
1 Vítání občánků ve venkovním prostoru v parku K Jezírku bylo příjemné. 2 Gratulujeme ke Dni seniorů!  
3 Dopravní výchovu v MŠ Mezi Domy podpořili zástupci Policie ČR. 4 Táborák na zahradě MŠ Lojovická letos musel být jen 
v komorním duchu. 5 Na rozhraní Libuše a Kunratic vzniklo Polytechnické centrum pro výuku žáků základních škol.  
6 Mezi investice dokončené o prázdninách patří nový plot u písnické školy.

Foto: Kristina Thaler, Šárka Fruncová Vlčková, Irena Procházková, Petra Dufková, Tomáš Kuneš, archiv ÚMČ Praha-Libuš
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Slovo starosty
Vážení a milí dříve naro-
zení, situace neumožnila 
oslavit Den seniorů tak, 
jak jsme si v posledních 
dvou letech zvykli spo-
lečným setkáním v jed-
notě, hudbě, s květinami 
a s pohoštěním. Přesto 
mi to nezabrání poslat 
vám všem se vzpomín-
kou na loňské setkání 
pár něžných slov, lásky 
a energie.

Přes obavy, které k  nám 
přicházejí, snažme se na-
jít pocit bezpečí každý uvnitř 
ve svém srdci. Rozvíjejme po-
cit, že v  našem srdci je vše 
v pořádku. Pokusme si před-
stavit, že v  našem srdci mů-
žeme být opět námi samými 
v  té nejčistší podobě mysli, 
těmi bezstarostnými malými 
dětmi, které se narodily. Po-
kusme se ztišit všechny pod-
něty kolem nás i  naše myš-
lenky. Soustřeďme se na náš 
dech, prohlubme jej a potom 
zpomalujme, vnímejme proud 
vdechovaného a  vydecho-
vaného vzduchu a  soustřeď-
me se jen na vědomí, že jsem 
právě teď a tady a nic jiného 
neexistuje a nic mne nemůže 
vyrušit. Pobuďte v tomto sta-
vu tak dlouho, jak je vám to 
příjemné. Pokud se vám po-
daří si takto sednout na lavič-
ce venku v přírodě, nebo ve 
vyvětrané místnosti, budete 
navíc občerstveni větším pří-
valem volné energie z  pro-

storu, který je všude kolem 
vás. Věřme, že je o  nás na 
Zemi postaráno, že ten, kdo 
Zem stvořil, ať již to byla ja-
kákoli síla, ví, proč zde nyní 
prožíváme to, co prožíváme, 
a že to má nějaký vyšší smy-
sl, který nyní nejsme schopni 
dohlédnout, a  že se vše dě-
je pro dobro lidstva. Tak ja-
ko je postaráno o  lidstvo, je 
postaráno i o každého z nás 
tak, aby došel svého naplnění 
zde na Zemi a je mu neustá-
le k  dispozici pomoc, pokud 
o ni požádá.

Přeji vám, aby se vám po-
dařilo utišit hluk světa a  být 
šťastni každý den v sobě sa-
mých, v  hloubi svého srdce. 
Pokud vám to přinese na mi-
nutu denně stav, kdy budete 
šťastní, budete tím dávat prů-
chod svému zdraví a  léčení 
silami přírody. Bude to mít ve-
liký smysl pro vaši každoden-
ní životní pohodu.

Přeji šťastné a  láskyplné 
dny a  gratuluji vám doda-
tečně k  letošnímu Dni senio- 
rů. Ať žijete šťastní a  zdra-
ví! Těším se na setkání s  vá-
mi v  klidnějších a  jasnějších 
časech.

Za Úřad městské části 
Praha-Libuš  

Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 
vedoucí odboru  

správního a školství
 Foto: Šárka Fruncová 

Vlčková a Lída Havelková 
Hofmanová

Gratulace seniorům ke Dni seniorů!

Takto jsme se vloni společně potkali a měli se dobře.

Učebny pro moderní pojetí po-
lytechnické výuky dílen a robo-
tiky žáků ze třinácti základních 
škol se po společném dvoule-
tém úsilí městských částí Pra-
ha-Libuš, Praha 12 a Magistrátu 
hl. m. Prahy v říjnu tohoto roku 
nově otevřely!

Myšlenku přenést polytechnic-
kou výchovu žáků základních škol 
na půdu středních škol či volnoča-
sových domů dětí a mládeže uvedl 
v život společný projekt Magistrátu 
hl. m. Prahy, obou městských částí 
a  Hospodářské komory hl. m. Pra-
hy, a to se záměrem zpřístupnit mo-
derně vybavené dílny a kvalifikova-
ný odborný personál co nejširšímu 
počtu žáků základních škol.

Cílem bylo vytvořit funkčně vyba-
vené dílny v zázemí středních škol 
a  nabídnout je základním školám, 
které tak získávají možnost zařadit 
polytechnickou výchovu do svých 
vzdělávacích programů. Tímto mo-
delem byly uspořeny značné obje-
my investic v  rozpočtu městských 
částí i rozpočtech jednotlivých škol 
a došlo též k úsporám při zajištění 
odborně vyškoleného personálu.

Polytechnické centrum otevře-
né v Dobronické ulici na hranici MČ 
Praha-Libuš a  Praha-Kunratice se 

nachází v  prostorách školního au-
toservisu Libuš, jenž patří hostivař-
ské Střední průmyslové škole au-
tomobilní a  informatiky. Jeho vznik 
a další provoz se podařilo zafinan-
covat díky finanční podpoře z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj, 
vzdělávání.

Slavnostní otevření Polytechnic-
kého centra se uskutečnilo v  pon-
dělí 5. října za přítomnosti předse-
dy Hospodářské komory hl. m. Pra-
hy, zástupců Magistrátu hl. m. Prahy 
a zástupkyně MČ Praha-Libuš.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství,  
sociální a tělovýchovy

Foto: Bc. Tomáš Kuneš, odborný 
referent školství ÚMČ Praha-Libuš

Nové polytechnické centrum  
pro výuku žáků základních škol

Vážení občané, špatná epi-
demická situace a  nařízení 
vlády nás vedlo ke zrušení 

našich tradičních akcí pro veřejnost. 
Nejprve jsme zrušili Jablkobraní na 
Libuši, následně i Drakiádu v Písni-
ci. Přetrvávající nepříznivý stav nás 
vede k  tomu, že rušíme i  veškeré 
následující akce: svatomikulášské 
oslavy, slavnostní rozsvícení vánoč-
ních stromů, setkání seniorů před 
Vánocemi i  oslavy lunárního roku 
na přelomu ledna a února. Vánoční 
stromy máme objednané a svítit bu-
dou od první adventní neděle, ale 
nebudeme organizovat vystoupení 
dětí ani jakékoli shromáždění před 
slavnostním rozsvěcením.

V září a v říjnu se nám ještě poda-
řilo uspořádat vítání nedávno naro-
zených miminek. Slavnostní přivítá-
ní našich nových občánků jsme ale 
přesunuli z vnitřních prostor do ven-
kovních – do parku K Jezírku, kde 
jsme přichystali párty stany. Tato 
změna se setkala s příznivým ohla-
sem rodičů. Myslím, že jsme tím za-
ložili novou tradici, ve které bude-
me pokračovat i poté, co tato nepří-
znivá doba pomine.

Vládními představiteli a  lékaři 
jsme vyzýváni, abychom se vyhýbali 
přelidněným uzavřeným místům, ale 
o  to víc chodili do přírody. Při této 
příležitosti vás chci poprosit o opa-
trnost při procházkách v Modřanské 
rokli, kde letos na podzim lesníci in-
tenzivně pracují a dochází i ke káce-
ní stromů. Věnujte prosím pozornost 
případným pokynům lesníků.

S  nouzovým stavem jsou opět 
do služby povolány obě jednotky 
našich dobrovolných hasičů. Na-
ši chlapci tak vedle své práce ještě 
vykonávají pomoc za profesionál-
ní hasiče. Děkuji jim, ale také jejich 
rodinám, které je podporují. Písnič-
tí hasiči v říjnu znovu rozdávali dez-
infekci občanům. Z důvodu osobní 
karantény jsem tentokrát nemohl 
přiložit ruku k dílu, ale tímto děku-
ji nejen jim, ale vám všem, kteří se 
o naše spoluobčany a zejména se-
niory staráte. Stejně jako na jaře, 
i nyní na vás apeluji, abyste v  této 
těžké době omezili kontakt s  dru-
hými a  maximálně se uzavřeli do-
ma, ale současně otevřeli svá srd-
ce a poohlédli se ve svém soused-
ství, zda vedle vás nežije osamoce-

ný senior, který potřebuje pomoci 
s  nákupy či venčením psů. Pokud 
sami nejste schopni danou službu 
poskytnout, dejte nám prosím vě-
dět. Potřebuje-li kdokoli ze seniorů 
dezinfekci či bavlněnou roušku, do-
stane je od nás zdarma.

Při jedné facebookové diskusi 
jsem byl upozorněn na neutěšenou 
domácí situaci některých pěstoun-
ských rodin v  naší zemi. Nemám 
přehled o  tom, kolik pěstounských 
rodin na Libuši a Písnici máme, ale 
tímto bych je chtěl vyzvat, pokud 
potřebují v této době pomoci, ať se 
mi ozvou na e-mail: koubek@praha-
-libus.cz.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
pedagogům našich škol, kteří museli 
přejít na distanční výuku s vědomím 
toho, že není jisté, jak tato situace 
dlouho potrvá, a  také rodičům ma-
lých školáků, bez jejichž spolupráce 
by výuka na dálku nemohla fungo-
vat. Velké poděkování patří i  všem 
zaměstnancům našich mateřských 
škol, kteří i nadále zajišťují jejich chod 
a starají se o děti rodičů, kteří by jinak 
chyběli na svých pracovištích.

Pevné zdraví vám všem!
Jiří Koubek,  

starosta Libuše a Písnice

mailto:koubek@praha-libus.cz
mailto:koubek@praha-libus.cz
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VYCHÁZKA PRVŇÁKŮ

V  pondělí 5. října v  rámci výu-
ky prvouky poznávali naši prvňá-
ci nejbližší okolí školy. Vycházku 
vedl pan učitel Kokšal. Děti se do-
zvěděly, kde se točila mlýnská kola, 
kde je nejstarší dům v  Písnici, kde 
jsou rybníky Obecňák a  Švarcák, 
kde pracuje kovář pan Polák, kde 
se pekl chleba, proč se naše obec 
jmenuje Písnice, kde jsou boží mu-
ka, kde jsou památné lípy a kde je 
rozcestník.

A  co se žákům nejvíc líbilo? No 
přece pověst o  vodníkovi pod vr-
bou na Obecňáku. Ani kapky deš-
tě nám nezkazily krásnou vycházku.

Vladimír Kokšal
Foto: Eva Veselá

OSLAVILI JSME EVROPSKÝ DEN 
JAZYKŮ

Evropský den jazyků se slaví 26. 
září se záměrem upozornit Evropa-
ny na jazykovou rozmanitost naše-
ho kontinentu. Jeho cílem je upo-
zornit na důležitost jazykového 
vzdělávání, podpořit vícejazyčnost 
a  mezikulturní porozumění, propa-
govat jazykové a kulturní bohatství 
Evropy a povzbudit celoživotní jazy-
kové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Tyto myšlenky jsme se pokusi-

li dětem sdělit pomocí prezentace, 
která byla rozdělena na teoretickou 
a praktickou část.

V  teoretické části se děti např. 
dozvěděly, kolika jazyky se v Evro-
pě přibližně mluví, že jazyky jsou 
rozděleny do jazykových rodin. Děti 
se zamýšlely nad tím, které jazyky 
a proč se nejvíce používají v Evropě 
a které v Česku, a proč je důležité 
se cizí jazyky učit.

Že je s jazykem také zábava, jsme 
si vyzkoušeli na nejdelších slovech 
nebo na palindromech (slovech, 
větách, které se dají číst i zprava). Nej-
větší úspěch měl palindrom Madam 
I´m Adam. K zamyšlení bylo např. i to, 
jaký různý význam může mít stejné 
slovo v jednotlivých jazycích (např. Gift 
– anglicky dárek, Gift – německy jed).

V praktické části, která následo-
vala, nejvíc asi zaujaly nahrávky, na 
jejichž základě děti tipovaly, o  jaký 
jazyk se jedná, a tak si mohly uvě-
domit, jak je Evropa skutečně jazy-
kově rozmanitá.

Jitka Tichá
Foto: archiv ZŠ Písnice

ŠKOLA V PŘÍRODĚ VE 
ŠLOVICÍCH 

Většina písnických žáků vyjela 
na začátku října se svými učitelkami 
a učiteli na odloženou školu v příro-
dě. Z jarního pobytu se stal podzim-
ní pobyt. Těšili jsme se všichni na 
společný čas strávený v přírodě.

V  pátek 9. října jsme v  pořád-
ku dorazili na místo. Cesta byla si-
ce dlouhá, ale nakonec jsme se do-
čkali. Hned na začátku nás potěši-
lo vlídné přivítání personálu hotelu 
a vychovatelů. Děti se těšily na po-
kojíky, kde si samy převlékly poste-
le. Námaha stála za to. K večeři bylo 
kuře na paprice s rýží a všem chut-
nalo. Ještě před večerkou, která by-
la v devět hodin, si děti spokojeně 
užívaly společné chvíle.

V sobotu po snídani jsme vyrazili 
na exkurzi do Čechova mlýna. Pan 
Čech nám vyprávěl o strojích a čes-
kých vynálezcích, kteří se proslavi-

li po celém světě. Ve mlýně je ma-
lé muzeum, kde je také busta pre-
zidenta Beneše, který měl v neda-
lekých Šlovicích příbuzné. Cesta 
zpátky vedla podél řeky Berounky. 
Některé třídy po cestě podzimní pří-
rodou našly houby a  viděly mloky. 
Jemný deštík se ale změnil v  pře-
háňku. Dorazili jsme promočení, ale 
to nám neubralo na náladě, zvláš-
tě když k obědu bylo knedlo vepřo 
zelo. O odpolední program Správný 
rytíř se postarali vychovatelé. Pro-
gram vyvrcholil pasováním na rytíře.

Nedělní dopoledne se neslo ve 
znamení trilobitů. Vyrazili jsme do 
Skryjí stezkou Po cestě trilobita, ně-
kolik odlitků jsme objevili už během 
cesty a před muzeem, kde jsme se 
dozvěděli o výzkumu Joachima Ba-
rranda. Na výstavě bylo možné vy-
zkoušet paleolontologické kladívko 
a objevit vlastní zkamenělinu.

V  pondělí jsme začínali v  učeb-
nách, děti psaly a tvořily projektové 
knížky. Po ranní mlze vyšlo sluníčko, 
tak jsme také užívali bohatě vyba-
vený venkovní areál. Pátá třída na-
vštívila nejen Čechův mlýn, ale také 
nedaleké magické místo České Lur-
dy. Odpoledne se žáci věnovali růz-
ným druhům netradičních sportů.

V  úterý nám počasí vůbec ne-
přálo. Dopoledne se všichni pilně 
učili. Odpolední program s názvem 
Stavba hradního panství se musela 
uskutečnit ve vnitřních prostorách.

Středa se bohužel stala posled-
ním dnem příjemného pobytu. Plá-
novaný čtvrteční dopolední odjezd 

jsme nakonec přesunuli na středu 
navečer. Dopoledne jsme se ješ-
tě učili a hodnotili uplynulé dny. Po 
obědě jsme si začali balit a připra-
vovat se k  odjezdu. Šlovický areál 
navštívila Česká televize. K  rozho-
voru byly vyzvány i děti a povídání 
s paní redaktorkou Pavlou Kubálko-
vou jim šlo moc dobře. Venku bo-
hužel pršelo, tak fotografování ve 
společných tričkách muselo pro-
běhnout uvnitř. Rozloučili jsme se, 
jak se patří, i s místními vychovate-
li, kteří nešetřili chválou. Děti si to 
s nimi hezky užily, mají hodně zážit-
ků. Večerní příjezd k písnické škole 
a  jejich předání rodičům proběhlo 
také pod dohledem televizní kame-
ry. O  rozhovor byli požádáni i  ně-
kteří rodiče.

Blanka Chýlová
Milena Rážová

Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice ZŠ Meteorologická
HUDEBKA ŽIJE,  
I KDYŽ SE NEZPÍVÁ …

Jaromír Nohavica v  jedné ze 
svých písní uvádí, že: „Dokud se zpí-
vá, ještě se neumřelo…“. V  posled-
ní době jako by tento verš měl za-
jímavé konotace, a  nezpívat v  HV? 
Může se to vůbec? Co se tam mů-
že jiného dělat, když nezazní dětské 
hlasy a veselá píseň? Upřímně, beze 
zpěvu to asi není plnohodnotná hu-
debka, ale neznamená to, že se be-
ze zpěvu nelze alespoň na chvilinku 
(věřím a  doufám!) obejít. Je to sice 
smutné, ale již od konce 50. let se 
ví, že hudební výchova se nerovná 
zpěv, je tu totiž řada jiných činnos-
tí, které lze provozovat, když zrovna 
zpívat nemůžeme. Třeba poslouchat 
hudbu – tedy ne ve smyslu, že si je-
nom pustíme něco z  You tube, ale 
že si budeme o  hudbě povídat, že 
si „kvalifikovaně“ dokážeme zodpo-
vědět na dvě základní otázky: „Co 
je to za hudbu?“ a „Proč je taková?“. 
Můžeme hrát a doprovázet se na hu-
dební nástroje (jak, to vám jistě řek-
nou třeba sedmáci a brzy i šesťáci, 
pro ilustraci nabídnu třeba tento od-
kaz: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=e6XxTGXly-M), můžeme si hrát 
s rytmy, vytvářet hudební rébusy po-
mocí názvů not, prezentovat referá-
ty na různá témata (hudební nástro-
je, hudební skupiny, hudební žánry) 
atd. Jasně, beze zpěvu je to trochu 
smutné, ale konec konců, nejsme 
v  Půlnočním království a  zem krále 
Miroslava je jistě nablízku.

Alexandros Charalambidis,  
učitel hudební výchovy  

(a tedy i zpěvu)

TĚLESNÁ VÝCHOVA  
V ČASECH KORONAVIRU

Na začátku školního roku se 
všichni učitelé i žáci museli přizpů-
sobit novým situacím kvůli stále šíří-
címu se koronaviru. Tato opatření se 
dotkla i  školní tělesné výchovy. Na 
začátku jsme se s dětmi snažili cho-
dit co nejvíce sportovat ven a využít 
pěkného počasí. Musím říct, že na 
žácích bylo vidět, jak jsou rádi po-
spolu a že se hýbou velice rádi.

Po nařízeních, kdy bylo možné 
s  dětmi pouze chodit ven na pro-
cházky nebo být ve třídě, jsme volili 
daleko radši procházky. Říkali jsme 
si, že na teoretické hodiny ve třídě 
bude ještě čas přes zimu. Procházky 
jsme využili k prozkoumání širokého 
okolí. Prozkoumali jsme blízké lesy, 
louky. Dostali jsme se na místa, kde 
většina žáků nikdy nebyla a možná 
by se tam ani nikdy nedostali.

Nakonec musím zkonstatovat, 
že jsem byl rád, že jsme měli mož-
nost jít se s dětmi alespoň projít. Za 

dvouhodinovku tělesné výchovy 
jsme ušli téměř 8 kilometrů na čer-
stvém vzduchu. Měli jsme možnost 
trávit s dětmi čas jinak než ve škole. 

Co si ale budeme povídat. Fotbal, 
basketbal, atletika atd. je pro nás 
všechny zábavnější. Už se moc těší-
me, až se znovu potkáme na spor-
tovním hřišti a budeme opět společ-
ně sportovat! 

Mgr. Jan Splítek
Foto: Jan Splítek

Z NAŠICH  
CESTOVATELSKÝCH DENÍKŮ

O  prázdninách jsme byli v  Čes-
kém Švýcarsku. Je to národní park 
v  Čechách. Viděl jsem tam hory, 
skály, lesy, kameny a  různé skalní 
útvary. Nejzajímavější byla Pravčic-
ká brána. Péťa D.

Honzík P. nám ve svém cestova-
telském deníku doporučil výlet do 
Volyně, do malého města v  jižních 
Čechách. Koupal se s rodinou v pří-
rodním koupališti, kde byla velmi 
studená voda. Asi 30 km od Voly-
ně byla zřícenina hradu Helfenburk, 
kam se dopravili na kole.

Ve městě Cres jsme bydleli čtr-
náct dní. Město se mi líbilo. Nedale-
ko se nacházelo sladkovodní Vran-
ské jezero. Lidé z něj čerpají vodu 
k  pití, a  proto je přísně chráněné 
a nesmí se v něm koupat. Tobík P.

Ve Znojmě jsme byli tři dny. By-
la jsem tam s mámou, tátou a brá-
chou. Ubytovali jsme se v  hotelu 
na náměstí. Jeden den jsme jeli na 
cyklistický výlet. Ujeli jsme skoro 50 
km. Zastavovali jsme na vyhlídkách 
a viděli jsme v přírodní rezervaci di-
voké koně. Další den jsme se podí-
vali do podzemí, kde byly voskové 
figuríny. Adélka H.

Bukovec je malá podhorská ves-
nice chráněná hřebeny Beskyd. Je 
to nejvýchodnější obec ČR. Nejvyšší 
pohoří je Gírová, výška je 840 metrů. 
Na území se nachází nejvýchodněj-
ší bod naší republiky. Navštívili jsme 
hraniční Trojmezí, to je místo, kde se 
setkávají hranice tří států – Česko, 
Polsko a Slovensko. Adélka K.

Připravila Soňa Štefanová,  
třídní učitelka 4.B

CO SE NÁM HONÍ HLAVOU…

Těším se, až půjdu s  mámou na 
zmrzlinu. Honí se mi hlavou prázd-
ninový deník. Jsem nervózní, pro-
tože si myslím, že toho mám málo. 
Ještě se mi honí hlavou koronavi-
rus. Alice K.

Bojím se toho, že budeme zase 
čtrnáct dní zavření doma. Marcel B.

Mně se honí hlavou včerejší zá-
vody aerobiku, protože to bylo cel-
kem super. Linda H.

Mně se honí hlavou, že Ježíšek 
bude v karanténě. Deniska Ž.

Sepsala Soňa Štefanová,  
třídní učitelka 4.B

JAVORNÍK NA ŠUMAVĚ

V  této době bylo pro nás i  na-
še děti z 8.C a 9.A velké štěstí, že 
jsme měli tu možnost na pět dní od-
jet z  reality a  vrhnout se do krásy 
šumavské přírody. Podnikali jsme 
nesčetné množství výletů, navštívi-
li jsme místní sklárnu a zažívali spo-
lečná dobrodružství. Nejvydařeněj-
ším výletem byla procházka Údolím 
Vydry, kde jsme šli v úseku od An-
týglu po Čeňkovu Pilu, cesta vedla 
naučnou stezkou Povydří, která je 
dlouhá 7,5 km. Další, leč větrnější, 
byl výlet na hrad Kašperk. Zde jsme 
měli domluvenou vynikající prohlíd-
ku i s výkladem o někdejším životě 
na hradě. Děti si také moc užily noč-
ní bojovou hru, při které procháze-
ly lesem po vyznačených místech, 
která byla osvětlena svíčkami. Kaž- 
dé stanoviště, kterým prošly, měly 
stvrdit podpisem. Mezi stanovišti se 
pohybovala nadpřirozená stvoření. 
Závěrečný večer děti strávily spo-
lečným povídáním v  kolektivu, na 
který teď mohou jen v  tom nejlep-
ším světle vzpomínat.

Mgr. Veronika Ehlenová
Foto: Veronika Ehlenová

MALÍ INDIÁNI

V  rámci říjnového projektu škol-
ní družiny ZŠ Meteorologická Ma-
lí indiáni k nám na pozvání 12. a 13. 
října přijel pravý indiánský náčelník 
Tecumseh z  kmene Šowiů, který 

našim dětem moc zajímavě a  hez-
ky zpříjemnil odpoledne. S  sebou 
přivezl spoustu informací a exponá-
tů, např. jak a  kde žili indiáni, jaké 
používali zbraně k  lovu, na obranu 
proti nepříteli, jak si šili své obleče-
ní. Děti si též mohly zatančit indián- 
ské tance s  doprovodem bubnu 
z buvolí kůže, zastřílet si z luku ná-
čelníka, nachytat pár rybiček z  ků-
že, vyzkoušet si pravé indiánské 
čelenky náčelníků z  kmene Siou-
xů, Čejenů, Apačů, prohlédnout 
si zbraně, dětské hračky, hudební 
nástroje a  obrázky, podívat se do 
opravdového týpí, ale i  vyrobit si 
svůj amulet pro štěstí, který si pak 
děti odnesly domů. Bylo moc fajn 
stát se na chvíli také malým indiá-
nem – malou indiánkou. Děti byly 
pochváleny za znalosti, které získa-
ly od svých vychovatelek.

Toto zábavné a  poučné odpo-
ledne si určitě moc rádi zopakuje-
me a milého indiánského náčelníka 
opět pozveme. 

Děti a vychovatelky  
ŠD Meteorologická

Foto: archiv ŠD ZŠ Meteorologická
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Letos na podzim jsme využívali 
naši krásnou zahradu více než 
jindy. Nabízí nám totiž mnoho 
možností k hraní, pozorování 
a objevování.

Využíváme náš hmyzí domeček, 
ptačí pozorovatelnu a  hned první 
školní den jsme také doplnili nové 
jarní cibulky do květinového záho-
nu. Čas strávený venku jsme si také 
zpestřili oblíbenou cyklojízdou, kte-
ré se jako vždy zúčastnil velký po-
čet dětí. Nejprve předvedly své cyk-
listické dovednosti na zahradě na 
ovále. Paní učitelky ze třídy Sluníčko 
si děti rozdělily do skupin, měly to-
tiž připravené tři různě obtížné tra-
sy. Vyjely do nedalekého lesa, a vy-
zkoušely nedalekou cyklostezku. 

Každý rok na začátku října pořá-
dáme táborák, kam zveme žáčky, 
kteří naši mateřskou školu již nena-

vštěvují. Letos se bohužel táborák 
musel obejít bez nich a užili jsme si 
ho jen v komorním duchu. S dětmi 
jsme zahájili naše netradiční dopo-
ledne prohlídkou výstavy instalova-
né k 40. výročí založení školky. Ně-
které fotky nás rozesmály, jiné za-
se překvapily. Za takovou dobu se 
toho v budově i na zahradě hodně 
změnilo. Po prohlídce jsme šli ven. 
Nejprve každá třída představila 
svou vydlabanou dýni a pak jsme si 
u plápolajícího ohně zazpívali s ky-
tarou. Rodina Dorky ze třídy Čtyřlís-
tek nám připravila hranici a společ-
ně jsme pozorovali, jak plameny po-
lykají i model dřevěného „koronavi-
ru“ a přáli jsme si, aby brzy zmizel 
z našich životů a my jsme se mohli 
setkávat s našimi kamarády.

Dana Fáberová
Foto: Petra Dufková

MŠ LOJOVICKÁ

Podzimní čas  
trávíme na zahradě

Z důvodu pandemie covidu-19 
jsme byli nuceni v loňském 
školním roce zrušit v mateřské 
škole veškeré plánované ak-
ce. O to ale s větší chutí jsme 
krásné zářijové počasí využívali 
k různým činnostem v přírodě.

Specifikou naší školičky jsou ob-
líbené jízdy na kole. Této aktivitě 
předchází zařazování dopravní te-
matiky a  pravidel bezpečnosti sil-

ničního provozu už od nejmladších 
dětí. Děti jezdí na koloběžkách, mo-
tokárách i kolech nejprve na školní 
zahradě. Předškoláci trénují zruč-
nost jízdy mezi překážkami. V areá- 
lu sídliště, kde nejezdí auta, si zkou-
šejí jízdu za sebou v  bezpečné 
vzdálenosti, správné vyhýbání, ob-
jíždění a brždění.

Předpokladem k  této sportov-
ní činnosti je krom našeho nadšení 
především ukázněné chování dětí 

a spolupráce s rodiči. Dítě musí mít 
předpisově vybavené kolo – správ-
ně nastavena řídítka, sedlo, lehké 
ovládání brzdy a helmu, která dob-
ře drží.

Postupně naše výjezdy směřova-
ly i do vzdálenějšího okolí mateřské 
školy – společný peloton dojel přes 
Písnici až do Cholupic a  zpět. Za 
každou úspěšnou jízdu obdrží dě-
ti razítko do průkazu cyklisty. Velmi 
nadšené byly, když se mohly svou 

zdatností pochlubit přímo zástup-
cům Policie ČR z místního oddělení 
Lhotka, kteří za námi přijeli a  slav-
nostně dětem předali cyklistické 
průkazy. Velkým zážitkem a odmě-
nou pak byla prohlídka policejního 
auta. Pevně věříme, že tato návště-
va nebyla v naší školičce poslední.

Irena Procházková
Foto: Irena Procházková

MŠ MEZI DOMY

Dopravní výchova:  
venku, nadšeně, bezpečně

V polovině října se podařilo 
uskutečnit důležitou pracovní 
prohlídku běžně zcela nepří-
stupné budovy kunratického 
zámku pro všechny naše příz-
nivce historie, a to i přes všech-
ny problémy dané respektem 
k opatřením proti covidu-19.

Prohlídky se kromě vedení měst-
ských částí Praha-Kunratice a  Praha 
11 zúčastnila i libušská delegace – sta-
rosta Jiří Koubek, kronikář Matěj Ka-
dlec, Mgr. Petra Sedláčková a  Jaro-
slav Melichar (ten poprvé od r. 1969).

Připomeňme si, že zámek 
v Kunraticích je od r. 1945, kdy byl 
odsunut původní (k německé národ-
nosti se hlásící) majitel baron Karl 
Korb zu Weidenheim, v  držení Ná-
rodního muzea coby depozitář je-
ho entomologického oddělení. Již 
několik let se jedná o převodu bu-
dovy přes Magistrát hl. m. Prahy na 
MČ Praha-Kunratice, která o to dlou-
hodobě usiluje. Snad i tato návštěva 
a následná jednání dopomohou po-
hnout stagnující situací a dobrý zá-
měr se zdaří ku prospěchu občanů 
i této zanedbávané budovy.

Účastníci prohlídky mohli jen 
konstatovat, že sice nenalezli žád-
nou závažnou stavební poruchu té-
to památky, zato mnoho drobných, 
spojených s  nedostatkem údrž-
by – zatékání vody, plísně, poško-
zení detailů říms, ostění a  ovšem 
omítek. Krásné barokní štuky na 
stropech přízemí a schodiště by po 
revitalizaci fresek byly jistě před-
mětem obdivu návštěvníků. Jinak 
se ale na budovu dlouhá desetile-
tí hledělo bohužel zejména utilitár-
ně, takže se v ní uskutečnila řada 
úprav nerespektujících historickou 

podobu, jako byly montáže umýva-
del, boilerů, příček a podlah. Věřím 
ale, že vše se dá napravit, a  mo-
hu prozradit, že snad je i šance na 
opravu stroje věžních zámeckých 
hodin, které čas ukazovaly i  na-
šim předkům. Budeme situaci oko-
lo této nejvýraznější památky v na-
šem přímém sousedství sledovat 
a o vývoji informovat.

Jaroslav Melichar
Foto: Jaroslav Melichar 

a Wikipedie – Jiří Matějíček

Kunratický zámek – minulost,  
současnost a vyhlídky

Organizační výbor Klubu 
Senior velmi dlouho zvažo-
val, zda uskutečnit zářijo-
vou rekreaci v Harrachově, 
nebo odvolat.

Toho času onemocněl ve-
doucí cele akce. Místopřed-
sedkyně převzala roli vedoucí-
ho zájezdu, a tím umožnila, aby 
se akce v Harrachově, původně 
plánovaná na květen, uskuteč-
nila 17.–24. září. Po telefonu se 
zájmen sledovala celou organi-
zaci paní Prchlíková a byla ráda, 
že se daří. Kromě vynikající stra-
vy, pěkného ubytování, hygie-
nického zabezpečení a  přátel-
ských vycházek ve skupinkách 
(k  vodopádům, lesnické muze-
um, lanovka na Čertovu horu 
atd.) bylo celý týden nádher-
né slunečné počasí. Vydařilo 
se a všichni chválili. A bohudík 
se tomuto zájezdu koronavirus 
úplně vyhnul. Zpovzdálí průběh 
zájezdu pozorovala:

Zdena Prchlíková

Klub  
Senior
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PLÁNOVANÝ 
TERMÍN ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ:

30. listopadu 2020.

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.

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

Záznamy jednání a usnesení 
Zastupitelstva městské části 
Praha-Libuš jsou v plném zně-
ní, včetně příloh, dostupné na: 
www.praha-libus.cz.

Z  usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš (dále jen ZMČ) ze dne 21. 
9. 2020:
č. 30/2020
ZMČ: 1. ukládá Radě MČ Praha-Li-
buš upravit a zpřesnit podmínky ko-
nání „Ankety“ o využití objektu K Vr-
tilce 317/64 v  Písnici (předložené 
dne 21. 9. 2020 k zařazení do pro-
gramu jako tisk Z 39/2020) a zaslat 
je zastupitelům alespoň 7 dní před 
příštím zasedáním Zastupitelstva 
MČ jako bod programu; 2. uklá-
dá Radě MČ Praha-Libuš připravit 
a předložit Zastupitelstvu ke schvá-
lení na příštím zasedání návrh nové 
nájemní smlouvy na dobu určitou 
(max. 6 měsíců) s Bikeclinic, s. r. o.
č. 31/2020
ZMČ: 1. schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy s  Janem Vokálem a  Mgr. 

Věrou Vokálovou na prodej po-
zemku parc. č. 1159/22 v k. ú. Libuš, 
obec Praha, o výměře 10 m2, ve svě-
řené správě MČ Praha-Libuš, za ce-
nu ve výši 59 700,- Kč dle znalec-
kého posudku č. 4935/33/2020 vy-
pracovaného Ing. Jaroslavou Hro-
mádkovou; 2. pověřuje pana sta-
rostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
Smlouvy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.
č. 32/2020
ZMČ: 1. schvaluje uzavření Smlouvy 
o smlouvě budoucí směnné na část 
pozemku parc. č. 259/1 v k  .ú. Pís-
nice, obec Praha, o výměře 40 m2, 
ve svěřené správě městské části 
Praha-Libuš, za část pozemku parc. 
č. 260 v  k. ú. Písnice, obec Pra-
ha, o  výměře 96 m2, ve vlastnictví 
manželů Pavla a Simony Radových, 
dle situace se zákresem budoucí 
směny, která je nedílnou součás-
tí Smlouvy; 2. pověřuje pana sta-
rostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem 
Smlouvy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

č. 33/2020
ZMČ bere na vědomí: usnese-
ní RMČ č. 151/2020 ze dne 29. 6. 
2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2020 č. 4/2020 pro-
vedenou rozpočtovými opatřeními 
č. 10 – č. 11/2020; usnesení RMČ 
č. 163/2020 ze dne 20. 7. 2020 
a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2020 č. 5/2020 provede-
nou rozpočtovými opatřeními č. 12 
– č. 16/2020. Změny rozpočtu v ro-
ce 2020 byly schváleny Radou MČ 
Praha-Libuš na základě zplnomoc-
nění Zastupitelstvem MČ Praha-Li-
buš a  jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení.
č. 34/2020
ZMČ bere na vědomí zprávu o čin-
nosti Rady městské části ze dne 10. 
8. 2020.
č. 35/2020
ZMČ: 1. pověřuje členy Zastupitel-
stva MČ Praha-Libuš uvedené v pří-
loze č. 1 tohoto usnesení k  prová-
dění sňatečných obřadů; 2. stanoví, 
že členové Zastupitelstva MČ Pra-

ha-Libuš uvedení v příloze č. 2 to-
hoto usnesení mohou při provádě-
ní sňatečných obřadů užívat závěs-
ný odznak; 3. ukládá odboru kan-
celář starosty ÚMČ Praha-Libuš za-
slat členům Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš uvedených v  přílohách č. 
1 a č. 2 pověření k provádění sňa-
tečných obřadů a užívání závěsné-
ho odznaku.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva

V říjnovém čísle časopisu U nás 
jsme prezentovali první část in-
vestičních akcí, které MČ Pra-
ha-Libuš realizovala během 
července a srpna. Protože jsme 
o prázdninách opravdu neza-
háleli, přinášíme další přehled 
investic uskutečněných během 
léta. Dokončení najdete v příš-
tím čísle.

ÚPRAVY V ZŠ PÍSNICE

Na základě požadavku Základ-
ní školy s rozšířenou výukou jazyků 
Ladislava Coňka v Písnici na zříze-
ní kmenové třídy v přízemí školy MČ 
Praha-Libuš nechala vybudovat no-
vé okno v přízemí objektu školy. Dů-
vodem byla potřeba denního osvi-
tu v souladu s vyhláškou 410/2005 
Sb., kterou se stanoví hygienické 

požadavky na prostory pro výchovu 
a vzdělávání dětí. Akce byla zreali-
zovaná na základě výběrového ří-
zení firmou Rekonsta, s. r. o., za cel-
kové náklady 148 tisíc Kč. Finanční 
prostředky byly čerpány z rozpočtu 
MČ Praha-Libuš na rok 2020.

Další investicí do základní školy 
s RVJ v Písnici bylo vybudování nové-
ho oplocení ve vstupní části pozem-
ku školy z  důvodu neuspokojivého 
stavu stávajícího oplocení. Městská 
část Praha-Libuš nechala provést na 
základě výběrového řízení kompletní 
rekonstrukci této časti oplocení. Sta-
vební práce realizovala společnost 
Private Construktion, s. r. o. Finanční 
prostředky z  rozpočtu MČ Praha-Li-
buš nepřekročily 680 tisíc Kč.

Děkujeme zaměstnancům ZŠ s RVJ 
v Písnici za spolupráci a trpělivost při 
realizaci všech investičních akcí.

ÚPRAVY V MŠ K LUKÁM

V souvislosti s novým pavilonem 
MŠ K  Lukám, o  kterém jsme psali 
již v předchozích číslech a který byl 
otevřen v  září 2020, byla navýše-
na kapacita školní kuchyně. Úpra-
vy spočívaly v  doplnění a  výměně 
zařízení a  kompletní rekonstrukci 
vzduchotechniky. Náklady ve výši 
1,8 mil. Kč byly čerpány z rozpočtu 
MČ Praha-Libuš.

Děkujeme zaměstnancům MŠ 
K Lukám za spolupráci a  trpělivost 
při realizaci přístavby a  všech dal-
ších úprav objektu školky.

OPLOCENÍ KLUBU JUNIOR

Vzhledem k opakujícímu se van-
dalismu a  nedovolenému naruše-
ní zahrady Klubu Junior v  Písnici, 

objektu pro volnočasové aktivity 
dětí, dospělých a seniorů MČ Pra-
ha-Libuš, se MČ Praha-Libuš roz-
hodla pro kompletní rekonstrukci 
dřevěného oplocení podél celého 
areálu objektu. Realizace byla pro-
vedena ve dvou etapách, v  roce 
2019 a  v  roce 2020. Celkové ná-
klady ve výši 472 tisíc Kč byly hra-
zeny z  rozpočtu MČ Praha-Libuš. 
Na podporu ochrany zahrady a ob-
jektu Klubu Junior bude ještě v ro-
ce 2020 areál vybaven kamero-
vým systémem.

Tomáš Loukota, DiS., místostarosta 
pro oblast správy majetku 

Šárka Pichová, vedoucí odboru 
správy majetku a investic  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archív ÚMČ Praha-Libuš

Investiční akce MČ Praha-Libuš  
dokončené o prázdninách (2) 

POTŘEBUJETE  
VE SVÉ AKTUÁLNÍ SITUACI  

V SOUVISLOSTI S COVID-19 POMOCI?
Vážení obyvatelé, pokud potřebujete v souvislosti se situací sou-

visející s opatřeními proti covid-19 pomoci, prosím, kontaktujte 
Úřad městské části Praha-Libuš, odbor správní a školství, ideálně 
e-mailem na adrese: spravni@praha-libus.cz, nebo telefonicky na 

telefonním čísle: 244 021 421, 734 756 890 v době:
pondělí, úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:30 hod.

středa od 8:00 do 16:30 hod.
pátek od 8:00 do 13:30 hod.

Připomínáme kontakty na koordinátora pomoci v oblasti sociální 
pana Miloše Hájka, tel.: 604 740 696 a mailovou adresu: koordi-

natorpomoci@praha-libus.cz.
Za ÚMČ Praha-Libuš Ing. Šárka Fruncová Vlčková, vedoucí od-

boru správního a školství

Knihovnu Úřadu MČ Praha-Li-
buš v budově K Lukám jsme za-
tím nebyli nuceni uzavřít s ohle-
dem na malé počty osob, které 
se v ní mohou najednou reálně 
potkat. Jsou dodržována hygie-
nická pravidla. 

Paní knihovnice je zatím schopná 
vyhovět zájmu o vypůjčování a vra-
cení knih. Věříme, že právě v době, 
kdy mnoho jiných možností kultur-
ního vyžití zmizelo, je četba knih ně-
co, co vás potěší.

Knihovna se uzavírá jen v  době 
prázdnin, byla zavřená v  úterý 27. 
října, tedy v  týdnu, kdy byly dětem 
prodlouženy podzimní prázdniny.

Pokud by se situace v knihovně 
změnila, dozvíte se to na webových 
a  facebookových stránkách měst-
ské části Praha-Libuš (www.praha-
-libus.cz).

Za ÚMČ Praha-Libuš  
Ing. Šárka Fruncová Vlčková, 

vedoucí odboru správního 
a školství

Foto: Zdena Prchlíková

Knihovna na Libuši 
stále otevřena

Paní knihovnice Eva Zavoralová  
čeká na návštěvníky knihovny  
každé úterý od 14 do 18 hodin,  
zavřeno je pouze o prázdninách.

Fasáda písnické školy  
po zasazení nového okna  

a původní stav.

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Na území naší městské čás-
ti jsou od jara umístěny tři 
nádoby na použitý jedlý olej 
a tuk.

Nádoby se nachází u  stano-
višť tříděného odpadu, a  to v uli-
ci K  Lukám (u  parkoviště), v  ulici 
K  Vrtilce (před cykloprodejnou) 
a v ulici Mirotická (na rohu ulic Mi-
rotická a Zbudovská).

Od jara do léta proběhly tři svo-
zy těchto odpadů s ne příliš licho-
tivým výsledkem. Dle sdělení od 
poskytovatele služby společnosti 
Viking Group, s. r. o., se v nádo-
bách v  hojné míře vyskytují mi-
nerální oleje a  směsný komunál-
ní odpad.

K ČEMU SLOUŽÍ NÁDOBY  
A JAK OLEJ A TUK ODKLÁDAT?

– Nádoby slouží k  umístění opo-
třebeného potravinářského ole-
je a tuku, a to pouze v použitých 
PET lahvích nebo jiném plas-
tovém obalu, bez igelitových 
pytlíků!

– Nepoužívejte skleněné obaly, 
igelitové tašky a pytlíky.

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

– Sklo, igelitové pytlíky plecho-
vé obaly a minerální oleje zne-
možňují zpracování a v případě 
nedodržování kázně při sbě-
ru bude sběr zrušen a nádoby 
odvezeny!

PROČ OLEJ NELÍT  
DO KANALIZACE?

Tuky a oleje do kanalizace ne-
patří! Po ochlazení odpadní vo-
dy v kanalizaci dojde k vysrážení 
mastného odpadu. Kanalizace se 
postupně zanáší, respektive za-
lepují se odpadní systémy v  do-
mácnostech, a  následně ve ve-
řejné síti.

Pokud bychom vysmažený 
olej a tuk vylévali do WC, výlevek 
a  dřezů v  domácnostech, je na-
nejvýš pravděpodobné, že dříve 
či později nastane havarijní stav 
na celé kanalizaci. Kanalizace bu-
de neprůchodná. Nejčastější pří-
pady nastávají v  přečerpávacích 
jímkách a  nádržích, kde dochází 
po ochlazení tuků k ucpání čerpa-

del, a to z důvodu obalení spína-
cích plováků tuky.

Tuky se v  kanalizaci také čás-
tečně rozkládají, tím vznikají 
mastné kyseliny a  ty zvyšují ko-
rozi stěn kanalizačního potru-
bí. Současnou kombinací nečis-
tot v  odpadních vodách, kde se 
střetávají vody z mycího procesu 
(zbytky jídel, tuky, cukry apod.), 
pracího procesu (prací prostřed-
ky) a splaškové vody, vzniká pro-
středí příznivé pro korozi.

Separace potravinářských ole-
jů a tuků je první krok k prodlou-
žení životnosti a  funkčnosti po-
trubních odpadních systémů.

Možnost odkládat jedlý olej 
a  tuk máme na území městské 
části v  rámci pilotního projek-
tu. Svozová společnost je však 
nespokojená s  výsledkem třídě-
ní a  je možné, že pilotní projekt 
skončí a  nádoby budou odveze-
ny. Prosíme občany, aby se řídili 
uvedenými pokyny.

Děkujeme.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Proč a jak využívat nádoby  
na odpadní olej
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Jak nakládat s odpadem 
v době koronavirové pandemie 

s  Domácnosti s nenakaženými 
osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako ob-
vykle.

•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů 
(pytlů). 

•  Směsný komunální odpad odkládejte do čer-
ných kontejnerů (na místa k tomu určená). 

•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/re-
spirátory/rukavice) můžete po použití odklá-
dat do směsného komunálního odpadu. Vždy 
je ale předtím vložte do plastového obalu 
a následně ještě do dalšího plastového obalu, 
který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé 
kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé 
umyjte pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou osobou 
v povinné nařízené karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesní-

ků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno onemocně-
ní COVID-19, ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po na-
plnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na 
povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné takové obaly 
zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého pytle a za-
važte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na směs-
ný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte 
tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s potvrzenou 
nákazou nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, 

rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným 
onemocněním COVID-19 ukládejte do plas-
tového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušť-
ku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však  
do 24 hodin) pytel pevně zavažte a na povr-
chu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu,  
je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel 
proto vložte ještě do druhého pytle a zavaž-
te.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním 
prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte 
do černého kontejneru na směsný komunální 
odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou 
nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé 

pečlivě umyjte ruce mýdlem a teplou vodou 
nebo použijte dezinfekční gel.

•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz 
odpadu a jeho konečné odstranění by 
však mělo vycházet z lokálních možností 
bezpečného odstraňování směsného ko-
munálního odpadu a minimalizace rizika 
pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, 
ale i rizika pro ostatní občany. 

Někteří rodiče i učitelé vnímají 
učení venku v přírodě jako ris-
kantní, málo bezpečné. Děti se 
mohou zranit, ztratit nebo za-
špinit. I s těmito riziky se však 
dá úspěšně pracovat.

Odměnou je radost z  pobytu 
venku a  větší zapojení žáků. Děti 
jsou pozornější, lépe se soustředí, 
snáze komunikují, jsou lépe naladě-
ny a mají větší motivaci k učení. Dí-
ky tomu, že se učí prostřednictvím 
objevování a  zkoumání, dokážou 
si získané poznatky lépe zapama-
tovat, lépe pochopí přírodní záko-
nitosti a  jejich souvislosti. Výuka je 
přitom bezesporu daleko víc baví. 
A díky tomu potom baví i samotné 
pedagogy.

SEDM DŮVODŮ,  
PROČ UČIT VENKU

1. Děti učení venku baví
Učení venku je názorné, třírozměr-
né a pestré. Přináší mnoho nových 
podnětů nejen pro naše smysly, ale 
i pro naše myšlení.

2. Zvyšuje zájem o učení
Spojení se skutečným světem při-
náší pocit smysluplnosti učení. Ros-
te pocit uspokojení z vlastního uče-
ní. Snižuje se počet absencí.

3. Zlepšuje vzdělávací výsledky
Co se naučíme skrze zážitky ven-
ku, se v  mozku ukládá hloubě-
ji a  snadněji se vybavuje. Kon-
takt s  přírodou  zlepšuje pozornost 
a soustředění.

4. Podporuje zdraví dětí
Pobyt a  pohyb venku snižuje nad-
váhu a obezitu, zlepšuje fungování 
imunitního systému a snižuje počet 
nemocí.

5. Děti i učitelé jsou spokojenější
Kontakt s  přírodou významně při-
spívá k  duševnímu zdraví a  poho-
dě. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

6. Posiluje vztahy mezi dětmi 
i s učiteli
Venku děti rozvíjí nejen své znalos-
ti, ale  současně i  emoční a  sociál-
ní inteligenci. Snižují se důvody ke 
vzniku agresivity a násilí.

7. Učit venku je přirozené
Děti se učily venku více než 99 % lid-
ské historie. Jsou na to připravené.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ 
DOPORUČUJE UČIT I VENKU

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy v září vydalo Metodic-
ké doporučení pro vzdělávání dis-
tančním způsobem. Z něho vyplývá 
doporučení učit se také venku, což 
je prospěšnější pro děti i pedagogy: 
„Při prezenční výuce je vhodné, po-
kud to lze, zařazovat vzdělávací akti-
vity pořádané venku – na školní za-
hradě, hřišti, parku a okolí školy, kde 
nedochází ke kumulování více osob. 
Zde lze realizovat nejen projektovou 
výuku a činnosti v rámci výchovných 
předmětů, ale i některé běžné rozvr-
hové hodiny. Tato praxe významně 
snižuje epidemiologická rizika, zlep-
šuje celkovou zdravotní kondici, kon-

centraci a přispívá k well-beingu dě-
tí, žáků, studentů i  učitelů,“ vyplývá 
z doporučení, které najdete na www.
edu.cz (klíčová slova: „metodika pro 
vzdělávání distančním způsobem“).

Ve vzdělávacím centru Tereza, 
které se výukou a  výchovou ven-
ku soustavně zabývá, vnímají jako 
další pozitivum, že se výuka venku 
na školách stále více rozšiřuje i bez 
ohledu na epidemiologická opatře-
ní. Jak vyplývá z dotazníků škol za-
pojených v programu Les ve škole, 
kterých se letos sešla stovka, každý 
týden chodí na výuku venku zhru-
ba čtvrtina zapojených škol a dese-
tina škol se učí venku dokonce den-
ně! To je skvělý výsledek ve srovná-
ní s uplynulými roky, kdy se venku 

učily děti spíše zřídka a především 
v alternativních školách.

„Učení v přírodě je pro mě smy-
sluplné a přirozené. Děti jsou spo-
kojené, mají dobrou náladu a navíc 
jsou více pozorné,“ shrnuje své zku-
šenosti s výukou venku paní učitel-
ka Dagmar Židů ze ZŠ Turnov.

Jana Vejmelková ze ZŠ Fantova 
v Kaplici má následující zkušenost: 
„Ve volné přírodě jsou děti mno-
hem bezprostřednější a  mohou ví-
ce projevit své osobnostní rysy. Na-
víc spojujeme výuku s praxí a např. 
živá ještěrka v  lese je stokrát zají-
mavější než na obrázku.“

Andrea Hendrichová ze ZŠP Roud-
nice nad Labem dodává: „Jsme pře-
svědčeni, že prolínání výuky a  pro-
jektu Les ve škole je obrovskou pří-
ležitostí propojit mnoho předmětů. 
Rády pracujeme s dětmi mimo školní 
budovu – užily jsme si to.“

TIPY, JAK UČIT VENKU

Materiálů a pracovních listů k uče-
ní venku vzniká již celá řada. Pro 
menší děti s rodiči je tu program Jdě-
te ven (https://jdeteven.cz/cz). Aktivi-
ty pro jednotlivé předměty a  téma-
ta mohou učitelé, ale i rodiče čerpat 
z nápadů iniciativy Učíme se venku 
(https://ucimesevenku.cz). Můžete se 
také zapojit do dlouhodobého pro-
jektu Les ve škole (https://lesveskole.
cz/cz), kde jsou připravené metodiky 
pro každý ročník celé základní školy.

Zdroj: Tereza, vzdělávací centrum, 
z. ú., www.terezanet.cz,  

tisková zpráva 7. 10. 2020, 

Je učení venku rizikové?

WWW.DETSKYDUM.CZ
Jde Vám z toho hlava kolem?
Nechte si profesionálně poradit.
Nyní se slevou 10  % na vše.
Z naší široké nabídky kočárků, autosedaček, 
postýlek, hraček a dalších potřeb 
pro kojence a batolata určitě vyberete.
Vsaďte na kvalitu s tradicí již od roku 1997.
Více na www.DetskyDum.cz

10%

Pro uplatnění slevy  
použijte v e-shopu  

i v prodejně kód  
Unas11

výměnná inzerce

upraveno (red)

http://www.terezanet.cz
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V posledních týdnech se naší 
republikou šíří nemoc covid-19, 
způsobená beta koronavirem 
skutečně rychle. Preventivní 
opatření, která můžeme shrnout 
do 3 R (mýt ruce, nosit roušku, 
dodržovat rozestup) jsou známá, 
ale mnoho osob si neuvědomu-
je, že tato opatření jsou odborně 
podpořena a mají velký význam 
pro zlepšení nedobré situace.

Koronaviry vůbec nezajímá, co 
si myslíme, komu fandíme nebo co 
chceme. Ony chtějí přežít co nej-
lépe. Jestliže si neuvědomíme, že 
se skutečně musíme bránit, tak jim 
i hodně pomůžeme.

Požádala jsem o čísla o covidu-19 
z posledních dnů, podělím se o ně 
s těmi, které zajímají. Stále je naším 
cílem oploštit křivku pozitivních ne-
mocných, a tak zajistit těm s těžším 
průběhem nemoci dostatek lůžek 
a zdravotní péče.

Zhruba v  polovině října vypadá 
situace následovně:

Nejvíce nemocných je v Praze (cca 
330, z toho zhruba 17 % vyžaduje léč-
bu na jednotkách intenzivní péče, cca 
10 % umělou plicní ventilaci), Jihomo-
ravský kraj (cca 340, 15 % JIP, 6 % UPV), 
Středočeský kraj (cca 204, 19 % JIP).

V  Thomayerově nemocnici se 
v polovině října léčí s touto nemocí 
zhruba 70 osob, ve Fakultní nemoc-
nici Motol asi 75 osob, ve Fakultní 
nemocnici Královské Vinohrady asi 
50 osob. Nejvíce nemocných bylo 
v  říjnu hospitalizováno ve Fakultní 
nemocnici v Brně (asi 90).

Ještě jednou opakuji: cílem všech 
preventivních opatření je snaha mít 
dostatek lůžek a  rezervu zdravotní 
péče pro těžší průběh nemoci. V říj-
nu je kapacita pro potřebu umělé 
plicní ventilace více než 53 %, pro 
ještě těžší nemocné s potřebou dal-
ších metod okysličení krve je rezer-
va více než 80 % kapacity.

Prosím, dodržujte režimová dopo-
ručení, ale nepodceňujte ani ostat-
ní nemoci. Stalo se nám, že nemoc-
ní se báli v jarních a letních měsících 
přijít na kontrolu chronické nemoci 
a nyní již vidíme velké komplikace, 
třeba u nemocných s vadami srdeč-
ních chlopní nebo nemocných s dia-
betem. Velmi nás mrzí, když přijde 
pacient/pacientka že má problém již 
několik měsíců, ale byl/a raději do-

ma a my zjistíme, že mezitím prodě-
lal(a) srdeční infarkt nebo zánět osr-
dečníku, ale, bohužel, už zůstanou 
následky a větší poškození zdraví.

Pevně věřím, že zvládneme složi-
tou situaci a přeji všem pevné zdraví

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., 
přednostka Pracoviště preventivní 

kardiologie IKEM,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš

Jak jsou účinná preventivní opatření 
proti covidu-19?

Vážení přátelé, nic si nedělej-
te z pošmourného počasí, ja-
ké nám nastalý měsíc listopad 
zpravidla přináší! Pojďme si 
raději připomenout, co ten-
to měsíc přinášel předchozím 
generacím.

Co třeba hned 1. 11.? Na obyva-
tele našich končin důrazně dolehl 
1. 11. 1420, kdy se odehrála hrozná 
bitva před Vyšehradem a v jeho ši-
rokém okolí. Jak k ní došlo? V  létě 
se císaři Zikmundovi – té „prohnané 
lišce ryšavé“ – nezdařilo Prahu do-
být a v zemi se ujmout vlády, ačko-
liv papež Martin V. dokonce vyhlá-
sil „křížovou výpravu“ na jeho pod-
poru. Byli poraženi na vrchu Vítkově 
(14. 7.) a Zikmund se musel stáhnout 
do Kutné Hory, odkud znepokojoval 
nájezdy velkou část země. Podařilo 
se mu ale dohodnout ještě předtím 
se správcem Pražského hradu p. 
Čeňkem z Vartemberka, prý pro je-
ho nesouhlas s vandalismem husitů 
i tím, že na tom neprodělal… Ten mu 
Pražský hrad předal a  Zikmund se 
dal alespoň narychlo v  chrámu sv. 
Víta korunovat, i když bez souhlasu 
Zemského sněmu a  části panstva. 
Zikmund pak kvůli výplatě žoldnéřů 
nechal Pražský hrad, včetně sv. Víta, 
obrat o  všechny cennosti! Protože 
Pražané začali 15. 9. obléhat Vyše-
hrad, kde též byla Zikmundova po-
sádka, císař doufal, že po přijití posil 

Prahu konečně dobude. Obě strany 
svolávají posily, ty husitské do Prahy 
přichází i přes naše končiny a jejich 
vrchním velitelem v Praze je zvolen 
p. Hynek Krušina z  Lichtenburka. 
Velitelem obleženého Vyšehradu je 
rytíř Jan Šembera, jenž varuje Zik-
munda, že vyhladovělá posádka již 
mele z posledního a  že brzy bude 
muset začít vyjednávat. Zikmund, 
který zrovna drancuje Beroun, od-
povídá 28. 10. krásnou češtinou (!), 
že: „Na Pražany se*e a  Vyšehrad, 
že nedá!“ Vyšehradští ale uzavíra-
jí s  Pražany příměří, podle kterého 
budou držet Vyšehrad pro Zikmun-
da do večera 31. 10., a když ten ne-
přijede, že kapitulují 1. 11. v 15 hodin. 
Zikmund sice 31. 10. ku Praze s 20 
tisíci muži doráží (zase přes Kunra-
tice), ale vyčkává s  útokem až do 
16 hodin 1. 11., čímž vyšehradským 
nechává uplynout sjednanou lhů-
tu. Vyráží pak k Vyšehradu, ale ten 
se k  bojům již nemá… Vzteklý Zik-
mund pak ještě uráží moravské ry-
tíře, kteří před útokem na postavení 
husitů na rozblácených stráních va-
rují, a ti tedy vyráží do beznadějné-
ho útoku, ve kterém jsou husitskými 
cepy úplně zdecimováni. Bitva, při 
které bylo celé území Nuslí a Pan-
krácké pláně zpustošeno, tím byla 
pro Zikmunda ztracená. Padlo více 
než 500 předních rytířů a asi 30 hu-
sitských obránců, Zikmundovo voj-
sko se rozpadlo a  on musel opět 

ujíždět s nepořízenou. Vítězství by-
lo dokonalé!

2. 11. jistě nezapomeneme na 
dávný, původně keltský zvyk a  za-
pálíme svíčku coby vzpomínku na 
naše zesnulé – Dušičky. 4. 11. může-
me popřát Karlům i Karličkám, 7. 11. 
slaví Saskie a my si vzpomeňme, že 
7. 11. 1980 přestalo metro C končit 
na Kačerově a  trasa byla prodlou-
žena do stanice Kosmonautů (dnes 
Háje) na Jižním městě.

8. 11. na Bohumíra je zde přes-
mutné výročí bitvy na Bílé hoře v r. 
1620. Česká stavovská vojska tam 
byla poražena císařskou armádou, 
Praha se nebránila, ač mohla, na-
stal chaos, sám „zimní král“ Fridrich 
Falcký uprchl a  habsburští vítězo-
vé si za „ohavnou rebelii“ a dočas-
né sesazení Ferdinanda II. vybrali 
daň v  podobě striktní rekatolizace 
a hromadné popravy národní elity – 
27 českých pánů 21. 6. 1621 na Sta-
roměstském náměstí. Veselejší byl 
8. 11. 1980, kdy došlo k otevření prv-
ních úseků dálnice D1.

11. 11. žádávám sv. Martina, aby 
neuposlechl pranostiky a  nepřijíž-
děl ještě na svém bílém koni. Ve 

většině zemí je tento den slaven na 
památku konce 1. světové války ja-
ko Den válečných veteránů.

13. 11. je v kalendáři Tibor se sv. 
Anežkou a  je též Mezinárodní den 
nevidomých. 16. 11. slaví Otomarové 
a  17. 11. máme státní svátek – Den 
boje za svobodu a  demokracii. 18. 
11. popřejeme Romanám, pamětníci 
si mohou připomenout r. 1960, kdy 
na Libuši došlo k  vyvlastnění re-
staurace U  Novotných (pak U  Sla-
bů) v  čp. 1, majitelce paní Alžbětě 
Novákové v  ní byl alespoň pone-
chán byt 2+1.

20. 11. 1960 bylo v Praze otevře-
no veřejné Planetárium. 24. 11. má 
svátek Emilie a  r. 1990 došlo ke 
sloučení pražských obcí Libuš a Pís-
nice pod jednu městskou část s jed-
ním místním úřadem. 29. 11. 1780 
zvonily v  celé monarchii umíráčky 
za císařovnu Marii Terezii (nar. 17. 5. 
1717), po níž nastupuje reformátor-
ský Josef II.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří naše: Všechno nejlepší! A nám 
všem: Vydařený podzim!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Listopad 2020 Vážení přátelé, s lítostí musím touto cestou informovat všechny pří-
vržence již tradičních veřejných besed o místní historii, že vzhledem 
k vývoji epidemie koronaviru, byly přípravy na tu nejbližší, listopado-
vou, přerušeny a mohu jen říci, jak za sebe, tak ostatní organizátory, 
že se na setkání se všemi budu moc těšit, jakmile to situace v bu-
doucnu umožní! Zatím se všichni chraňme!

Jaroslav Melichar

Ke svátku sv. Martina neodmys-
litelně patří husí pečínka. Pojď-
me husám věnovat pár řádků, 
abychom gastronomický záži-
tek spojili s potravou duševní.

Husy byly běžnou součástí ven-
kovských statků ještě počátkem 20. 
století. Hejna brázdila vesnické ryb-
níky a naše babičky vzpomínaly, jak 
v dětském věku pásly housata. Sta-
rá husa platila za chytrou, moud-
rou, někdy i  vypočítavou, když ko-
lemjdoucí utržil štípanec zobákem. 
Husa byla největší senzací pražské-
ho posvícení. „Navezli jich do Pra-
hy spousty nesmírné, z Libuše i od-
jinud, a vyložili je na všech tržištích, 
malé i velké, sádelnaté i  takové, co 
byly jen kost a kůže, a všechny zhru-
ba oškubané, rozložené po stáncích 
i  rozvěšené za krk po dlouhých ty-
čích. Na posvícenskou husu si šetřili 
i největší chudáci, aby alespoň jed-
nou do roka užili lepšího jídla,“ vzpo-
míná Vladimír Kovářík v knize Staro-
pražské romance. Že Libuš, kde se 
husy podle pověsti chovaly již za 
časů bájné kněžny, je husí osadou, 
uváděla v  Národních listech z  roku 
1931 pražská spisovatelka Popelka 
Biliánová: „Prosím: celý, celičký mi- 
lion hus se odtud odveze za rok! Ale 

husy se zde nechovají od vylíhnu-
tí, nýbrž dorostlé jsou sem sváženy 
ze všech končin vlasti naší, hlavně 
z krajů jižních Čech, z  krajin země-
dělsky chudších.“ (Husí osady byly 
také na Kampě, pod Karlovým mos-
tem, na Výtoni, u  Vyšehradu a  na 
Pankráci.) Vyhlášené libušské ro-
dinné podniky zabývající se chovem 
hus byly však nedlouho po válce zli-
kvidovány a sloučeny v Drůbežářský 
závod Libuš (do r. 2007 patřil pod 
známý xaverovský komplex a tehdy 
také chov husí v Libuši s konečnou 
platností zanikl). Zbyly jen názvy ulic 
Husařská, Drůbežářská, U  Pejřárny 
a husí pírko v libušském erbu…

Husy se zabydlely v našich lido-
vých písních, ať už ty domácí (Pásla 
husy pode dvorem, Když jsem hu-
sy pásala, Hajha, husy, ze pšenice, 
Čí to husičky, Pode mlejnem, nade 
mlejnem husy se perou), nebo divo-
ké (Letěla husička, Ten suchdolský 
rybník, Husička divoká). Husím po-
chodem prošly do pohádek – bra-
tří Grimmů (O  zlaté huse), Perraul-
tových (Pohádky Matky husy), Sel-
my Lagerlöfové (Podivuhodná ces-
ta Nilse Holgerssona Švédskem), 
Iku Dekune (Husy divohusy, kde ja-
ponská ilustrátorka zpracovala kla-
sickou ruskou pohádku), Petra Ho-
ráčka (Husa Líza) nebo Eduarda Pe-
tišky (O zelené huse).

Podle legendy zachránily husy ve 
4. století př. n. l. Řím, když kejháním 
vzbudily obránce Kapitolu a prozra-
dily útočící Kelty. Totožná pověst se 
vypráví v Nákle na Olomoucku, kde 
se dvě husí hlavy dostaly i  do zna-
ku obce. V  Osvětimanech našli po-
klad pod kamenem s  vyrytou husí 
nohou, příliš radosti ale nálezci ne-
přinesl. Podle pověsti Josefa Svátka 
se svatomartinská husa peče od dob 
knížete Oldřicha. Ten kdysi zabloudil 
v křivoklátských lesích, vyvedl ho uh-
líř, který neznámého pozval do své 
chatrče na husu. Oldřich, jenž se vy-
dával za komorníka Matesa, ho na 
oplátku vybídnul k návštěvě Pražské-
ho hradu. Když se pak uhlíř dostavil 
a byl dvořany uveden ke knížeti, uža-
sl, s kým to ve své chatrči hodoval. 
Kníže připravil uhlíři stejné pohoště-
ní a na památku ustanovil, aby „kaž- 
dého roku slavil se den sv. Martina 
pečenou husou“. V další beletrii by-
chom mohli objevit husu třeba v ná-
zvu knihy Miroslavy Fišerové Potrefe-
né husy (příběh současné ženy z ma-
lého městečka, která překonává nej-
horší období svého života), ve sbírce 
povídek, aforismů a bajek z hudební-
ho prostředí Kapitolské husy Ilji Hu-
rníka nebo ve vyprávěnkách štam-
gastů hospody Pověsti od Husího 
křídla Zdeňka Barborky. Zájem vzbu-

dil titul Michaela Quettinga Husí táta, 
v němž autor popisuje projekt sbírání 
informací o husím letu. Na husu nara-
zíte nejspíš také v edici Hu-sa (humor 
a satira), již vydávalo v letech 1966–
1992 nakladatelství Československý 
spisovatel, nebo ve stejně veselém 
duchu připomene oblíbeného ope-
řence divadlo Husa na provázku.

Pokud již z množství hus začínáte 
mít husí kůži, je pravý čas na přání 
správného výběru knih podzimního 
čtení a dobrou chuť při martinském 
posvícení.

Iva Karásková

KNIŽNÍ LISTOPAD

Husy, husy, husy
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Po delší přestávce způsobené 
koronavirovou epidemií přivítal 
pan starosta Jiří Koubek nové 
občánky naší městské části.

V  rámci omezení akce proběhla 
za kvalitních hygienických podmí-
nek pod širým nebem v parku U Je-
zírka a byla rozdělena na čtyři části, 
aby bylo možno dodržet rozestupy 
a počty. Počasí přálo, a tak z vítání 
odcházeli všichni spokojeni.

Děti z  mateřských škol Ke Kaš-
ně a Lojovická se svými učitelkami 
připravily milý program pro své bu-
doucí kamarády.

O  fotografickou dokumentaci se 
postarala profesionální fotografka 
z  místního fotoateliéru Fotostudio 
Libuš.

Po proslovu pana starosty obdr-
želi rodiče dětí drobnosti na památ-
ku a  maminky květinu. A  díky dá-
rečkům z obchodu Dětský dům na 
Dobronické ulici dostali naši noví 
občánci i něco navíc, děkujeme.

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

Renáta Sobíšková,  
odbor správní a školství  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Podzimní vítání občánků
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Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který se 
nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3 500 znaků bez mezer. Je mož-
no připojit fotografie či jiné grafické podklady − rozhodnutí o jejich 
otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.

DebataČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Velrybí příběhy k přemýšlení
Zajímavé vyprávění 
o podmořském světě 
s nádhernými ilustracemi je 
kniha o malé velrybě Gerdě, 
která žije se svými rodiči 
a bratrem v širém oceáně 
a užívá si spokojené dětství. 
Jednou se však stane něco 
nečekaného a Gerda zůstane 
sama, bez rodičů i bratra.

Cítí se opuštěná, ale nevzdává 
se a  rozhodne se svoji rodinu hle-
dat. Pluje oceánem a na své cestě 
potkává další podmořské obyvate-
le, se kterými se spřátelí. Dozví se 
od nich zajímavé příběhy a objevu-
je svět kolem sebe.

Myslím si, že je to jeden z  nej-
krásnějších příběhů o velrybách pro 
děti, který vybízí k zamyšlení o do-
mově, rodině a  přátelství. Tahle 
knížka je už na první pohled tako-
vým malým uměleckým dílem. Nád-
herné ilustrace zaujmou na první 
pohled nejen děti, ale i dospělé.

Příběh je jednoduchý, rozdělený 
do kapitol, takže ideální pro práci 
s  textem, kdy se předvídá, zamýš-
lí se proč, vyjasňuje, shrnuje a pře-
mýšlí se nad tím, co si ze čtení a po-
slechu odnáším já. Děti si na úvod 
poslechly hlas velryby a přemýšle-
ly, jakému zvířeti patří. Několik dětí 
uhodlo. Zpočátku jsem příběh četla 
já. Zároveň jsme nad příběhem dis-

kutovali. Jak příběh dopadl, si pře-
četl každý sám, nechtěla jsem je 
připravit o  vlastní prožitek z  toho, 
jak vše skončí. Po přečtení jsme si 
znovu zopakovali, jak se postupně 
Gerda seznámila s  jinými podmoř-
skými obyvateli. Na závěr každý na-
psal životabáseň o Gerdě tak, jak to 
prožíval a pamatoval si z příběhu.

Autor knížky Adrián žije a půso-
bí v  Bratislavě. Dlouho se věnoval 
grafickému designu v  reklamních 
agenturách a později i na volné no-
ze. Jeho talent se ale nejvíce pro-
jevil, když začal ilustrovat. Důka-
zem je několik dětských knih, kte-
ré se na Slovensku staly bestsellery 
a  dostalo se jim i  ocenění od čte-

nářů. V roce 2018 se v Česku pre-
zentoval svým autorským debutem, 
dětskou knihou Gerda, příběh velry-
by, kterou sám ilustroval.

Lenka Veisová

Křest knihy Krajinou prvních 
Přemyslovců známých autorů 
dokumentárních filmů a histo-
rické i záhadologické literatury 
pp. Otomara Dvořáka a Jose-
fa Pepsona Snětivého byl sice 
plánován už na jaře, ale kvůli 
covidu-19 proběhl až v září, a to 
v prostorách městské knihovny 
na Hradčanech.

Protože nová zdařilá publikace, 
popisující místa našich nejstarších 
dějin (Říp, Levý Hradec, Tetín, Libu-
šín, Kouřim, Stochov aj.), navazuje 
na předešlé díly, jež popisovaly i Li-
buš, Kunratice apod., a  oba autoři 
stále projevují o dění u nás živý zá-
jem a  existují tu i  jejich živé osob-
ní a rodinné kontakty, tak nemohu, 
než jim k dílu poblahopřát a vám je 
doporučit. Jestlipak víte, že např. 
název Stochov má pocházet pů-
vodně od 100 chuov (chův) sv. Vác-
lava? Obdobných informací tam kul-

turně zaměření čtenáři najdou vel-
ké množství. Mohu též prozradit, 
že návštěva autorů u nás, spojená 
s bádáním o naší minulosti, byla si-
ce odložena, ale autoři s  ní stále 
počítají. Slibuji, že jakmile k  ní do-
jde, budete jak o jejím průběhu, tak 
o  výsledcích pátrání opět informo-
váni. Hezké počtení!

Jaroslav Melichar
Foto: archiv Jaroslava Melichara

Nová publikace o místech  
našich nejstarších dějin

Dne 24. 10. oslavili 

manželé Hlaváčkovi 
padesáté výročí svatby.

Paní učitelce Evě Hlaváčkové  
a profesoru Jiřímu Hlaváčkovi blahopřejeme.

Za celých 50 let se těmto skvělým lidem podařilo 
přivést na svět čtyři děti, které dál přispěly 

devíti vnoučaty. Přejeme řadu dalších krásných 
společných let.

Míša, Kája, Lenka a Jája s rodinami

FITPARK ANEB JAK JE TO 
DOOPRAVDY

Do zářijového čísla časopi-
su U nás jsem do rubriky Debata 
napsal článek o  fitparku v Libuši. 
V  dalším čísle na něj reagovala 
paní Ing. Jana Novotná. Na roz-
díl od zastupitelů a  radních ne-
může znát nezainteresovaný ob-
čan všechny informace nebo ro-
zumět procesům ve státní správě. 
Některé věci se tak mohou jevit ji-
nak, než je skutečnost. Proto bych 
k výtkám paní Novotné rád dodal:
– Máme rozhodnutí stavební-

ho úřadu, že fitpark není stav-
bou, ale městským mobiliá- 
řem, a tudíž není potřeba žád-
né jeho povolení. Nicméně 
jsme měli před započetím nej-
prve ústní, později i  písemné 
potvrzení, že stavební úřad 
s  vybudováním fitparku sou-
hlasí. Stejný postup jsme zvo-
lili i při vybudování fitparku ve 
staré Písnici a problém nebyl.

– Zastupitelstvo schvalovalo 
příjem finančních prostředků 
na vybudování fitparku, sa-
motné vybudování je v  kom-
petenci Rady městské části, 
která o tom také rozhodla. Ne-
ní v tom žádné pochybení, ale 
běžný postup.

– Fitpark neobsahuje 42 cvičeb-
ních prvků, ale pouze 32 a za-
bírá cca 190 m2 plochy.

– Umístění do parku K  Jezírku 
vycházelo z  ankety 10 priorit 
Libuše a Písnice z roku 2018.

– Alternativní umístění jinam ne-
bylo možné. Jiná vhodná lo-
kalita, která by patřila měst-
ské části nebo ji měla měst-
ská část ve správě, není. Snad 
kromě parku U  Zahrádkářské 
kolonie, ale v  jeho blízkosti 
se již fitpark nachází. Je sice 
na katastru Prahy 12, ale v do-
cházkové vzdálenosti od to-
hoto parku.

– Nepsal jsem nic o  tom, že by 
petici proti fitparku organizo-
vala místní opozice, ale pou-
ze to, že opozice spustila vel-
kou kampaň proti fitparku, ná-
sledkem čehož vnikla petice. 
Že tuto petici podepsali i  li-
dé spříznění s  opozicí, jsem 
v článku ani nezmínil.
Mrzí mě, že se paní Novotná 

snaží vybudování fitparku spo-
jovat se současnou koronaviro-
vou epidemií, neboť nám magis-
trát poskytl finanční prostředky 
na vybudování fitparku již v  ro-
ce 2019. Nebylo naší vinou, že 
se realizace protáhla na více než 
rok. Pokud bychom fitpark ne-
postavili, peníze musíme vrátit. 

Na náklady spojené s  korona-
virovou epidemií je nelze pou-
žít. Místo nás by tak fitpark vy-
budovala jiná městská část. Já si 
myslím, že by to byla škoda. Po-
dobných fitparků vzniklo po celé 
Praze již okolo šesti desítek.

Nemohu souhlasit, že se u nás 
rozhoduje netransparentně. Za-
stupitelé o  záměru vybudovat 
fitpark věděli. Umístění jsme vy-
brali na základě ankety 10 prio-
rit Libuše a  Písnice. Poskytnuté 
prostředky jsme využili k  dané-
mu účelu. Firmu, která fitpark 
buduje, jsme řádně ve výbě-
rovém řízení vysoutěžili a  vů-
či stavebnímu úřadu jsme nijak 
nepochybili.

Tomáš Loukota, DiS.,  
místostarosta pro oblast 

majetku, loukota@praha-libus.
cz

BIKECLINIC ZACHOVAT!

Ráda bych se přiklonila ve-
řejně k  hlasům těch, kteří chtě-
jí zachovat kavárnu Bikeclinic. 
Jedná se o  velmi pěkný kon-
cept a měli bychom si vážit toho, 
že něco takového máme v  na-
ší městské části. V  kavárně se 
se mnou rády schází například 
kamarádky z  Jesenice, které 
u nich tak příjemné místo nema-
jí. Těším se na to, že až naše děti 
dorostou (a  samozřejmě pokud 
je to bude bavit), tak je přihlá-
síme do jejich cyklistického od-
dílu. Často zmiňovaná prodejna 
potravin je ekonomicky nesmysl, 
bylo by velmi těžké ji provozovat 
se ziskem. Navíc by se pravdě-
podobně muselo kvůli prodejně 

okolí vybetonovat parkovištěm 
pro auta, a to by byla nejen vel-
ká škoda, ale také projev neú-
cty k blízkému pomníku obětem 
1. světové války. Naopak, velmi 
se mi líbí nápad pana starosty na 
vybudování herních prvků před 
kavárnou, aspoň by si tam děti 
nemusely hrát na zemi.

Bára Vachová
Foto: Bára Vachová

BUDOU V PÍSNICI 
POTRAVINY?

Vážení spoluobčané, rád bych 
vás ve stručnosti informoval, 
v  jakém duchu se vedlo jednání 
zastupitelstva 21. 9. 2020 ohled-
ně prodejny potravin v  Písnici. 
Na pana starostu bylo vznese-
no spousta dotazů od členky pe-
tičního výboru paní Turnové, od 
pana Ondry Němce, ale i od mé 
maličkosti a opět zůstaly z velké 
části nezodpovězené.

Velice mne mrzí, s  jakou za-
rputilostí pan starosta obhajuje 
prodejnu kol a  kavárnu. Občan-
ská vybavenost v  městské čás-
ti Praha-Libuš, kam patří i Písni-
ce, je velice špatná. Máme zde 5 
večerek a  jednu prodejnu Žab-
ka. Normální prodejna potravin 
není!

To, že pan starosta Petici pís-
nických občanů vzal pouze na 
vědomí a v časopise U nás uvá-
dí, že vyhlásí referendum, ve 
kterém na zastupitelstvu změnil 
název na anketu, ale se stejným, 

právníky připraveným scénářem, 
je důkazem, že přání občanů ho 
vůbec nezajímá. To chce pan 
starosta v  koronavirovém obdo-
bí žádat voliče, aby šli k  voleb-
ním urnám?

V  anketě pan starosta hledá 
kromě prodloužení nájmu firmě 
Emap-Bikeclinic i  nejvhodněj-
ší prodejnu potravin. Zájem má 
Žabka, ale ta je malá a  cenově 
dražší, dále má zájem Tesco, ale 
chce přistavět sklady, ale je tu 
ještě třetí zájemce. Jeden podni-
katel z Písnice mi sjednal schůz-
ku s Petrem Kadlečkem, zástup-
cem firmy MJ Foods, a  on pro-
jevil o prodejnu K Vrtilce 317/64 
vážný zájem. V  žádosti požadu-
je bližší informace a  možnost 
pronájmu na prodejnu potravin, 
po řádném výběrovém řízení. 
Dne 7. 10. 2020. svůj požadavek 
odeslal elektronickou poštou na 
městskou část Praha-Libuš. Po-
kud máte zájem, podívejte se na 
internetovou adresu www.vypla-
tise.cz a  udělejte si vlastní úsu-
dek, jak by mohla vypadat pro-
dejna potravin v Písnici.

Některá rozhodnutí mi připo-
mínají pohádku O  pyšné prin-
cezně, kdy král říká svým podda-
ným o  rádcích „to já ne, to oni“. 
A  v  Písnici „ já chtěl potraviny, 
ale to oni chtějí kavárnu“. V po-
hádce to dopadlo dobře. A jak to 
dopadne v Písnici?

Mirek Štancl, zastupitel

VČERA PÉČE O STROMY,  
DNES PLATY UČITELŮ,  
ZÍTRA POŠTA? A PROČ NE?  
JE TO OTÁZKA PRIORIT. 

Pan starosta kritizuje snahu 
opozice, aby městská část při-
spívala na platy učitelů, a  tak 
si udržela kvalitní pedagogy. 
Vysvětlujeme, proč je to zce-
la oprávněný návrh. Důležité 
je vědět, co obec, potažmo je-
jí obyvatelé potřebují. Bohužel 
priority Libuše a  Písnice jsou 
neznámé. 

Pan starosta ve svém člán-
ku v  Debatě časopisu U  nás 
(10/2020) vysvětloval, proč by 
z  jeho pohledu neměla obec 
přispívat k  platům místních uči-
telů. Tvrdí, že to má řešit Praha 
nebo MŠMT, že nemá docházet 
k  soutěži mezi městskými část-
mi o  dobré učitele. K  této sou-
těži ale již zcela reálně dochází. 
A  co je na tom vlastně špatné-
ho? Obec tím dává najevo, že si 

mailto:loukota@praha-libus.cz
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váží kvalitních učitelů nebo spe-
cializací, kterých je nedostatek 
(např. rodilých mluvčí pro výu-
ku jazyků nebo pedagogů pro 
výuku IT), děkuje jim tím za to, 
že učí na školách, které zřizuje. 
Městská část nemůže vygene-
rovat nové učitele tam, kde sys-
tém selhal, může pouze usilovat 
o to, aby jí přicházeli a neodchá-
zeli ti kvalitní. 

Kvalitní učitelé dělají kvalitní 
školu. Nebo na kvalitě škol rad-
nici nezáleží? Na jednání zastu-
pitelstva 31. srpna 2020 paní 
místostarostka Ing. Lenka Kou-
delková říkala, jak děti „psychic-
ky trpí“ ve školní družině, a zdů-
vodňovala tím neochotu MČ roz-
šiřovat družinu o  letních prázd-
ninách. Každý má s  družinou 
svých dětí jistě různé zkušenos-
ti. I  my víme někdy o  opravdu 
skandálních zážitcích, například 
když pedagog pustil v  družině 
sedmi a  osmiletým dětem horor 
Kruh. To je naneštěstí nedávná 
reálná situace z místní školy. Ví-
me ale i  o  skvělých vychovatel-
kách, které dokázaly dělat dru-
žinu dětem zajímavou, s  pou-
tavým programem. Konstatovat 
proto, že děti v družině psychic-
ky trpí, a  vyřešit to rozšířenou 
nabídkou příměstských táborů, 
namísto motivování těch kvalit-
ních pedagogů, kteří se věnují 
hezky dětem celý rok, a  to i  za 
cenu bonusu k  platu, se nezdá 
být v zájmu dětí. 

Hlavní město Praha i městské 
části mají pečovat o  všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů. Občané různých 
MČ mají ale různé potřeby, a pé-
či o  rozvoj daného území je tak 
třeba přizpůsobit konkrétní si-
tuaci. To, jak se v  dané obci ži-
je, velmi výrazně závisí na tom, 
jak iniciativně se k  rozvoji úze-
mí přistoupí. Pan starosta vznesl 
dotaz, zda by snad obec nemě-
la platit z rozpočtu městské části 
i pošťáky. Není jasné, zda se jed-
ná o řečnický obrat, kterým chce 
poukázat na absurditu našich 
opozičních návrhů. Pokud se 
ale skutečně ptá, naše odpověď 
je: „Ano, pokud to bude prio- 
ritou MČ a  bude to mít pozitiv-
ní dopad na rozvoj obce.“ Jsou 
obce, které podporují prodejnu 
potravin nebo ordinaci lékaře na 
svém území. To, zda mají oby-
vatelé možnost nakoupit si čer-
stvé potraviny a přístup k  lékař-
ské péči, totiž může v samotném 
důsledku rozhodnout o tom, zda 
se obec bude rozvíjet nebo vy-
lidňovat. Obce třeba poskytují 
dary, dotace, snižují nájem, ně-
kde ale třeba i pořizují dřevo na 
otop. Není kvalita místních škol 
podstatná pro rozvoj naší měst-
ské části? 

A  kde na to vzít? Možnos-
ti jsou – je třeba aktivně hle-
dat v externích zdrojích. Nejdřív 
je ale nezbytné vědět, co přes-
ně v  obci potřebujeme. Bohu-
žel, naše městská část nemá for-
mulovány žádné priority, strate-
gický plán je dávno za svojí lhů-
tou expirace, dlouhodobě na to 
upozorňujeme. Nabízejí se i dal-
ší možnosti – lze například na-
stavit podmínky developerům 
tak, aby se podíleli i  na zvýše-
ných nákladech za služby v  ob-
ci podle jednoduché úvahy: vyš-
ší počet lidí => bude třeba mj. ví-
ce míst ve školkách a školách => 
developeři by se měli podílet na 
těchto službách. Opozice o  to 
dlouhodobě usiluje. Současně 
dlouhodobě upozorňujeme na 
nepřehledný rozpočet a podivné 
výkaznictví. Možná, že kdyby byl 
pořádek v  rozpočtových záleži-
tostech obce, byly by i  jasněj-
ší zdroje, z  nichž by bylo mož-
né uhradit rozvojová témata. Po-
kud ani sami radní nemají jasnou 
představu o  tom, jak dopadlo 
hospodaření podle rozpočtu, je 
zde jakákoliv systematická prá-
ce s vnitřními zdroji velmi obtíž-
ná. Kvalita školství musí být pri-
oritou MČ, i  za cenu úspor v  ji-
ných oblastech, např. finančně 
zbytnělého chodu naší radnice.

Pevné zdravím všem!
Lucie Jungwiertová a Pavla 
Tůmová, Vaše zastupitelky, 

cestakezmene@email.cz

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ŠKOLÁM 
A ŠKOLKÁM

V  uplynulých několika číslech 
časopisu U  nás jsme si moh-
li přečíst, jak se naše základní 
a  mateřské školy velmi úspěš-
ně vypořádaly se zcela nezná-
mou a naprosto zásadní výzvou, 
jakou byla jarní koronavirová 
krize.

Všichni jsme si přáli, aby se 
taková situace již nikdy nezopa-
kovala – tušili jsme však, že bez-
starostný duch se do našich škol 
a školek jen tak nevrátí.

Co si přát dnes? Pevné každo-
denní zdraví – tělesné i  dušev-
ní. Aby naše školy a školky moh-
ly naplno rozvíjet své klasické 
vzdělávací činnosti, aby mohly 
naplno a  v  klidu uplatňovat své 
nově nabyté zkušenosti a  obo-
hatit jimi dosavadní výuku dětí.

Společně – v první dekádě mě-
síce října, kdy vznikl tento příspě-
vek – sledujeme, jak náročným 
podmínkám a neustále se vyvíje-
jící situaci statečně čelí a odváž-
ně se přizpůsobují obě naše zá-
kladní a čtyři mateřské školy.

Ředitelé se svými pedago-
gy i  nepedagogickými pracov-
níky čelí obrovskému tlaku mě-

nících se čísel počtu zdravých 
dětí, žáků i  svých kolegů a  ko-
legyň oproti počtu těch v karan-
téně, nemocných, v  izolaci, jež 
ale v  případě učitelů, asistentů 
či provozních pracovníků musí 
někdo zastoupit! Vidíme obrov-
ské nasazení, snahu nenechat 
rodiče napospas situaci a  po-
moci jim – to znamená: školy 
z  vlastního rozhodnutí nezavřít, 
i  když avizovaná 30% hranice 
pro možné uzavření byla kon-
krétně u  libušské základní ško-
ly Meteorologická překročena 
již v  prvním týdnu října o  téměř 
deset procent! A  i s  téměř 40 % 
žáků v  izolaci již v první půli říj-
na se základní škola Meteorolo-
gická z  rozhodnutí ředitele ško-
ly neuzavřela – naopak: do po-
slední chvíle 12./13. října, tj. den 
před uzavřením všech škol včet-
ně prvního stupně rozhodnu-
tím vlády ČR, naplňovalo vede-
ní ZŠ Meteorologická důsledně 
své předsevzetí pracovat i v  im-
provizovaných podmínkách ško-
ly, byť s  minimem pedagogů. 
A  to je přesně to, co paralelně 
s výukou činí ze standardní ško-
ly školu otevřenou  rodičům. To 
je projev opravdové empatie 
a  skutečného naplňování tolik 

potřebné pomoci stovkám rodi-
čů s  dětmi věku povinné školní 
docházky.

Na písnické základní škole 
s  rozšířenou výukou jazyků pe-
dagogové spolu s ředitelkou od-
hodlaně zrealizovali i  v  rapidně 
se zhoršujících podmínkách pří-
slib dětem odjet společně na vy-
touženou školu v přírodě – a za 
cenu čtyřiadvacetihodinové pé-
če o svěřené děti opustili své ro-
diny a s žáky vyjeli.

Vážení spoluobčané, vážení 
rodiče, jistě nejen jménem rad-
nice naší městské části, ale též 
jménem mnohých z vás vyjadřuji 
z hloubi srdce poděkování všem 
pedagogům, všem pracovníkům 
v našich školách a školkách spo-
lu s  nadějí, že až tato zcela mi-
mořádná doba, odkrývající sku-
tečnou hloubku mezilidských 
vztahů, až ta skončí, dá nám 
a  též i v nás přes prožité strasti 
rozkvést pravým hodnotám v ži-
votě člověka – hodnotám, kte-
ré činí lidský život pravdivějším 
a ušlechtilejším.

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, sociální,  
školství a tělovýchovy

Dny otevřených dveří 
v Montessori MŠ  
Vyšehrádek
Kde?  
Komunitní centrum Jasoň,  
Putimská 716/4, Praha 12

Kdy?  
Každé pondělí  
počínaje 2. listopadu  
a konče 14. prosince 2020

V kolik?  
Vždy od 17 do 18 hodin

Kontakt?  
www.jasoncentrum.cz, vysehradek@vysehradek.cz,  
tel. 777 752 495

inzerce

Vážení senioři, srdečně vás 
zdraví organizační výbor Klu-
bu Senior, po tak velké pauze se 
nám moc stýská. Na milá slova, na 
úsměvy, na radosti, když se ope-
race podaří, na rodinné oslavy 
a jiné. Společenství nám moc chy-
bí, je to vzájemné. Ale jak zní hláš-
ka z jednoho pěkného filmu, příš-
tě to rozjedeme, přátelé!

Námětů je mnoho, vždyť naše 
země je nejen krásná, ale na his-
torické náměty bohatá. Zbývá jen 
doufat, že vlna viru proudící kolem 
nás se zastaví a nám dříve naroze-
ným se opět otevře srdce a mož-
nost přátelských setkávání a, věř-
me, i možnost cestování.

Držme si palce, nezlehčujme si-
tuaci a omezme rodinné návštěvy, 
které vás mohou ohrozit. Nikdo 
zatím neví, kdy tato situace skon-
čí. Tušíme, že to asi nebude jen 
tak rychle. Ovšem slovy pana Vác-
lava Cílka: „Jen člověk v  pohodě 
bez zbytečného stresu projde be-
ze ztráty.“

Máme za tu dobu mnoho tele-
fonátů a všechny vyjadřují stejnou 
touhu po společném setkávání, 
které v  této době chybí. Držíme 
palce. Opatrujte se!

UPOZORNĚNÍ

Ještě jsme nezrušili Zámecké 
posezení v  Dobříši 1. prosince. 
Účastní se jen náš klub. Pokud se 
tento zájezd uskuteční, bude ce-
na na jednoho účastníka pouhých 
200 Kč při poměrně velkém počtu 
plánovaných aktivit.

Přihlášky u  paní Urbanové, tel.: 
731 230 713, nebo paní Dostálové, 
tel: 723  915 612. Program zájezdu 
připraven paní Prchlíkovou – telefo-
nujte jen v případě vážného zájmu. 
Kapacita autobusu je 50 účastníků. 

Konání zájezdu bude potvrzeno 
podle aktuální epidemické situace 
nejpozději do 25. 11. 2020.

Za organizační výbor Klubu 
Senior Zdena Prchlíková

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

Vždy hledám nové cesty, jak nemovitost
prodat velmi rychle, efektivně a za

nejvyšší možnou cenu

Profesionální
homestaging

Městská část Praha-Libuš poskytne  
MÍSTNÍM PODNIKATELŮM 

A ŽIVNOSTNÍKŮM,  
kteří mají sídlo nebo provozovnu 

 v Libuši a Písnici, 

ZDARMA plochu pro jeden inzerát  
o velikosti 1/8 tiskové strany  

(90 x 65 mm) v časopisu U nás 
v roce 2020 jako podporu v době 

koronavirových omezení  
(podnikání v době květen – září 2020).

Podklady, nejlépe označené  
„covid inzerce“  

posílejte na redakční e-mail:  
hana.kolarova@post.cz.

inzerce

Udělat o Vánocích radost a záro-
veň dobrý skutek? Je to možné! 

Díky projektu Strom splněných 
přání můžete splnit vánoční přá-
ní dítěti z  dětského domova, a  to 
jednoduše z  pohodlí svého domo-
va. Můžete udělat Vánoce krásnější 
dětem, které nemají možnost trávit 
je se svou rodinou. Od 11. 11. nalez-
nete na webových stránkách www.
stromsplnenychprani.cz přání dě-
tí ze 41 dětských domovů po celé 
České republice. Přání dětí si může-
te vybrat na základě Dopisu Ježíš-
kovi, který všechny děti zaslaly do 
neziskové organizace Dejme dě-
tem šanci, která sídlí na Libuši. 

Sarah Christensenová,  
Dejme dětem šanci, o. p. s.

Strom splněných přání



 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

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

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.fableskfablesk .cz

inzerceinzerce
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ODHAD 
aktuální tržní ceny 
NEMOVITOSTI 
ZDARMA
Chcete prodat 
nemovitost? 
Využijte naše 
zkušenosti.
www.realitykoci.cz 
koci@realitykoci.cz 
tel.: 777 777 599

Ing. Ivan Kočí, 
realitní poradce,
člen realitní komory

PRONÁJEM
POJÍZDNÉHO
LEŠENÍ

T: 722208428

PROMOKARA.CZ/leseni

 

inzerce
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