedomlouvej si schůzku přes inter-
net, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
6  Pokud narazíš na obrázek, video 
nebo e-mail, který tě šokuje, opusť 
webovou stránku.
7  Svěř se dospělému, pokud tě stránky 
nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, 
nebo tě dokonce vyděsí.
8 Nedej šanci virům. Neotevírej přílohu 
zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9 Nevěř každé informaci, kterou na in-
ternetu získáš.
10 Když se s někým nechceš bavit, ne-
bav se.

Připravila Jindra Němečková, 2.A

ADAPTAČNÍ POBYT  
MONTESSORI TŘÍD

Děti z Montessori tříd vyrazily na 
konci září na adaptační pobyt, aby se 
lépe poznaly se spolužáky, kteří na-
stoupili úplně nově nebo přešli z jed-
né třídy do druhé. Během pobytu si 
děti mohly vyzkoušet mnoho zábav-
ných a zajímavých aktivit.

„Už první den jsme věděli, že nás 
to tam bude bavit, ale to jsme ješ-
tě nevěděli, co nás tam čeká. Je tam 
velice zajímavý program, např.: vol-
ný pád, paintball (velice doporuču-
jeme), airsoft, jízda na koni, lezecká 
stěna, lanový park a rafty. Jsou tam 
také diskotéky a dobře tam vaří. Ve-
lice doporučujeme jak jednotliv-
ci, tak rodině nebo skupině. Můžete 
spát ve srubu anebo v hlavní budo-
vě. Je tam taky bar a v něm je dob-
rý personál. Prodávají tam i pohledy 
a různé suvenýry. Stránky jsou www.
brezova.istan.cz.“ Nicolas L., Jakub Š., 
Jindřich V.

„Resort Březová je středisko, kam 
můžete jezdit se třídou, ale také 
s rodinou. Můžete si tam vyzkoušet 
např.: jízdu na koni, lezeckou stěnu, 
nízká lana, vysoká lana (červený a ze-
lený okruh), paintball, airsoft, free-
fall, rafty a další. Jsou tam i atrakce 
pro menší děti, třeba bongo a laná-
ček. Můžete bydlet ve srubu, malých 
chatkách nebo hlavní budově. Pokud 
chcete, můžete mít i noční hry. Je 
tam bufet, kde si koupíte občerstvení 
nebo suvenýry na památku. Zažijete 
legraci a odpočinete si od velkoměs-
ta.“ Karolína P., Veronika D.

Připravila P. Povondrová,  
třídní učitelka
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LÉČIVÉ MAĎARSKO

Jako každým rokem − již podesáté 
− odjíždíme na léčebný pobyt do ma-
ďarského Hévízu.

Pobyt máme za příznivou cenu 
a společnost našich seniorů je pro 
každé dobrodružství. Městečko nabí-
zí spoustu vyžití a zdejšího jezírko je 
hojně vyhledávané, jedinečné, s dob-
rými výsledky léčby v evropském 
i světovém srovnání. Ze 120 termál-
ních pramenů nacházejících se v Ma-
ďarsku vybíráme jen to nejlepší.

Po roční pauze jsme se vrátili na 
místa našim seniorům známá, a tedy 
milá, poskytující klid, kde se dá pose-
dět na vínku nebo zmrzlince, odpočí-
vat i něco koupit. 

Pro cestu tam i zpět využíváme 
nočního přejezdu, nástup na léčeb-
ný pobyt začíná hned ráno. Tentokrát 
jsme si již první ráno prohlédli hrad 
Schimek, vzdálený 30 km od Hévízu, 
senioři zvládli i strmý asi 15minuto-
vý výstup na místo a krásné dopoled-
ní sluníčko bylo nejlepším přivítáním 
na rekreaci.

Dobrý kolektiv, příjemný hotel 
s maďarskými pochutinami a teplým 
počasím utváří tu nejlepší atmosféru, 
a tak není divu, že vždy již v jarních 
měsících je pobyt naplněn přihláše-
nými zájemci. A proto se také nemů-

žeme rozhodnout, zda zamířit třeba 
do jiných destinací a vyzkoušet ter-
mály jinde.

Zpáteční cesta z Hévízu pak na-
bídla tři zastávky, a to tak, abychom 
dorazili do Prahy v ranních hodinách, 
kdy již jezdí autobusy a metro. Ten-
to způsob cestování nám prodlužuje 
pobyt o dva dny. Jsme rádi, že i pan 
řidič tuto možnost přijímá.

Děkujeme celému výjimečnému 
kolektivu a bude nám potěšením, 
když naši maďarskou nabídku ani 
příště nepřehlédnete. (Přihláška platí 
jen se zálohou; při odhlášení 30 dnů 
před odjezdem záloha propadá ve 
prospěch dopravy, případný náhrad-
ník však umožní vrácení zálohy.)

Foto: Štěpán Sedlák

ŠUMAVA NÁDHERNÁ

Šumava a Lipno, to je pro naše se-
niory již pojem, a tak pobyt v rodin-
ném hotelu na Sluneční louce stále 
láká. Rána byla tentokrát studená, ale 
odpoledne mile příjemná, a tak jsme 
po dohodě s rekreanty program při-
způsobili počasí.

Cestou na Šumavu jsme navštívili 
zrekonstruovaný zámek Měšice u Tá-
bora. Pan majitel PhDr. Jan Berwid-
-Buquoy nás nadšeně seznamoval 
s historií tohoto pro něj tak milého 
rodinného sídla. Prohlídka byla za-
jímavá nezvyklým a zábavným prů-
vodcovstvím pana majitele, který ze 
svého vlastního pohledu vyprávěl 
o běhu dějin, rozdělení českosloven-
ského státu, o svých studentských 
letech v Oxfordu, o setkání s Konra-
dem Adenauerem, který po válce ja-
ko kancléř obnovil Německo. Tomu-
to významnému politikovi je věnova-
ná celá místnost s dokumenty, por-
tréty a historickými fotografiemi. Na 
barokním zámku v Měšicích se tak 
můžete seznámit s unikátními doku-
menty Českého institutu mezinárod-
ního setkání. Je zde i poděkování pa-
nu Paulu B. Winkovi za jeho angažo-

vanost v posilování přátelství v čes-
ko-německých vztazích a poděkování 
za exponáty ze soukromé sbírky Jana 
Berwida-Buquoye. Dověděli jsme se 
mnoho a před některými informace-
mi klobouk dolů, co bylo řečeno a co 
se neslučuje s tím, co je běžně publi-
kováno. Zajeďte a posuďte.

Oběd předem objednaný v Čes-
kých Budějovicích na hlavní třídě nás 
nezklamal, zákazníka si tu považu-
jí. Zopakovali jsme návštěvu kláštera 
ve Vyšším Brodě, o prohlídku byl totiž 
velký zájem. Jiný, velmi znalý průvod-
ce nám objasňoval zase jiné souvis-
losti tohoto místa. Nadchl nás i tím, 
že preludoval svou oblíbenou sklad-
bu na původních varhanech.

Při pobytu jsme užili dvouhodi-
novou cestu lodí za pěknou cenu 
z Lipna do Plané nad Vltavou. Poví-
dali jsme, degustovali a bylo to fajn, 
i když venku začínalo pršet; za sklem 
nám bylo báječně.

Zajeli jsme do Rakouska na výsta-
vu perníků s prodejem a ochutnáv-
kou. Viděli jsme, jaké všechny druhy 
vyrábějí, slyšeli, co za rok spotřebu-
jí, zhlédli film o jakosti a automatické 
výrobě. Také si každý mohl perníček 
ve tvaru srdce ozdobit a po ochut-
návce vzít s sebou domů. Bylo až ne-
uvěřitelné, jaký naši senioři ukázali 
talent. Po posezení v místní cukrárně 
jsme si na náměstí městečka prohlíd-
li kostel a odjížděli spokojeně domů. 
Pozorovali jsme obě krajiny, na stra-
ně naší a rakouské, a potěšilo nás, že 
jsme již neviděli rozdíly jako před ro-
kem 1989.

Uskutečnili jsme také společnou 
cestu na šumavskou vyhlídku v ko-
runách stromů. Při krásné viditelnos-
ti byla cesta lanovkou na věž příjem-
ným potěšením.

Na předposlední den byla objed-
naná kapela JZD − Jan, Zuzana, Duo. 
Celkem čtyři hodiny hudby k tan-
ci a zpěvu vytvořily výjimečný večer 
a zážitek.

Závěr pobytu vylepšila finanční 
podpora od p. ing. Nováčkové, kte-
rá odjížděla na sraz spolužáků po 
50 letech, a p. Kavkové, které nebylo 

dobře, a proto odjela; obě zanecha-
ly částku za dva dny pobytu ve pro-
spěch klubu. Zmiňuji se o tom pro-
to, že hotel bez ohlášení zvýšil ce-
nu o 120 korun na osobu a za hudbu 
o 500 korun, a tak jsme byli v mínusu; 
výbor to zvážil a ponechané peníze 
dal ve prospěch všech rekreantů. Dě-
kujeme jménem seniorek, je to důkaz 
a jsme si již leta toho vědomi, že naši 
kluboví senioři mají srdce na pravém 
místě, a my si toho moc vážíme.

Na závěr pobytu doplňujeme vždy 
cestu k domovu opět zastávkou s his-
torií. Tentokrát jsme zamířili do krásné-
ho zámku Jindřichův Hradec, kde jsme 
již byli netrpělivě očekáváni. Vynikající, 
s láskou vyprávějící průvodkyně nám 
připravila super zážitek. Písemné po-
děkování bylo na místě. Pak stačilo pár 
kroků do zámecké restaurace, kde pro 
nás mimořádně otevřeli a uvařili na 
objednávku odlehčenou svíčkovou. Po 
procházce starým městem jsme již za-
mířili autobusem k domovu.

Věřím, že se všem pobyt líbil, ne-
boť soukromý hotel nabídl nejvyšší 
kvalitu jídla, příjemnou obsluhu a spl-
nění takřka nemožného. Zvýšení ceny 
bereme jako administrativní chybičku 
a nedělali jsme problém. Pokud bude 
zájem, dojednáme Šumavu i na příští 
rok, přihlášky již v březnu. 

Foto: Marta Mašková a Alena Černá

Za Klub Senior Zdena Prchlíková

Klub Senior
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PLÁNOVANÝ TERMÍN  
PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ:

25. 11. 2019
Jednání probíhá v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 1 

(vedle pošty) od 18.00 hodin. Změna termínu vyhrazena – sledujte úřed-
ní desku na www.praha-libus.cz.

Vážení občané, v letošním roce 
vám vánoční dárek v podobě ka-
lendáře městské části dáváme 
již s listopadovým číslem časo-
pisu U nás.

Jako každý rok se můžete těšit na 
výtvarné práce dětí z mateřských 
a základních škol z Libuše a Písnice. 
Letošní téma kalendáře je Chodíme 
do přírody. Děti nakreslily své výle-
ty do přírody, ať už v podobě hraní si 
v parku či na louce, lyžování, sjíždění 

Dárek pro vás – kalendář 
městské části Praha-Libuš 
na rok 2020

Chcete se stát součástí týmu moderního profesionálního sportovního zaří-
zení, které poskytuje špičkové služby v oblasti sportovní lukostřelby a dal-
ších sportovních aktivit?

Baví Vás komunikovat s lidmi? Máte chuť vítat s úsměvem hosty, kteří k nám 
přicházejí trénovat nebo jen tak si zastřílet? Nevadí Vám uvařit kávu našim 
hostům? Zvládnete vyřídit základní práce na počítači?

Pokud ano – zavolejte nebo napište na níže uvedené číslo nebo e-mail.

Ale nemusíte se bát, vše potřebné Vám vysvětlíme a rádi naučíme!

Obsluha recepce sportovního zařízení
Náplň práce:
komplexně zajišťuje veškeré úkoly, související s recepcí
evidence všech příchozích na tréninky, kurzy, lekce
vyřizování objednávek a rezervací 
příprava a prodej občerstvení 

Požadujeme:
příjemné, slušné, vstřícné a reprezentativní vystupování
komunikativní znalost Aj (schopnost vyřídit základní mailovou komunikaci)
samostatnost, svědomitost, spolehlivost, dochvilnost, flexibilita
smysl pro pořádek
uživatelskou znalost PC (MS Office, internet, e-mail)

Nabízíme:
moderní příjemné prostředí s výbornou dopravní dostupností v Praze-Libuši
týdenní fond pracovní doby na základě vzájemné domluvy a podle Vašich 
možností
práce v odpoledních a večerních hodinách
stabilní plat, závisející na odpracované době
možnost zapojit se do aktivit našeho sportovního klubu, včetně plnohod-
notného členství a možnosti trénování a závodění

Informace o pozici:
Společnost: Lukostřelecký klub CERE / Archery Park 
Adresa: Sportovní areál Skalská, Skalská 1058/5, Praha 4 − Libuš
Typ pracovního poměru: dlouhodobá brigáda 
Typ smluvního vztahu:  dohoda o provedení práce 

Kontakt:
Mgr. Tereza Zahálková, manažer klubu
e-mail: zahalkova@lkcere.cz
tel: (+420) 603 456 978

výměnná inzerce

Jak využít školní zahradu pro 
výuku? Jak rozvíjet nadané dí-
tě v počátcích školní docházky? 
Jak jej vychovávat k psychické 
odolnosti?

Tyto a další nabídky pestrých té-
mat edukačních setkání jsou připra-
veny pro aktivní zájemce o oblast 
vzdělávání v rámci projektu Místní 
akční plán v oblasti školství, který se 
ve své druhé etapě rozběhl v České 
republice na konci uplynulého roku 
a v našem správním obvodu školství 
v první půli roku 2019.

Na první listopadové EduCoffee 
s názvem Jak využít školní zahradu 
pro výuku přijměte pozvání na čtvr-
tek 7. 11. od 14 do 16 hodin do prostor 
školní zahrady MŠ a ZŠ Na Beránku. 
Zde představí paní Jana Neumajero-
vá ukázky využití přírodní zahrady při 
výuce 1.−9. třídy v Montessori progra-
mu a její konkrétní propojení s vý-
ukou odborných předmětů v projektu 
Zelená střecha.

Druhé listopadové úterý, 12. 11., se 
uskuteční EduCoffee v Základní ško-
le s rozšířenou výukou jazyků v Pís-
nici na téma Rozvoj nadání v počát-
cích školní docházky od 17 do 19 ho-
din. Přednášející pan Karel Tomek 

a paní Anna Dubská nabídnou pohled 
na skrytý potenciál každého dítěte ve 
smyslu: jaké příležitosti mají rodiče 
i pedagogové pro rozvoj nejrůzněj-
ších typů nadání dítěte a jak rozvíjet 
jeho představivost a tvořivost.

V pondělí 18. 11. od 16 do 18 hodin 
v MŠ Pohádka v Imrychově 937/15 na 
posledním listopadovém EduCoffee 
přiblíží doktorka psychologie paní Si-
mona Hoskovcová všem účastníkům 
principy vývoje psychické odolnosti, 
ukáže hry na její posilování a před-
staví i základní relaxační techniky pro 
děti.

Na výše uvedená setkání je nutná 
registrace na: www.mappraha12.cz, 
účast je bezplatná.

Srdečně zveme! 
Ing. Lenka Koudelková,  

místostarostka pro oblast vzdělávání, 
školství, sociální a tělovýchovy  

MČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Místní akční plán  
ve vzdělávání pokračuje

řeky, rybaření, stanování, nebo výle-
tů na hrad či do lesa. Děkujeme všem 
dětem, které se zapojily do výtvarné 
soutěže.

Bc. Petr Borský

http://www.mappraha12.cz
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Tělocvičná jednota Sokol 
Libuš, Libušská 294/129, 

Praha 4 – Libuš

100 LET 
SOKOLA
V LIBUŠI

Připomeňte si s námi  
v naší libušské sokolovně

 100. výročí založení Sokola 
Libuš.

čtvrtek  
28. 11. 2019  

od 16:30 
hodin

Vystoupení pěveckého  
Komorního sboru Libuše

Vystoupení s ukázkou  
sletové skladby

Projekce dokumentárního 
filmu Setkání s Libuší (2019),  

režie Taťána Marková,  
63minutový dokument 

z produkce Film & Sociologie 
a České televize umožní 
setkání s rozmanitými 

podobami mytické soudkyně, 
věštkyně a vládkyně, jejíž 

jméno nese i ženský pěvecký 
sbor z Prahy-Libuše, s nímž 
se natáčelo přímo v libušské 
sokolovně. Postava kněžny 

Libuše je se Sokolem 
neoddělitelně spjata, objevila 
se na řadě sokolských obrazů 
i oponách sokolských divadel. 

Kněžna Libuše je ideálem 
ženy milující i bojovné, 
národním symbolem 

i inspirátorkou barvitých 
fantazií. Zajímají se o ni 

divadelníci, literáti, feministky, 
ezoterici i cosplayeři. Jinak ji 
vidí různé generace dnešních 

Čechů a jinak cizinci.

Výstavka ze života Sokola 
Libuš a videoprojekce minulé 

i současné
Srdečně zve výbor 

a cvičitelský sbor T. J. Sokol 
Libuš

Informace na www.sokollibus.
cz, e-mail: sokollibus@volny.

cz, tel.: 261 912 456 (8−12 hod.)

Letopočet 2019 je pro libušskou 
sokolskou jednotu rokem vý-
znamných výročí: 100 let od za-
ložení jednoty, 90 let od posta-
vení sokolovny a 30 let od obno-
vy činnosti po sametové revoluci.

Vznik Sokola se datuje r. 1862, jeho 
zakladateli byli Jindřich Fügner a Mi-
roslav Tyrš. Název Sokol dostal spo-
lek později. Program cvičební činnos-
ti byl na svou dobu pokrokový a při-
tahoval další a další zájemce. Spolek 
se rychle rozrůstal a šířil z Prahy do 
dalších míst. Toto počáteční období 
vyvrcholilo založením ústředního or-
gánu Česká obec sokolská v r. 1889.

Během 1. světové války byla čin-
nost spolku oslabena, a dokonce v r. 
1915 zakázána, ale i přes úřední zákaz 
pokračovala. Díky tomu mohli sokolo-
vé hned po 28. říjnu 1918 vytvořit Ná-
rodní stráž k pořádkové službě nově 
vzniklého státu.

Mezi sokolské jednoty České ob-
ce sokolské vznikající po převratu se 

libušská jednota zařadila mezi první-
mi v roce 1919, ale ještě s příslušností 
k obci Kunratice. V té době Libuš ne-
byla samostatnou obcí, byla do r. 1930 
částí Kunratic. Sokolská jednota Libuš 
vznikla dříve než obec. V meziváleč-
ném období naše jednota prosperova-
la, ale zpočátku byl její provoz omezen 
nutností pronajímat si sál v místních 
restauracích. Proto se členstvo dohod-
lo v r. 1929 na stavbě vlastní budovy. 
Vyžádalo si u významného architekta 
Krásného projekt a pustilo se do prá-
ce. Půjčku na financování nákladů jis-
tili někteří členové svým majetkem, ji-
ní svými příspěvky a vykonáváním sta-
vebních prací. Během roku byla stavba 
ukončena a jednota mohla vydělávat 
na splácení půjčky provozem biogra-
fu, tanečními zábavami, divadelními 
představeními apod. Rozkvět sokol-
ské cvičební i kulturní činnosti omezi-
la v r. 1939 německá okupace a v r. 1941 
byl Sokol německými úřady zastaven. 
Opuštěné sokolovny pak sloužily oku-
pantům většinou jako sklady.

Po válce činnost Sokola opět po-
kračovala, ale jen do převzetí moci 
komunisty v r. 1948. Vnucením sjed-
nocené tělovýchovy sokolovna mě-
nila svou funkci, stala se sýpkou jed-
notného zemědělského družstva, ko-
naly se v ní veřejné schůze místní-
ho národního výboru, taneční zába-
vy a sloužila Osvětové besedě. V 80. 
letech se několik občanů (dřívějších 
Sokolů) ujalo správy budovy, oživilo 
cvičení a pomocí státní dotace zmo-
dernizovalo technické vybavení, pro-
vedlo přístavbu a oplocení. Budova 
sokolovny byla tak připravena na pří-
znivější dobu, ta nastala koncem ro-
ku 1989.

Výbor jednoty s cvičitelským sbo-
rem připravuje slavnostní připomínku 
zmíněných výročí na čtvrtek 28. listo-
padu 2019 a zve na ni nejen členy jed-
noty, ale také ostatní občany.

Eva Stodolová,  
vzdělavatelka T. J. Sokol Libuš

Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

100 let Sokola na Libuši

 Libušská sokolovna rok po výstavbě – 1930  Sokolovna v současnosti

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

Přihlásil se opět nevlídný 
měsíc listopad, a je zde tedy 
čas si o něm něco říci.

Jeho slovanský název je totiž 
výjimečně společný i řadě dal-
ších slovanských jazyků, v nichž 
se nezažila obměna latinského 
výrazu „novembris“, např. v pol-
štině, ukrajinštině i běloruštině, 
kde se používá dávný společný 
výraz listopad − měsíc padající-
ho listí.

2. 11. má svátek Tobiáš a vět-
šina z nás jistě nezapomene na 
tradici zapálenou svíčkou si na 
hřbitově či doma vzpomenout 
na všechny, kdo nás již opusti-
li… Takový plamínek je nezbytný, 
vždyť podle představ našich dáv-
ných, keltských předchůdců, žijí-
cích v této krajině před změnou 
letopočtu, se právě v této do-
bě jejich svátku Samhainu může 
prolínat svět živých a onen svět 
mrtvých, jejichž duchové nemu-
sí být jen hodní a v dobré nála-
dě. Právě ty nedobré duchy tako-
vé světlo, které nemají prý rádi, 
od nás pomůže udržet v bezpeč-
né vzdálenosti.

3. 11. má svátek Hubert a též 
se připomíná sv. Martin de Porres 
− patron sociální spravedlnos-
ti a také pomocník proti myším 
a krysám. Záslužná činnost! Tento 
dominikánský mnich se narodil r. 
1569 v peruánské Limě, kde i ze-
mřel při tyfové epidemii r. 1639. 
Byl synem Španěla a černé slu-
žebné a živil se původně jako ran-
hojič a lazebník. Sám rasově smí-
šený nenáviděl rasismus a tento 
postoj odvážně i propagoval. Žil 
zcela asketicky, velmi málo spal, 
ale vůči lidem i zvířatům proje-
voval velkou empatii. Vždyť prá-
vě on tehdy a tam zřídil útulek 
pro opuštěné psy a kočky! Bývá 
zobrazován s košíkem, ve kte-
rém jsou myši. Profesně byl velmi 
úspěšný, nechával se od něj léčit 
i sám španělský místokrál. Poda-
řilo se mu proměnit část kláštera 
ve špitál a v nemocnici proměnil 
i dům své sestry Jany. Nevím, zda 
ji tento čin naplnil radostí, ale byl 
jistě velmi záslužný.

4. 11. popřejeme Karlům i Kar-
lám. Naši předkové byli r. 1619 
svědky korunovace „zimní-
ho“ krále Fridricha Falckého. V r. 
2004 rozhodl Senát ČR o zrušení 
branné povinnosti. 7. 11. má svá-
tek Saskie, 10. 11. Evžen a též je 
Mezinárodní den mládeže i vědy 
pro mír a rozvoj. 11. 11. může přijet 
sv. Martin na bílém koni. Osob-
ně doufám, že ho zatím ponechá 
někde v pohraničí… 12. 11. se koná 

od 18 hod v budově MÚ Kunrati-
ce veřejná beseda o místní his-
torii, na níž jsou všichni srdečně 
zváni, a v r. 1989 populární papež 
Jan Pavel II. konečně prohlásil za 
svatou, do té doby jen blahosla-
venou, naši princeznu a světici 
Anežku Přemyslovnu Českou (cca 
1211−1282). 13. 11. má svátek Tibor 
a jsou i oslavy právě zmíněného 
svatořečení Anežky České. Též je 
Mezinárodní den nevidomých. 14. 
11. 1944 v Praze vznikly s Něm-
ci kolaborující jednotky ruských 
zajatců (ROA) gen. Andreje Vla-
sova. 15. 11. 1939 se v Praze konal 
pohřeb Němci zastřeleného stu-
denta Jana Opletala. Ti pak za-
střelili i dalších devět studentů 
a zakázali činnost českých vyso-
kých škol.

16. 11. má svátek Otomar (Ot-
mar). Svatý Otomar ze St. Gallen, 
pomocník nemocných dětí, všech 
pomlouvaných i těhotných žen. 
Původem Germán, byl dvořanem 
a pak farářem ve vsi Graubünden. 
Narodil se r. 709 a jeho přízniv-
cem byl sám vladař Karel Mar-
tel (fce. 717−741), který ho i po-
věřil misií do St. Gallen, kde měl 
vést skupinu mnichů, kteří se 
tam usadili u hrobu sv. Havla 
(St. Gallen). Vybudoval zde kláš-
ter, ale dostal se do sporu o po-
zemky s mocným hrabětem Vari-
nem z Thürgau a rozhodl se před-
nést tento spor panujícímu krá-
li Pipinovi. Cesta byla prozrazena 
a on hraběcím oddílem přepaden 
a zajat. Hrabě zinscenoval soud-
ní parodii ve městě Kostnici (sic!), 
kde falešný svědek, mnich Lam-
bert, křivě svědčil o jeho prosto-
pášném životě, což později od-
volal. Přesto byl Otomar uvězněn 
na ostrově Werd u Steinu, kde r. 
759 i zemřel.

17. 11. máme státní svátek Me-
zinárodní den studentstva a bo-
je za svobodu a demokracii. Byl 
vyhlášen v Londýně r. 1941 na pa-
mátku zmíněných událostí v Pra-
ze 15. 11. 1939. 18. 11. můžeme přát 
Romanám a 19. 11. Alžbětám, je 
i Mezinárodní den mužů, toalet 
a prevence proti zneužívání dětí. 
22. 11., na Cecilii, začíná i zname-
ní Střelce. 25. 11. je zde Kateřina, 
27. 11. slaví Xenie, také nyní dost 
rozšířené Oxany a je i výročí ge-
nerální stávky v r. 1989. 30. 11. má 
svátek Ondřej a r. 1939 s napětím 
sledovali naši otcové útok vojsk 
SSSR na Finsko (počátek tzv. Zim-
ní války).

Všem zmíněným i nezmíně-
ným patří naše srdečné: Všech-
no nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Listopad 2019

• návrhy, řešení, opravy a revize 
• led osvětlení 
• zabezpečovací zařízení – systémy 
• televizní rozvody 
• datové rozvody – wifi 
• domácí telefony a videotelefony 
• kamerové systémy tel.: 704 777 081

ELEKTRIKÁŘ
J A N E Č E K

KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE 
PRO VÁŠ DOMOV

kjanecek@seznam.cz, K Šeberáku 134/3, Praha – Kunratice

inzerce

V KUNRATICÍCH TO JDE, A NA LIBUŠI NE?

Často se setkávám se srovnáváním 

Kunratic a Libuše. Je to logické, máme zhru-

ba stejný počet obyvatel, sousedíme spolu 

a některé problémy máme společné (např. 

tranzitní dopravu). V Kunraticích otevřeli 

v září nádherný fitpark, tedy venkovní spor-

toviště (viz fotografie). Takřka totožný jsme 

chtěli postavit na jaře i my v Libuši v parku 

U jezírka. Krátce po zahájení stavby se proti 

umístění fitparku a dopadové ploše z polyu-

retanu postavila část místních občanů a na-

še opozice. Opakovaně atakovali stavební 

úřad v Modřanech, který změnil své původ-

ní kladné stanovisko a donutil naši radnici 

stavbu přerušit. Pro místní obyvatele, kte-

ří mají obavy z vyššího počtu návštěvníků 

v parku a s tím spojených negativních do-

padů – nepořádku, hluku a dalších –, mám 

pochopení. Podobných hřišť je však po ce-

lé Praze zhruba šedesát a žádné stížnos-

ti nejsou, jak mi potvrdily desítky staros-

tů, jichž jsem se dotazoval. Co mi ale uni-

ká, jsou motivy opozice. Na základě změny 

názoru stavebního úřadu v Modřanech mu-

sela naše radnice zajistit pět razítek, aby-

chom mohli postavit stejně krásné sporto-

viště jako v Kunraticích: 1. závazné stanovis-

ko odboru územního rozvoje MHMP, 2. zá-

vazné stanovisko odboru ochrany prostředí 

MHMP, 3. vyjádření k dokumentaci od Hygi-

enické stanice HMP, 4. stanovisko silničního 

správního úřadu ÚMČ v Modřanech, 5. zá-

vazné stanovisko odboru životního prostře-

dí MČ Praha 12. Byrokracie, byrokracie, byro-

kracie. Sousedi v Kunraticích nemuseli mít 

povolení ani jedno. Všech pět povolení jsme 

již zajistili. Měli jsme pravdu, umístit fitpark 

do lokality je možné a v souladu s využitím 

parku. Jenom tato obstrukce od opozice 

připravila naše občany o letní sezónu, kdy 

už by si mohli jít na hřiště zacvičit. Bylo to 

úplně zbytečně. Ale tak už to chodí, někdo 

chce tvořit, jiný bořit. Dávám přednost to-

mu prvnímu. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Foto: Jiří Koubek

NIC NEUDĚLAL, OBVIŇUJE DRUHÉ

V posledních dvou číslech obvinil zastu-

pitel Novotný mne a dlouholetou ředitel-

ku Středního odborného učiliště potravi-

nářského v Písnici z likvidace tohoto učiliš-

tě. Jeho facebookový útok na paní Valento-

vou, která škole věnovala 42 let svého pro-

fesního života, byl natolik za hranou, že se 

za něj na zastupitelstvu naší městské části 

paní Valentové omluvila i maminka pana za-

stupitele. V červnu na jednání našeho zastu-

pitelstva jsme v počtu šestnácti zastupitelů 

připravili usnesení, kterým jsme se společně 

postavili proti plánovanému sloučení písnic-

kého učiliště s obdobně zaměřenou školou 

na Černém Mostě. Pan zastupitel Novotný 

jako jediný na tomto jednání chyběl. K for-

mulaci usnesení nijak nepřispěl, neučinil ani 

nic jiného pro to, aby tyto dvě školy nebyly 

sloučeny (například mohl napsat dopis pa-

nu radnímu hlavního města Prahy). Na své 

facebookové stránky v červnu přesto na-

psal: „Zítra, 20. 6. 2019, by se mělo rozhodo-

vat o návrhu na sloučení našeho SOU potra-

vinářského Libušská s SOU Za Černým mos-

tem na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Náš nesouhlas zazní.“ Nic takového se ovšem 

nestalo, pan Novotný se na tomto zasedání 

ani neukázal. Přesto zde v časopise obviňu-

je druhé. Na zářijovém Zastupitelstvu měst-

ské části Praha-Libuš pan zastupitel předlo-
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ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti.
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce,
člen realitní komory

Mediální škola hledá
Správce budov/Technický pracovník
Náplň práce:
- Odpovědnost za technický stav budov
- Zabezpečení servisu a oprav samo-

statně či ve spolupráci s vybraným 
dodavatelem

- Komunikace s dodavateli služeb, objed-
návky služeb, kontrola odvedené práce

- Operativní odstraňování drobných zá-
vad (drobné opravy a úpravy všeho dru-
hu spojené s běžným chodem budov)

Požadavky:
- Manuální zručnost, technické znalosti
- Komunikační dovednosti
- Pozitivní přístup
- Časovou flexibilitu
- Spolehlivost

Nabízíme:
- Zázemí stabilní odborné školy
- Přátelské prostředí
- Pracovní náplň v centru Prahy
- Práce na DPČ/DPP nebo na OSVČ  

– dle dohody

Termín nástupu: ihned
Typ pracovního vztahu: Zkrácený úvazek

V případě, že Vás tato nabízená pozice 
zaujala, prosím kontaktujte paní Terezu 
Frycovou na e-mailové adrese:  
t.frycova@vosp.cz nebo tel.: 224 930 851.
Adresa: Vyšší odborná škola publicistiky, 
Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1 – No-
vé Město.

žil návrh usnesení, kterým by se naše za-

stupitelstvo pokusilo tomuto sloučení ješ-

tě zabránit. Po bezmála hodinové debatě 

bylo přijato usnesení, ve kterém se v bo-

dě 4 pan zastupitel vyzývá, aby také udělal 

něco konkrétního on:

„Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:

1. bere na vědomí, že Zastupitelstvo hlav-

ního města Prahy na svém jednání dne 21. 

6. 2019 rozhodlo i přes nesouhlas Zastupi-

telstva městské části Praha-Libuš o slou-

čení SOU potravinářského v Písnici se SOU 

gastronomie a podnikání na Praze 14,

2. bere na vědomí, že starosta MČ Praha-

-Libuš Jiří Koubek na jednání Zastupitel-

stva hlavního města Prahy přednesl ne-

souhlasné usnesení Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš s tímto sloučením a v disku-

zi vystoupil proti tomuto sloučení, ale ke 

sloučení zmíněných dvou škol s účinností 

od 1. 7. 2019 přesto došlo,

3. bere na vědomí, že starosta MČ Pra-

ha-Libuš a současně zastupitel HMP hla-

soval proti sloučení těchto dvou škol 

v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš,

4. vyzývá zastupitele MČ Praha-Libuš Pet-

ra Novotného, aby na zasedání Zastupitel-

stva hlavního města Prahy vystoupil s ná-

vrhem na revokaci usnesení č. 8/112 ze dne 

21. 6. 2019 o sloučení SOU potravinářského 

v Písnici se SOU gastronomie a podnikání 

na Praze 14,

5. vyzývá zastupitelku MČ Praha-Libuš MU-

Dr. Věru Adámkovou, CSc., aby využila své-

ho přednostního právo poslankyně Parla-

mentu ČR a vystoupila na zasedání Zastu-

pitelstva hlavního města Prahy proti slou-

čení SOU potravinářského v Písnici s SOU 

gastronomie a podnikání na Praze 14.“

Asi nikoho nepřekvapí, že pan zastupi-

tel Novotný pro toto výsledné usnesení 

nakonec nehlasoval a nepodpořil ho. Je-

nom slova, žádné činy. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PÍSNICI 
– POZDĚ A PŘESTO BEZ ŘÁDNÉ DISKUZE, 
PODKLADŮ A VIZE

Na zářijovém zasedání zastupitelstva 

předložil starosta s podporou radních 

svou představu o dostavbě základní ško-

ly ZŠ L. Coňka Praha-Písnice. Dostavba má 

za cíl rozšířit školu na dvě paralelní třídy 

v každém ročníku 1. stupně a výstavbu tě-

locvičny, aby písnické děti nemusely cho-

dit na tělocvik až do Klubu Junior. Chtělo 

by se křičet hurááá! Konečně jsme se po 3 

letech od doby, kdy na přípravu rozšíření 

školy přišly peníze z Magistrátu hl. města 

Prahy, dočkali! Bohužel přes prvotní eufo-

rii se do hlav opozičních zastupitelů zača-

ly vkrádat pochyby a vyvstala řada otázek. 

Jedná se o stavbu, která bude ovlivňovat 

kvalitu života písnických obyvatel na dlou-

há desetiletí dopředu. Proběhlo řádné pro-

jednání se všemi zainteresovanými strana-

mi (obyvateli, učiteli, školskými experty)? 

Bude rozšíření kapacity prvního stupně 

dostatečné vzhledem k současnému de-

mografickému vývoji na Libuši a v Písnici? 

Zohledňuje zadání budoucí potřebu školy 

s ohledem na strategii školství v ČR (men-

ší počty žáků ve třídách, výuka moderních 

technologií, projektová výuka)? Nebude-

me potřebovat vzhledem k předpokládané 

masivní výstavbě v souladu s novým Met-

ropolitním plánem v oblasti Libuše a Pís-

nice i druhý stupeň ZŠ? Již nyní přeci byla 

změněna spádová oblast ZŠ Písnice a řada 

dětí ze staré Písnice musí docházet niko-

liv do nejbližší základní školy vzdálené cca 

500 metrů, ale do ZŠ Meteo vzdálené ví-

ce než 2 kilometry. Pan starosta Mgr. Kou-

bek navíc lobbuje u Magistrátu za výstavbu 

stovek bytů společností Pelti v Písnici nad 

rámec návrhu v Metropolitním plánu. Zá-

roveň žádá ředitel ZŠ Meteorologická, kam 

směřuje většina dětí z Písnice na 2. stupeň, 

prostřednictvím dlouhodobé radní zodpo-

vědné za školství, paní Ing. Koudelkové, 

o navýšení kapacity 9. třídy na v dnešní do-

bě nevídaných 34 dětí! Většina těchto otá-

zek a mnoho dalších během jednání zastu-

pitelstva zaznělo. Bohužel se žádná z nich 

nesetkala s pochopením zastupitelů usku-

pení TOP 09 vedených panem starostou. 

Jedním z hlavních argumentů pana staros-

ty a jeho radních bylo, že již není čas dělat 

změny (což je velmi překvapivé po mnoha 

letech pasivity) a že není možné rozsáh-

lejší rozšíření školy vzhledem k omezení 

velikostí pozemku. Zdá se, že pan starosta 

a jeho radní se v okolí školy příliš nevysky-

tují. Na první pohled každého kolemjdou-

cího zarazí velikost nevyužitých pozemků 

kolem školy. Samozřejmě by bylo potřeba 

začít jednat s majiteli přilehlých pozemků, 

zapojit do věci i Magistrát a pokusit se na-

lézt řešení, které by uspokojilo soukromé 

majitele i potřeby naší městské části (např. 

směna, odprodej). Tento návrh byl pa-

nem starostou odmítnut hned v počátku 

s odkazem na jednání s majiteli pozemků 

v úplně jiné záležitosti. Věřím, že zastupi-

telé budou společně usilovat o to, aby od-

povědi na výše uvedené otázky vstoupily 

do konečné podoby projektu. Je zarážející, 

že se takto velká investice chystá bez re-

levantních podkladů a bez zjištění potřeb 

obyvatel naší městské části. Nejistota pís-

nických rodičů, zda se kvůli nedostatečné 

kapacitě školy nebude i po rozšíření ško-

ly muset nadále redukovat spádová oblast 

a kam jejich dítko nastoupí po páté třídě, 

bude tedy trvat i nadále.

Mgr. Radek Horák, MBA, člen Finančního 

výboru Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, 

cestakezmene@email.cz

VYBÍRÁME ZE ŠPATNÝCH ŘEŠENÍ

Dopravní situace v lokalitě K Lukám se 

v posledních letech stala velmi zoufalou. 

Situaci dobře v předminulém čísle popsa-

la zastupitelka a místní občanka MUDr. Vě-

ra Adámková. Řešení ovšem není jedno-

duché. Městská část si nechala vyhotovit 

návrh dopravního opatření, které by moh-

lo přinést částečné zklidnění průjezdnosti 

aut v lokalitě. Má ovšem jeden háček. Jaké-

koliv zjednosměrnění kterékoli ulice bude 

platit pro každého, ať už je místní, či pře-

spolní. Z mého pohledu navržené řešení 

pomůže obyvatelům v rodinných domcích 

v ulicích Na Musilech či K Lukám, ale zá-

sadně omezí přístup k panelovým domům 

v ulici K Lukám ze směru od Písnice či od 

Modřan. A to se mnohým místním rozhod-

ně nebude líbit. Navíc se obávám nárůstu 

dopravy kolem Mateřské školky K Lukám. 

Zkrátka – žádný návrh nebude vyhovovat 

všem, vybírat budeme ze špatných řeše-

ní. Jakoukoliv dopravní značkou auta totiž 

nezmizí, dopravními opatřeními je může-

me donutit jezdit jinudy. Návrh jsme vrá-

tili s drobnými připomínkami dopravnímu 

inženýrovi k dopracování a po odevzdání 

finální verze s ním seznámíme místní ob-

čany. Současně Rada městské části zada-

la projekt na vyhotovení pevných staveb-

ních prahů, které nahradí dnes již zcela 

nefunkční promáčklé „poklice“. Pevné sta-

vební retardéry mají nejen vyšší životnost, 

ale jsou-li dobře zvolené, dokáží účinně ři-

diče zpomalit.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

REAKCE NA ČLÁNEK PANA 
MÍSTOSTAROSTY LOUKOTY „TROCHA 
POPULISMU NIKOHO NEZABIJE“

Se zájmem jsem si přečetla článek pana 

místostarosty v říjnovém čísle U nás. Místo 

aby reagoval a vyvrátil obavy pana Stehlí-

ka (U nás, 9/2019) ohledně lhostejného 

přístupu v oblasti realizovaných investic 

(problematický fitpark, zbourání a znovu-

vystavění historické zdi), odvedl pozornost 

k výši odměny, kterou pobírá. Věci se sku-

tečně mohou občanům jevit jako výsledek 

lhostejnosti, a to jak k názoru občanů, tak 

k přípravě investičních záměrů jako tako-

vých. Možná by tomu tak nebylo, kdyby 

se na naší radnici vžila jinde obvyklá pra-

xe seznámit s většími investičními záměry 

minimálně členy zastupitelstva, pokud již 

není vůle a možnosti „protáhnout“ je dis-

kuzí veřejnou, alespoň vytvořením a zve-

řejněním nějakého střednědobého plánu 

investic. Naše městská část nemá bohužel 

žádný strategický plán, po kterém opozice 

dlouhodobě volá. Zastupitelé se dozvída-

jí pozdě, kde se co z veřejných peněz sta-

ví. O projektovou dokumentaci k přístavbě 

MŠ K Lukám jsme museli opakovaně žádat, 

podoba a umístění fitparku K Jezírku, dis-

kutované stavební práce u historické bu-

dovy Libušská č. p. 1 neprošly schválením 

zastupitelstva a takto bychom mohli po-

kračovat. Proto jsme se jako opozice sna-

žili na zářijovém jednání Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš navrhnout pravidla schvalo-

vání investičních záměrů zastupitelstvem 

tak, aby vznikl dostatečný prostor inves-

tice s rozvahou připravit a prodiskutovat 

alespoň na veřejném jednání zastupitel-

stva. Bohužel tento tisk nepodpořil nikdo 

z uskupení pana starosty, šest hlasů opo-

zičních zastupitelů na schválení nestači-

lo, a to přesto, že přijetí pravidel zastupi-

telům doporučil Finanční výbor ZMČ. Tak 

snad diskuze, kterou jsme předložením 

tisku vyvolali, aspoň trochu zarezonuje 

v hlavách našich radních a povede k vět-

ší informovanosti zastupitelů o investič-

ních záměrech a v ideálním případě i k in-

formovanosti všech našich občanů. Tako-

vý „populismus“ skutečně nikoho nezabije 

a posílí důvěru lidí v politiky, že se s nimi 

také počítá.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D, zastupitelka 

MČ Praha-Libuš (KDU-ČSL a nezávislí), 

cestakezmene@email.cz

mailto:t.frycova@vosp.cz
https://www.vosp.cz/
mailto:cestakezmene@email.cz
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Letos počátkem října zavítal 
opět mezi nás na besedu libuš-
ský rodák pan František (Frank) 
Heran, který už řadu desetiletí 
úspěšně působí za oceánem.

Jako vždy se nejen aktivně zajímal 
o místní dění, ale při besedě s pa-
mětníky v restauraci Cham sám při-
spěl řadou již pozapomenutých de-
tailů z historie Libušské čp. 1, kde trá-
vil své dětství. Tímto od něj vyřizuji 
velký pozdrav všem našim občanům!

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Pozdrav od rodáka

Gratulujeme
paní MILOSLAVĚ 
RUBÁŠOVÉ
k dožití devadesátky v plné síle 
a zdravé mysli.
Za všechny ty roky – celých dvacet 
let docházení mezi nás, do Klubu 
Senior, se účastní všech akcí a výle-
tů, kde kolem sebe vždy vytváří jen 
pohodu. Přejeme hodně let a hod-
ně zdraví a pohody, aby ještě dlou-
ho svým životním nadhledem roz-
dávala radost kolem sebe v klubu 
i v rodině, na kterou nedá dopustit.
Velkolepou oslavou paní Míla chtě-
la zdůraznit, jak si kolektivu váží 
a jak vždy je ráda s námi.

Členky a členové Klubu Senior

Začal nový školní rok a s ním 
i další možnost seznámit žáky 
s knihami různých žánrů, kte-
ré rozvíjejí nejen jejich fanta-
zii, ale zároveň otevřou jejich 
touhu po vzdělání a objevová-
ní světa.

Tentokrát jsem se zaměřila na 
práci se začínajícími čtenáři. Vybra-
la jsem si knihy od autora Petra Ho-
ráčka. Petr Horáček je výtvarník a au-
tor velmi úspěšné série dětských knih 
(zatím jich vyšlo přes pětadvacet a na 
dalších pracuje). Jeho knihy byly pře-
loženy do mnoha jazyků. My jsme 
četli knihu Papuchalk Petr, která by-
la nominována na prestižní cenu The 
Kate Greenaway Medal.

Kniha o papuchalkovi, který ztratil 
svého kamaráda, je ideální pro prv-
ní čtení. Příběh je milý, jednoduchý, 
vtipný, svým způsobem i poučný. Vy-
práví o tom, jak Petrův nejlepší ka-
marád Pavel najednou zmizí. Petr se 
ho s pomocí kamarádské velryby sna-
ží najít. Podaří se mu to? Cesta není 
jednoduchá. Procestují toho mnoho, 
ale nakonec se setkají. A my se záro-
veň seznámíme i s tím, jak vypada-
jí jiní ptáci, kteří jsou papuchalkovi 
podobní.

Jednoduchý text je podtržen nád-
hernými ilustracemi. Ty jsou právě 
pro nečtenáře stejně důležitým zdro-
jem informací jako vlastní text a po-
máhají k lepšímu porozumění. Pod-
le obrázků mohou předpovídat, co se 
může stát, jak se dál bude příběh vy-
víjet. Mohou porovnávat své zkuše-
nosti, s tím, co prožívá papuchalk Pe-
tr. Tato kniha patří mezi ty, které mo-
hou začínající čtenáři číst buď sami, 
nebo jen s malou pomocí dospělého. 
Mým přáním je, aby naše první pře-
čtená kniha v 1. třídě inspirovala dě-
ti k tomu, aby sáhly po další a další 
knize, a tím se pomalu stávaly uvědo-
mělými čtenáři.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

První čtení  
o papuchalkovi Peterovi

Fotozpráva
V sobotu 28. září se sešli uniformova-
ní členové místní jednotky hasičské-
ho sboru Písnice, vedení p. Miroslavem 
Štanclem, s panem starostou Mgr. Ji-
řím Koubkem (TOP09) a částí zastupi-
telského sboru k položení věnce a uctě-
ní památky našich padlých z 1. světové 

války u jejich pomníku v Písnici. Vzpo-
mínkovou řeč, týkající se bojů 1. světo-
vé války, státního svátku i odkazu sv. 
Václava i plánované odpolední akce 
písnických hasičů, kteří letos oslavují 
své založení z r. 1899 (120 let) i získání 
a posvěcení svého praporu z 28. 9. 1901 

(118 let), pronesl pan starosta. Několi-
ka slovy a položením květin se připo-
jili i paní prof. MUDr. Věra Adámková, 
CSc., (ANO), a p. Jaroslav Melichar (př. 
MO ČSSD). Z debaty s přihlížejícími vy-
plynulo i několik podnětů, týkajících se 
možných úprav v okolí pomníku a při-

lehlé ulice K Vrtilce. Přihlížející byli ale 
toho názoru, že je škoda, že se této ak-
ci nevěnovala příslušná publicita, která 
by nepochybně vyústila ve větší účast 
občanů při tomto aktu.

Foto: Jaroslav Melichar
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Listopad vnímáme jako melan-
cholický − po nebi se honí šedé 
mraky, barevné listí v kalužích 
tlumí své ohnivé tóny do okrově 
hnědé palety, v zahradách ješ-
tě hýří barvami poslední růže či 
chryzantémy. Čas Dušiček, kdy 
hřbitovy tonou v záplavě květin, 
věnců, svíček.

Na hřbitovy můžeme vyrazit také 
prostřednictvím knih − a morbidní to 
určitě nebude. Vždyť každý náhrobek 
symbolizuje několik lidských osudů.

Legendami, milostnými tragédiemi, 
příběhy židovských obyvatel i zloči-
ny se nechala inspirovat Ivana Mudro-
vá v neobvyklém průvodci po šedesá-
ti místech posledního odpočinku. Taj-
nosti českých hřbitovů se mohou stát 
zajímavým tipem k výletu třeba za po-
zoruhodnými uměleckými díly. Stejné 
téma zpracoval Petr Kovařík v knihách 
Klíč k pražským hřbitovům a Klíč k čes-
kým hřbitovům − dočteme se tu napří-
klad, že starší hřbitůvek býval u Hrnčíř 
kolem kostelíka sv. Prokopa v ulici K Še-
berovu, dnes se tu už nepohřbívá, po-
slední, kdo tu našel věčný odpočinek, 
byla porodní bába Anna Roubíčková ze 
Šeberova v roce 1896. Také modřanský 
hřbitov se rozprostřel kolem kostela 
Nanebevzetí Panny Marie dokonce už 
ve 13. století. Vzpomínku zde můžete 
věnovat básníku Františku Branislavovi 
nebo herci Josefu Pehrovi. Mezi rarity 
by patřil bohnický „hřbitov bláznů“, již 
zaniklý zvířecí hřbitov ve stejné lokali-
tě či ďáblické přírodní pohřebiště, kde 
po smrti můžete splynout se stromem.

Výpravná publikace, v níž náladové 
fotografie s tematikou hřbitovů do-
plňují verše tří současných českých 
básníků, je kniha Psáno na obrazy 
hřbitovů fotografky Petry Růžičkové.

Tajemné prostředí pohřebišť se na-
bízí jako kulisa hororů a detektivních 
příběhů. Počínaje Erbenovou Svateb-
ní košili přes povídky M. R. Jamese 
(Výstraha zvědavcům), A. Bierce (Oči 
plné děsu), N. Gaimana (Kniha hřbito-
va), J. S. Le Fanu (Dům u hřbitova), M. 
Švandrlíka, A Jirotky (Hrobník a jiné 
mystické povídky), B. Ježkové (Zrca-
dlo s vílou a laněmi) po komiks P. Ru-
ssella (První kniha hřbitovní) a ještě 
zdaleka by to nebyl konec hrůzu na-
hánějícího čtení.

V poněkud veselejším duchu se 
nese knížka severočeského spisova-
tele Ladislava Mušky Vážení truchlí-
cí a ostatní hosté. Autor v úvodním 
slově připomíná, že všechny výro-
ky a citáty obsažené v tomto svazku 
jsou zcela autentické. Místo posled-
ního rozloučení se může stát příle-
žitostí pro humor a pousmání, ne-
boť hlavní aktéři se mnohdy „vznes-
li do tak vzdálené vyjadřovací roviny, 
že v ní zabloudili“: „Pracoval ve stře-
disku zamražování, kde byl vedoucím 
kolektivu brigády socialistické práce.“ 
| „Byl těžce raněn pod Duklou, kde se 
ukrýval v křoví.“ | „Ano, drazí přáte-
lé, na tomto místě klidu stojíme v po-
hnutí.“ | „Loučím se s tebou i jménem 
hospodářského zvířectva…“ | „Život ho 
odvolal v poměrně mladém věku, ne-
dávno oslavil třiaosmdesáté naroze-
niny.“ Pasáže z této knížky procítěně 
četli v pořadu Sejdeme se na Cibulce 
(2014) Ivo Šmoldas, Martina Hudečko-
vá, Iva Hüttnerová a Hanka Křížková 
a po zhlédnutí doznáte, že veselo by-
lo nejen v hledišti, ale i na jevišti, kde 
nikdo vážnou tvář neudržel.

Iva Karásková, Městská knihovna 
v Praze, pobočka Krč

Foto: archiv MKP

KNIŽNÍ LISTOPAD

Knihy hřbitovní

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
POBOČKA MODŘANY

Vazovova 3229/1

6.−29. listopadu 2019

Výstava Růženy Součkové
členky Sdružení výtvarníků ČR

Průřez tvorbou
Vernisáž se bude konat 6. 11. v 17.00.

Výstava zahrnuje realistickou portrétní tvorbu, obrazy měst a zátiší 
(tempera, olej na plátně, pastel).

Vstup zdarma.

Každou středu od 17.00 do 19.00 probíhá v Městské knihovně 
v Modřanech, Vazovova 3229/1, bezplatné doučování pro děti ze 

základních a středních škol.

Za uvedenými knihami je možné se vypravit nejen do poboček Městské knihovny 

v Praze, ale přivézt vám je může i bibliobus − v sudých týdnech staví od 13 do 14:30 h 

v ulici L. Coňka a od 15 do 18 h v ulici K Lukám.

Dne 25. září v prostorách Městské knihovny v Praze na 
Pohořelci představili známí a populární autoři Otomar 
Dvořák a Josef Pepson Snětivý svoji další knihu.

Jde o zdařile rozšířené a aktuálními informacemi doplně-
né druhé vydání jejich, v původní verzi již zcela rozebrané, 
publikace Utajené hrady a zámky I. Protože tato kniha ve své 
nové podobě přináší o mnoho více informací, lze ji doporu-
čit každému, kdo se chce více dozvědět o minulosti Kunratic, 
Hrnčíř, Šeberova, Chodova, Krče, Braníku, Komořan, Zbrasla-
vi a mnoha dalších zajímavých míst na území naší stověžaté 
matičky Prahy, a dokonce vzhledem k rozšíření a aktualizaci 
obsahu i těm, kteří vlastní její původní verzi.

Oba autoři se stále živě zajímají o Libuš i Písnici. A prozra-
dím, že mají tady v našem okolí ledasco naplánováno i do bu-
doucna… Přeji krásné počtení poutavě napsané knihy, kterou 
jsem sám „zhltnul“ velmi rychle a litoval jsem, že již končí.

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Utajené hrady a zámky
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LISTOPAD
Dopolední programy:
9:30−11:30 pouze program Kuřátka 
jdou za vrátka 10:00−12:00
Není-li uvedeno jinak, 1 lekce sto-
jí 110 Kč/rodinu (permanentka na 10 
vstupů), 130 Kč/rodinu (permanentka 
na 3 vstupy), další info na: www.rcku-
ratko.cz.
Pondělí: VÝTVARKA s Luckou N. (2−6 
let) – i s nejmenšími dětmi lze krás-
ně tvořit, doplněno o četbu z knížky.
Úterý: MONTESSORI HERNA s Klárou 
(1−4 roky).
Středa, sudé týdny − 13., 27. 11. 2019: 
KUŘÁTKA JDOU ZA VRÁTKA s Bárou 
a Janou (1−6 let). Venkovní hravě-na-
učný program s Montessori prvky pro 
děti (na téma aktuálního měsíce) – 
začátek 10:00.
Středa, liché týdny − 6., 20. 11. 2019: 
MÁMY SOBĚ s Andreou. Ženský kruh 
pro maminky a pro těhotné s tématy, 
která si samy zvolíte – porody, kojení, 
výživa, výchova, děti samozřejmě ví-
tány… 100 Kč.
Čtvrtek: MONTESSORI HERNA se 
Zuzkou (1,5−6 let)
Pátek: DĚTSKÉ HÝBÁNKY S RYTMI-
KOU s Luckou Ch. Skotačení s dětmi 
v Kuřátku s říkadly, písničkami, dětské 
muzicírování.

Program pro všechny: 
Svatomartinský lampioňák − pondělí 11. 
11. 2019, průběžný start 16:30–17:30 hod. 
před RC Kuřátko, cena 50,-/dítě, nutná 
registrace na: www.rckuratko.cz. Připra-
vili jsme pro vás ve spolupráci s hasiči 
ze SDH Písnice 2 trasy − pohádkou ko-
čárkovou a lesní, „lehce“ strašidelnou. 
Na každé dítě čeká odměna z pokladu 
sv. Martina, v cíli buřt k opečení a dal-
ší překvapení. S sebou si vezměte lam- 
pión, baterku a dobrou náladu.

Program pro dospěláky:
INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 
S NUTRIČNÍ PORADKYNÍ − pátek 8. 
11. 2019 10:00–14:00 hod. Délka indi-
viduální konzultace je 30 min, rezer-
vace termínu. Děti se mohou zatím 
zapojit do programu v herně. Lektor-
ka: MUDr. Jaroslava Megová, nutriční 
poradkyně s 30letou praxí.
Pokračování seminářů MONTESSORI 
PRO RODIČE − vždy od 19:30 do 
22:00 hod. Slyšeli jste někdy o Mon-
tessori a nevíte, co si pod tímto po-
jmem představit? Cítíte, že výchova 
a vzdělávání dítěte jdou ruku v ruce, 
ale nevíte, kde a jak  začít? Pak jste tu 
správně! 6. 11. −Tajemství matematic-
ké mysli. 20. 11. − Jazyk a komunikace 
(nejen o čtení a psaní). Lektorka: Mgr. 
Kateřina Tomešová
JAK NA PODZIMNÍ DĚTSKÉ NEMOCI 
− úterý 12. 11. 2019 od 19:30 do 21:00 
hod. Přednáška na téma prevence 
a léčba dětských chorob sychravého 
počasí. Lektorka: MUDr. Alice Mílo-
vá, lékařka ambulance Thomayerovy 
nemocnice.
SEMINÁŘ UMĚNÍ ROZHODOVAT – 
pondělí 18. 11. 2019 od 19:30 do 21:30 
hod. Seminář o motivaci, sebedůvě-
ře a hlavně o dvou užitečných tech-
nikách, které mohou výrazně pomoci 
ve chvíli, kdy potřebujeme učinit dů-
ležité rozhodnutí. Lektorka Mgr. Jana 
Koutníková.
Přihlášky na programy a bližší infor-
mace (ceny kurzů, omluvy a náhra-
dy…) na: www.rckuratko.cz.
Těšíme se na vás, přijďte mezi nás!
Víte, že můžete dostávat informační 
mail (1x měsíčně) s programem? Stačí 
vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřát-
ku nebo na: www.rckuratko.cz.

Za RC Kuřátko Jana Krátká

Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719; 773 939 093 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko
Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem? 
Stačí vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.

Rodinné centrum Kuřátko

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

ENGLISH FUN – ANGLIČTINA  
PRO PŘEDŠKOLÁKY

Interaktivní výuka angličtiny zá-
bavnou formou s prvky společných 
činností je zaměřena na přirozené 
pochopení a ovládnutí jazyka. Během 
výuky se děti prostřednictvím propo-
jených aktivit a společných her nau-
čí rozeznávat, reagovat a odpovídat 

na jednoduchá sdělení v cizím jazyce, 
osvojí si vzájemnou komunikaci v an-
gličtině. Společně zpíváme anglické 
písničky a říkanky.

Mgr. Marie Havránková, odborná 
lektorka, Mar.havr@gmail.com

Klub Junior

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

Všechny naše milé členy ale i ostat-
ní seniory z Libuše a Písnice srdečně 
zveme na hodnotný program v Klubu 
Senior.

PROGRAM V LISTOPADU A NA 
ZAČÁTKU PROSINCE 2019

1.−3. 11. Odjezd na pravidelný pobyt 
(dvakrát do roka) do Jívky a za histo-
rií. Tentokráte navštívíme zámek Ná-
chod, na cestě zpět pak zámek Doud-
leby. Obvyklý výlet do Polska. Večerní 
posezení s hudbou.
5. 11. Pozvání na úterní odpoledne 
přijal koordinátor sociální pomoci 
pan Miloš Hájek, který zodpoví všech-
ny otázky z této oblasti.
12. 11. Zajímavosti z internetu k zamyšlení.
19. 11. Zima přichází a s ní i nepřed-
vídané úrazy. Ochrana, první pomoc 

a ještě něco navíc. Hasiči upozorňují 
na důležité věci v topném období.
26. 11. Po malé pauze opět přijde do 
klubu paní prof. Nováková, historička, 
která bude pokračovat ve vyprávění 
o historii na téma: Habsburkové. Je 
to vždy zajímavé a vždy něco navíc, 
co nenajdete v literatuře.
3. 12. Předvánoční výlet na krásný 
zámek Hrádek u Sušice, s prohlíd-
kou, slavnostní večeří a příjemnou 
hudbou. Odjezd v 10 hodin od Ei-
mů, návrat cca v 19.00 hodin. Přihláš-
ky v klubu − omezené množství! Při 
přihlášení bude brán zřetel na členy, 
kteří docházejí do klubu, a členy, kteří 
jezdí na naše výlety.

KNIHOVNA

Upozorňujeme, že knihovna je stá-
le otevřena v zaběhnutých dnech 
a hodinách, tedy každé úterý od 14 
do 18 hodin. 

Za organizační výbor  
Zdena Prchlíková

Klub Senior

http://www.rckuratko.cz
http://www.rckuratko.cz
http://WWW.RCKURATKO.CZ
http://WWW.RCKURATKO.CZ
http://www.klubjunior.cz
mailto:Mar.havr@gmail.com


 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

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

inzerce

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

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

mobil: 606 688 058

inzerce

inzerce

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
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