
1 Jaro 2020: domácí škola neboli distanční výuka. 2 Začínáme sbírat použitý olej a tuk z domácností. 3 V Zahrádecké ulici 
se bouralo – aby mohla vzniknout nová služebna městské policie. 4 Děti pomáhaly roznášet ochranné pomůcky pro seniory.  
5 Libušští a písničtí hasiči měli napilno a děkují všem, kdo pomáhali. 6 Judisté z Klubu Junior mají za sebou úspěšný soutěžní rok.

Foto: archiv ZŠ Písnice, Petr Borský, Šárka Pichová, archiv ZŠ Meteorologická, archiv SDH Písnice, archiv Judo Dragons, Klub Junior
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Na třech místech v městské 
části Praha-Libuš jsou nově 
umístěny kontejnery na použitý 
olej a tuk.

Jedná se o pilotní projekt na zá-
kladě usnesení Rady hl. m. Prahy, 
kterým byla letos v  březnu schvá-
lena smlouva o umístění nádob na 
sběr jedlých tuků a olejů.

Proč nevylévat oleje  
do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepat-
ří! Pokud se jich domácnosti zbavují 
spolu s odpadní vodou, tukový od-
pad se po ochlazení vysráží a  po-
stupně zanáší a zalepuje jak odpad-
ní systémy v domácnostech, tak ná-
sledně ve veřejné kanalizační síti.

Pokud bude tento odpad „končit“ 
tím, že vysmažený olej a tuk vyleje-
me do WC, výlevek a  dřezů v  do-
mácnostech, je nanejvýš pravděpo-
dobné, že dříve či později nastane 
havarijní stav na celé kanalizaci. Ka-

nalizace bude neprůchodná. Nej-
častější případy nastávají v  přečer-
pávacích jímkách a nádržích, kde po 
ochlazení tuky ucpávají čerpadla, 
protože obalí spínacích plováky.

Tuky se v  kanalizaci také čás-
tečně rozkládají, tím vznikají mast-
né kyseliny, a ty zvyšují korozi stěn 
kanalizačního potrubí. Současnou 
kombinací nečistot v odpadních vo-
dách, kde se střetávají vody z mytí 
(zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pra-
ní (prací prostředky) a splaškové vo-
dy, vznikají podmínky pro výše uve-
dený problém.

Separace potravinářských olejů 
a tuků představuje první krok k pro-
dloužení životnosti a funkčnosti po-
trubních odpadních systémů.

Jak sbírat upotřebený  
jedlý olej a tuk?

Poskytovatel služby městům 
a obcím dodává separační nádoby 
o objemu 240 l. Jsou to speciálně 
upravené a označené zelené plas-

tové kontejnery, které se zpravidla 
přičleňují k  již stojícím separačním 
nádobám.

Nádoby slouží k umísťování opo-
třebeného potravinářského oleje 
a tuku, a to pouze v použitých PET 
lahvích nebo jiném plastovém oba-
lu. Použitý olej se nesmí do kon-
tejnerů odkládat ve skleněných či 
plechových obalech, ani v  igelito-
vých taškách a pytlíkách. Do nádob 
v žádném případě nepatří minerál-
ní oleje, barvy a rozpouštědla! Sklo, 
igelitové pytlíky, plechové obaly 
stejně jako minerální oleje znemož-
ňují zpracování. V případě nedodr-
žování kázně při sběru by musel být 
sběr zrušen a nádoby odvezeny.

Vážení občané, chraňte aktiv-
ní prevencí své domovy, vždyť 
i  nádherný dům ztrácí na kráse 
bez správné funkce odpadních 
systémů.

Poskytovatelem služby separo-
vaného sběru jedlých tuků a  olejů 
je Viking Group, s. r. o., a EKO- PF, 
s. r. o., spolu s projektem pro měs-

ta a obce pod heslem: Chraňme pří-
rodu, chraňme své majetky, pomoci 
může každý.

Zdroj: MHMP, Viking Group, 
upraveno (red)

Foto: Petr Borský

Tuky a oleje do kanalizace nepatří

Nově jsou pilotně na třech místech v naší městské 
části umístěny kontejnery na použitý olej a tuk.
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku,  
a to pouze v použitých PET lahvích.

Prosíme, nepoužívejte skleněné či kovové obaly, igelitové tašky a pytlíky.

Do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!

Sklo, igelitové pytlíky, plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování 
vytříděných tuků. Prosíme o respektování těchto pravidel, v opačném případě 
bude sběr tuků ukončen, a to by byla škoda.

Chceme v budoucnu počet míst v naší městské části naopak rozšířit.

INFORMACE PRO OBČANY

OLEJ A TUK NOVĚ  
DO SPECIÁLNÍCH POPELNIC

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš, 

K Lukám 664/1, Bc. Petr Borský, 
tel.: 244 021 425, 732 643 920, 
e-mail: borsky@praha-libus.cz

Děkujeme!



KRONIKA

U nás | 5/2020 | 3

Slovo starosty
Vážení občané, většina z nás 

v  době pandemie zaregist-
rovala mnoho reportáží o vý-

robě ochranných štítů na 3D tiskár-
nách pro zdravotníky a další osoby 
v první linii. Obchodník Filip Huang 
ze Sapy spolu s  místopředsedou 
Svazu Vietnamců v  ČR, písnickým 
občanem panem Giang Thanhem, 
mi 9. dubna předali jako dar prv-
ních 80 štítů na kšiltech, které by 
mohly posloužit například ve škol-
ství. Nápad se mi natolik líbil, že 
jsem v reportáži TV Nova prohlásil, 
že štíty by mohli využít učitelé a žá-
ci, až se vrátí do lavic. Neumím si 
totiž představit, že by museli trávit 
mnoho hodin ve třídách i v horkých 
červnových dnech zahaleni v rouš-
kách. Navíc děti potřebují vidět uči-
telům nejen oči, ale také rty, mimi-
ku, emoce ve tváři, a to štíty na roz-
díl od roušek mohou poskytnout. 
Na reportáž bylo hodně negativ-
ních reakcí – štít přece nechrání to-
lik jako rouška! Jako bychom k no-
šení roušek měli být odsouzeni už 
navždy. Nevěřil jsem tomu. O deset 
dní později poprvé v televizi se ští-
tem vystoupil i  náměstek ministra 
zdravotnictví Roman Prymula. Svět 
se vyvíjí a my musíme s ním. Pokud 
se ředitelům našich škol a  školek 
štíty zalíbí, nakoupíme je nejen uči-

telům, ale též i dětem, bude-li o ně 
mezi rodiči zájem.

Po Velikonocích začala firma 
Strabag rekonstruovat ulici K  Vr-
tilce a část ulice Ladislava Coňka, 
tedy prostranství před školou v Pís-
nici. Práce jsou naplánovány až do 
poloviny listopadu s tím, že do kon-
ce srpna bude hotový úsek od uli-
ce Vltavická po ulici Na Konečné 
včetně prostranství před školou, 
v  září se pak začne rekonstruovat 
úsek K  Vrtilce mezi ulicemi Libuš-
ská a Vltavická. Vzhledem k uzavře-
ní škol jsme s firmou dohodli změ-
nu harmonogramu prací tak, aby 
úsek před školou byl dohotoven co 
nejdřív (plánovali jsme jej na letní 
prázdniny). Zavřené školy jsme vy-
užili k drobným i větším opravám. 
V  ZŠ s  RVJ v  Písnici jsme opravili 
podlahy u  dvou učeben, v  přízemí 
v počítačové učebně budeme bou-
rat zeď a umístíme nové okno. V ZŠ 
Meteorologická jsme se začali s vý-
měnou kotle, což jsme plánovali až 
na léto. Škola se současně pustila 
do natírání a  malování. Udržovací 
práce probíhaly i v našich školkách.

Pokud máme co nejdříve nastar-
tovat ekonomiku, nesmí Praha za-
stavit investice. Začátkem dubna 
jsem podepsal smlouvu na zbou-
rání staré služebny Městské poli-

cie v Zahrádecké ulici a výstavbu 
nové, moderní služebny na témže 
místě. Ihned po Velikonocích se fir-
ma pustila do bourání staré stavby. 
Zatímco starý objekt měl v podsta-
tě jen dvě kanceláře pro naše stráž-
níky, nový objekt vytvoří zázemí až 
pro deset strážníků. Současní stráž-
níci se dočasně přestěhovali do pů-
vodní hasičské zbrojnice v  Písnici. 
Možná jste v  objektu zahlédli ha-
sičské auto. Nepatří písnickým, ale 
libušským hasičům. Pro libušské 
hasiče totiž stavíme nové garáže. 
Zkrátka ani v čase koronavirové kri-
ze jsme nepřestali investovat a zve-
lebovat naši městskou část.

Nízký provoz na ulicích nepřine-
sl větší komplikace při rekonstruk-

ci Novodvorské ulice ani při rekon-
strukci okružní křižovatky na Vídeň-
ské ulici mezi Libuší a  Kunratice-
mi. Obě stavby tak probíhaly pod-
le plánu.

Závěrem chci poděkovat všem, 
kteří se v současné době obětova-
li pro druhé. Vám věnuji samostat-
ný článek uvnitř časopisu. Děkuji 
za veškerou podporu a nabídnutou 
pomoc. Přeji vám a  vašim blízkým 
hodně sil a zdraví do následujících 
týdnů. Spolu to zvládneme!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

OLEJ A TUK NOVĚ  
DO SPECIÁLNÍCH POPELNIC

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
na svém zasedání 2. března 
2020 schválilo rozpočet pro rok 
2020. Součástí rozpočtu jsou 
i investiční akce městské čás-
ti a dále investiční dotace od 
hlavního města Prahy.

Největší investiční akcí letošní-
ho roku je výstavba nové služebny 
Městské policie Praha v Zahrádec-
ké ulici, kdy bude kompletně zde-
molován stávající objekt a vystavěn 
zcela nový. Předpokládané náklady 
jsou ve výši 12,5 miliónů Kč.

V  únoru 2020 byla zahájena vý-
stavba garáží v areálu Jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů Libuš v Libu-
šské ulici čp. 81 za cca 11 miliónů Kč.

V měsíci dubnu 2020 byla zahá-
jena modernizace plynové kotelny 
v ZŠ Meteorologická, kde bude vy-
měněn poslední původní plynový 
kotel za nový kondenzační. Předpo-
kládaná cena je 3,5 miliónu Kč.

V Mateřské škole K Lukám bude 
pokračovat vybavování dvou tříd 

nového pavilonu ve výši zhruba 2 
miliónů Kč. V  letních měsících pro-
běhne rekonstrukce zahrady přilé-
hající ke školce. Budou z větší čás-
ti vyměněny herní prvky, provedeny 
sadové úpravy, dořešeny stávající 
chodníky a venkovní terasy. Předpo-
kládaná cena je kolem 5 miliónů Kč. 
Dále bude v této školce provedena 
rekonstrukce vzduchotechniky ve 
školní kuchyni za 0,8 miliónu Kč.

Na březnovém zasedání Zastu-
pitelstva hlavního města Prahy by-
ly MČ Praha-Libuš přiděleny dvě 
účelové investiční dotace z rezervy. 
První je na zpracování projektové 
dokumentace pro vítěze, vzešlého 
ze soutěže o návrh na přístavbu Zá-
kladní školy s rozšířenou výukou ja-
zyků, L. Coňka 40/3, Praha 4 – Pís-

nice ve výši 6 miliónů Kč. Druhá do-
tace je na rekonstrukci sociálních 
zařízení v pavilonu C v ZŠ Meteoro-
logická ve výši 5 miliónů Kč.

MČ Praha-Libuš zajistí rekonstruk-
ci střešního pláště na objektu čp. 1 
v ulici Libušská v ceně 3,2 miliónu Kč.

Na dokončení architektonické 
soutěže na ZŠ s RVJ v Písnici je vy-
členěno 0,6 miliónu Kč.

Bude rovněž zakoupen nový do-
dávkový automobil za zhruba 0,7 
miliónu Kč.

Dále budou zadány projektové 
práce na následující akce: na ob-
jektu čp. 35 rekonstrukce střechy, 
rekonstrukce plynové kotelny a  re-
konstrukce elektroinstalace, nový 
pavilon v MŠ Ke Kašně, rekonstruk-
ce elektroinstalace v MŠ Mezi Domy, 

dokončení rekonstrukce sociálních 
zařízení a kuchyně v ZŠ Meteorolo-
gická, studie nové základní školy ad.

V  městské části budou probí-
hat i  investiční akce, které zastře-
šuje hlavní město Praha: například 
rekonstrukce místních komunikací 
K  Vrtilce, Na Konečné a  Ladislava 
Coňka ve staré Písnici.

Z  uvedeného výčtu akcí je patr-
né, že v Libuši a Písnici bude po ce-
lý rok 2020 velmi živo a investice si 
vyžádají nemalé pracovní úsilí a na-
sazení. Popřejme jim zdárný prů-
běh, úspěšné dokončení a dobrou 
službu všem uživatelům.

Ing. Jindřich Sochůrek,  
tajemník MČ Praha-Libuš

Foto: Šárka Pichová

Co čeká MČ Praha-Libuš v roce 2020 v investicích

Největší investiční akcí MČ Praha-Libuš 
v roce 2020 je výstavba nové služebny 

městské policie v Zahrádecké 
ulici. Začíná se kompletní demolicí 

dosavadního objektu.
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ZŠ Meteorologická
DISTANČNÍ VÝUKA – NOVĚ 
ROZVÍJENÁ ZKUŠENOST 

Milí čtenáři, asi se všichni shodne-
me na tom, že současná doba je pro 
nás něčím, co jsme nezažili a neče-
lili tomu nikdy předtím, míněno v no-
vodobé historii. Omezení pohy-
bu, běžné komunikace, nemožnost 
shlukování osob a bezprostředního 
sdílení emocí – i z pohledu školství 
jsme v této situaci pionýry.

Když jsem v  úterý 10. 3. 2020 
v 10:00, tedy bezprostředně po tis-
kové konferenci Bezpečnostní rady 
státu, ohlásil do školního rozhlasu, 
že se škola, počínaje příštím dnem, 
zavírá na neurčito, asi si dovedete 
představit, jak vypadala burácející 
vlna pozitivních emocí linoucí se ce-
lou školou. V tu chvíli jsem věděl, že 
rozhlas funguje bezchybně, ale ta-
ké jsem tušil, že bude potřeba udě-
lat řadu opatření, abychom se hned 
od začátku dokázali alespoň čás-
tečně adaptovat a zachovat základ-
ní parametry vzdělávání. Nikdo v tu 
dobu netušil, na jak dlouho budou 
školy zavřené.

Hned odpoledne na mimořádné 
poradě jsme si stanovili jasný cíl být 
v kontaktu se všemi žáky ZŠ Meteo- 
rologická. To spočívalo zejména 
v plošném zadávání úkolů v nejpří-
stupnější formě, čímž byly webové 
stránky tříd – volně dostupné infor-
mační médium pro všechny zúčast-
něné. O rozsahu zadávaných úkolů 
a dopadu na domácnosti jsme ne-
měli v  té době tušení, nebyla zku-
šenost a bylo zřejmé, že tento pa-
rametr se bude určitě vyvíjet, stej-
ně jako jiné formy vzdělávání (např. 
online výuka), zpětná vazba žáků 
a vlastní hodnocení.

V  médiích zazněla teze, že 
v  České republice probíhá již šest 
let pokus o  digitalizaci školství 
a  v  dnešní náročné době jsme to 
částečně zvládli za měsíc. Těší mne 
o  to víc, že se naší škole povedlo 
být součástí tohoto fenoménu, byť 
jsme začínali zcela od nuly. Řeč je 
o online výuce, kterou jsme nastar-
tovali rychlým propojením primárně 
pedagogických pracovníků. Zdár-
ně jsme překonali úskalí technické-
ho zázemí, kompetence uživatelů 
– učitelů, které jsme proškolili onli-
ne v programu Office 365 Microsoft 
Teams. Týden od uzavření školy již 
probíhala první online konference 
učitelů s většinovou účastí, kde byly 
stanoveny další kroky. Novým cílem 
bylo vytvořit interaktivní komuni-
kační platformu, která by umožnila 
bezprostřední kontakt učitelů, žáků 
a  rodičů v  co možná nejjednoduš-
ším prostředí, a nabídnout tak další 
formu vzdělávání, která bude sup-
lovat socializační faktor. Primárně 
jsme chtěli oslovit II. stupeň, počí-

naje 9. ročníkem, který se připravu-
je na přijímací řízení, a dále pak se-
stupně nižší ročníky. Postupem ča-
su se nám povedlo propojit všech-
ny ročníky až po první třídy. Příprav-
né třídy jsme do toho nezapojovali.

Jsme si vědomi, že ne každý má 
možnost se zapojit do online výuky, 
a plně to respektujeme. Primární za-
dávání úkolů na webu třídy zůstalo, 
online výuka se zpočátku přes ne-
jistý rozjezd poměrně hodně roz-
šířila napříč sborem. Kromě online 
setkání během třídnických hodin 
(s třídním učitelem) probíhá i výuka 
v  jiných předmětech, snažíme se 
klást důraz na hlavní předměty, ja-
kými jsou český jazyk a matematika. 
Ostatní předměty jsou v omezenější 
míře, včetně požadovaných výstu-
pů. Aktuálně je propojena celá škola 
a učitelům vypomáhá aktivně i  tým 
vychovatelů a asistentů pedagoga. 
V  nabídce jsou konzultace se 
školním psychologem, se kterým 
se můžou žáci nebo rodiče propojit 
rovněž přes zmíněnou aplikaci 
nebo telefon.

Připouštím, že ze začátku mohly 
být na děti kladeny větší nároky ča-
sově i objemově, ale jsem přesvěd-
čen, že se v průběhu tohoto obdo-
bí situace ustálila na přijatelné úrov-
ni. Optimální rozsah hledali i vyuču-
jící, kteří trávili u počítače přípravou 
materiálů neúměrné množství času, 
hodně věcí bylo a  je konzultováno 
s vedením školy a ve vzájemné koo-
peraci: učitel – žák – rodič. Žáci jsou 
nuceni pracovat více samostatně 
a  z  pohledu rodiče to častokrát 
nejde dle jejich představ, ale jde 
o  přirozený jev. Role rodiče coby 
partnera učitele je dnes o to význam-
nější a zaslouží rovněž velké uznání. 
Motivace dětí, technické zabezpeče-

ní a tu a tam i udržení soustředěnos-
ti a pracovní kázně je ve větší míře 
na rodičích. Efektivita této spoluprá-
ce souvisí s mírou komunikace s vy-
učujícím, který by měl umět naslou-
chat, ale nezbavovat se vůdčí role 
ve vzdělávacím procesu. Pevně vě-
řím, že každý svoji roli chápe, a přes-
tože se může dopustit omylu, doká-
že taky najít kompromis a  nadhled. 
Koneckonců řada pedagogů je záro-
veň rodiči a učí se i s vlastními dětmi. 
Tady bych rád poděkoval za toleran-
ci a pochopení všem zúčastněným, 
kterým jde primárně o stejnou věc – 
vzdělávání a výchovu dětí.

Velkou radost mi dělá aktivi-
ta programu pro vzdělávání žá-
ků s odlišným mateřským jazykem, 
která probíhá rovněž online for-
mou. A nezahálí ani některá oddě-
lení školní družiny, která vymýšlejí 
různé aktivity.

V  průběhu zavření škol dochá-
zí i k plošnému monitorování situa-
ce ze strany České školní inspekce, 
která kontaktovala i nás. Po vzájem-
né konzultaci jsme dostali pochva-
lu, že patříme mezi školy, které po-
skytují vzdělávání nadstandardní 
formou. Obecně byl také kladen 
důraz na vlastní proces, motivaci 
a socializační faktor. Hodnocení by 
mělo být upozaděno.

Jak bude vypadat vysvědčení za 
druhé pololetí, zatím není jasné. Ve 
hře může být i formativní hodnoce-
ní, kdy nesrovnáváme žáky mezi se-
bou, ale zaměřujeme se na dosaho-
vání učebních cílů u každého z nich 
jednotlivě. Každé dítě má možnost 
zažít uspokojení z  vykonané prá-
ce a získat patřičnou důvěru ve své 
schopnosti. Co je ale jisté, že nikdo 
nebude opakovat ročník, případně 
dělat opravnou zkoušku.

Spousta tříd byla přihlášena na 
školu v přírodě a platby již proběh-
ly. Tímto bych rád ujistil všechny ro-
diče, že se škola v přírodě buď bu-
de konat (třeba i v náhradním termí-
nu, např. v září 2020), nebo budou 
peníze vráceny.

Plavání se nahrazovat v letošním 
školním roce nebude. Uvidíme, jest-
li se nevymyslí plošné řešení.

Závěrem bych rád zmínil i  sku-
tečnost, že provozní zaměstnanci 
ZŠ Meteorologická také nezahálí. 
Podílejí se aktivně na zušlechťová-
ní prostor budovy a areálu školy, za-
jišťují úřední dny pro veřejnost a ze-
jména pak pro rodiče, kteří si chodí 
pro studijní materiály připravené od 
vyučujících.

Škola je také v  intenzivním 
kontaktu se zřizovatelem. Připra-
vuje se mimo jiné plošná dezinfek-
ce prostor před nástupem žáků do 
školy, patrně 25. 5. 2020, a  zajiš-
tění všech potřebných parametrů 
pro zachování co nejbezpečnějšího 
prostředí pro všechny osoby v areá- 
lu a budově školy.

Se srdečným pozdravem a  přá-
ním pevného zdraví

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY A PŘÍPRAVKY

Vzhledem k  současné situaci 
škola připravila specifický režim zá-
pisu, který byl rozvolněn celkem do 
devíti pracovních dnů, od 20. do 30. 
4. 2020 od 8:00 do 16:00.

Rodiče mohli poslat svoji při-
hlášku datovou schránkou, poštou, 
e-mailem s  platným osobním elek-
tronickým podpisem nebo dorazit 
osobně.

Osobní účast probíhala za přís-
nějších pravidel, kdy se rodiče moh-
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li zaregistrovat prostřednictvím onli-
ne aplikace na webu školy na kon-
krétní čas podání přihlášky. Potka-
li se tak s  minimálním počtem lidí. 
V  rámci zajištění co největší bez-
pečnosti bylo vše koordinováno 
s  MČ Praha-Libuš, včetně dodá-
ní dezinfekce, ochranných rukavic, 
roušek a štítů.

Ačkoliv zápis proběhl bez kom-
plikací, byl jedním z nejsmutnějších 
v historii českého školství, bez dětí.

Za celý tým školy mohu potvrdit, 
že již teď se těšíme na veselejší září 
a čas, kdy se setkáme s novými prv-
ňáčky a přípravkáři.

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy
Foto: Jaroslav Kulik

JAK JSME POMÁHALI

V  úterý večer se mě mamka ze-
ptala, zda nechci něco udělat pro se-
niory. Pan starosta Libuše měl od ob-
čanů Libuše ušito hodně roušek a na 
Facebooku se ptal, kdo by pomo-
hl s roznosem. Vzal jsem to jako vý-
zvu a řekl mamce, jo, jdeme do toho. 
Mamka se domluvila s panem staros-
tou Koubkem a  další den ráno stál 
u  nás u  paneláku s  taškou obálek 
s  rouškami. Na každé byla adresa, 
koukli jsme s rodiči na Google mapy, 
které ulice to jsou, mamka zavolala 
sousedům, zda do toho jdou s námi.

„Když mi mamka oznámila, že 
můžu sousedům pomoci s  roznáš-

kou roušek, řekl jsem si, že by by-
lo fajn pomoci a zároveň se projít,“ 
řekl si Matěj. Rozdali jsme si ruka-
vice a  roušky a vyrazili do ulic. Na 
obálce byla adresa s číslem popis-
ným a orientačním. Nejdřív jsme ne-
věděli, jaké číslo je jaké, ale brzo 
jsme se zorientovali. Do schránek 
jsme házeli obálky, u paneláků zvo-
nili na různé zvonky, aby nás pustili 
dovnitř. Já jezdil na koloběžce.

Druhý den ráno stál u nás u pane-
láku zase pan starosta s další várkou 
obálek. Tentokrát jsme nemohli 
už vzít Matěje, protože to už bylo 
zakázané, tak jsme vzali taťku a  šli 
zase do ulic. Rodiče mě nasměrovali 
do správné ulice a  já na koloběžce 
rozvezl obálky do schránek. 
Nakonec nám zůstaly dvě obálky, 
ale rodiče to zkusí ještě večer.

„Jsem moc rád, že jsem mohl i já 
něco udělat a s něčím pomoct,“ ře-
kl Tom.

„Roznáška nás moc bavila, hle-
dání adres a  všechno kolem. Roz-
nášku jsme si vyloženě užili,“ řekl 
Matěj.

Mamka napsala panu starostovi, 
že všechny obálky jsou ve schrán-
kách. Pan starosta se rozloučil se 
slovy: „Díky vám i dětem! Brzy vás 
budeme zase potřebovat.“

A  tak teda jo, my zase moc rádi 
pomůžeme.

Tom, 4. A, Matěj, 5. A
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

ZŠ Písnice
DOMÁCÍ PÍSNICKÁ ŠKOLA 
NEBOLI DISTANČNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ

Školáci se vzdělávají v domácím 
prostředí. Mají svůj rozvrh. Většina 
žáků poznává nové způsoby 
elektronické komunikace. Ověřují 
si svoje znalosti již probraného 
učiva a  občas se dozví i  něco 
nového. Při plnění úkolů využívají 
možnost poradit se doma s rodiči, 
s  učiteli telefonicky, e-mailem 
nebo pro ně vyučující pořáda-
jí videokonference i  s  přestávka-
mi jako ve škole. Předpokládám, 
že se radí i  se svými kamarády. 
Někteří se také učí během pořadů 
v  televizi, například pořadem 
České televize pro žáky 1. stupně 
UčíTelka. Někteří starší žáci již sa-
mostatně zvládají předávání úko-
lů prostřednictví Google učebny 
a využívají velké nabídky doporu-
čeného vzdělávání online. Máme 
zprávy, že se našim žákům stýská 
po spolužácích. Některým chybí 
i to, že nemají vyučování ve škole, 
na které jsou zvyklí. Někteří jsou 

smutní, že již dlouho neviděli svo-
ji paní učitelku nebo pana učitele.

Ve škole vystřídali žáky řeme-
slníci. Darovaného času v  prázd-
né škole využíváme k  plánova-
ným opravám a  údržbě. Druhá-
ci a třeťáci se mohou těšit na no-
vou podlahu a vymalovanou třídu. 
Páťáci dostali do své učebny no-
vější nábytek. V počítačové učeb-
ně se doplní chybějící okno. Zprá-
vy, které je třeba říci všem žákům 
najednou, budeme moci sdělovat 
novým školním rozhlasem. Musí-
me si pospíšit, aby vše bylo pro 
návrat školáků připraveno.

Blanka Chýlová, ředitelka

DOMÁCÍ VÝUKA V 1. TŘÍDĚ

Pro ty nejmenší to není snad-
né. Pomalu si začali zvykat na 
školní docházku a  zase ji museli 
opustit. Nejsou tak samostatní ja-
ko jejich starší kamarádi. Do výu-
ky se museli zapojit i rodiče. Zpo-
čátku jsem měla mírné obavy, jak 
to vše zvládneme, ale po prvních 
dnech domácí výuky se rozplynu-

LÁSKA VÍTĚZÍ
Byla jednou jedna malá vesnice. A v té vesnici bydlela jedna chudá ro-

dina. V té rodině byl táta Matouš a máma Božena. Před nedávnem se jim 
narodil synek Venda. Táta se strachoval: „Vždyť jen sami sebe těžko uživí-
me, co budeme dělat?“ Mámu Boženu napadlo, že by mohli požádat o po-
moc strýce Ondru, který bydlel v Praze. Ten by jim mohl půjčit trochu pe-
něz, je přece doktor.

Ráno Matouš odjel brzy ráno na koni do Prahy, kam o dva dny pozdě-
ji dorazil. Ondra mu půjčil peníze pro Vendu, vždyť je to vlastně také jeho 
příbuzný. Navíc Matoušovi nabídl, že až Venda vyroste, mohl by se u něj 
učit doktořinu. „Sám jsem doktor a chci někomu předat své zkušenosti,“ 
řekl Ondra.

O deset let později tedy nastoupil Venda ke strejdovi do učení. Učil se 
celých 10 let a naučil se všemu, co má pan doktor umět. Navíc uměl také 
míchat léčivé lektvary a sám si své také vymýšlel.

Venda už se měl k odchodu, když zjistil, že Ondra je sám nemocný. Na-
míchal svůj nejlepší lektvar a uzdravil ho. Pak se vrátil zpátky do své ves-
nice. Tam léčil nejen lidi, ale i zvířátka.

Postupně se rozkřiklo, že ve vesnici mají hodného a spolehlivého dokto-
ra. Jednou si dal Vendu zavolat do města bohatý pán, který měl nemocnou 
dceru. Venda ji vyléčil a dostal za to hromadu peněz. Andrea, tak se dcera 
jmenovala, se mu velice líbila, a tak se spolu občas scházeli, až se do sebe 
zamilovali. Venda dál léčil lidi i zvířátka z okolí.

Až jednou onemocněl sám Venda. A byla to nějaká hrozná nemoc, nikdo 
nevěděl, co má dělat a jak mu pomoci. Všichni k Vendovi chodili v rouš-
kách a plakali a říkali, že ho mají moc rádi. Zvířátka mu nosila bylinky, lidi 
zase hezké věci a dobré jídlo. Andreu napadlo, že jí Venda vyprávěl o svých 
lektvarech a nějaké jednoduché jí i naučil připravit. Připravila vše, co umě-
la, smíchala je všechny dohromady a dala je Vendovi vypít. Venda ráno 
vstal zdravý z postele a všem moc poděkoval. Prohlásil, že nejvíc ho vylé-
čila láska a že on vlastně do všech lektvarů vkládal lásku k lidem.

A pak byla svatba a Venda si vzal Andreu za ženu a měli spolu spoustu 
dětí a žili šťastně až do smrti.

Jakub Krátký, 3. třída
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ly. Nemalý podíl na tom mají rodiče. 
Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem rodičům, že k  zadaným 
úkolům přistupovali zodpovědně, 
s dětmi pracovali a  tím mi i pomá-
hali. Podívejte se na některé práce 
dětí. Bohužel nemůžeme otisknout 
všechny, ale kdo má zájem, může-
te si je prohlédnout na webových 
stránkách školy ve fotogalerii.

Lenka Veisová,  
třídní učitelka 1. třídy

2. TŘÍDA: PŘÍJEMNÉ ZAHLCENÍ 
S ÚSMĚVEM A FANTAZIÍ

„Věřím, že jste zahlcena, ale snad 
příjemně.“ To mi napsala jedna ma-
minka žákyně. Děkuji jí za to heslo, 
protože naprosto přesně vystihuje 
nyní mou práci. To příjemně mi dě-
lají zprávy a fotografie od žáků a vi-
deohovory, které spolu vedeme. 
Věřím, že nejen mne v tyto časy děti 
takto příjemně nabíjejí, protože ony 
jsou nadějí a  důkazem, že se dají 
i  dnešní omezení zvládat s  úsmě-
vem a fantazií.

Druháci z písnické školy rozhod-
ně nezahálí. Násobí a počítají, čtou 
a píší a kreslí a cvičí a pečou a malu-
jí a šijí a zahradničí a lámou si hlavu 
nad těžkými úkoly a vymýšlejí a hra-
jí si…. A  ještě při tom na fotkách 
z  „domácí školy“ vypadají dobře. 
Společně také spějeme k  lepším 
znalostem moderních technologií. 
Snažíme se je plně využívat.

Ale co naplat! Raději bychom se 
viděli už naživo. To je, myslím, ny-

ní přání nás všech, tak jako tuto 
zkoušku osudu zvládnout společ-
ně ve zdraví. Velký obdiv rodičům 
a celým rodinám žáků i učitelů. Prá-
ce s domácím učením je dost. Často 
by to bez vzájemné podpory nebylo 
možné. Tak díky za to!

Milena Rážová,  
třídní učitelka 2. třídy

TŘEŤÁCI: RYCHLÉ ZLEPŠOVÁNÍ 
IT DOVEDNOSTÍ

V  současné situaci jsme se cel-
kem rychle zorientovali jak my uči-
telé, tak i  děti. Snažíme se z  této 
nové zkušenosti získat co nejvíce 
pozitivních a pro život velice důleži-
tých dovedností, zejména při práci 
na PC. Velká část výuky byla přesu-

nuta do online prostředí a děti jsou 
čím dál samostatnější. Jak se říká: 
„Všechno zlé je pro něco dobré.“ 
Myslím, že v  klasickém vyučování 
by tuto IT gramotnost získávali ve-
lice dlouho. Také si myslím, že jsou 
děti opravdu moc šikovné a snad je 

to baví. Nebudeme si ale nic nalhá-
vat, do školy už se všichni moc těší-
me. Chybí nám společný kontakt, to 
je pro všechny nejvíc. Zatím si posí-
láme alespoň fotografie. Tady jsou 
některé z nich.

Petra Brodská
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VZDÁLENÁ VÝUKA VE 4. A

Ve 4. A jsme se rozhodli pro vzdá-
lenou výuku využít aplikaci Google 
Classroom. Aplikace je velmi intui-
tivní a umožňuje přehledné zadává-
ní úkolů i  vzájemnou zpětnou vaz-
bu mezi žáky a učitelem. Žáci ma-
jí v souladu s rozvrhem připravené 
materiály k distančnímu studiu. Kaž- 
dý online úkol je koncipován tak, 
aby nezabral více než 10–15 minut 
z  jednoho předmětu, kromě úkolů, 
které je nutné psát, je časová ná-
ročnost individuální. Žáci přehledně 
ve svém kalendáři vidí, jaké úkoly 
na ten který den mají, co mají spl-
něno a co jim ještě zbývá dokončit.

Kromě aplikace Google Class- 
room s paní asistentkou Schuhovou 
využíváme maily a  různé formy vi-
deohovorů, např. přes WhatsApp, 
Messenger nebo Google Meet. Se 
žáky komunikujeme jak individuál- 
ně, po malých skupinkách, tak 
v  rámci skupinového chatu. Den-
ně máme s dětmi online videoroz-
hovor, kde konzultujeme případ-
né problémy, názory, připomínky 
a  společně si na závěr zahrajeme 
i nějakou hru.

Pravidelně si s  rodiči telefonuje-
me a mailujeme a vzájemně se in-
formujeme, jak výuka probíhá, zda 

se vyskytly nějaké potíže nebo zda 
je vše v pořádku. Děti nadšeně sdě-
lují svoje úspěchy a neváhají se po-
dělit, ani pokud se jim zrovna ně-
co příliš nepovedlo. Ohlasy rodičů 
i dětí jsou pozitivní, děti výuka ba-
ví. Určitě budeme chtít u některých 
inovativních forem výuky zůstat i po 
návratu do školních lavic.

Navzdory epidemii, která nás 
všechny sužuje, a  uzavřeným ško-
lám, se nám společnými silami po-
dařilo docílit toho, že je výuka pro 
děti srozumitelná, zajímavá a  zá-
bavná. Situace není jednoduchá 
ani pro rodiče. Chci jim proto touto 
cestou poděkovat za podporu, spo-
lupráci a  cennou zpětnou vazbu, 
bez čehož by nebylo vůbec možné 
distanční výuku realizovat. Děkuji 
všem a těším se na viděnou!

Bc. Danuše Žáčková,  
třídní učitelka 4.A

4.B: S OCHOTOU A LEHKOSTÍ

Ráda bych se s  vámi podělila 
o to, jak v tuto nelehkou dobu tráví 
čas děti ze 4.B. Od začátku se rodi-
če s dětmi do domácí výuky pusti-
li s ochotou a  lehkostí. Byla to pro 
všechny nová situace a musím nás 
všechny pochválit. Zvládli jsme to 
skvěle! I  přes to, že domácí práce 
mají děti až nad hlavu, dokázaly vy-
tvořit něco navíc. Brožuru pro se- 
niory, kam malovaly obrázky, vy-
mýšlely básničky, tajenky či kvízy. 
Jsem ráda, jak na babičky a  dě-
dečky myslí, a děkuji jim za to. Také 
jsme obešli techniku a  připomně-
li si, jak je hezké psát dopis kama-
rádovi. Sednout si ke stolu a napsat 
pár řádek. Jak je naopak příjem-
né dopis vyhlížet ve schránce. I  já 
jsem se přidala do adresáře a těším 
se na dopisy od svých žáků. Na in-

ternetovou výuku však nezapomí-
náme. S panem učitelem Lukášem 
Zvěřinou se děti učí anglický jazyk 
a jde jim to skvěle.

Těším se na to, až se zase všichni 
sejdeme a budeme trávit společný 
čas ve škole. Už aby to bylo!

Lenka Červená, třídní učitelka 4.B

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
PÁŤÁKŮ

Žáci páté třídy začali s distanční 
výukou již od prvních dnů, kdy 
byla škola uzavřena. Rodiče žáků 
se velmi rychle přizpůsobili nové 
situaci a  zapojili se do školního 
života dětí ve svých domácnostech 
velmi zodpovědně. Jako centrální 
systém využívají školáci aplikaci 
Google Classroom, kde mohou na-
jít a  odevzdat nejrůznější úkoly ze 
všech předmětů. Hlavní důraz je 
kladen na český a  anglický jazyk 

a  matematiku. Drobné úkoly plní 
i z ostatních předmětů, a to včetně 
tělocviku a výtvarné výchovy. Záro-
veň se pravidelně každý den schází 
s vyučujícím ve výukovém prostře-
dí Electa, kde probíhá výuka po-
dobně jako ve škole. Účast je 80%. 
Žáci se mohou hlásit, komunikovat 
a  sledovat výklad na elektronické 
tabuli. Odpoledne prostřednictvím 
videokonference a  programu Ka-
hoot plní různé zábavné i výukové 
kvízy. Už se ví, jak má kdo hlučné 
domácí mazlíčky, sourozence a pří-
padně další rodinné příslušníky. Už 
víme, že vzdělávání na dálku je pro 
žáky, rodiče i učitele velkou výzvou. 
Zatím se nám práce daří, i když ote-
vřenou školu si přeje většina z nás.

Blanka Chýlová a Lukáš Zvěřina
Foto: Anna Černá

Rozvrh: Lukáš Zvěřina
Foto: archiv ZŠ Písnice  
(není-li uvedeno jinak)

Rozvrh domácích úkolů na týden od 16.3 do 20.3 

no
vé

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Mat (geo) Mat (geo) Mat (Ari) Mat (ari) MAT (ari)

AJ AJ Inf ČJ

NJ ČJ ČJ AJ

D
lo

uh
od

ob
é

Čj - Chýlová (příběh , čtení knihy)

PČ - Sopka do 20.03

VV - Červená 

Inf - Počítač

TV  - Chýlová - popis aktivit
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LIBUŠŠTÍ HASIČI

JSDH Praha-Libuš za nouzové-
ho stavu spojeného s covid-19 od-
sloužila 24 pohotovostí na hasičské 
zbrojnici v celkové délce 576 hodin 
a  byla povolána k  13 mimořádným 
událostem.

Tímto bych chtěl poděkovat 
jak členům jednotky za nasazení 
a  obětavost, tak jejich rodinám za 
podporu a pochopení. Děkuji úřadu 
MČ Praha-Libuš za podporu a zajiš-
tění stravování při pohotovostech. 
Díky patří všem spoluobčanům, kte-
ří nám vaří a pečou, šijí a rozdávají 
roušky, kde je třeba.

Ondřej Stašek, velitel JSDH Libuš

PÍSNIČTÍ HASIČI

V souvislosti s nouzovým stavem 
a koronavirovou pandemií bylo nut-
no na území hl. m. Prahy přikročit 
k  zálohování jednotek Hasičského 

záchranného sboru hl. m. Prahy jed-
notkami sboru dobrovolných hasičů 
zřizovanými městskými částmi.

Jednotka SDH Praha Písnice 
odsloužila během měsíce března 
a  dubna celkem devatenáct čtyři-
advacetihodinových směn, při kte-
rých vyjela k  jedenácti případům. 
Během těchto služeb se členo-
vé věnovali také údržbě svěřené 
techniky, zbrojnice, ale třeba i  vý-
deji dezinfekce pro občany naší 
městské části. Velké poděkování 
patří všem členům zásahové jed-
notky a  jejich rodinným příslušní-
kům, městské části Praha-Libuš za 
všeobecnou podporu a  spoluprá-
ci a v neposlední řadě všem našim 
spoluobčanům, kteří pomáhali v té-
to nelehké době například šitím rou-
šek, přípravou něčeho dobrého na 
zub pro naše sloužící hasiče či růz-
nými dalšími činnostmi. Děkujeme!

Martin Frank, velitel JSDH Písnice
Foto: archiv SDH Písnice

Hasiči děkují

V uplynulém roce 2019  nás na-
ši nejmladší, starší i nejstarší 
judisté z  oddílu Judo Dragons 
v Klubu Junior reprezentova-
li na více než 22 tuzemských 
i zahraničních soutěžích, ze kte-
rých přivezli celkem 24 zlatých, 
23 stříbrných a 18 bronzových 
medailí!

Naši kluci i děvčata se od ledna 
do prosince uplynulého roku zú-
častnili více než čtyř mezinárod-
ních a  osmi českých turnajů, dvou 
memoriálů i  čtyř krajských pohárů. 
Čtyřikrát obsadili bednu na Grand 
Prix v Ostravě a Grand Prix ve slo-
venském Pezinoku! A  na XXV. let-
ní olympiádě dětí a mládeže v červ-
nu 2019 v německém Sindelfingeru 

obsadili celkové druhé místo v kate-
gorii družstev a k tomu ještě získa-
li po jedné zlaté, stříbrné a bronzo-
vé medaili v soutěži jednotlivců! Ne-
méně úspěšný byl v  květnu téhož 
roku se ziskem jedné zlaté, jedné 
stříbrné a  jedné bronzové medai-
le Salona Open Judo v Chorvatsku!

Společně se už těšíme na novou 
podzimní judistickou sezonu!

Ing. Oldřich Ježek, licencovaný 
trenér II. třídy judo, zkušební 

komisař III. třídy, držitel 1. dan
Klub Junior, Na Okruhu 1, 142 00 
Praha-Libuš, www.klubjunior.cz; 
kontakt: Ing. L. Koudelková, tel.: 

604 273 968, kjunior@centrum.cz
Foto: archiv Judo Dragons,  

Klub Junior

KLUB JUNIOR

To byl skvělý rok!
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje výpověď Smlouvy o zabez-

pečení dovozu stravy č. 2015084120 ze 
dne 24. 8. 2015 mezi MČ Praha-Libuš 
a MŠ Mezi Domy k datu 31. 3. 2020.

 Souhlasí s  úpravou stávajícího pře-
chodu pro chodce přes ulici Husařskou 
v  rozsahu projektové dokumentace vy-
pracované pro investora hl. m. Praha.

 Souhlasí v  rámci dodatečného povo-
lení stavby „Zástavba skupiny 16 řado-
vých rodinných domů včetně manipulač-
ní plochy, vodovodních, kanalizačních řa-
dů, stavebních úprav komunikace V Hro-
bech a areálových rozvodů inženýrských 
sítí, Praha 4 – Libuš, č. parc. 293/4, k. ú. 
Libuš a  dalších“ s  připojením pozemků 
parc. č. 293/4, 874/5 a 874/7, vše v k. ú. 
Libuš, na místní komunikaci V Hrobech.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o  dí-
lo na akci „Modernizace plynové kotel-
ny ZŠ Meteorologická“ s  firmou S.V.A., 
spol. s  r. o., IČ: 18626467, Pramenná 
3, 148 00 Praha 4 – Kunratice, za cenu 
2 988 700 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 
se společností B A CH, spol. s r. o., se síd-
lem Ruská 602, 250 82 Úvaly, na koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi v rámci stavby (BOZP) 
„Nová služebna Městské policie Praha“ 
za cenu 196 020 Kč s  DPH; na koordi-
nátora BOZP v rámci zakázky „Přístavba 
garáží pro hasičskou techniku SDH Li-
buš“ za cenu 152 460 Kč s DPH.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlou-
vy se společností BHS, spol. s  r. o., se 
sídlem Nad lesním divadlem 1354/8a, 
142 00 Praha 4, na technický dozor sta-
vebníka na akci „Přístavba garáží pro ha-
sičskou techniku SDH Libuš“.

 Schvaluje připojení objektu v ulici Ladi-
slava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 – Pís-
nice, na poplachový monitorovací systém 
provozovaný Městskou policií hl. m. Prahy.

 Souhlasí s umístěním 3 včelích úlů ve 
vlastnictví Miroslava Štancla (reg. č. sva-
zu včelařů 207685), na pozemku parc. č. 
960/3 v k. ú. Písnice, obec Praha, svěře-
ného do správy MČ Praha-Libuš, za úče-
lem provozování včelařského kroužku 
mladých hasičů u JSDH Písnice.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o posky-
tování služeb Tísňové linky v objektu Klu-
bu Junior se společností Jablotron Secu-
rity, a. s., K dubu 2328/a, 149 00 Praha 4, 
za cenu 18 488 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dodáv-
ce vody a  odvádění odpadních vod č. 
30394232/7 a Dohody o oprávněné oso-
bě ze dne 10. 12. 2019 objektu V ulici Ke 
Kašně 100, 142 00 Praha 4 – Písnice, se 
společností Pražské vodovody a kanali-
zace, a. s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 
10 – Hostivař.

 Schvaluje návrh hodnoticí komise na 
výběr dodavatele pro veřejnou zakáz-
ku ve zjednodušeném podlimitním říze-
ní „Přístavba garáží pro hasičskou tech-
niku SDH Libuš“ v  souladu se Zprávou 
o  hodnocení nabídek. Schvaluje ceno-
vou nabídku vítězného uchazeče, kterou 
předložil v rámci veřejné zakázky ve výši 
11 003 678 Kč s DPH. Schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo se společností Walco CZ, 
spol. s r. o., Dobronická 1256, 148 00 Pra-
ha 4, IČ: 25640623.

 Souhlasí s  projektovou dokumentací 
k územnímu a stavebnímu řízení na stav-
bu č. 0088 TV Libuš, etapa 0030, ul. Kle-
novická, Modravská, U Jednoty, Losách 
z  10/2019 vypracovanou spol. Pro-Con-
sult, s. r. o., Jankovcova 13, Praha 7, pro 
investora hl. m. Praha, Magistrát hl. m. 
Prahy, odbor investiční, kterou jsou do-
tčeny pozemky ve svěřené správě MČ 
Praha-Libuš parc. č. 210/1, 210/2, 155/1, 
155/6, 155/7, 1001/1, 1001/13, 1001/30, 
1006/5 a  1006/25, vše v  k. ú. Písnice. 
Požaduje prověřit možnost umístění co 
největšího počtu parkovacích míst v ulici 
U Jednoty u RD čp. 189/5.

 Schvaluje stavebně historický prů-
zkum (SHP) s  názvem „Dům čp. 1 v  Li-
buši“ zpracovaný Ing. Arch. Ladislavem 
Svobodou, ze dne 22. září 2009 jako zá-
kladní dokument pro nakládání s  tímto 
majetkem, tj. objektem čp. 1, pozemkem 
parc. č. 466 v  k. ú. Libuš se stavbami. 
Ukládá vedoucímu odboru správy majet-
ku a investic ÚMČ Praha-Libuš zajistit: a) 
při přípravě a  realizaci veřejné zakázky 
nebo běžné opravy na „nemovitosti čp. 
1“ postupovat v souladu se SHP, včetně 
informovaní dodavatele a jeho pracovní-
ků o obsahu SHP; b) zajistit aktivní sou-
činnost ÚMČ Praha-Libuš s majiteli sou-
sedních nemovitostí, pokud jejich sta-
vební činnost souvisí s nemovitostmi čp. 
1. Ve všech územních a stavebních říze-
ních, které se budou jakkoli dotýkat ne-
movitostí čp. 1 a v nichž bude účastníkem 
řízení, bude ÚMČ Praha-Libuš informo-
vat stavebníky (žadatele) o SHP a vyža-
dovat jeho dodržení jako podmínku sou-
hlasu s realizací záměru.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 
se společností B A CH, spol. s r. o., Rus-
ká 602, 250 82 Úvaly, na koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi v rámci zakázky „Přístavba ga-
ráží pro hasičskou techniku SDH Libuš“ 
za cenu 152 460 Kč s DPH.

 V  současné době nesouhlasí s  pro-
dejem nebo směnou pozemku parc. č. 
1140/3 v  k. ú. Libuš, ve svěřené správě 
MČ Praha-Libuš. V současné době je na 
toto území pořizována územní studie, 
která navíc bude předpokládat podmí-
něnost změn územního plánu dohodou 

na směně pozemků mezi soukromými 
vlastníky pozemku a hl. m. Prahou. Poze-
mek bude zapojen do budoucího řešení 
celého území včetně možného prodeje 
nebo směny.

 Schvaluje Výroční zprávu dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím, za rok 2019, která je nedíl-
nou součástí usnesení č 23/2020.

 Schvaluje podání žádosti o  neinves-
tiční finanční dotaci MV ČR na rok 2020 
do programu MV ČR na poskytování do-
tací ze státního rozpočtu na výdaje reali-
zované v rámci projektů obcí na podporu 
integrace cizinců na lokální úrovni v  ro-
ce 2020 na projekt nazvaný „Podpora in-
tegrace na území MČ Praha-Libuš v  ro-
ce 2020“. Schvaluje garanci ve výši 10% 
spoluúčasti MČ Praha-Libuš z celkových 
skutečných finančních nákladů na pro-
jekt, jako žadatele, vůči poskytovateli do-
tace, Ministerstvu vnitra ČR, a to v rámci 
rozpočtu pro rok 2020.

 Souhlasí se zapojením MŠ Mezi Do-
my do Výzvy č. 7/2019 z národních zdro-
jů – „Přírodní zahrady“ na Státním fondu 
životního prostředí s projektem „Vybudo-
vání zahrady v přírodním stylu v MŠ Me-
zi Domy“ v  maximální výši nákladů do 
500 000 Kč za podmínky financování po-
vinné spoluúčasti dotace s prostředků ma-
teřské školy. Ukládá paní ředitelce MŠ Me-
zi Domy Mgr. Ivaně Gerlašinské informovat 
zřizovatele o postupu realizace projektu.

 Souhlasí: 
1. Se zapracováním převodů nevyčerpa-
ných finančních prostředků z roku 2019 
do návrhu rozpočtu na rok 2020 dle pří-
lohy číslo 1 tohoto usnesení. 
2. S finančními zdroji rozpočtu městské 
části Praha Libuš dle přílohy číslo 2 to-
hoto usnesení.
3. S  návrhem rozpočtu MČ Praha-Libuš 
na rok 2020 dle přílohy číslo 2a) – 2e) to-
hoto usnesení: objem příjmů po konsoli-
daci ve výši 62 140,0 tis. Kč, objem výda-
jů po konsolidaci ve výši 78 712,9 tis. Kč, 
plánovaný schodek ve výši 16 572,9 tis. 
Kč, který je kryt třídou 8 – financování dle 
přílohy číslo 2f) tohoto usnesení, s obje-
my běžných výdajů (po konsolidaci) ve 
výši 53 981,50 tis. Kč a kapitálových vý-
dajů ve výši 24 731,40 tis. Kč. Schodek 
hospodaření je tvořen pouze převody 
nevyčerpaných běžných a  kapitálových 
výdajů z roku 2019 do roku 2020 a zapo-
jením prostředků sociálního fondu a fon-
du rezerv a rozvoje.
4. S  návrhem rozpočtového výhledu 
do roku 2025 dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení.
5. S  návrhem finančního plánu ekono-
mické činnosti MČ Praha-Libuš na rok 
2020 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
6. S návrhem na zplnomocnění RMČ Pra-
ha-Libuš ke schvalování změn rozpoč-
tu provedených jednotlivými rozpočto-
vými opatřeními dle Přílohy č. 5 tohoto 
usnesení.

 Doporučuje Zastupitelstvu MČ Pra-
ha-Libuš schválit rozpočet na rok 2020 
v předloženém znění.

 Ukládá 1. místostarostovi Bc. Micha-
lu Korbelovi předložit Zastupitelstvu ná-
vrh rozpočtu na rok 2020 k projednání, 
2. vedoucí ekonomického odboru zajis-
tit zveřejnění návrhu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš na rok 2020 v souladu s platnou 
legislativou.

 Schvaluje podání tří žádostí o  dota-
ci z  rozpočtu HMP, kapitola 10 – rezer-
va pro MČ na rok 2020 takto: Projekto-
vá dokumentace pro umístění a  povo-
lení stavby na akci Rekonstrukce a  pří-
stavba ZŠ s  rozšířenou výukou jazyků, 
L. Coňka ve výši 6 000 000 Kč – prio-
rita č. 1. Rekonstrukce sociálních zařízení 
v ZŠ Meteorologická, pavilon C, ve výši 
5 000 000 Kč – priorita č. 2. Rekonstruk-
ce elektroinstalace v  ZŠ Meteorologic-
ká, III etapa, 4. fáze dokončení, ve výši 
4 700 000 Kč – priorita č. 3.

 Bere na vědomí soupis požadavků na 
zlepšení bezpečnosti přecházení ulic Li-
bušská a Meteorologická zaslaných odbo-
ru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. Schva-
luje podání žádosti na zařazení vybudová-
ní nového přechodu pro chodce v ulici Li-
bušská u ulice Mirotická do celopražské-
ho seznamu stavebních úprav BESIP. 

 Schvaluje uzavření Smlouvy o  vý-
půjčce nebytových prostor se SH ČMS 
– Sborem dobrovolných hasičů Praha-
-Písnice, na dobu určitou od 10. do 14. 8. 
2020, na užívání 1. patra hasičské zbroj-
nice JSDH Písnice za účelem uspořádá-
ní letního příměstského tábora pro děti.

 Souhlasí s Dodatky ke zřizovacím listi-
nám JSDH Libuš a Písnice.

 Souhlasí s Dodatky ke zřizovacím lis-
tinám příspěvkových organizací zřizova-
ných MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje uzavření smluv o  zapojení 
podnikatele do obecního systému svozu 
odpadu hl. m. Prahy mezi MČ Praha-Li-
buš a hl. m. Prahou, zastoupenou společ-
ností Pražské služby, a. s.

 Schvaluje návrh hodnoticí komise na 
výběr dodavatele pro veřejnou zakáz-
ku ve zjednodušeném podlimitním ří-
zení „Nová služebna městské policie“ 
v  souladu se Zprávou o  hodnocení na-
bídek. Schvaluje cenovou nabídku vítěz-
ného uchazeče ve výši 12 393 317,44 Kč 
s DPH. Schvaluje uzavření Smlouvy o dí-
lo se společností Lerson, s. r. o., se síd-
lem Písečná 795/24, 500 09 Hradec Krá-
lové, IČ: 02145740.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor – části budovy čp. 318 

Zprávy z jednání rady
Vybrané informace z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v ob-
dobí od 1. 1. do 6. 4. 2020. Všechna usnesení v plném znění jsou 
k dispozici na www.praha-libus.cz a na Úřadu MČ Praha-Libuš. Na in-
ternetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrál-
ního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou veřejně dostupné údaje 
o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 
2020:

22. června, 14. září, 
30. listopadu.

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) 
od 18.00 hodin. Změna termínu 
vyhrazena – sledujte úřední 
desku na www.praha-libus.cz.
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v k. ú. Písnice (ul. Ladislava Coňka) s hl. m. 
Prahou na dobu určitou od 1. 4. 2020 do 
31. 12. 2021, za účelem umístění služebny 
Městské policie hl. m. Prahy. Schvaluje uza-
vření Dohody o ukončení nájemní smlouvy 
č. 2006054042 ze dne 31. 5. 2006 s hl. m. 
Prahou z  důvodu rekonstrukce služebny 
Městské policie hl. m. Prahy v objektu čp. 
376 v k. ú. Libuš (ul. Zahrádecká).

 Schvaluje roční účetní závěrky jednot-
livých příspěvkových organizací zříze-
ných MČ Praha-Libuš za rok 2019, které 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy 
se společností Osigeno – veřejné za-
kázky a  dotace, s. r. o., Petrovská 594, 
788 13 Vikýřovice IČ: 05931614, na admi-
nistraci veřejné zakázky „Přístavba MŠ 
K Lukám 664, Praha 4 – Libuš, vybavení 
zahrady herními prvky“.

 Schvaluje vystavení objednávky pro 
společnost Unit Architekti, s. r. o., se síd-
lem Slezská 1454, 130 00 Praha 3, IČO: 
63987309 na vypracování prověřovací stu-
die za celkovou cenu 200 tis. Kč bez DPH.

 Souhlasí s přerušením provozu zřizova-
ných mateřských škol a  s nimi souvisejí-
cích školských zařízení na základě vyhod-
nocení aktuálního situace zájmu o provoz 
těchto mateřských škol paními ředitelka-
mi těchto škol na základě závažných dů-
vodů, které z  organizačních a  technic-
kých příčin znemožňují řádné poskytová-
ní předškolního vzdělávání, a  to v soula-
du s odst. 2 § 3 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, s účinností od 
18. 3. 2020 od 6:00 hodin do odvolání; 
jedná se o: MŠ K Lukám, MŠ Ke Kašně, MŠ 
Lojovická, MŠ Mezi Domy. Ukládá paním 
ředitelkám jmenovaných mateřských škol 
informovat o zajištění péče o děti v době 
přerušení provozu mateřských škol.

 Schvaluje uzavření objednávky na 
opravu části místní komunikace K  Vrtil-
ce na pozemcích parc. č. 53/19 a 53/20, 
oba v  k. ú. Písnice, v  rozsahu od křižo-
vatky s ulicí Velká Lada k vjezdům k RD 
čp. 168/15 a 181/13 se společností Servis-
tech, s. r. o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 
Praha 4 – Braník, IČ 27470491, za jednot-
kové ceny: úprava pláně 550,00 Kč/m2, 
asfaltové vrstvy 650,00 Kč/m2 bez DPH.

 Schvaluje uzavření Darovací smlouvy 
s fyzickou osobou, panem Ta Quoc Huan 
o finančním daru ve výši 20 000 Kč na 
nákup ochranných pomůcek v důsledku 
koronavirové infekce v České republice.

 Souhlasí s  realizací stavebního zá-
měru „Rekonstrukce sociálních zařízení 
v ZŠ Meteorologická č. p. 181, pavilon C, 
Praha-Libuš“ v  rozsahu projektové do-
kumentace vypracované Bc. Jindřichem 
Parusem v 1/2020.

 Souhlasí s realizací stavebního zámě-
ru ,,Realizace nového okenního otvoru 
v  ZŠ s  RVJ Ladislava Coňka 40, Praha-
-Písnice“ v rozsahu projektové dokumen-
tace pro provedení stavby vypracované 
společností Anylopex, s. r. o., v  11/2019. 
Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na tu-
to akci s firmou Rekonsta, s. r. o., V Průče-
lí 1655/4, 149 00 Praha 4, IČ: 288 62 066.

 Souhlasí s předloženou projektovou do-
kumentací pro stavební povolení na vý-
stavbu nového rodinného domu na po-

zemku parc. č. 756 v k. ú. Libuš. Souhlasí 
s připojením pozemku na místní komunika-
ci v ulici Zahrádecká za podmínky nahraze-
ní zrušeného parkovacího stání na komu-
nikaci Zahrádecká na náklady stavebníka.

 Nesouhlasí s  umístěním schodiště 
a zpevněného přístupu k novému vcho-
du do objektu čp. 10 v ulici K Vrtilce, Pra-
ha-Písnice na pozemku parc. č. 318/1, k. 
ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-
-Libuš z důvodu, že pozemek je součás-
tí dotčených pozemků v  rámci architek-
tonické soutěže o návrh přístavby a  re-
konstrukce ZŠ s RVJ, L. Coňka, a mohou 
se tak změnit výškové a  odtokové po-
měry v  území. Nesouhlasí s  umístěním 
(prodloužením) rozvodů vody a plynu ze 
stávajícího objektu k rekonstruované pří-
stavbě, vše na pozemku parc. č. 318/1, k. 
ú. Písnice a doporučuje je vést objektem 
nebo přes vlastní pozemky.

 Schvaluje uzavření Pojistné smlouvy 
o pojištění odpovědnosti za újmu a po-
jištění úrazu JSDH Praha-Libuš s Hasič-
skou vzájemnou pojišťovnou, a. s.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy k  podá-
ní nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci ,,Oprava oplocení u ob-
jektu Klubu Junior – 2. část, Na Okruhu 
395/1, Praha 4“.

 Souhlasí s  realizací akce „BESIP 
2970368 Mílová, Praha 12, přisvětlení 
přechodu pro chodce".

 Schvaluje zveřejnění Výzvy na pro-
nájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Pra-
ha 4, situovaného na částech pozemků 
parc. č. 910/69 a 910/81, oba v k. ú. Písni-
ce, o celkové výměře 2 470 m2, ve svě-
řené správě MČ Praha-Libuš, za minimál-
ní cenu 185 040 Kč bez DPH/rok, s do-
bou pronájmu na dobu neurčitou.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dlouho-
dobém pronájmu plynových lahví na sva-
řování s firmou Linde Gas, a. s.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba Ma-
teřské školy K Lukám 664, Praha 4 – Li-
buš, typ dřevostavba, kompletní dodáv-
ka projektové dokumentace a  realizace 
stavby“ ze dne 30. 4. 2018 se společnos-
tí Urbiosisto, s. r. o., kterým se zvyšuje ce-
na díla o 288 464 Kč za vícepráce na zá-
kladě dodatečných požadavků investora 
vznesených v průběhu stavby.

 Souhlasí s ponecháním nevyčerpané-
ho provozního příspěvku od zřizovatele 
v  roce 2019 ZŠ Meteorologická pro vy-
užití v  roce 2020 na financování rekon-
strukce šaten v celkové výši 121 821,31 Kč.

 Souhlasí s  čerpáním finančních pro-
středků z Fondu investic ZŠ s RVJ Ladi-
slava Coňka v průběhu roku 2020 na za-
koupení nové smažící elektrické pánve 
pro školní kuchyň.

 Schvaluje výši zlepšeného výsledku 
hospodaření jednotlivých příspěvkových 
organizací zřízených MČ Praha-Libuš za 
rok 2019 a  jeho rozdělení do fondů na 
základě přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s  Návrhem roční účetní zá-
věrky MČ Praha-Libuš za rok 2019, je-
jíž přílohy jsou nedílnou součástí tohoto 
usnesení.

 Schvaluje odpuštění plateb nájem-

ného nájemcům uvedeným v  příloze č. 
1, která je neveřejnou přílohou tohoto 
usnesení, a to po dobu vyhlášeného nou-
zového stavu na základě Usnesení vlády 
ČR č. 69/2020 Sb. ze dne 12. 3. 2020.

 Nemá námitek k  záměru hl. m. Prahy 
bezúplatně převzít od Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových, Rašíno-
vo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – No-
vé Město, pozemek parc. č. 659/75 v k. ú. 
Písnice, o výměře 198 m2, ostatní plocha 
– silnice, uvedený na LV 60000, s vlastnic-
kým právem Česká republika, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových.

 Souhlasí s  převodem finančních pro-
středků z Rezervního fondu ZŠ s RVJ L. Coň-
ka  do fondu investic ve výši 264 699 Kč.

 Souhlasí s  realizací záměru „Vybave-
ní zahrady MŠ K  Lukám v  Praze-Libuš“ 
v rozsahu technické specifikace.

 Souhlasí s  čerpáním finančních pro-
středků z  Fondu investic MŠ Lojovická 
ke zvýšení finančních prostředků urče-
ných na opravy majetku, který příspěv-
ková organizace používá pro svou čin-
nost, a  to na opravu a  údržbu zahrad-
ních herních prvků, laviček, zahradních 
stolů, výměnu sedáků u pískovišť a opra-
vy a výměny pantů a zabezpečení dveří 
všech zahradních domků na zahradě MŠ 
Lojovická, systému vedení a  směšování 
vody v objektu až do výše 200 000 Kč.

Z usnesení Rady MČ Praha-Libuš  
vybrala a upravila (red)

Každý odevzdaný kilogram znamená jednu 
korunu pro zařízení Klokánek Fondu 

ohrožených dětí. Díky podpoře veřejnosti 
jde už téměř o 1 300 000,- Kč a s vaší 

pomocí bude částka dále stoupat. 

Nepoškozené oblečení, textil, 
spárované boty, kabelky i batohy 

nebo hračky už do odpadu nepatří, 
pomozte nám je prosím využít 
v charitativním projektu, který 

pomáhá konkrétně a cíleně.  
Do červenozelených kontejnerů 
dávejte prosím materiál čistý,  

i v dospělé velikosti, vždy 
v igelitovém obalu. 

KlokTex.CZ a vy 

projekt recyklace a pomoci www.KlokTex.cz   kloktex@kloktex.cz   tel. 777 149 250 

Každý využitelný kilogram znamená 
další korunu finanční podpory pro 

Fond ohrožených dětí, který má letos 
už 30 let od založení. 

KlokTex.CZ v Libuši 

výměnná inzerce

Z důvodu stavby nové služebny městské policie bylo přesunuto sta-
noviště na tříděný odpad z ulice Zahrádecká na místo poblíž křižo-
vatky ulic Nad šejdrem a U Libušské sokolovny.
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V naší městské části je no-
vě k dispozici služba Hláše-
nírozhlasu.cz. Nahrazuje do-
savadní emailový newsletter 
a mobilní aplikaci. V jednom 
modulu obsahuje mnohem 
širší škálu možností. Přispěje 
k efektivní a rychlé komuni-
kaci úřadu s našimi občany. 
Budete vždy včas informova-
ní o důležitých událostech ne-
bo krizových situacích ve vaší 
městské části.

Můžete si nechat zasílat všech-
ny zprávy z  Libuše a  Písnice, ne-
bo zvolit pouze ta témata, která vás 
zajímají.

Krizové hlášení – zajistí v krizo-

vých situacích okamžité poskytnutí 
informací občanům

Kulturní a sportovní akce – po-
zvánky na kulturní akce, sportovní 
události

Informace z  úřadu – upozorně-
ní na odstávku vody, uzavírky silnic, 
výpadky dodávek elektřiny nebo 
plynu, změny úředních hodin, upo-
zornění na termíny a povinnosti

Informace jsou poskytovány pro-
střednictvím SMS, e-mailem, přes 
Facebook a  web MČ Praha-Libuš. 
K dispozici je také mobilní aplikace 
pro chytré telefony.

Registrace je velmi jednoduchá: 
– přes webové stránky úřadu (viz 

banner na této stránce)

– zasláním e-mailu na Úřad MČ 
Praha-Libuš

– prostřednictvím mobilní aplikace 
pro chytré telefony (QR kód pro 
stažení najdete zde u článku)

– odesláním SMS ve tvaru PHA-
LIBUS JMENO PRIJMENI ULICE 
CISLO POPISNE na číslo: 774 724 
136 (informace budete dostávat 
formou SMS) nebo ve tvaru PHA-
LIBUS JMENO PRIJMENI ULICE 
CISLO POPISNE + „váš e-mail“ 
na číslo: 774 724 136 (informace 
dostanete formou SMS i  na váš 
e-mail).

Tomáš Loukota, DiS., místostarosta 
pro oblast majetku,  

loukota@praha-libus.cz

Nová služba Hlášenírozhlasu.cz  
pro naše občany

Kontakt na koordinátora sociální pomoci
Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro 
vás, můžete se přijít i pouze poradit. Komunikovat s ním 
lze písemně po e-mailu, nebo telefonicky. Na pracovišti 
Úřadu MČ Praha-Libuš, K Lukám 664, je přítomen každé 
pondělí od 13:30 do 17:30 hodin, případnou návštěvu je 
vhodné domluvit předem telefonicky.

koordinatorpomoci@praha-libus.cz
K Lukám 664, 142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Koordinátor sociální pomoci
Miloš Hájek
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Prožíváme mimořádný čas, kte-
rý nezažil nikdo z nás, včetně 
dříve narozených. Je to období, 
kdy se ukazují lepší, ale i horší 
stránky v nás.

Mnoho občanů od první chví-
le projevuje obrovskou solidaritu 
s  druhými, slabšími, ohroženými, 
i  když sami jdou do přímého rizika 
či existenčně nejisté budoucnosti. 
Velké díky si zaslouží všichni, kdo 
slouží v tzv. první linii: lékaři, sestřič-
ky, ošetřovatelé, hasiči, policisté, ale 
také prodavači, učitelé, pošťáci, řidi-
či MHD nebo popeláři. Sice se v na-
šich končinách příliš neujalo tleskání 
složkám Integrovaného záchranné-
ho systému (IZS) ve 20 hodin jako 
v  jiných zemích, ale ani tak nesmí-
me zapomínat na poděkování všem 
profesím, které zajišťují chod města 
a  státu. Velký respekt si v  této do-
bě vybudovala vietnamská komu-
nita, která aktivně pomáhala české 
společnosti krizi překonat: od první 
chvíle vietnamské ženy šijí ve vel-
kém roušky a rozdávají je v nemoc-
nicích, mnohé vietnamské večer-
ky nabízí občerstvení pro pracovní-
ky IZS zdarma. Společnost Saparia 
a  Svaz Vietnamců v  ČR věnovaly 
českému státu desítky tisíc ochran-
ných prostředků, stovky roušek da-
roval občanům sídliště Písnice ma-
jitel potravin po bývalém Albertu, 
další stovky roušek poskytl Buddhi-
stický spolek v ČR sídlící vedle pro-
dejny, vietnamská rodina z  Libuše 
věnovala desítky roušek a dvacet ti-
síc korun na nákup ochranných pro-

středků, společnost Tamda Foods 
v  Sapě obstarala desítky antibak-
teriálních gelů v  době, kdy jich byl 
zoufalý nedostatek, a ve výčtu bych 
mohl pokračovat. Dobrovolní ha-
siči z  Libuše a  Písnice zaskakova-
li 24hodinovými službami za naše 
profesionální hasiče, kteří onemoc-
něli či se ocitli v karanténě. V jeden 
okamžik měla Praha nakažených 
34 hasičů a 120 hasičů v karanténě 
z celkových 600 profesionálů!

Najdou se bohužel i tací, kteří na 
kritické situaci parazitují a chtějí pro 
sebe urvat na úkor ostatních. Spí-
še za úsměvné považuji pár přípa-
dů typu, kdy se při rozdávání dezin-
fekce půl litru na domácnost někteří 
lidé vehementně domáhali většího 
množství na úkor ostatních. Za mno-
hem hrozivější ale považuji počínání 
firem, které začaly nabízet předra-
žené ochranné prostředky a zneuží-
vají nouzového stavu. Za zločin po-
važuji nabídku od firmy specializující 
se na dodávání školních potřeb, kte-
rá v druhé polovině března rozesla-
la nabídku na prodej dezinfekce 1 litr 
za 3 600 korun! V té době se i ty nej-
dražší nabídky pohybovaly kolem 
1  tisíce korun, my v  té době koupili 
za 680 Kč, respektive o týden poz-
ději již za 380 Kč za litr. V takových 
chvílích litujete, že některé tres-
ty jako máčení v koši do Vltavy ne-
lze v novodobé společnosti apliko-
vat. A nebyla to firma zdaleka jedi-
ná. Mnohé pod záminkou údajných 
léčivých přípravků proti koronaviru 
zneužívají důvěru seniorů. Nenaku-
pujte, prosím, od těchto šmejdů žád-

né „zázračné potravinové doplňky“, 
u  kterých deklarují léčivé účinky. 
Stejně tak to platí u různých zázrač-
ných amuletů. Seniory chci vyzvat, 
aby dezinfekci nakoupili v  kamen-
ných obchodech nebo si zašli k nám 
na úřad. Dostanete účinnou dez-
infekci, a ne citronovou vodu. Pod-
vodníků je kolem nás spousta.

O  to více si vážím laskavých 
a  drobných pomocí od spoluobča-
nů. Lidé šili roušky a  spontánně je 
nosili na úřad, jiné ženy je sváže-
ly od šiček do nemocnic a domovů 
pro seniory. Ženy, které nešily, daly 
k dispozici látky či šicí stroj. Stavební 
firma z Libuše nám poskytla k bez-
platnému využití svůj billboard. De-
sítky žen na mou výzvu začaly hasi-
čům péct, jiná žena projevila ochotu 
obstarat nedostatkové droždí. Jed-
na rodina poskytla desítky tzv. zakla-
dačů pro snadnější šití roušek pro 
naše ženy zdarma, soused mi nabídl 
kontakt na výrobce ochranných ští-
tů. Drobný podnikatel ze Sapy vě-
noval 80 ochranných štítů pro naše 
učitele. Pokud se osvědčí, nakoupí-
me je i pro naše žáky, bude-li o ně 
zájem. Ozvalo se nám několik dob-
rovolníků z řad občanů i místních fi-
rem. Každá drobná pomoc se počí-
tá, každý nápad přispívá k sounále-
žitosti společnosti. Symbolicky tak 
tleskám nejen lidem v první linii, ale 
také vám všem, kteří jste jakkoli při-
spěli a nabídli pomoc. I vy jste hrdi-
nové dnešní doby. Děkuji Vám.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Hrdinové a šmejdi za časů korony

Na začátku dubna rozvířila at-
mosféru naší městské části in-
formace, že Krizový štáb hlavní-
ho města Prahy doporučil, aby 
osoby bez domova a osoby vy-
loučené z domova kvůli domá-
címu násilí, které jsou současně 
nakažené nemocí covid-19, byly 
umístěny do bývalého internátu 
SOU Písnice. Protože jsem byl 
k tomuto jednání Krizového štá-
bu přizván, měl jsem možnost 
se bezprostředně na místě proti 
tomuto návrhu ohradit a také 
jsem tak učinil.

Při jednání jsem zopakoval ná-
vrh zaslaný panu primátorovi 
a  radní pro zdravotnictví a  sociál-
ní záležitosti, že objekt může slou-
žit pro osoby v karanténě, ale jen 
pokud v  něm budou chtít pobý-
vat dobrovolně a budou respekto-
vat hygienická pravidla a zákaz vy-
cházení. Mohli by v  něm být tedy 

ubytováni například lidé v první li-
nii a další, kteří musí odejít do ka-
rantény, ale nemohou ji trávit do-
ma, aby nevystavili riziku nakažení 
své blízké. Nabídl jsem, že se o ty-
to osoby postaráme, pokoje vyba-
víme, zajistíme stravu a  maximál-
ně jim pobyt zpříjemníme. Nezbyt-
nou podmínku je to, že zde budou 
v  karanténě bydlet z  vlastní vůle 
a nebudou je muset hlídat policis-
té 24 hodin denně na každém pat-
ře i před domem, jak předpokládal 
původní návrh.

I přes tuto vstřícnou nabídku Kri-
zový štáb rozhodl, že do interná-
tu budou umístěny osoby nakaže-
né nemocí covid-19, které jsou bez 
domova či jsou ze svého trvalého 
bydliště vykázány kvůli násilí. S tím 
jsem se nemohl smířit. Děkuji všem 
občanům, kteří po tomto rozhodnutí 
napsali panu primátorovi a vyjádřili 
svůj nesouhlas. O tři dny později za-
sedala Rada hlavního města Prahy, 

kde na mou žádost bylo toto téma 
znovu zařazeno na program jedná-
ní. V rámci diskuse jsem navrhl, aby 
Rada HMP přijala samostatný bod 
usnesení, ve kterém bude výslovně 
zmíněno, že Rada HMP naopak ne-
doporučuje ubytovat zmíněné sku-
piny obyvatel v  internátu bývalého 
písnického učiliště. Toto usnese-
ní bylo schváleno. O dva dny poz-
ději náměstek pro bezpečnost Petr 
Hlubuček představil alternativní ře-
šení v  podobě stanového městeč-
ka v  Troji, postaveného Armádou 
a dobrovolnými hasiči.

Pan primátor tak získal dvě proti-
chůdná usnesení o  využití interná-
tu učiliště v Písnici: doporučení Kri-
zového štábu a  nedoporučení Ra-
dy HMP. K termínu 20. dubna neby-
lo známo, jak se pan primátor roz-
hodnul. Rozhodnutí je čistě v  jeho 
kompetenci.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Jak využít prázdný objekt internátu  
v době pandemie? Usnesení Krizového štábu HMP 

v pátek 3. dubna 2020:
Krizový štáb hl. m. Prahy doporu-
čil dočasně objekt učiliště Písnice 
pro zajištění karantény osob bez 
domova a osob vykázaných z tr-
valého bydliště. V případě akutní 
potřeby, než bude zprovozněno 
učiliště, bude využito stávajících 
ubytovacích kapacit ubytoven 
pro osoby bez domova.

Usnesení Rady HMP v  pondělí 
6. dubna 2020:
Rada hlavního města Prahy
I. bere na vědomí doporučení 
Krizového štábu obsažené v bo-
dě III. zápisu pořízeného z jedná-
ní Krizového štábu dne 3. dub-
na 2020, uvedeného v  příloze 1 
k důvodové zprávě.
II. nedoporučuje primátorovi 
HMP MUDr. Zdeňku Hřibovi reali-
zovat toto usnesení v objektu bý-
valého internátu SOU potravinář-
ského v Písnici.

Nové termíny 
přistavování 
kontejnerů 
na bioodpad

Vážení občané, náhradní 
termín přistavování kon-
tejnerů na bioodpad za 
zrušené termíny 21. břez-
na a 28. března je neděle 
10. května.

10. 5. 2020, 9:00–12:00:
Na Losách x Javoren-
ská, K  Novému sídlišti x 
Na Šejdru, Božejovická x 
Borotínská, Zahrádecká x 
Hvězdonická

10. 5. 2020, 13:00–16:00:
Ohrobecká x Lojovická, 
K  Jezírku x Vyšebrod-
ská, Ke Kašně (u  MŠ), 
U  Zahrádkářské kolonie 
x Přírodní

Odbor životního  
prostředí a dopravy 

ÚMČ Praha-Libuš
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JAK K ZÁPISŮM  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL?

I v současné době budou mateř-
ské školy zřízené městskou částí 
Praha-Libuš pořádat zápisy no-
vých dětí. Jak na to? Co bude ji-
nak? Na co si dát pozor?

1  Při zápisu nebudou přítomny 
děti. Jsou zrušeny motivační části 
zápisů, všechny dny otevřených dve-
ří a hravá setkání se zájemci o mateř-
skou školu.

2  Zápis dítěte do mateřské školy 
můžete jako zákonný zástupce vyří-
dit nejen osobně, ale především pí-
semně. Máte několik možností:
– každý může předat přihlášku 

osobně, každý může zaslat při-
hlášku poštou

– máte-li svůj osobní (nikoli firemní) 
uznávaný elektronický podpis – 
můžete přihlášku zaslat e-mailem, 
nebo do datové schránky mateř-
ské školy
V případě, že zašlete dokumenty 

pouze ve skenu nebo jako obrázek 
a nebudou mít platnost originálu, jste 
povinni je potvrdit následně jiným 
předáním originálu, a  to nejpozději 
do 5 dnů od vašeho odeslání těchto 
dokumentů.

3  Místo potvrzení od dětského 
lékaře, že bylo dítě očkováno, které 
nemůžete případně v současné situa- 
ci zajistit, je třeba přiložit k přihláš-
ce kopii očkovacího průkazu dítěte 
a čestné prohlášení zákonného zá-
stupce dítěte, že dítě prošlo stanove-
ným pravidelným očkováním podle 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, v  aktuálním zně-
ní, a jméno a kontakt na ošetřujícího 
lékaře dítěte. Ředitelky mateřských 
škol budou v takovém případě srov-
návat očkovací kalendář se záznamy 
v přiloženém očkovacím průkazu dí-
těte a případné nesrovnalosti budou 
konzultovat přímo s ošetřujícím léka-
řem. V opačném případě lze doložit 
i potvrzení od ošetřujícího lékaře dí-
těte, že dítě nemohlo být očkováno 
kvůli dlouhodobým kontraindikacím, 
které očkování znemožňovaly.

4  K  přihlášce není třeba přiklá-
dat potvrzení o trvalém pobytu dítě-
te na území městské části Praha-Li-
buš (které je hlavním kritériem pro 
přijetí dítěte do všech škol zříze-
ných městkou částí). Kontrolu trvalé-
ho pobytu dítěte na území městské 
části provede ředitelka školy skrze 
Úřad městské části Praha-Libuš.

5  Zápisy budou probíhat déle, 
aby se předešlo shlukování rodičů. 
Lhůta pro podávání žádostí je pro-
dloužena, především bude začínat 
dříve.

6  Rodné listy a  další případné 
přílohy dokládejte v  prostých ko- 
piích. Přesné instrukce jsou uvedeny 
u jednotlivých mateřských škol.

7  Zápisy budou probíhat co nej-
více elektronicky. Veškeré informa-
ce k zápisům a přihlášky jsou ke sta-
žení na webech všech mateřských 
škol.

8  Pro žádost se nemusí chodit 
do mateřské školy – je to zcela nad-
bytečné. Dostatek informací o vybra-
né mateřské škole, jejím denním reži-
mu, běžných, ale i netradičních aktivi-
tách včetně fotografií získáte prochá-
zením jejích webových stránek. Po-
kud byste měli přesto nějaké dotazy, 
lze je vznést písemně nebo telefonic-
ky na ředitelky mateřských škol.

9  Rozhodný je nejen den, ale 
i hodina doručení přihlášky do ma-
teřské školy k rukám ředitelky ško-
ly (osobně nebo prostřednictvím 
poštovního doručovatele, kurýrních 
služeb…), do mailové schránky ško-
ly nebo do datové schránky školy. 
Není při tom důležité, jakým způso-
bem žádost doručujete.

10  Identifikační číslo vámi podané 
přihlášky vám při písemném podání 
bude následně sděleno. Pod tímto 
číslem budete informováni na vývěs-
ce mateřské školy o výsledku zápisu, 
tj. o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte. 
Toto číslo je třeba dobře uchovat.

11  Doporučení k násobnému po-
dání přihlášky do mateřské školy: 
Budete-li hlásit své dítě do MŠ Ke 
Kašně na území staré Písnice, kde 
jsou pouze dvě třídy mateřské ško-
ly a již několik let větší zájem o umís-
tění dětí, než kolik jich lze přijmout, 
zašlete prosím přihlášky i  na další 
mateřské školy. Městská část zřizu-
je celkem čtyři mateřské školy. Po-
čet přihlášek do mateřských škol ne-
ní omezen. Při tomto postupu máte 
šanci, že můžete mít v ruce rozhod-
nutí přijetí do alespoň jedné z mateř-
ských škol v městské části již na po-
čátku června a nebudete muset če-
kat na zbylá místa v ostatních mateř-
ských školách. Podobně můžete po-
stupovat i u jiných škol.

Připravila Ing. Šárka Fruncová 
Vlčková, vedoucí odboru správního 

a školství, ÚMČ Praha-Libuš

Zápisy do mateřských škol  
na školní rok 2020/2021

MŠ KE KAŠNĚ
www.mskekasne.cz 

4.– 7. 5. 2020 vydávání žádostí 
(10.00–12.00 hod)
Žádosti je možné stáhnout 
z  webových stránek:  www.mske-
kasne.cz/zapis.html
Den otevřených dveří je s  ohle-
dem na současnou situaci zrušen.
11.– 12. 5. 2020 příjem vyplněných 
žádostí v  ředitelně školy (13.00–
17.00 hod)
Žádost o  přijetí můžete podat 
osobně v  uvedeném čase v  ma-
teřské škole, nebo doručit poš-
tou – zde je potřeba zaslané do-
kumenty nechat ověřit, nebo mai-
lem s  elektronickým podpisem 
(nelze poslat prostý mail) nebo 
zaslat osobní datovou schránkou 
v termínu zápisu tj. od 4. 5. 2020 
do 12. 5. 2020 do 17.00 hodin. 
Na pozdější podání nebude brán 
zřetel.
Od 4. 6. 2020 zápis – zveřejnění 
výsledků a výdej rozhodnutí
Více informací k zápisu na:  
www.mskekasne.cz/zapis.html

MŠ K LUKÁM
www.msklukam.cz

Proces přijímání dětí k  předškol-
nímu vzdělávání probíhá v  soula-
du se zákonem č. 500/2004 Sb., 
správní řád. V souladu s ustanove-
ním § 38 mají účastníci a jejich zá-
stupci právo nahlížet do spisu, činit 
si výpisy, pořizovat si  kopie spisu 
nebo jeho části.
Vydávání žádostí: 4. 5. až 7. 5. 
2020 od 13 h do 17 h
Žádost je možné stáhnout na: 
www.msklukam.cz/zapis. K  vy-
zvednutí budou žádosti též u hlav-
ního vchodu do tříd MŠ na stoleč-
ku (žádost, čestné prohlášení).
Termín podání žádosti – žádost 
o přijetí je možné od pondělí 4. 5. 
2020 do středy 13. 5. 2020 doru-
čit následujícími způsoby:
– do datové schránky školy
– e-mailem s  uznávaným elekt-

ronickým podpisem (nelze jen 
poslat prostý e-mail!) na: msklu-
kam@email.cz

– poštou – nezapomeňte na ko-
pii rodného listu dítěte, kopie 
očkovacího průkazu. Je nutné 
vše odeslat nejdéle do lhůty 13. 
5. 2020 do 24:00 hodin

– osobně – 11. 5. 2020, 14 h – 17 h 
v  ředitelně MŠ (vchod od MÚ),  
12. 5. 2020, 9 h – 13 h v ředitel-
ně MŠ, 13. 5. 2020, 14 h – 17 h 
v ředitelně MŠ

Místo trvalého pobytu dítěte ově-
ří ředitel školy na místním úřadě.

Zákonní zástupci nevyžadují po-
tvrzení na úřadě.
Doložení řádného očkování:
V případě, že není možné osob-
ně navštívit lékaře, zákonný zá-
stupce čestně prohlásí, že je dí-
tě řádně očkované a doloží kopii 
očkovacího kalendáře. 
Vzor textu:
Prohlašuji, že (jméno a  příjmení 
dítěte) ………………., nar. ..…, se pod-
robil(a) všem stanoveným pravi-
delným očkováním podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví. Dále 
zde bude uvedeno jméno a kon-
takt na ošetřujícího lékaře. Pod-
pis zákonného zástupce.
Zveřejnění rozhodnutí o přijetí či 
nepřijetí dítěte k  předškolnímu 
vzdělávání v MŠ K Lukám:
Podle § 183 odst. 2 školského zá-
kona rozhodnutí, kterým se vyho-
vuje žádosti o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání, se oznamují zve-
řejněním seznamu uchazečů pod 
přiděleným registračním číslem 
s  výsledkem řízení u  každého 
uchazeče. Seznam se zveřejňuje 
na veřejně přístupném místě ve 
škole na dobu alespoň 15 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považu-
jí rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí budou zveřejněna na 
dveřích MŠ a na webových strán-
kách MŠ pod přiděleným regist-
račním číslem.
Termín k  vyzvednutí osobně bu-
de upřesněn dle epidemiologic-
ké situace.
Upozornění pro žadatele: Úče-
lové přihlášení k  trvalému poby-
tu dítěte, kde nepobývá alespoň 
s  jedním ze svých zákonných zá-
stupců, může být předmětem dal-
šího šetření vhodných podmínek 
vytvořených pro rozvoj a  vzdělá-
vání dítěte.

MŠ LOJOVICKÁ
www.mslojovicka.cz

Elektronicky s  elektronickým 
podpisem, přes datovou schrán-
ku, poštou můžete podávat Žá-
dosti o  přijetí od 4. 5. 2020 do 
12. 5. 2020 do 17.00 h.
Osobní příjem žádostí v  MŠ Lo-
jovická pouze: 11. a  12.  května 
2020 v době od 13 do 17 hodin.
Doložení řádného očkování dítě-
te – Podmínkou přijetí dítěte do 
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MŠ podle § 50 zákona o  ochra-
ně veřejného zdraví je splnění po-
vinnosti podrobit se stanoveným 
pravidelným očkováním, nebo 
mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindika-
ci. Tato povinnost se netýká dítě-
te, které plní povinné předškolní 
vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvuj-
te osobně praktického lékaře. 
Pro doložení této povinnosti zá-
konný zástupce:
– prohlásí, že je dítě řádně 

očkované,
– doloží kopii očkovacího 

průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací 
průkaz s očkovacím kalendářem – 
tedy porovná, zda dítě bylo očko-
váno všemi vakcínami, které v  je-
ho věku má mít.
V případě, že dítě nebylo očková-
no podle očkovacího kalendáře, 
musí zákonný zástupce kontakto-
vat na dálku praktického lékaře 
a vyžádat si od něj potvrzení, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro tr-
valou kontraindikaci.
Povinná příloha k žádosti o před-
školní vzdělávání   pro šk. rok 
2020/2021:
Prohlašuji, že …… (jméno a příjme-
ní dítěte), nar. dne ……, se podro-
bil(a) všem stanoveným pravidel-
ným očkováním podle zákona 
o ochraně veřejného zdraví.
Jméno a  příjmení ošetřujícího lé-
kaře dítěte …… Kontakt na ošetřu-
jícího lékaře ……
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Poznámka: Tato povinnost se ne-
týká dítěte, které plní povinné 
předškolní vzdělávání.
V Praze dne:
Podpis zákonného zástupce

MŠ MEZI DOMY
www.msmezidomy.cz

Možnost stáhnutí žádosti
Žádost o přijetí je možné stáhnout 
z: http://www.msmezidomy.cz/
prihlaska.html 
Den otevřených dveří z  důvodu 
epidemiologické situace zrušen.
Příjem přihlášek:
Žádost o přijetí je možné od pon-
dělí 4. 5. 2020 do středy 13. 5. 
2020 doručit následujícími způso-
by: do datové schránky školy, ID 
datové schránky je 7gbbhrr, dále 
e-mailem s  uznávaným elektro-
nickým podpisem (nelze jen po-
slat prostý e-mail!) na: reditelka@
msmezidomy.cz a  poštou. Neza-
pomeňte na kopii rodného listu dí-
těte a kartičky zdravotní pojišťov-
ny. Je nutné vše odeslat nejdéle 
do lhůty 13. 5. 2020 do 24:00 ho-
din. Na pozdější podání nebude 
brán zřetel.
Místo trvalého pobytu dítěte ově-

ří ředitel školy na obecním úřadě. 
Zákonní zástupci nevyžadují po-
tvrzení na úřadě.
Doložení řádného očkování. 
V případě, že není možné osob-
ně navštívit lékaře, zákonný zá-
stupce čestně prohlásí, že je dí-
tě řádně očkované a doloží kopii 
očkovacího kalendáře.
Vzor textu: Prohlašuji, že (jmé-
no a příjmení dítěte), nar. (XX. XX. 
XXXX), se podrobil(a) všem sta-
noveným pravidelným očkováním 
podle zákona o ochraně veřejné-
ho zdraví. Dále zde bude uvedeno 
jméno a kontakt na ošetřujícího lé-
kaře. Podpis zákonného zástupce.
Příloha: kopie očkovacího kalen-
dáře. Od 8. 4. 2020 je toto prohlá-
šení součástí žádosti ke stažení.
Osobní podání je možné v  pon-
dělí 11. 5. 2020 od 14.00 do 17.00, 
dále v úterý 12. 5. 2020 od 9.00 
do 12.00 a ve středu 13. 5. 2020 
od 14.00 do 17.00 hodin.
Osobní podání je bez přítomnos-
ti dětí! Dále je nutné dodržovat 
potřebné rozestupy a nevytvářet 
vyšší koncentraci osob.
Ředitelka školy kontroluje potřeb-
né doklady:
OP zákonného zástupce, rodný 
list dítěte, kartičku ZP dítěte.
U  dětí cizí státní příslušnosti je 
třeba navíc doložit platný ces-
tovní doklad + kopii nebo průkaz 
k  povolení pobytu dítěte v  MČ 
Praha-Libuš.
Zákonný zástupce se dostaví 
osobně.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítě-
te do MŠ
Při zápisu obdrží každý žadatel 
své registrační číslo (doporučuji 
uschovat).
Při elektronickém podání bude 
zákonný zástupce kontaktován 
a číslo mu bude sděleno.
Podle § 183, odst. 2, školského zá-
kona rozhodnutí, kterým se vy-
hovuje žádosti o  přijetí k  před-
školnímu vzdělávání, se oznamu-
jí zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným registračním čís-
lem s  výsledkem řízení u  každé-
ho uchazeče. Seznam se zveřej-
ňuje na veřejně přístupném místě 
ve škole na dobu alespoň 15 dnů. 
Zveřejněním seznamu se považu-
jí rozhodnutí, kterými se vyhovuje 
žádostem o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, za oznámená. Seznam 
bude zveřejněn na úřední desce 
školy. Datum bude upřesněno. 
Je třeba vyzvednout si osobně 
rozhodnutí o  přijetí/nepřijetí dí-
těte. Způsob předání tohoto roz-
hodnutí bude oznámen později na 
základě epidemiologické situace.
Přijatým dětem bude součas-
ně s  „rozhodnutím“ předán letá-
ček s podrobnějšími informacemi 
ohledně nástupu dítěte do mateř-
ské školy (seznam věcí, platby…).

V rámci projektu potravinové 
a materiální pomoci jednoho 
z evropských operačních pro-
gramů nabídnou všechny na-
še mateřské i základní školy 
pomoc rodičům, kteří se ocit-
li v tísnivé situaci a přirozeně 
chtějí pro své děti, jež se vzdě-
lávají v mateřských či základ-
ních školách v naší městské 
části, aby měly jejich děti zajiš-
těné a z těchto zdrojů hrazené 
teplé stravování po celý nový 
školní rok 2020/21.

Vážení rodiče, vyzýváme vás 
k  pročtení řádků níže, na základě 
kterých neváhejte navštívit ředi-
tele či ředitelku příslušné základ-
ní či mateřské školy, kam vaše dí-
tě dochází k  povinnému školnímu 
či předškolnímu vzdělávání a  kde 
dostanete odpovědi na své dota-
zy k nabídce potravinové pomoci, 
resp. výzvě, již aktuálně projedna-
la a  schválila Rada městské části 
Praha-Libuš. 

Třeba právě vám tato nabíd-
ka může ve vaší situaci výrazně 
pomoci!

Oč konkrétně jde: O poskytová-
ní pravidelné teplé stravy uvařené 

v kvalitě a rozsahu nutričně pestré 
stravy tak, jak je stanoveno platnou 
legislativou v  jídelnách všech na-
šich mateřských i  základních škol. 
Tedy: kvalitní teplé jídlo alespoň je-
denkrát denně pro každé dítě!

K tomuto bude zapotřebí vyplnit 
jednoduchou žádost, kterou ma-
jí u  sebe naši ředitelé, neváhejte 
proto a v této věci se na ně obraťte!

Základní školy a mateřské škol-
ky jsou v tomto evropském projek-
tu vám, rodičům, jediným opráv-
něným partnerem s plnou finanční 
dotací na úhradu teplého stravová-
ní pro vaše dítě, a to ve výši plných 
100 %! Radnice městské části Pra-
ha-Libuš zde smí být pouze v  ro-
li spolupracujícího subjektu zřizo-
vatele těchto našich mateřských 
a základních škol.

A na závěr přehledně: 
Celý tento projekt potravinové 

a materiální pomoci je z celkových 
100 % hrazen ve výši 85 % evrop-
ským Fondem pomoci FEAD a z 15 
% ze státního rozpočtu.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast sociální,  
vzdělávání, školství a tělovýchovy

VYUŽÍVAT

Potravinová pomoc 
dětem v mateřských 
i základních školách

dobročinná inzerce
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Vážení čtenáři, dovolte, abych 
navázal na svůj příspěvek 
z dubnového čísla s názvem 
„Redukce, redukce, redukce…“, 
ve kterém jsem poukazoval 
na nové trendy ve vzdělávání. 
Když jsem psal předchozí člá-
nek, ani mě nenapadlo, že se 
výuka během krátké doby dia-
metrálně změní.

Učitelé, rodiče i  žáci v  sou-
časné době zkouší různé nástro-
je distanční výuky a  v  určitých 
momentech všichni „svádíme boj 
s technikou“. Ač nás (děti, rodiče či 
vyučující) tento boj mnohdy značně 
unaví, rozhodně nám otevře další 
možnosti ve vzdělávání – ať už 
je to účast na online hodinách, 
možnost použití výukové aplikace, 
či osvojení si práce s  určitým 
programem. V  mnoha profesích 
se tyto dovednosti budou našim 
žákům (i  nám, dospělým) velice 
hodit. Třeba se po zkušenosti s on-
line výukou zapíšete do nějakého 
online kurzu i vy!

Aktuálně na ZŠ Meteorologická 
poskytují vyučující svým žákům on-
line hodiny i  online konzultace, je-

jichž cílem je pomoci žákům se za-
danými úkoly. Ač to někdy může 
na druhé straně obrazovky vypa-
dat, že se vyučující snaží vás či děti 
přivést k šílenství, věřte, prosím, že 
tomu tak není. S  kolegy vybíráme 
nejdůležitější partie učiva, které 
bychom s žáky ve škole za běžných 
podmínek probírali, a  samozřejmě 
(ač někdy neradi) musíme slevit ze 
svých požadavků. Cílem distanční 
výuky není vyjmenování všech čes-
kých prezidentů abecedně, chrono-
logicky či podle výšky či váhy… To 
bychom přece nechtěli ani v běžné 
hodině.

Možná to někomu bude připadat 
zřejmé, ale jedním z hlavních důvo-
dů zadávání úkolů je zabavení dě-
tí. Spoustu věcí, které by (nejenom) 
děti rády dělaly, teď bohužel není 
možné realizovat – chození do ki-
na, společná setkání s přáteli, výlety 
s  kamarády… Bez jakéhokoliv pro-
gramu by to bylo hodně dlouhých 
šest měsíců. 

Po návratu do školy se postupně 
budeme vracet do běžného režimu 
a budeme muset navázat, kde jsme 
skončili. Proto vás, rodiče, velice 
žádám, abyste dohlédli na to, že 

se vaše děti účastní online výuky, 
plní zadané úkoly a  využívají nabí-
dek pomoci s učením. Nebojte, va-
ši učitelé nechtějí svou práci hodit 
na vás, to není jejich cílem – nemo-
hou ale pomoci tam, kde nevědí, že 
je jejich pomoc potřeba. Nebojte se 
oslovit své vyučující v případě, když 
nastanou komplikace – učit se sám 
není jednoduché, zvlášť na základní 
škole. Děti si občas potřebují něco 
ujasnit, zeptat se, ujistit se… A není 
ostuda se svého učitele či spolužá-
ka na danou věc zeptat – je přeci 
pěkné, když někomu můžete pomo-
ci, nebo ne?

Na druhou stranu, aktuální situace 
přímo nahrává tomu, aby se děti po-
trénovaly v samostatnosti – nechte 
je chvíli přemýšlet, jakou cestou 
zkusí zvládnout případné překážky 
při plnění úkolů. Třeba vás samy 

překvapí, jak to dokážou! Kdyby 
náhodou ne, tak menší či větší 
nápověda jim určitě ukáže správnou 
cestu. Nechte, prosím, co největší 
množství práce na dětech – není 
přeci nutné, aby za druhostupňové 
děti posílali e-maily rodiče. V  pří-
padě, že nastane problém, třeba si 
děti samy požádají o pomoc – vás, 
kamarády či vyučujícího – a to je ten 
správný krok!

I přes úskalí aktuální situace vě-
řím, že správná komunikace je 
klíčem k úspěchu pro letošní školní 
rok! Držím vám všem palce, přeji 
pevné nervy a hlavně zdraví!

Za ZŠ Meteorologická

Martin Šrámek
 Foto: Katka Tomešová  

a Markéta Račanská

JAK SE MĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (3)

Co po nás chcete?!?

Vážení přátelé, snad nejhez-
čí měsíc roku – květen – přišel 
v čase pandemie koronaviru. 
Doufám, že se nám všem ná-
kaza vyhne a že se nám podaří 
načerpat pozitivní energii z jar-
ní přírody.

Nečekaně jsme se dostali do si-
tuací, jaké zažívali i  naši předkové 
v  časech moru či jiných epidemií 
a  nezapomeňme, že tím nejlepším 
poučením z historie je důsledná hy-
giena, a doufejme, že s trochou štěs-
tí tuto ránu i  my brzy překonáme. 
U těch nejbližších – do širšího oko-
lí zabíhat pátravým zrakem letos ne-
jde – je zde krásný zvyk, vždyť 1. máj 
je přece lásky čas, tak nezapomeň-
te svoji milou políbit pod rozkvetlým 
stromem. Ať vám ta láska neuschne!

Protože pálení čarodějnic, vy-
cházející z  dávných tradic keltské-
ho svátku Beltainu, je letos možné 
pouze individuálně, a  budete te-
dy téměř všichni odpočatí, může-
te oslavit 1. 5. Svátek práce, což se 
děje již od r. 1890 na památku de-
monstrací v  USA, např. nějakou, 
třeba domácí prací. Vždyť tato tra-
dice vyvěrá z  oslav svátku sv. Jo-
sefa „Dělníka“, Ježíšova pěstouna, 

jenž právě jej jako chlapce zasvě-
til do tesařského řemesla, které je 
stále velmi třeba. Proto právě tento 
den vyjadřovali své tužby pracující, 
např. dělníci v Chicagu r. 1886. Kvě-
ten se pokládá i  za Měsíc požární 
bezpečnosti.

A  zajímavosti z  proudu času? 
Z  dávnější historie máme záznam 
z r. 1560 o Buryanovi z Písnice, zmí-
něném jako manželi paní Jolany, 
majitelky velkého domu (nyní čp. 
1008) na Novém Městě v  Hybern-
ské ul., v němž byl i pivovar. Je vi-
dět, že naši rodáci si dovedli dob-
ře vybírat, i  když skutečnost, že 
majitelkou byla ona, může svědčit 
i  o  tom, že p. Buryan nehrál v  do-
mácnosti vždy jen ty první housle…

5. 5. bychom si vždy měli při-
pomínat výročí Pražského povstá-
ní proti německým okupantům v  r. 
1945 a  přát můžeme Klaudiím, 7. 
5. pak Stanislavům. Vzpomeňme 
i na místní události z r. 1945. Všech-
ny dosažitelné libušské muže teh-
dy Němci nahnali do naší Sokolov-
ny a hrozila jim hromadná poprava. 
K  té naštěstí nedošlo, ale poraně-
ného chlapce J. Rudolfského z vý-
znamné libušské rodiny, podezře-
lého z  podpory povstání, okupanti 

bohužel veřejně zastřelili. Čest pa-
mátce jeho i dalších hrdinů boje za 
na naši svobodu!

8. 5. slavíme státní svátek – Den 
vítězství nad fašismem ve 2. sv. vál-
ce. 10. 5. mají svátek Blaženy a ze-
jména – je druhá květnová neděle – 
slaví se Den matek! Po očekávatel-
ném chladném výkyvu počasí, tzv. 
ledových mužích, přichází 15. 5. sv. 
Žofie, o které se říkávalo: „Sv. pan-
na Žofie vína ráda popije a pak nám 
pole po…(třeba polije)!“ Je i Meziná-
rodní den rodin. A pro naše předky 
byla aktuální i  připomínka dvojice 
mučedníků sv. Geriberta a sv. Dym-
fny, šlo o křesťanskou dceru jedno-
ho z  irských pohanských panovní-
ků, krále Damona, a  jejího kněze 
– zpovědníka. Sv. Geribert se měl 
narodit v  Irsku r. 590 a  je považo-
ván za pomocníka proti dně, ochr-
nutí a  epilepsii. Svatá Dymfna se 
měla narodit asi r. 610 a zemřít měli 
oba světci společně v dnes belgic-
kém Geelu, když jí bylo 20 let. Sv. 
Dymfna se totiž stala cílem incest-
ních návrhů svého otce a  před ni-
mi utekla s  věrným průvodcem 
(alespoň dle legend), svým kapla-
nem Geribertem, na kontinent, přes 
Antverpy dospěli do Geelu, kde je 

dostihla pronásledující skupina, ve-
dená samotným otcem (byli nápad-
ní používáním irských mincí), který 
je tam na místě oba učinil o  hlavu 
kratší. Jejich ostatky byly objeve-
ny ve 13. stol. a bezprostředně poté 
v  Geelu došlo k  několika uzdrave-
ní duševně nemocných. Událost by-
la považována za zázrak a na místě 
byl zřízen špitál, který v krátké době 
proslul po celé Evropě dobrými vý-
sledky v léčbě svých pacientů. Fun-
guje stále a jeho zvláštností je umís-
ťování pacientů do běžných rodin 
po okolí pro navyknutí na normální 
způsob života, což se tam daří.

20. 5. 1420 dorazil po benešov-
ské silnici na pomoc Praze, oble-
žené křižáky císaře Zikmunda, Jan 
Žižka s  Tábority. 21. 5. má svátek 
Monika, 22. 5. Emil, 23. 5. Vladimír, 
24. 5. Jana, 28. 5. Vilém a v r. 1310 
se zdařil tajný útěk princezny Eliš-
ky Přemyslovny z  Pražského hra-
du, jenž vyústil ve svatbu s Janem 
Lucemburským.

Vážení přátelé, ať vás míjí všech-
ny bacily obloukem a  vám všem, 
zmíněným i nezmíněným, patří naše 
srdečné: Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Květen 2020
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Myslím, že v květnu už nastal 
ten správný čas na trochu toho 
zklidnění, na trochu toho život-
ního filozofování. Po týdnech, 
kdy jsme měli v důsledku vývo-
je společenské situace myšlen-
ky hlavně na nastavení nové or-
ganizace své práce, sebe sama, 
našich rodin, dětí, školy a obec-
ně každodenního provozu, vní-
mám, jak užitečné pro nás mů-
že být popřemýšlet si o tom, co 
se vlastně učíme z toho, jak ny-
ní žijeme.

V  jaké jsme se ocitli situaci? 
Okolnosti nás nasměrovaly k  to-
mu, že si zkrátka všichni povinně 
pro sebe vezmeme oddechový čas. 
Že si mnozí musíme „dovolit“ zůstat 
doma. Ale zároveň se v nás probu-
dil i nesmírný obdiv a úcta ke všem 
těm, které naopak současný stav 
vrhl ještě do mnohem větší a inten-
zivnější profesní zátěže, než jakou 
tito lidé zažívají běžně.

Zvykáme si…

Na vnější okolnosti reagujeme 
různě. Někdo pociťuje vlny napě-
tí, někdo se cítí naopak mnohem 
klidnější než dříve, odpočinutý. Dal-
ší zvládli změny levou zadní a nyní 
mohou mít pocit, že se doma vlastně 
vše dobře zaběhlo a všude zavlád-
la opět jakási běžná každodenní ru-
tina. Jen trochu jiná, nezdá se vám?

Zvykáme si na současný stav. 
Automatizujeme. A  to je nenápad-
ná past, jak brzy (v čase po návra-
tu) zase spadnout do starých zvyků. 
I do stresů a  shonů. Abychom vše 
stihli. Abychom přece dohnali ten 
ztracený čas a  zameškanou práci. 
Ale je tomu tak opravdu? Je dnešek 
opravdu ztracený? Co takhle dát si 
prostor a popřemýšlet víc sám o so-
bě? O  svém životě? O  drobných 
změnách v  naší každodenní ruti-
ně, které bychom mohli začít dě-
lat jinak? Jednu věc navíc. Jednu 
věc jinak. Každý den. Abychom se 
vědomě naučili, jak příjemné je ra-
dovat se z maličkostí, jak příjemně 
a laskavě dokáže každý z nás pře-
kvapovat sám sebe, vybočit ze za-
jetých kolejí.

Zvládáme to

Po prvotním týdnu březnového 
hektického „rozběhu“ a  obavách, 
jak to asi bude právě u vás vypadat, 
si po skoro dvou měsících můžete 
říci a statečně zaklepat na rameno. 
Zvládáme to! Tak nejlíp, jak umíme, 
a to je třeba na sobě ocenit. Možná 
nyní i o něco méně srovnáváte, co 
bylo, je a bude. Možná o něco více 
pozorujete sami sebe. Své myšlen-
kové pochody, které se odehrávají 

ve vaší hlavě. Já nevím, jak vám, ale 
mně se to tedy děje.

Ovšem příroda kolem nás si naše 
vnitřní filozofování vůbec neuvědo-
muje a nedělá si s tím hlavu tak ja-
ko my. Ona nepřemýšlí nad tím: Jak 
se asi máme? Nad čím že si to jako 
lidstvo přemýšlíme? Příroda si zkrát-
ka žije svým tempem, tak jako dříve. 
V rytmu své každodennosti, plynule 
s časem. To jen my máme nyní více 
prostoru si této přirozenosti a krásy 
onoho plynutí všimnout. I my v těch-
to dnech fungujeme jinak než dříve, 
v  trochu jiném režimu. A proto ny-
ní i  my, byť povinně, tak přirozeně 
a více splýváme s přirozeným den-
ním rytmem.

Co si vlastně přejeme?

Jak uklidňující může být v  tako-
vých časech prohlédnout si svět 
v  detailu? Bez objektivu fotoapará-
tu, naživo, s  upřímně otevřenýma 
očima. Spatřit drobnosti, kterých si 
v běžném životním tempu nevšimne-
me. Na větvi stromu. Na květu, na lis-
tu v trávě, ve zpěvu ptáků. Sami v so-
bě. Ve své mysli, ve svém srdci.

Pokud jste na tom jako já, mož-
ná jste si i  díky těmto dnům uvě-
domili, že ač nevědomky, tak jste 
v běhu všedních povinností a úko-
lů skoro zapomněli naslouchat sa-
mi sobě. Svým přáním, svým snům. 
A  tak mám pro vás výzvu, osobní. 
Co takhle dopřát si vědomě pro-
stor k zamyšlení nad tím, co si vlast-
ně přejeme od života? Pokud to-
tiž k  sobě budete opravdu poctiví, 

možná najednou zjistíte, že v  ně-
kterých oblastech života ani nemá-
te tak úplně jasno. Jen takové tro-
chu mlhavo. Spíše povědomí o tom, 
co vlastně nechcete, ale ne úplně 
to, co byste rádi. Ale i to je součástí 
procesu učení. I to je skvělý začátek 
k  pozitivní životní změně. Uvědo-
mění si toho, co ještě pro sebe po-
třebujeme objevit. Srovnat si v hla-
vě své myšlenky, hodnoty a směřo-
vání tedy určitě stojí za to! Budete 
se totiž cítit mnohem spokojenější. 
Protože najednou víte, že když se 
potřebujete rozhodnout, kudy v ži-
votě dál, a děláte volbu, s mnohem 
větší jistotou vykročíte na tu správ-
nou, byť zprvu nejistou, cestu.

Začít lze třeba něčím jednodu-
chým, třeba: Jak by měl vypadat 
můj ideální den, až se svět kolem 
mě zase rozběhne? Má mít takový 
rytmus, jaký měl předtím? Chci po-
kračovat v tom, co jsem dělal? A po-
kud ne, co mohu změnit? A existu-
je na to vůbec jedna univerzální 
odpověď? Jedna správná cesta? 
A  kde ji mám hledat? Pokud neví-
te, kde začít, doporučuji začít hledat 
v sobě, ve svém srdci. Dobrý vnitř-
ní pocit vás povede na dobrou ži-
votní cestu.

Dejme si čas

Na takovou cestu hledání je ov-
šem dobré vyrazit někam ven, do 
přírody. Splynout s  jejím rytmem. 
Když se totiž procházíte pod stromy 
jen tak, sami se sebou, můžete spa-
třit kousek toho životního tajemství 

a kouzla i v obyčejné větvi jabloně. 
Copak takhle vypadá jaro, řeknete 
si? Ano, ale tohle je i krásná ukáz-
ka individuálního přístupu matky 
přírody. Jabloňový strom ví, jak je 
důležité poskytnout každému květu 
právě tolik času, aby mohl rozkvést 
v plné své kráse. Bez ohledu na to, 
kdo už je před ním dávno v cíli.

Dávejme tedy i my v tomto čase 
našim dětem i sami sobě vždy prá-
vě tolik času, kolik potřebujeme. Je 
prostor na to pochopit, že jsme kaž- 
dý jiný, jedinečný mix různých ta-
lentů a energií. Že v každém z nás 
je neuvěřitelné množství vnitřního 
potenciálu v mnoha různých podo-
bách, který právě nyní může začít 
rozkvétat. Ale děje se tak postup-
ně. Když jsou ty správné podmínky. 
Když jsme i my zrovna správně na-
stavení. Když můžeme jednat svo-
bodně a zodpovědně. Když přijme-
me s pokorou, že je přirozené, když 
na cestě budeme zakopávat o pře-
kážky. Když přijmeme, že budeme 
dělat chyby a  jen díky nim bude-
me moci dále růst. Nyní na to má-
me čas a  prostor. Na to, abychom 
udělali sami v  sobě první krok do 
nových dní. A nové věci zvládli při-
jmout v takovém tempu, jaké potře-
bujeme. Dopřejme si tedy čas, ze-
jména v době, kdy nám byl vnějšími 
okolnostmi dopřán v míře více než 
vrchovaté. „Nespěchej, uč se a  žij 
přítomným okamžikem. A  uvidíš – 
budou se dít zázraky!“

Katka Tomešová
Foto: Katka Tomešová

Malá úvaha o jaru, našem životě a učení
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Současné výročí 75 let od kon-
ce 2. světové války nabízí téma, 
které bylo v literatuře zpraco-
váno ze všech stran i úhlů po-
hledu, byť některé archívy ještě 
nevydaly veškeré dokumenty 
a inspirace pro budoucí spiso-
vatele není vyčerpaná.

Zůstaneme-li na území Čech 
a  Moravy, nejlépe se ve sběru ar-
chivních materiálů z roku 1945 a je-
jich zpřístupnění čtenářům ved-
lo spisovateli Jiřímu Padevětovi. 
Představil dva objemné svazky vě-
nované jaru s  květnovými událost-
mi a  poté létu téhož roku. Krvavé 
finále dokumentuje incidenty, kte-
rých se dopouštěli příslušníci ně-
meckých ozbrojených sil (wehr-
machtu nebo SS) v  Čechách bě-
hem jara 1945. Z  Prahy 4 to byly 
např. masakr obyvatel dvou domů 
v  Úsobské ulici, kde bylo 6. květ-
na postříleno 37 žen a  dětí, nebo 
tragédie na zahradě rodiny Brett-
schneiderových 7. května, kde ese-
sáci zavraždili 14 lidí z okolí. Krva-
vé léto 1945 přináší seznam míst 
v jednotlivých krajích, kde od květ-
na do srpna tohoto roku docháze-
lo k různým případům násilí na ně-
meckých civilistech, ale i  na čes-
kých lidech, vojácích ROA, zmíně-
ny jsou dopravní nehody, exploze, 
sebevraždy i vraždy. Mezi pachateli 
byli příslušníci Rudé armády, ame-
rické armády, československé ar-
mády či místní ozbrojenci. Nic není 
jen černé nebo bílé, některé přípa-
dy byly v rozsáhlejší podobě publi-
kovány v regionálním tisku, o jiných 
se takřka neví. Poznatky o různých 
místech spojených s  děním za 2. 
světové války přinesla Padevětova 

kniha Průvodce protektorátní Pra-
hou, oceněná Magnesií Literou.

Osudy hrdinů protifašistického 
odboje a  historické události z  let 
1941–1945 s  bohatým obrazovým 
materiálem mapuje třídílná publika-
ce Jaroslava Čvančary Někomu ži-
vot, někomu smrt. Můžeme tu za-
znamenat třeba fotografii Ing. Hada-
če z Krče, který s manželkou posky-
tl svůj byt k  úkrytu ilegální vysílač-
ky, udavačem byl prozrazen a  oba 
manželé r. 1944 popraveni. V  po-
dobném duchu je koncipována kni-
ha Zdeňka Roučky Skončeno a po-
depsáno. Zaznamenává atmosféru 
Pražského povstání, nevyhýbá se 
ani drastickým fotografiím, proto 
není určena všem. Z  našeho okolí 
tu najdeme odpověď na otázku, jak 
zahynuli dva českoslovenští důstoj-
níci (kapitán Jindřich Freiwald a ma-
jor Karel Rod), jejichž pomníček do-
dnes můžeme vidět cestou z Prahy 
po Vídeňské ulici naproti bývalé re-
stauraci Zelené domky.

Válka se nevyhnula ani sportov-
ním odvětvím, i  tady byli lidé, kteří 
se zapojili do odboje, a  stupně ví-
tězů jim Osud již nedopřál. Vyprá-
ví o nich kniha Romana Cílka Vavří-
ny pro mrtvé vítěze. Jde o portréty 
deseti českých sportovců, kteří za-
hynuli v  období nacistické okupa-
ce. Z rozhovorů s pamětníky, studia 
dobových materiálů a osobní kore-
spondence vycházel patrně i  pří-
běh horolezce Josky Smítky Ten-
krát v  ráji autora Josefa Urbana 
(známý je i další spisovatelův bala-
dický příběh z války Habermannův 
mlýn).

Publicista Stanislav Motl se váleč-
ných témat dotkl mnohokrát, připo-
meňme si teď třeba Mraky nad Ba-

rrandovem, kde se vydal po sto-
pách českých filmových hvězd spo-
jených s obdobím protektorátu.

Zapomenutých hrdinů si ve svých 
příbězích všímá filmový historik Pa-
vel Taussig. V  knížce Neznámí hr-
dinové – pohnuté osudy se obje-
vují neprávem opomíjení lidé, kteří 
se postavili nepříznivým historickým 
okolnostem a riskovali svůj život za 
záchranu bližních či ve prospěch 
své vlasti: Herečka Anna Letenská, 
ředitel příbramského gymnázia Jo-
sef Lukeš (skutečná postava Drdovy 
povídky Vyšší princip, který byl na 
udání studentů popraven nacisty), 
Václav Sedláček, oběť střelby 28. 
října 1939 (zatímco ve stejnou do-
bu postřelený medik Jan Opletal se 
stal symbolem odporu proti okupa-
ci, na pekařského dělníka se zapo-
mnělo, jeho hrob v  Braníku byl po 
letech zrušen) a mnoho dalších.

Autobiografií je titul bývalého 
knihkupce a  spisovatele Vráti Eb-
ra Narozen na popravišti. Potomek 
Josefa Valčíka, jehož rodina zahy-
nula po atentátu na Heydricha, byl 
adoptován, o  čemž se dozvěděl 
mnohem později.

Zákulisí války z  jiného pohledu 
nabízí Čurda z  Hlíny Miloše Dole-
žala. Jde o průnik do života tří kon-
fidentů gestapa – krejčího Bušty, 
úředníka Felkla a výsadkáře Čurdy. 
Také zde autor doplnil text unikátní-
mi dobovými fotografiemi.

Trochu odlehčení by možná nabí-
zelo spojení ozvěn válečných udá-
lostí s  detektivním žánrem, i  tako-
vých knih by se pár našlo, ale o tom 
někdy příště.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze,  

pobočka Krč

KNIŽNÍ KVĚTEN

Čechy ve válce
MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA ZAČNE 
SLUŽBY ČTENÁŘŮM 
OBNOVOVAT  
OD 4. 5. 2020

Městská knihovna 
v Praze je jednou z nej-
větších knihoven v  Čes-
ké republice a  s  bez-
mála 500 zaměstnan-
ci a  několika desítka-
mi míst, kde nabízí své 
služby, představuje vel-
mi složitý a logisticky ná-
ročný organismus. „Ne-
ní tak možné, abychom 
ho během jediného dne 
a po šesti týdnech mimo-
řádného režimu uvedli 
do běžného provozního 
stavu za dodržení všech 
mimořádných opatření, 
která jsou nutná k ochra-
ně zdraví zaměstnanců 
i návštěvníků,“ objasňuje 
ředitel knihovny Tomáš 
Řehák. Prosíme čtenáře 
o trpělivost a pochopení. 

Všechny výpůjčky 
i rezervace jsou prodlou-
žené, zpozdné nenabí-
há. E-knihy jsou dostup-
né na www.e-knihovna.
cz, zajímavý obsah vi-
deo můžete sledovat 
prostřednictvím kaná-
lu YouTube (www.youtu-
be.com/user/Knihovna-
Praha) a  přednášky ob-
líbených lektorů jsou do-
stupné na SoundCloud 
(www.soundcloud.com/
knihovna). 

Provoz knihovny bu-
de obnovován postup-
ně, podle dalšího vývo-
je pandemie, od pondě-
lí 4. 5. 2020. Předpoklá-
daný termín, kdy by mě-
ly služby knihovny být na 
stejné úrovni jako před 
pátkem 13. 3. 2020, je 
pondělí 8. 6. 2020. Ak-
tuální informace budou 
průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách 
knihovny: www.mlp.cz.

Zdroj: Městská 
knihovna v Praze,  

upraveno (red)
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Současná situace nám nedovo-
lila prožívat příběh ve školních 
lavicích, ale doma v rodinném 
kruhu. A to s knihou Je to prav-
da, tygříku.

Určitě  každý z  nás měl někdy 
pocit, že ho nikdo nemá rád, že je 
sám, a bylo mu z toho smutno. Tou-
to otázkou se zabývala i  spisova-
telka Kathleen Byron v knize Je to 
pravda, tygříku?. Jde o příběh ma-
lého tygříka, který si myslí, že ho ni-
kdo nemá rád – rodiče, kamarádi 
–, cítí se sám a opuštěný a neví ku-
dy kam. Až moudrá želva mu ote-
vře oči. Tygřík si uvědomí, že jeho 
problémy vycházejí z toho, jak o vě-
cech přemýšlí. Že je třeba klást si 
ty správné otázky a potom je svět 
znovu krásný. Příběh srozumitelný 
i  malým dětem ukazuje, jak se dí-
vat na svět z té světlé stránky. So-
va dala prostor tygříkovi, aby zapře-
mýšlel, jak negativní myšlenky typu 
„Nikdo mě nemá rád.“ sám dokázal 
přeměnit na „Já stojím o  všechny 
a mám je rád.“. Dokonce dojde tak 
daleko, že si řekne: „Stojím o sebe 
a  mám se rád.“ Myslím si, že není 
třeba více dodávat. Za 
povšimnutí stojí i  nád-
herné ilustrace Hanse 
Wilhelma, které příběh 
ještě více umocňují.

Příběh si děti četly 
podle instrukcí doma 
s  rodiči. A  jak příběh 
prožívali děti a rodiče?

„Kniha je moc pěk-
ně napsaná, zaujala 
mě i Kubíka, ten se do-
konce rozplakal. By-
lo mu líto, jak si tygřík 
myslí, že ho nikdo ne-
má rád atd. Líbí se mi, 
že se tam mluví o poci-
tech, jak a kdo se může 
cítit. Nemyslela jsem si 
na začátku čtení, že nás 
tak zaujme oba dva, ale 
opak byl pravdou,“ rea-
govala paní Davidová.

„Kniha byla moc hez-

ky vybraná. Hezké ilustrace děti za-
ujaly a  téma má co říci každému, 
nejen dětem, ale občas i dospělým. 
A díky úkolům měly děti možnost se 
nad obsahem i pořádně zamyslet,“ 
ocenila paní Hanzlíčková.

Kathleen Byron ve svých knihách 
hovoří o  tom, že bychom měli při-
jmout realitu takovou, jaká je, místo 
abychom beznadějně usilovali o to, 
aby se svět přizpůsobil našim před-
stavám. Katie vymyslela jednodu-
chou, avšak účinnou metodu dota-
zování, nazvanou Work (Dílo). Work 
je založena pouze na přímé zkuše-
nosti jedné ženy o tom, jak utrpení 
vzniká a  jak je lze ukončit. Je pře-
kvapivě jednoduchý a  dostupný 
každému bez rozdílu věku a půvo-
du. V březnu roku 2002 vydala Ka-
tie v  nakladatelství Crown Harmo-
ny svou první knihu Loving What Is: 
Four Questions That Can Change 
Your Life (Milovat to, co je: Čtyři 
otázky, které mohou změnit tvůj ži-
vot), kterou napsala spolu se zná-
mým spisovatelem a překladatelem 
Stephenem Mitchellem. Tato kniha 
už byla přeložena do šestnácti jazy-
ků. Objevila se na několika sezna-
mech bestsellerů. V roce 2012 pak 
napsala knihu o tygříkovi.

Lenka Veisová
Foto: Wikipedia.com

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Nebuď smutný, tygříku

My, Češi jsme zvláštní národ. Dokážeme se roky a roky podceňo-
vat, znehodnocovat, zesměšňovat. Říkáme: „No jo, to jsme my, Če-
cháčci. No jo, Češi, ti se dovedou sjednotit, jenom když jde o hokej!“ 
Jenže…

Najednou se ukazuje, že Češi se dovedou sjednotit vždycky, když 
o něco jde. S otevřenou pusou zírám už dva dny na to, kolik lidí se 
neptalo: „Kdy budou roušky?“ Ale ženské vytáhly šicí stroje a ušily 
je ze starých zástěr a jiných hadrů, které našly. Navíc si i z tohohle 
dovedeme udělat srandu… Viděl jsem třeba roušku, která pasuje ke 
kroji, lidi si vzájemně hodnotí vzory a nápad. A ty ženský je neušily 
jenom pro sebe. Začaly je šít i pro druhé. Pro širokou rodinu, pro sou-
sedy, pro nemocnice, pro úplně cizí lidi!

Hmmm… studenti? Začali bez toho, aby je někdo organizoval, vy-
věšovat výzvy pro sousedy, že jim nakoupí. Mohli se na to vykašlat. 
Ale nevykašlali. Spousta lidí pomáhá dobrovolnicky. Všiml jsem si 
i toho, že dokonce i politici na sebe přestali štěkat‚ až na výjimky, kte-
ré koušou a nepomáhají tím nikomu. Ještě ani není jasný, kdy omeze-
ní skončí, a na sociálních sítích už lidi vymýšlí, jak podpoří ty, kdo kvů-
li omezením budou zažívat těžké časy.

Lidi jsou na sebe milejší. Stačilo vysvětlit, proč je nošení roušek dů-
ležité, a během dvou dnů se nošení stalo normou a kdo roušku ne-
má, připadá si jako blbec. Proč? Protože se většina národa rozhod-
la. Proč jsme se semkli, když virus není pro většinu populace tak ne-
bezpečný? Protože nám záleží na tom, aby babičky a dědové byli fit. 
A proto prostě nejsme lhostejní k ostatním! A tohle je záležitost větši-
ny národa! Ne vážení. Takhle se nechová národ zbabělců, slabochů 
a individualistů. Takhle se chová národ, kterej má sílu!

Ale né, nejsem naivní... Vím, že tam venku jsou výjimky. Ale 
poslední dny zase ukázaly, že jsou to výjimky, a ne většina.

Ne, my nejsme slabý národ. Možná jenom pod těma řečmi 
o čecháčství maskujeme naši pravou tvář. Maskujeme to, kým sku-
tečně jsme. Lidmi, který mají rádi jiný lidi, mají srdce na správným 
místě a jsou prostě fajn, produktivní, šikovní, nápadití a nepodělaný.

A možná vlastně že jsme národ Švejků. Podle Radko Pytlíka – 
haškologa totiž: „Švejk je vynikající v tom, že je chytrý, a přitom to 
nedává najevo. Vypadá, že je hloupý, ale přitom je vlastně chytrý.“ 
I v situacích, které jsou mezní, zachovává klid, převahu a vnitřní chyt-
rost. Dokáže prohlédnout věci na dno.“

Takže, moji milí Švejci, jsem na vás hrdý a mám vás rád!
A moc bych si přál, abychom si zůstali vědomi toho, kým jsme, i až 

skončí tahle nestandardní doba a budeme zase pokračovat v tom 
běžném každodenním životě. Nechme si v hlavách kousek té opráv-
něné hrdosti!

Já si s sebou určitě ponesu ještě větší hrdost, že jsem Čech.

P. M.
Foto: p. Zavadilová  

a FB Městská část Praha-Libuš
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Milí Švejci, jsem na vás  
hrdý a mám vás rád!
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Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš 
tel.: 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)

VŠEM KAMARÁDŮM 
A KAMARÁDKÁM

V lese řádí kůrovec, 
všude samá souška.
Ve městech zas viróza, 
je to těžká zkouška.
Až u ohně či u piva 
budem sedět v kroužku,
vzpomeneme s nostalgií, 
kdo měl jakou roušku.
Byly různých velikostí, 
měly hezké vzory,
v ulicích jsme potkávali 
maskované tvory.
Jeden ji měl ze šátku, 
druhý z dámské složky,
snad to nějak překonáme, 
do kremace nejdeme,
určitě se s kamarády 
zase všichni sejdeme.
Ať každému pěkný úsměv 
zase zdobí líce,
hlavně aby všechno přežil 
a měl zdravé plíce.
Zdraví, to vám nenahradí 
seberyzí zlaťák,
nutnou dávku optimizmu 
všem vám přeje parťák:

Š. S.

PŘIPOMENUTÍ – CO NAŠI 
PŘEDKOVÉ JIŽ DÁVNO VĚDĚLI

Napij se tam, kde pije kůň. Kůň 
špatnou vodu nebude nikdy pít. Us-
tel si tam, kde leží pes. Jez ovoce, 
kterého se dotkli červi. Neboj se 
hub, na kterých sedí mušky. Zasaď 
strom, kde krtek krtince vytvoří. Po-
stav dům na místě, kde se had na 
slunci vyhřívá. Studnu kopej tam, 
kde si pták hnízdo v  horku posta-
ví. Vstávej a  uléhej se slepicemi 
a budeš mít zlaté zrno dne! Jez ví-
ce zeleného, budeš mít silné nohy 
a  odolné srdce. Plav častěji a  bu-
deš se cítit na zemi jako ryba ve vo-
dě. Častěji pozoruj oblohu a nehleď 
pod nohy a  tvoje myšlenky budou 
jasné a světlé! Více mlč, hovoř mé-
ně a v tvé duši zavládne pokoj.

S milou vzpomínku  
na všechny seniory připravila 

Zdena Prchlíková a organizační 
výbor Klubu Senior

Foto: Štěpán Sedlák

Gratulujeme 
našim členům 
prostřednictvím 
časopisu
Za březen: p. Palečkové, 
p. Větrovcové, p. Zd. 
Březinové
Za duben: prof. Kaněrové,  
p. Stehlíkové 
Všem přejeme hodně zdra-
ví, štěstí, pohody a překo-
nání koronaviru ve zdraví!

KLUB DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

V  této těžké době je to obtížné 
zvláště pro nás, seniory. Potřebuje-
me ochranu před šířící se nákazou 
a  jsme v  rukách svých pomocníků, 
tj. svých dětí, zdravotníků a lékařů.

Věřím, že všichni dodržujete úz-
kostlivě nařízení a hygienické zása-
dy na ochranu vás, starších. Svírá se 
mi srdce byť jen pomyšlením, že ješ-
tě hodně zvláště seniorů a těch star-
ších podlehne tomuto viru. Všechny 
plány, všechny životní potřeby, děti, 
vnoučata, pravnoučata, která milu-
jeme, bychom měli opustit?

Dbejme proto společně, abychom 
se nenakazili a mohli ještě užívat v pl-
ném zdraví podzim života s dary, kte-
ré se neodmítají. Zdálo se nám, že na-
še setkávání a radosti z toho plynou-
cí, společné oslavy, výlety a  ostatní 
věci jsou tak samozřejmé. Ráda jsem 
vždy zdůrazňovala, že čas teď pracu-
je jen pro nás, a doporučovala všem 
plné žití a užívání si, jak nejvíce může-
te. Kdo tak učinil, má na co vzpomínat 
– že viděl, slyšel, zažil. Vždy bylo pl-
no legrace a vždycky také nějaké to 
překvapení navíc. Tak buďte pozorní 
a ošetřujte sami sebe všemi doporu-
čenými prostředky. Ať se opět sejde-
me v klidnější době, až virus ustoupí.

Prof. Pirk vzkázal z karantény: Ko-
ronavirus není sranda, už bych ho ne-
zlehčoval. Jen hlupák nemění názory.

Nechceme plánovat a  ani neví-
me, od kdy bychom mohli počítat 

s  již domluvenými zájezdy. S ohle-
dem na doporučení vlády ČR do 
zahraničí letos určitě nepojedeme. 
Zde vypisuji prozatímní předpoklad:
Harrachov – nekoná se
Zahrádkáři – nekonají se
Františkovy Lázně – uvidíme (jen 
pokud budou uzavřeny hranice)
Slovensko – nekoná se
Maďarsko – nekoná se
Šumava – uvidíme (jen pokud bu-
dou uzavřeny hranice)
Jívka – nekoná se
Předvánoční – plánovaný zájezd 
1. 12., Dobříš, ještě neobjednáno, 
uvidíme

Všechny tyto akce jsou k důklad-
nému zamyšlení, zda konat, či niko-
liv. V žádném případě nebudu pod-
porovat odjezdy s  tím, aby se ev. 
někdo nakazil a  současně roznesl 
během pobytu na ostatní.

Jak to řešit? Rekreace přicházejí 
v úvahu až v září, říjnu, ale uvidíme. 
Postupovat budeme hlavně na zá-
kladě akceschopnosti seniorů, dá-
le rozhodnutí výboru, zájmu určité-
ho počtu seniorů a podle oficiálních 
informací o  pominutí koronavirové 
epidemie a zrušení karantény.

Pokud by byla situace velmi dob-
rá, je možno se informovat u p. Ur-
banové, která má přehled a záznam 
o zájmu účastníků, je možné jí volat 
na tel.: 731 230 713.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

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 skf abl e sk . cz

inzerce



DEKORACE
s.o.s.

 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

inzerce

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

HLEDÁME ŠTIKU PRO NÁŠ OBOR!

Myslíte a jednáte jako podnikatel, který chce naplnit očekávání zákazníka a získat ho pro smysluplná řešení?
Jsou pro vás netradiční řešení, chytrá propagace, 3D technologie, design a komplexní přístup stavebními kameny 
pro růst byznysu Vašeho zákazníka?

Chcete se učit od nejlepších v oboru, budovat si dlouhodobé vztahy a vydělat si nadprůměrné příjmy?

Hledáme obchodníka, kterého obchod baví.

Jeho cesta je výkon, pružnost a samostatnost.

Nespokojí se s průměrem a věří v úspěch.

Obchodníka, kterého naplňují výsledky jeho práce.

MYSLÍŠ TO VÁŽNĚ?

Kontaktuj nás: http://www.sosdekorace.cz/
Napiš něco o sobě: personalni@sosdekorace.cz
Zavolej: 605 226 269
HR manažer Barbora Vojtíšková

■ Místo výkonu práce: Centrála (Praha 4) + cesty po obchodním regionu
■ Termín nástupu: ihned

S.O.S. – DEKORACE, s. r. o.
Dobronická 1256 
148 00 Praha 4


