
1 Uklízeli jsme Libuš a Písnici. 2 Nastal čas zápisů do mateřských škol. 3 Jako poděkování zdravotníkům zamířilo do 
Thomayerovy nemocnice mimo jiné 80 zarámovaných obrázků ze ZŠ Meteorologická. 4 Základní škola Písnice vás zve 
na výstavu pod širým nebem na plotě školy. 5 I přes epidemická omezení Velikonoce byly fajn – třeba s pečením online 
v libušské školní družince Montessori. 6 Mladí hasiči z Písnice vzali plyšové mazlíky do jarní přírody.

Foto: archiv SDH Písnice, archiv MŠ K Lukám, archiv ZŠ Meteorologická a archiv ZŠ Písnice
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12. 5. Hlasování v anketě pro občany staré Písnice | Libušská škola loni ušetřila 2,43 t CO2

O čase španělské chřipky a o čase covidu | Střednědobý výhled rozpočtu městské části
Kuřátko hledá dobrovolnice
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Akce Děkujeme zdravotní-
kům vznikla zcela spontánně. 
A o to větší byla moje radost, 
když mě s touto myšlenkou 
oslovili naši žáci a zároveň ro-
diče zakládající spolek rodičů 
a přátel školy.

O  významu – někomu udělat 
v tak náročné době radost – neby-
lo pochyb. Velmi nám pomohly na-
še již nabyté zkušenosti z úspěšné 
vánoční akce 2020 Kolik lásky se 
vejde do krabice, kterou jsme pořá-
dali pro cca 600 seniorů 75+ v MČ 
Praha-Libuš ve spolupráci s  žáky, 
zaměstnanci, rodiči, přáteli školy 
a úřadem MČ Praha-Libuš.

Hlavní myšlenkou bylo poděko-
vání všem zaměstnancům Fakultní 
Thomayerově nemocnici za jejich 
obětavost, nasazení a  péči v  této 
nelehké době.

Samozřejmě si uvědomujeme, 
že slova chvály a  poděkování pat-
ří nejen zdravotnickým zařízením, 
ale všem profesím, které se podílejí 
na celém chodu společnosti. Dou-
fáme, že se nám povedlo zpříjemnit 
den 2 500 lineckými srdíčky upeče-
nými v naší škole, 80 zarámovanými 
obrázky od našich žáků se vzkazem 
„Děkujeme“ s motivem hrdinů-zdra-
votníků a  drobnou sbírkou dobrot 
od všech zúčastněných.

Dne 15. dubna proběhlo oficiál-
ní předání v  doprovodu zástupců 
Žákovské rady ZŠ  Meteorologic-
ká slečny Justýny Simonové, člen-

ky nově vznikajícího spolku rodičů 
a přátel školy, paní Kláry Frankové, 
mluvčího FTN Petra Sulka, vrchních 
sester jednotlivých oddělení, pro-
vozních zaměstnanců naší školy 
a ředitele školy.

Setkání se zaměstnanci Fakult-
ní Thomayerovy nemocnice pro-
běhlo ve velmi příjemné atmosfé-
ře a  dárky byly rozděleny do jed-
notlivých pracovišť. Největší odmě-
nou pro nás byla jejich upřímná ra-
dost a nadšení z realizace této akce 
a zejména namalovaných obrázku, 
které si mohou na památku pověsit 
na jednotlivých pracovištích. 

Mgr. Jaroslav Kulik,  
ředitel ZŠ Meteorologická

Dne 15. dubna jsem společně 
s  panem ředitelem a paní Franko-
vou, zástupkyní vznikajícího spol-
ku rodičů, byla předat pracovníkům 
Thomayerovy nemocnice poděko-
vání v podobě sladkých dobrot, růz-
ných nápojů, od džusů po čaje či ká-
vu, s obrázky a certifikátem. Na ce-
lém poděkování spolupracovali   ro-
diče, žáci a  zaměstnanci naší Zá-
kladní školy Meteorologická. U pře-
dávání byly přítomné vrchní sestry 
z různých oddělení a byly velmi milé. 
I přes tuhle nelehkou dobu bylo vi-
dět, že v sobě mají víru v lepší zítřky.

Justýna Simonová,  
předsedkyně Žákovské rady  

ZŠ Meteorologická

Dnes jsem měla možnost zúčast-
nit se předání sbírky pro zdravot-
níky ve Fakultní Thomayerově ne-
mocnici. Sbírku uspořádala ZŠ Me-
teorologická a zapojili se do ní žá-
ci, zaměstnanci i  rodiče a  přátelé 
školy – každý svým dílem. Díky to-
mu jsme ve FTN mohli předat vel-
ké množství krásných obrázků od 
dětí, linecká srdíčka pro zaměst-
nance nemocnice od školní jídelny 
i spoustu laskomin od rodičů.

Předání probíhalo v přátelské at-
mosféře za účasti pana mluvčího 
Sulka, pana ředitele Kulika, zástup-
kyně žáků Justýny, zástupců jed-
notlivých oddělení nemocnice a ta-
ké obou pánů školníků.

Pan ředitel vyjádřil poděkování za 
práci každého zaměstnance nemoc-
nice a  popřál hodně sil do dalších 
dní. Všichni doufáme, že přivezené 
drobnosti zpříjemní práci lidem, kte-
ří se denně starají o  všechny, kteří 
to potřebují. Děkuji všem zdravotní-
kům i  panu řediteli za tohle empa-
tické gesto!

Klára Franková,  
členka nově vznikajícího  

Spolku rodičů a přátel školy  
při ZŠ Meteorologická

Foto: archiv ZŠ Meteorologická

Děkujeme zdravotníkům
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Slovo starosty
Oznámení  

o termínu a místě 
konání ankety

Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš  
č. 5/2021 ze dne 17. 2. 2021

oznamuji konání

ankety pro občany staré Písnice  
spadající do volebního okrsku č. 38002

(číslo okrsku podle posledních voleb z roku 2018)
k otázce využití objektu v ulici K Vrtilce 317/64,  

Praha 4 – Písnice 

za splnění následujících podmínek:

Termín konání ankety:
Středa 12. května 2021 od 14:00 do 21:00 hodin 

Místo konání ankety:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,  

ulice Ladislava Coňka 40/3, Praha 4 – Písnice

Způsob hlasování:
Hlasovat se bude formou anketního lístku, který občané 
obdrží v den konání ankety v hlasovací místnosti školy.

Ankety se může zúčastnit:

a) občan s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 
38002, tj. v ulicích Bavorovská, Budilovská, Dubovická, 
Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, K Mejtu, K Pomní-
ku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke Kašně, Klenovická, Křesa-

novská, Kváskovická, Ladislava Coňka, Libušská – větší 
část k. ú. Písnice, Lipovická, Lužská, Miřetická, Modrav-
ská, Na Konečné, Na Losách, Olšovická, Ostruženská, 
Písnické Zahrady, Předenická, Putimská, Rohanovská, 
Sedlovická, Švihovská, Těšovická, U Jednoty, Úbislav-
ská, V Kálku, V Zákopech, Vacovská, Velká Lada, Ví-

deňská, Vltavická, Zátoňská.

b) občan starší 18 let ke dni konání ankety.

Občanovi bude hlasování umožněno poté, co prokáže 
svou totožnost a státní občanství ČR (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Občan 

hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Neprokáže-
-li občan výše uvedené skutečnosti, nebude mu hlaso-

vání umožněno.

Pokyny pro hlasování mimo hlasovací místnost:
Občan, který chce hlasovat v anketě mimo hlasovací 
místnost, může svůj požadavek nahlásit v pracovních 
dnech od 5. 5. 2021 do 12. 5. 2021 od 8:00 do 12:00 

hodin a dne 12. 5. 2021 rovněž od 14:00 do 20:00 ho-
din na telefonním čísle: 244 021 423.

Anketní otázka zní: 

„Má městská část Praha-Libuš ukončit spolupráci 
s nájemcem objektu K Vrtilce 317/64, kterým 
je společnost EMAP s. r. o., a vypsat soutěž 

o nejvhodnější nabídku pronájmu tohoto objektu 
jako prodejny potravin?“

Praha-Libuš dne 22. 4. 2021

  Mgr. Jiří Koubek
starosta městské části Praha-Libuš

Vážení občané, děkuji všem, kte-
ří se v  uplynulých týdnech za-
pojili do úklidu naší městské 

části a  jejího okolí v  rámci akce Ukliď-
me Česko. Stávající opatření nám sice 
neumožnila uspořádat hromadnou akci, 
ale mnozí naši občané se chopili vlastní 
iniciativy a přičinili se tak o lepší vzhled 
našeho společného životního prostředí. 
Vážím si všech, kteří se do akce zapoji-
li individuálně či podobnou aktivitu zor-
ganizovali v rámci svých místních komu-
nit na Libuši či v Písnici. Snad již za rok 
nám situace umožní tuto akci uspořádat 
opět tradičně a  ve větších skupinách. 
Pokud byste ve svém okolí snad ještě 
někde zahlédli odložené pytle s nasbí-
ranými odpadky, pošlete nám SMS na 
číslo 732 643 920 a my zajistíme odvoz.

Obyvatelům staré Písnice připomí-
nám možnost zúčastnit se ankety o bu-
doucím využití objektu, ve kterém se 
dnes nachází prodejna kol a  kavárna 
Bikeclinic. Tato budova patří městské 
části. V  minulých měsících jsme obdr-
želi dvě petice. Jedna požaduje, aby 
městská část ukončila spolupráci se 
stávajícím nájemcem a hledala do toho-
to objektu prodejce potravin. Druhá pe-
tice s  touto případnou změnou nesou-
hlasí a  požaduje, abychom stávajícímu 
nájemci prodloužili smlouvu. Občanům 
s trvalým pobytem ve staré Písnice tak 
dáváme možnost vyjádřit se formou po-
dobnou „místnímu referendu“. S  ohle-
dem na pandemickou situaci se usku-
teční v nejzazším možném termínu – ve 
středu 12. května. Anketní otázka zní: 
„Má městská část Praha-Libuš ukončit 
spolupráci s nájemcem objektu K Vrtil-
ce 317/64, kterým je společnost EMAP 
s.r.o., a  vypsat soutěž o  nejvhodnější 
nabídku pronájmu tohoto objektu jako 
prodejny potravin?“ Připomínám, že zú-
častnit se mohou pouze obyvatelé staré 
Písnice, kteří mají ve staré Písnici trvalé 
bydliště a ke dni ankety dosáhli věku 18 
let. Jde celkem o téměř 1 150 osob. Do-
voluji si požádat ty z vás, kterých se tato 
záležitost týká, abyste se v anketě vyjá-
dřili. Je to velmi dobrá příležitost, jak se 
spolupodílet na rozhodování o  vašem 
okolí. Bližší informace naleznete na této 

stránce v rámečku, na webových strán-
kách www.praha-libus.cz a  facebooko-
vých stránkách městské části.

Jarní měsíce přinášejí vždy zvýšený 
stres pro rodiče budoucích prvňáčků při 
rozhodování, kam budou chodit jejich 
děti do školy. O zajištění dostatečných 
kapacit se snažíme dlouhodobě. Za po-
sledních pět let jsme počet kmenových 
tříd v našich základních školách navýšili 
téměř o třetinu (z 29 tříd na 38 tříd) a bu-
deme v tomto trendu i nadále pokračo-
vat. Intenzivně připravujeme projekt do-
stavby písnické základní školy. Dobrou 
zprávou pro budoucí žáky ZŠ Meteoro-
logická je, že po bezmála roce příprav 
a  jednání nám hlavní město Praha na 
dubnovém zasedání svěřilo do správy 
budovu bývalého Středního odborné-
ho učiliště potravinářského v  Písnici. 
Kapacitu této budovy pro potřeby zá-
kladního školství nepotřebujeme hned, 
protože máme určitou rezervu. V  his-
torické budově ZŠ Meteorologická to-
tiž ještě letos částečně sídlí soukromá 
střední grafická škola G.A.P. educati-
on, která měla v minulosti od nás pro-
najatou celou tuto budovu, tedy 12 tříd, 
v  tomto školním roce mají pronajatých 
7 tříd. Začátkem letošního roku jsme té-
to soukromé škole dali výpověď již ze 
všech  prostor ZŠ Meteorologická, ne-
boť potřebujeme učebny pro naše žá-
ky. Střední škola se od září přemístí do 
uvolněné budovy po SOU potravinář-
ském v Písnici. A až bude jednou zapo-
třebí, i tato budova na sídlišti Písnice bu-
de sloužit některé z našich dvou základ-
ních škol, například jako druhý stupeň 
pro ZŠ v Písnici. Každopádně svěřením 
této budovy získáme od září tohoto ro-
ku až sedm nových tříd pro žáky ZŠ Me-
teorologická a  v  budoucnu až dalších 
deset v  budově bývalého učiliště. Tak 
teď už jen docílit toho, aby se děti z on-
line výuky do škol vrátily.

Jiří Koubek,  
starosta Libuš a Písnice

http://www.praha-libus.cz
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ROK 2021 ZAČAL ZVESELA

Hned začátkem ledna k nám při-
jel bubeník Petr Šušor s  celou řa-
dou hudebních nástrojů a velmi za-
jímavým programem pro děti. Děti 
prožily dopoledne plné hudby a zá-
bavy, učily se rytmizovat, rozvíjet im-
provizační schopnosti a díky skvělé-
mu lektorovi pracovaly na nevšed-
ním společném prožitku. Bubnování 
má velmi pozitivní vliv na zdraví člo-
věka: uvolňuje stres a napětí, snižu-
je krevní tlak, navodí pocit pohody 
a tím, že je mimo jiné i fyzickou akti-
vitou, dochází při něm k propojová-
ní hemisfér a pro děti bylo velkým 
zážitkem. Petr Šušor u  nás nebyl 
poprvé a určitě ne naposledy.

Během celého ledna získávaly 
děti nové znalosti a dovednosti při 
několika vzdělávacích programech 
– se Zdravotníky a  s  krvinkou Dá-
šou odhalily Tajemství našeho těla, 
se zástupci Lesů Praha se vypravi-
ly za zvířátky, díky Malé technické 
univerzitě se na chvíli staly staviteli 

města, a že je Voda nad zlato, po-
znaly s Ekocentrem Koniklec.

Leden jsme zakončili opět hezky 
vesele. Navštívil nás Cirkus Adonis 
a program byl opravdu nabitý. Ne-
chyběli klauni, žongléři, kouzelník 
ani živá zvířata. Děti se náramně ba-
vily a dávaly svou radost řádně na-
jevo, zejména tehdy, když se samy 
mohly spolupodílet na programu.

V  lednu bylo zkrátka ve školce 
ještě fajn.

Mgr. Ivana Koutná, ředitelka MŠ

RADOVÁNKY NA SNĚHU

Děti v  zimě milují dva okamžiky: 
Vánoce a sníh, který je spojený s ra-
dovánkami, jako je bobování, sáňko-
vání, stavění sněhuláků nebo úplně 
obyčejné „blbnutí“ na tom krásném, 
bílém, studeném „peří“. Naše škol-
ka má parádní exkluzivitu, a  tou je 
na zahradě nádherný kopec, přesně 
stvořený na hrátky se sněhem. Letos 
se zima po dlouhé době opravdu vy-
dařila. Ze dne na den napadla vydat-

ná bílá nadílka. Všechny děti byly 
z bílé peřiny naprosto unešené. Vy-
šly jsme na zahradu a začaly se bořit 
do čerstvě napadaného „prašanu“. 
Bylo to úžasné, kdo chtěl, mohl s pa-
ní učitelkou na kopec bobovat, ně-
kteří si začali stavět sněhuláky nebo 
eskymácké iglú. Děti se vyřádily, ni-
kdo se nenudil a všichni si to náram-
ně užili. A takto krásně prožitých dní 
pak následovalo ještě mnoho.
Pavlína Jindrová, učitelka Želviček

KARNEVAL

V týdnu před jarními prázdninami 
jsme si užily my paní učitelky a sko-
ro všechny děti prima akci pod ná-
zvem Karneval bude přímo v  naší 
mateřské škole.

Přijely k nám paní hudebnice Kat-
ka a Gábina, které už dobře známe, 
a vždy se nám to s nimi líbí, protože 
moc hezky hrají na hudební nástro-
je basu, kytaru, housle i flétnu. Dě-
ti přišly ráno do školky už oblečené 
do kostýmů, které si připravily spo-
lečně se svými maminkami doma.

Po ranních hrách a  svačince za-
čala ta pravá show plná písniček, ří-
kanek, hádanek, tanečků a soutěží. 
Všechny naše děti se toho s velkou 
radostí a plným nadšením účastnily 
a užily si tak s námi společně moc 
krásné dopoledne.

Michaela Počtová, učitelka 
Želviček

I ZAVŘENÁ ŠKOLKA ŽIJE

Všechno hezké jednou končí 
a  naše krásné období začátku ro-
ku 2021, které se neslo v  duchu 

her, zábavy a  poznávání, skončilo 
koncem února. Tehdy i naši školku 
dohnal covid a  stejně jako ostat-
ní předškolní zařízení byla školka 1. 
března oficiálně uzavřena.

Dny bez dětí jsou ve školce velmi 
zvláštní a velmi smutné. Proto dělá-
me vše možné a někdy i nemožné, 
abychom tento čas zpříjemnily sobě, 
a následně i dětem a jejich rodičům. 
Ve školce vzniká nová výzdoba, při-
pravujeme řadu materiálů zejména 
pro předškoláky (ale myslíme i  na 
menší děti), aby mohli doma procvi-
čovat nejdůležitější oblasti potřebné 
k bezproblémovému nástupu do zá-
kladní školy. Nezapomínáme ani na 
venkovní aktivity, neboť pohyb na 
čerstvém vzduchu je jednou z  na-
šich priorit a je základem pro úspěš-
ný boj s  jakýmkoliv onemocněním. 
Pro děti jsme v blízkém okolí nachys-
taly čtyři tematicky zaměřené stezky 
– Pohádková stezka je zavedla do 
ráje večerníčků, s Prasátkem na útě-
ku zjistily, jak to chodí na statku, na 
Jarní sportovně naučné stezce, jak 
už název napovídá, se trochu spor-
tovalo a také se poznávaly jarní kvě-
tiny. Samozřejmě nemohla chybět 
ani Velikonoční stezka s  pohádkou 
a celou řadou úkolů a překvapením 
na závěr. Podle ohlasů, které se nám 
do školky vrací, se stezky dětem 
i dospělým velmi líbí, a pozitivní re-
akce jsou pro nás velkou motivací do 
další podobné práce. Přesto s  vel-
kou nadějí očekáváme návrat všech 
dětí do školky a těšíme se, až to tu 
opět ožije dětským smíchem, štěbe-
táním a čilým pracovním ruchem.

Mgr. Ivana Koutná, ředitelka MŠ
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

V mateřské škole Ke Kašně se stále něco děje…

Zápis k předškolnímu vzdělává-
ní v Mateřské škole K Lukám pro 
školní rok 2021–2022: termín po-
dání žádosti: od 3. do 13. května.

Kde najdu žádost:

– lze stáhnout na stránkách mateř-
ské školy: www.msklukam.cz 

– žádosti je možné vydat vytištěné 
od 3. 5. do 6. 5.

– k  vyzvednutí budou žádosti též 
u hlavního vchodu do tříd mateř-
ské školy na stolečku

Vyplněnou žádost o přijetí je 
možné doručit následujícími 
způsoby:

– do datové schránky školy: tazbvmp
– e-mailem s  uznávaným elek-

tronickým podpisem (nelze 
jen poslat prostý e-mail!) na:  
msklukam@email.cz

– poštou na adresu školky, v obál-
ce označené: „Zápis“ (bude vám 
zaslána sms o úspěšném předání 
na vaše tel. číslo či e-mail)

– do schránky k  tomu určené 
(u  vchodu do kuchyně, pod lo-
gem), obálku označit „Zápis“, 
bude vám zaslaná sms či e-mail 
o úspěšném předání. 

– osobně: 12.–13. 5. 2021 v  době 
14–17 h v ředitelně mateřské ško-
ly (vchod od úřadu městské části)

Nezapomeňte na kopii rodného 
listu dítěte.

Je nutné vše odeslat nejdéle do 
13. 5. 2021 do 24:00 hodin.

Další podrobnější informace na 
stránkách školy: www.msklukam.cz

Marta Hrubá,  
ředitelka MŠ K Lukám

Foto: archiv MŠ K Lukám

Jak se zapsat do Mateřské školy K Lukám
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ZÁPIS A VIRTUÁLNÍ  PROHLÍDKA  

MŠ MEZI DOMY

Zápis do mateřské školy Mezi Domy proběhne 
od 3. 5. do 13. 5. 2021. Všechny potřebné infor-
mace najdete na našich stránkách www.msme-
zidomy.cz a dále na Úřední desce MŠ.

Nemůžete se k nám podívat, ale připravili jsme 
pro vás virtuální prohlídku. Odkaz je rovněž na 
našich stránkách.

Projdete se hlavní budovou, kde máme celkem 
čtyři třídy – Sluníčka, Berušky, Motýlky a  Mon-
tessori. Je zde také hlavní kuchyň, kde se vaří pro 
všechny naše děti, včetně dietního stravování.

Na detašovaném pracovišti v Klubu Junior má-
me dvě třídy – Včeličky a Hvězdičky.

Těšíme se na vás!

Předjaří i první jarní dny zasáhla 
doba covidová i v naší mateřské 
škole. Nejprve karanténa, pak 
uzavření mateřských škol naří-
zené vládou.

Čas ale nečeká a covid necovid 
předškolní děti dorůstají a  rodiče 
stojí před volbou, zda svého před-
školáčka zapsat do základní školy, 
nebo při zápisu požádat o  odklad 
školní docházky.

Abychom rozhodování rodičům 
alespoň trochu usnadnili, organi-
zujeme v  Mateřské škole Lojovická 
každý rok přednášku psycholožky 
z  pedagogicko-psychologické po-
radny. Letos ale nic takového nelze. 
A tak jsme se i my museli přizpůsobit 
moderní době online. Požádali jsme 
Mgr. Evu Bergerovou z  Pedagogic-
ko-psychologické poradny Barunči-
na, aby pro naše rodiče takovou be-
sedu moderní doby uskutečnila. Pa-
ní Bergerová nám ochotně vyhově-
la. Rodiče všech předškolních dětí 
dostali do svých mailových schránek 
materiály týkající se školní zralos-

ti a také pozvánku s odkazem a ča-
sem, kdy se připojit. A odpoledne 15. 
března přednáška o  školní zralosti 
i s možností dotazů proběhla.

Děkuji i touto cestou paní Mgr. Evě 
Bergerové, že nám v této době, kdy 
se nemůžeme scházet a takovou ak-
ci uskutečnit v mateřské škole, vyho-
věla. Děkuji i všem rodičům, kteří tu-
to možnost využili a připojili se.

Do mateřských škol se zatím vra-
cí pouze předškolní děti. Ti mlad-
ší se jistě brzy připojí. Všichni věří-
me, že se situace kolem pandemie 
již brzy zlepší a všechny děti si zase 
budou moci užívat her s kamarády 
ve svých školkových třídách. Držme 
si palce.

Marie Holerová,  
učitelka MŠ Lojovická

Foto: archiv MŠ Lojovická

Svět je online a my v Mateřské škole Lojovická také

Třída Kytiček z Mateřské školy Lojovická 
sice letos nemohla na tradiční návštěvu 

základních škol Meteorologická či Smol-
kova, ale předškoláci si přesto našli as-

poň cestu ke škole.

Velice rádi bychom poděkovali našim 
rodičům, kteří nominovali paní učitel-
ku Helenu Jiříkovou v Pražském slu-
chátku www.prazskesluchatko.cz . 
Díky vaší podpoře je mezi vítězi.

Nebyla to soutěž, ale nápad Magistrá-
tu hlavního města Prahy podpořit a oce-
nit nelehkou práci pedagogů, kteří se mu-
sí, stejně tak jako vy všichni, poprat s tou-
to divnou dobou a tím, co nám přináší.

Paní učitelka začala své příspěvky pro 
děti připravovat na Facebook již na jaře 
2020. Pokračuje stále a  největší odmě-
nou pro ni je číst komentáře rodičů a cítit, 
že to, co dělá, je pro ty naše malé lidič-
ky důležité.

Děkujeme vám, jsme rádi, že jste 
s námi! Vážíme si toho.

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Ocenění Pražské sluchátko  
v Mateřské škole Mezi Domy

http://www.msmezidomy.cz
http://www.msmezidomy.cz
http://www.prazskesluchatko.cz
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ZŠ Písnice
ZÁSTUPCI TŘÍD SE PTALI  
SVÝCH UČITELŮ A SPOLUŽÁKŮ

Písnické žákovské zastupitelstvo 
se setkává každý pátek, nyní v onli-
ne prostředí. Čtrnáct zástupců dru-
hých až pátých tříd s vedením ško-
ly plánuje různé školní akce, např. 
Den učitelů, Návrat do školy, Barev-
ný den, Rozloučení s páťáky.

Na konci března, ke Dni učitelů, 
zástupci tříd pokládali otázky svým 
vyučujícím v  rámci třídních video-
konferencí. Z více než padesáti otá-
zek vybrali:

Proč jste se stala/stal učitelkou/
učitelem?
– Ráda jsem chodila do školy.
– Na letním táboře jsem učil ang-

ličtinu a zaujalo mě to natolik, že 
jsem oslovil ředitelku jazykové 
školy, která mi tam dovolila učit, 
a  pak jsem se časem stal učite-
lem, ale kdybyste se mě v  šest-
nácti ptali, jestli budu učit, tak 
vám řeknu, že nikdy.

– Chtěla jsem pracovat s lidmi.
– Měla jsem úžasnou babičku, kte-

rá byla učitelka v mateřské škole.

Co vám při učení dělá největší 
radost?
– Mám ráda, když to žáky baví.
– Když se žáci usmívají, když sami 

na něco přijdou a když si navzá-
jem pomáháme a  podporujeme 
se.

– Když někoho zaujmu  a  postrčím 
ho kupředu.

– Když to, co učím, žáky nějak ba-
ví a když tomu rozumějí. Tyto dvě 
věci jsou velice důležité, samo-
zřejmě ne všechno je bude bavit 
a ne vždy tomu budou rozumět.

– Když u žáků vidím pokrok a ještě 
lepší, když tomu pomůžu já.

Čím jste chtěli být, když jste by-
li malí?
– Princeznou, protože jsem chtě-

la bydlet na zámku. Cukrářkou, 
protože jí nikdy nedojde zmrzli-
na. Zdravotní sestřičkou, protože 
se stará o  pacienty a  má pěkný 
úbor. Módní návrhářkou, protože 
může šít princeznovské šaty. Uči-
telkou, protože má kolem sebe 
hodně dětí.

– Průvodcem po Praze.
– Indiánem, když jsem nechtěl být 

indiánem, tak jsem chtěl být zvě-
rolékařem, a  když jsem nechtěl 
být indiánem ani zvěrolékařem, 
tak jsem chtěl být jaderným fyzi-
kem a dodnes se o jadernou fyzi-
ku zajímám.

– Zpěvačkou nebo knihovnicí. Uči-
telkou v mateřské škole.

Odpovídali: Lenka Veisová, Lukáš 
Zvěřina, Jitka Tichá, Vladimír Kokšal, 
Olga Kretíková, Petra Brodská a Re-
nata Slipčenková, Lenka Červená. 

Zástupci tříd se dotazovali také 
svých spolužáků:

Co by vám udělalo radost, až se 
vrátíte do školy?
– 5. A: Čas na popovídání, přespá-

vačka, fotbalový turnaj.
– 5. B: Volnější vyučování, výbor-

né jídlo, tělocvik, výlet do Prahy, 
divadelní nebo jiné představení, 

málo testů, povídání, zábavné 
práce, chodit na nějaké hodiny 
ven.

– 4. třída: Pocovidová školní olym-
piáda, sportovní i  vědomostní 
soutěže.

– 2. třída: První hodinu se neu-
čit. Pozvat nebo jet na loutkové 
divadlo.

Členové žákovského zastupitel- 
stva:  Lukáš Hanzlíček, Felix Cuma-
rav, Eliška Brunnerová, Jaroslava 
Hurbantová, Alexandr Kvítek, Mag- 
da Kendíková, Julie Kubrychtová, 
Vojtěch Šmíd, Jakub Krátký, Lea 
Hacklová, Tomáš Kubín, Mariana 
Mikulíková, Tina Fiedlerová, Jakub 
Hanzlíček

Vedení školy: Blanka Chýlová 
a Lukáš Zvěřina

HEREC DO KAŽDÉ HODINY

Projekt Slováckého divadla 
z Uherského Hradiště Herec do kaž- 
dé hodiny zprostředkovává spojení 
prostředí divadla s  tím současným 
školním. Přestože nás od jihovýchod-
ní Moravy dělí vzdálenost kolem tří 
stovek kilometrů, přes videohovor 
jsme společně mohli strávit hodinu 
s herci Slováckého divadla a sezná-
mit se s  jejich představením Licho-
žrouti. Interaktivní formou soutěží 
žáci ZŠ s  RVJ z  Písnice nahlédli do 
zákulisí divadla a seznámili se z růz-
nými profesemi, které jsou pro usku-
tečnění představení potřeba. Uhers-
kohradišťskému divadlu náleží velký 
dík za to, jakým poutavým způsobem 
nabízí v této době školám spolupráci 
a přináší kvalitní kulturu žákům.

Milena Rážová
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ZŠ Meteorologická

ÚKOLY V TERÉNU 

Už od února jsme pro naše žá-
kyně a  žáky připravovali dobrovol-
ný úkol v  terénu – trasu orientač-
ního běhu podle mapy. Pravda, ne-
musel to být přímo běh, protože čas 
nehrál důležitou roli. Cílem byl po-
hyb, najít stanoviště v terénu a splnit 
zadané úkoly. Možností, jak aktivně 
sportovat za koronavirový rok ubý-
vá, při tomto pohybu však lze do-
držovat bezpečnostní opatření. Od 
dětí i jejich rodin máme dobré ode-
zvy, spousta rodin se účastnila zatím 
všech tras. Mapa s pokyny je vždy 
uložená ve školním interním webo-
vém programu Google Classroom. 
Od března byla připravena také 
zjednodušená verze se zábavnými 
úkoly pro nejmenší školáky – pří-
pravnou i první třídu ZŠ z Písnice.

Milena Rážová

VÝZVY

Distanční výuka probíhala dlou-
ho. Sezení u počítačů zmáhalo ne-
jen učitele, ale i děti. Proto jsme se 
rozhodli vedle výuky dopřát dětem 
něco, co by je vytrhlo ze stereoty-
pu všedních dní. A  tak vznikly Vý-
zvy. První výzva byla velikonoční. 
Úkolem bylo namalovat kraslici ne-
bo uplést pomlázku. Výzvy se mo-
hl zúčastnit každý, kdo měl zájem. 
Do akce se zapojily děti ze všech 
ročníků. A že se jim práce opravdu 
povedly, můžete posoudit sami. Po 
Velikonocích čeká další výzva Za-
saď cokoliv kamkoliv. Jak vše do-
padne, se dozvíte v příštím čísle.

Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

KOLIK CO2, ENERGIE 
A SUROVIN V ROCE 2020 
UŠETŘILA  
ZŠ METEOROLOGICKÁ?

ZŠ Meteorologická se mů-
že v  roce 2020 pochlubit 
sběrem starého elektra ur-
čeného ke zpětnému odběru 
a  recyklaci o hmotnosti 0,20 
t. Byla tím uspořena spotře-
ba elektřiny a produkce skle-
níkových plynů, celosvětově 
omezena těžba ropy a želez-
né rudy a recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hli-
níku pro průmyslovou výrobu.

Osvědčení o  podílu na 
zlepšení životního prostře-
dí na základě dosažených 
výsledků vystavil kolektiv-
ní systém pro sběr a  recyk-
laci vysloužilých spotřebičů 
Elektrowin.

Vyplývá z  něj, že za rok 
2020 se díky ZŠ Meteoro-

logická uspořila produkce 
CO2 o  2,43 tun. Víte, kolik 
smrků pohltí stejné množ-
ství CO2? Jeden strom.

Nebylo nutné vytěžit 
119,60 litrů ropy. Představ-
te si, že z  tohoto množství 
se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta např. na ces-
tu z Prahy do Brna po dálnici 
D1, a to 5krát.

Došlo také k  úspoře 
1  231,17 kWh energie. Asi 
stejného množství, jako kdy-
bychom spustili cyklus myč-
ky nádobí 1 232krát.

Podařilo se recyklovat 
117,34 kg železa. Toto množ-
ství recyklovaného železa 
by bylo možné použít pro 
výrobu 5 nových praček bez 
nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných 
spotřebičů se podařilo zís-
kat 4,14 kg mědi, což by po-
stačilo pro ražbu 737 1€ min-

cí, a 5,12 kg hliníku, který by 
stačil na výrobu 342 plecho-
vek o objemu 0,33 l.
Zdroj: Elektrowin, upraveno 

(red)

SOUTĚŽ LIDICE  
PRO 21. STOLETÍ

I v období distanční výuky 
hledáme možnosti, jak děti 
alespoň v omezené míře za-
pojit do aktivit přesahujících 
rámec naší školy. Proto jsme 
uvítali výzvu Památníku Lidi-
ce, aby se naši žáci zúčastni-
li mezinárodní soutěže Lidice 
pro 21. století.

Válečný osud středočes-
ké vesnice je všeobecně 
znám. Cílem soutěže na na-
ší škole bylo seznámit s pro-
blematikou nejmladší ge-
neraci, případně, pokud jde 
o deváťáky, jejich již získané 
znalosti prohloubit.
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Žáci řešili v  rámci výuky českého 
jazyka a dějepisu dva okruhy úkolů. 
Psali slohovou práci, přičemž měli na 
výběr z několika témat, která nemu-
sela bezprostředně souviset s „lidic-
kou“ problematikou. Dějepisnou část 
soutěže představoval online test.

Děti měly na vypracování několik 
týdnů. Všechny úkoly řešily „na dál-
ku“, což sice poněkud komplikovalo 
kontrolu vyučujících nad způsobem 
a úrovní jejich práce, na druhou stra-
nu to však žákům dávalo možnost, 
aby plně využili svých schopností 
vyhledávat informace v literatuře, ve 
filmu, u  rodičů a  prarodičů, ale ze-
jména na internetu. V  češtinářské 
části soutěže bylo zadání úkolu na-
tolik volné, že umožňovalo účastní-
kům plně rozvinout jejich kreativitu.

Své práce do lidického památní-
ku „odevzdalo“ 238 žáků z druhého 
stupně, díky čemuž naše škola ob-
sadila třetí místo v žebříčku aktivity 
v konkurenci základních i středních 
škol z celé České republiky, Sloven-
ska a  Polska. Plného počtu bodů 
dosáhly žákyně Karolína Vlachová 
z 8.B a Monika Davidová z 8.C. Mo-
nika navíc postoupila do druhého 
kola soutěže.

Mgr. Viktor Keller

JÁ A ROK DISTANČNÍ VÝUKY

Pracuji hodně na tabletu. Mám 
hrozně moc online a k tomu KuPOZ, 
a proto nestíhám všechny úkoly, do-
dělávám je i v sobotu. Umím s pro-
gramy Teams a OneNote. Ale za to 
můžu později vstávat a  rozdělit si 
úkoly podle sebe. Už se moc těším 
na kamarády, Markétu a na paní uči-
telku. Chybí mi celá škola.

Anežka

Když jsem zjistila, že budeme mít 
distanční výuku, myslela jsem, že to 
bude super, ale za čas to bylo otrav-
ný. Vždy, když jsem něco nepocho-
pila nebo mi to nešlo, tak jsem hned 
chtěla zase zpátky do školy. A nějak 
mi vadí, že když máme kvíz nebo 
něco jiného, tak mi to nejde otevřít. 
Nemám moc ráda distanční výuku, 

ale když něco nechápu, tak se mů-
žu zeptat učitelky, kamarádů nebo 
rodiny. Mám mnohem horší známky, 
než když jsme byli ve škole. Budu 
doufat, že se brzy vrátíme do školy.

Halina

První den prázdnin jsem se cítil 
dobře, ale tento rok už ne, protože 
jsme doma a mě to nebaví a chci se 
vrátit do školy za kamarády a za pa-
ní učitelkou a za Markétou, a hlavně 
ať už není distanční výuka. Doufám, 
že se všechno změní do normálu 
a můžeme zas normálně žít.

Pavel

První den distanční výuky jsem 
se cítila dobře, tento den se cí-
tím špatně. Protože mě to nebaví, 
všichni zlobí. Co se mi líbí na dis-
tanční výuce, že hrajeme hry.

Barča

Je to už rok, kdy jsme na distanč-
ní výuce. Ze začátku mě to přišlo 
velice fajn. Nemusel jsem brzy vstá-
vat, mohl jsem být celý den v domá-
cím oblečení. Po pár měsících už mě 
to přestalo bavit. Učivo bylo na pří-
pravu těžší. Chybí mi kolektiv a pa-
ní učitelka. Snad bude líp a do školy 
se vrátíme brzy.

Láďa
Připravila Markéta Žáčková, AP

ONLINE DOUČOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Naše škola se distanční výuce 
dokázala výborně přizpůsobit. Běží 
i online doučování každý den. Jsem 
ráda, že se takto scházím s  dětmi 
a vlastně i s rodiči, protože prvňáč-
kům pomáhají s technikou, která ob-
čas zlobí. Někdy i poradí, kde zrov-
na čteme. Procvičujeme matemati-
ku, čtení, také si jen tak povídáme. 
Je obdivuhodné, jakou mají dětič-
ky snahu a  trpělivost. Doučování si 
zpestřujeme různými hádankami, 
slovními úlohami, čteme si příbě-
hy o zvířátkách nebo pohádky. Děti 
mají prostor si i popovídat mezi se-
bou. Děti umí využít kyberprostor 
pro svou prezentaci plyšáků, zvíře-

cích mazlíčků, stavebnic obrázků, 
které mně nebo paní učitelce třídní 
nakreslily. Kladem distanční výuky je 
to, že jsme si mohli vyzkoušet něco 
jiného, nové metody a poznat děti, 
jak se chovají v domácím prostředí, 
nejen ve škole. Docházku do škol 
ale výuka na dálku nemůže nahradit.

R. Hampelová

JARNÍ STEZKA

Jaro je tady, tak proč ho neuvítat 
krásnou procházkou po okolí Mod-
řanské rokle.

Víme, že děti baví plnit různé 
úkoly, hledat trasu v mapách, cho-
dit přírodou, zažít tak trochu dobro-
družství a nakonec i „možná“ získat 
nějakou tu odměnu... Co myslíte?

Připravili jsme pro děti „Jarní 
stezku“, která měla deset stanovišť, 
a  hlavním cílem bylo vyluštit úkoly 
a na konci stezky i tajenku. Nadše-

ní bylo veliké a stezka se moc líbila.
Blanka Zirnsáková,  

Petra Lehovcová
Foto: Blanka Zirnsáková

PEČENÍ V ONLINE DRUŽINCE

V naší distanční družince jsme ne-
jen vyráběli a tvořili, ale taky jsme ro-
dičům připravili sladké překvapení.

Na velikonoční svátky jsme si 
společně upekli velikonočního be-
ránka a  bábovku. Dále jsme si 
upekli i  jablečný závin. Cca za 1/2 
hodinky voněla kuchyní jablíčka se 
skořicí. Recepty byly jednoduché 
a vše jsme zvládli... A ta dobrota!

A  kamarádka Amálka nám ta-
ky ukázala, jak se dělá tvarohový 
závin.

ŠD Montessori
Foto: Blanka Zirnsáková

Ostatní foto: archiv ZŠ 
Meteorologická
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Přípravy na již třetí účast kolek-
tivu Mladých hasičů v celore-
publikové akci Ukliďme Česko 
se nesla v duchu opatření ome-
zujících setkávání více než dvou 
osob na jednom místě vyjma 
členů rodiny. Pro naše členy 
jsme tak připravovali tzv. místa 
s pytlomaty a s panem Borským 
z městské části Praha-Libuš 
jsme řešili umístění kontejneru.

Z  hlediska příprav to vypadalo, 
že vše klapne na jedničku, obzvlášť 
když nouzový stav byl ukončen 
11. dubna 2021. Během 1,5 h jsme 
chtěli uklidit co největší plochu Pís-
nice a Modřanské rokle.

Předpověď na pondělí 12. dub-
na 2021 v době od 16:30 do 18:00 
byla následující: zataženo, déšť se 
sněhem, severozápadní vítr 2 m/s, 
teplota 2 °C (pocitová teplota oko-
lo 0°C). Skvělá předpověď na to, 
abychom si doma vlezli pod peřinu 
a pustili si něco v telce.

Realita byla nakonec mnohem 
horší. Okolo 17 hodin se nebe pro-
trhlo a  z  výšin padaly jak vločky 
sněhu, tak i potoky vody. Dá se te-
dy říci, že toho dne proti nám stáli 
dva soupeři – počasí a koronavirus. 
Ten druhý nám znemožnil pozvat ví-
ce lidí na pomoc, ten první zase ty 
méně odolné ponechal v teple do-

movů. Nakonec na akci přece dora-
zilo sedm dětí, pět dospělých a dva 
hasiči SDH Praha-Písnice.

Větru a dešti navzdory jsme zlik-
vidovali jednu černou skládku v uli-
ci Na Okruhu a vysbírali od odpad-
ků travnatou plochu vedoucí od uli-
ce Hoštická k ulici Na Okruhu.

Společnými silami se nám poda-
řilo naplnit odpadky velký kontejner 
z  celé poloviny. Asi nejzajímavěj-
ším nálezem byla částečně rozbitá 
dětská autosedačka a kočárek, tím 
nejnepříjemnějším pak použité in-
jekční stříkačky. Přírodu jsme zbavili 
i osmi nalezených pneumatik.

Děkuji všem za účast, vaše práce 
byla dnes opravdu vidět. A za to, že 
jste dorazili i v tom hrozném neča-
se, máte můj obdiv a uznání.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Ukliďme Česko, ukliďme Písnici:  
navzdory koronaviru i počasí

Obyvatele z  domů v  ulici Na 
Okruhu několik měsíců trápil 
výhled na smetiště, které po so-
bě zanechal muž bez domova. 
Zvláště během zimních měsíců, 
kdy opadaly listy z  křovin, se 
smetiště ukazovalo v  celé své 
kráse. Chtěla bych tímto podě-
kovat místním hasičům, kteří ny-
ní odpadky odvezli.

Věra Svobodová

Původní stav 8. dubna.

Výsledný stav 12. dubna.

Od 12. dubna spolu zase hra-
jeme, od 19. dubna i venku 
trénujeme!

Konečně! Tak jsme se dočkali – 
po otevření škol pro děti prvních 
a druhých tříd jsme se v pondělí 12. 
dubna odpoledne setkali s dětmi na 
kroužcích kytary a klavíru a v úterý 
i na flétně. A bylo to úžasné – zno-
vu se uvidět tváří v tvář ve třídách, 
kde jsme společně hráli naposledy 
před Vánocemi. Děti v tom proběh-
lém čase jako by zrály a uzrály – tak 

pěkné jsou dnes jejich přednesy, 
tak zkoumavé jejich otázky! Těšíme 
se společně na další práci na hodi-
nách i  na výběr pěkných skladeb 
žákům „na míru“.

Lektoři hudebních kroužků  
Klubu Junior

www.klubjunior.cz
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 

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

Foto:  LK

KLUB JUNIOR

Zase spolu…



KRONIKA

10 | U nás | 5/2021

Jelikož společná jarní 
výprava nebyla kvů-
li platným omezením 

stále možná, připravil 
Sbor dobrovolných hasičů Pís-
nice pro své mladé členy jiný 
typ procházky.

Úkolem bylo si naplánovat výlet do 
přírody v době od 6. do 21. března, 
vzít s sebou svého plyšového mazlíč-
ka a pořídit o tom fotodokumentaci.

Původně jsme si mysleli, že ze za-
slaných fotek připravíme pouze pře-
hledovou fotografii, ale jelikož se na-
šla chvilka času, tak jsme z jednotli-
vých výletů zpracovali krátká zhruba 
minutová, videa. Ta jsme umístili na 
facebookové stránky a podle reakcí 
soudím, že se líbila.

Naším cílem bylo dostat děti od 
obrazovek monitorů a  tabletů do 
přírody. Chtěli jsme, aby se jedna-
lo o rodinnou aktivitu. Ačkoliv to za-
čátkem března vypadalo, že zima je 
za námi, nakonec se jen tak lehce 
nevzdala a někdy se naši mladí ha-
siči setkali i se sněhem.

Do jarní přírody se nakonec vy-
pravilo deset mladých hasičů a  je-
jich rodin. Na každého účastníka 
čekala drobná odměna, kterou si 
převzal na výpravě Za velikonoč-
ním zajícem.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

Vzali mazlíky na výlet do přírody

KLUB SENIOR

Jsme z nejhoršího venku?
Vážení senioři, opět měsíc uply-
nul, začal duben a naděje při-
chází – testuje se, nakažených 
ubývá.

K 5. dubnu bylo pozitivních pou-
ze 1  700, tedy výrazně méně než 
v posledních týdnech. Čím více se 
dodržují opatření, tím méně je náka-
zy. Jsme v tomto čase snad již z to-
ho nejhoršího venku. Ale uvidíme, 
jestli se situace opět nezhorší. Bu-
deme znovu a znovu doma, znovu 
plné nemocnice? Mějte s námi, se-
niory a zdravotníky, lidé trochu sou-
citu. A držme si společně palce!

O čase španělské chřipky  
a o čase covidu

Pojďme se společně podívat tro-
chu do historie. Možná jste si nene-
chali ujít na ČT 2 program o španěl-
ské chřipce, která propukla těsně 
ke konci první světové války v  ro-
ce 1918. A  je označována jako jed-
na z  nejničivějších nákaz v  historii 
lidstva. Španělská chřipka se nevy-
hnula žádnému kontinentu. Před-

pokládá se, že epidemie začala 
v  Číně. Zmutovaný ptačí vir přešel 
na prasata a  jiná zvířata a  postup-
ně i na člověka. Nákaza se objevila 
i ve vojenském táboře v americkém 
Kansasu a odtud se v následujících 
měsících začala šířit na vojenských 
základnách s  přesuny vojsk. V  Itá-
lii, Španělsku, v  Británii, dokonce 
v Japonsku. Agresivní vir byl ozna-
čen jako dosud nejsmrtelnější. Pří-
znaky byly bolesti v  krku, bolesti 
všech svalů, vysoká teplota, zápal 
plic. Oběti si nemoc vybírala pře-
vážně mezi mladými zdravými lidmi 
od 20 do 40 let. Děti a lidé s osla-
beným imunitním systémem pod-
léhali kupodivu v  menší míře. Lidé 
i  před první světovou válkou by-
li zvyklí, že se běžně šířily nemoci, 
na které děti i dospělé osoby umíra-
ly, např. mor, neštovice, žloutenka, 
záškrt a jiné. Ani v době pandemie 
španělské chřipky si nevěděli zce-
la rady, nebyly léky, lidé se nemoh-
li a ani neuměli chránit. Bylo hodně 
nářků a bolesti. Lékaři byli bezmoc-
ní. Lidé se uchylovali k různým po-
věrám (vykuřování, dýchání a  inha-

lace některých jedovatých látek, pití 
bylinek, trhání zubů apod.). Umíra-
li zvláště těhotné matky, a to již do 
tří dnů.

A proč o tom píši? Lidé ve válce 
i po válce živořili, byli mnohdy bez 
přístřeší, hladověli, žili ve válečném 
strachu, bez peněz. Po válce to by-
lo ještě horší. Špatná hygiena, ni-
kdo jim neposkytl finanční podporu, 
stav byl neutěšený a pandemie řá-
dila. V českých zemích zemřelo na 
80 000 osob. Lidé nad blízkými ho-
řekovali, ale život se po válce neza-
stavil. Někteří opět budovali, jiní po-
máhali jako pomocní dělníci, práce 
bylo málo, hodně osob upadlo do 
velké chudoby a obce vypomáhaly 
zřizováním tzv. chudobinců. Někte-
ří lidé vypomáhali hlídáním used-
lostí nebo zvířat a pracovali pouze 
za denní stravu, mnohdy jen suchý 
chléb. Chodili žebrat. Pandemie tr-
vala tři roky a  najednou jako když 
utne. Radost byla velká a víra v no-
vou budoucnost, nové pracovní 
možnosti umožnila jít dopředu a ne-
vracet se zpět.

Dnešní doba ve srovnání s pan-

demií, která začala v  roce 1918, to 
je téměř procházka růžovou zahra-
dou. Stát se stará o firmy, zajímá se 
o lidi, platí testy a zdravotnictví. Na 
„vysoké úrovni“ dělá hodně pro zá-
chranu velkého množství osob. Kaž- 
dý člověk u nás má právo na život 
a  tak se s ním také zachází. Očko-
vání funguje, jen by mělo být v rych-
lejším tempu. Ale podmínky – jsme 
v teple, máme kam hlavu složit, má-
me co jíst! Kdykoliv nás něco bolí, 
jdeme hned bezplatně k lékařům.

Lékařům, zdravotníkům, hasi-
čům, vojákům, studentům pracu-
jícím v  první či druhé linii patří ne-
smírný dík, protože ten, kdo nepo-
máhá, si těžko umí představit, jak 
náročná je tato práce, navíc s mož-
ností nebezpečné nákazy. Též ně-
kteří umělci, sledujte je, a až skončí 
pandemie, všimněte si, kdo všech-
no bude oceňován. Sledujte politi-
ky, jak pomáhají; zatím to vypadá, 
že se často jen přetahují o to, co by 
se mělo dělat a co je špatně. Český 
národ je neustále nespokojený a je 
mu zhusta zatěžko spojit se a brát 
pandemii jako vážnou hrozbu.
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Den matek

V měsíci květnu budeme oslavo-
vat svátek matek, díky nimž pokra-
čují další generace. Ocenění význa-
mu role matky, dárkyně nového ži-
vota i každodenní výchovy a přípra-
vy do života. Je to záslužná práce 
a nikdy ji nelze opomíjet.
Gratulujeme všem matkám, 
babičkám, prababičkám  
a celému pokolení.
Dneska je ten krásný den,  
svátek matek, přejem všem.
Hodně zdraví, štěstíčka,  
k pohodě i dortíčka.
Jsou to naše milované,  
v lásce nás tu vychovaly.
Noci také probdělé,  
stály u nás jak andělé.
Pěkně o nás pečovaly.  
Vzdělání nám vštěpovaly.
Odrazem je naše vděčnost,  
starati se o vás, na věčnost.
Poklonu tu dnes vám dávám,  
kytku v klín pokládám,
je to jenom dárek malý, pro radost, 
všem matkám zralým!

Upozornění

V  případě dobré konstelace 
hvězd plánujeme:
– Září – Harrachov s hudbou
– Říjen – Kitty
– Listopad – jednodenní výlet
– Prosinec – zámek Dobříš, před-

vánoční posezení s hudbou
Bude pouze pro očkované!

Kdo má zájem jet individuál- 
ně na Slovensko do Spojaru, 
nechť zavolá a oznámí, že je z Klu-
bu Senior Libuš, na telefonní číslo: 
00421  918  661  064, ředitel hotelu 
pan Noris. S  určitostí se domluvíte! 
Na cestu autobusem nemáme po-
třebný počet osob. Doporučuje Zde-
na Prchlíková. Další informace na 
tel.: 608 511 980.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

ČESKÉ LITERÁRNÍ OSOBNOSTI
KAROLINA SVĚTLÁ  
(1830–1899)

Jako děvčátko se jmenovala Johanka 
Rottová. Když jí bylo třiadvacet let, pro-
vdala se za svého učitele hudby Petra 
Mužáka. Za dalších pět let uveřejnila své 
první povídky pod přijatým jménem Karo-
lina Světlá. Pro svůj pseudonym si zvoli-
la jméno podještědské vesničky, odkud 
pocházel její muž. Do Světlé i do blízkých 
Horních Pasek jezdívala na letní pobyt 
skoro třicet let. Naučila se tam znát rázo-
vitý český lid, poznala zajímavé postavy 
horských mužů a  žen, na sousedských 
besedách naslouchala vyprávění o podi-
vuhodných osudech lidí, od starých pa-
mětníků se dověděla, jak bývalo pod Ješ-
tědem před dávnými časy, a na dlouhých 
procházkách si zamilovala drsný kraj, 
který se stal dějištěm jejích románů a no-
vel, jako je Kříž u potoka, Vesnický román 
nebo povídka Hubička, podle které slo-
žil Bedřich Smetana svou slavnou operu.

Stejně ji upoutala stará Praha, v níž 
prožila dětství i největší část dalšího ži-
vota. Romantické okolí Prahy, historické 
čtvrti a památné starobylé stavby, kte-
ré okouzlovaly Johanku Rottovou, oži-
ly v románech o zvonečkové královně, 
o  černém Petříčkovi, o  poslední paní 
Hlohovské a v řadě povídek i vzpomín-
kových knih, jimiž se proslavila Karolina 
Světlá mezi spisovateli minulého století.

V roce 1874 napsala knihu Upomín-
ky, z vybraných kapitol pestrého vyprá-
vění poznáme nejen život někdejší Pra-
hy, nýbrž i hluboké základy vlastenec-
kého a sociálního cítění, z něhož vyrůs-
talo rozsáhlé dílo Karoliny Světlé.

Jaký byl náš tatínek (úryvek)

Jest zajisté málo po Praze koutkův 
a koutečkův slepých uliček, průchodův 
a tak dále, kde bychom se nebyly s ot-
cem ocitly, a všude jsme slyšely od něho 
buď kousek románu neb veselohry neb 
tragédie, vzácným mistrovstvím vypra-
vované. Člověk při jejich slovech takřka 
cítil, že tu nemohli jiní lidé bydlet, jak on 
sám o nich sděloval, osudům nevyhnu-
telně dospěti. Matka naše jsouc po ce-
lý týden ve své domácnosti neunaveně 
činna, používala obyčejně ranní v  ne-
děli hodiny k upořádání svých četných 
prádelníků a  šatníků, levandulí a  rese-
dou co nepříjemnější prodchnutých, 
do nichž jsme se i my pletli. Otec vždy 
pln něžné k ní pozornosti přál jí, aby mi-
lé, klidné ty hodinky bez vyrušení užila 

a odváděl nás z do-
mu. Konaje s  ná-
mi buď některé 
nutné mu pro ob-
chod chůze nebo 
nadzmíněné po 
městě procházky 
a  často také svoje po-
vinné co „otec chudých“ návštěvy. Vidě-
li jsme, kterak v přízemních bytech ře-
meslníci svoje pro ten den časně zakáz-
ky zhotovují, ještě jsme potkávali houfy 
služek vracejících se z kostelův a pospí-
chali jako služka v  domě pánů praco-
vat. Jak časně taková dobrá žena mu-
sela vstávati, abychom měli my lenoši 
pražští svou kávu včas, a hojnost peče-
ného, abychom si je mohli koupit a po-
tom i  krmiti nebohého tahouna. Docílil 
otec, co chtěl, aby nám dala ta prostá 
venkovanka návod k činnosti a spoko-
jenosti. Po lekci u mlékařky přicházíva-
ly na řadu služky, jímž věnovával otec 
vždy obzvláště dlouhé kapitoly, ohlídně-
te se přec na ty chudinky, nařizoval nám 
a uvažte, co se musily napracovat a na-
hospodařiti, než si těch několik kousků 
oděvu svátečního na sebe pořídily.

Nemaloval otec příliš černé osud ka-
ždé služky. Neměly by zapomenouti, že 
na služku nic jiného nečeká, než na sta-
rá kolena choroba a hůl žebrácká a jí věk 
její zbytečně neztrpčován byl. V průva-
nu v kuchyni celý den sloužit musila, ne-
vyhnutelně nastydnouti a  konečně se 
státi tím nebohým pakostnicí zkrouce-
ným, napolo hluchým, jemuž na stará ko-
lena jiného nezbývalo, než u dveří kos-
telních mezi houfem spolusester stejně 
nešťastných vzývati dobročinnost. Kam 
přišel otec mezi lid, tam byl rád viděn, 
vřele uvítán, nanejvýš oblíben, nebo 
kamkoli vstoupil, tam pomohl, a  všude 
se osvědčil co rádce zkušený. Vzpomín-
ka na tyto návštěvy, na jeho dobrotu a li-
dumilnost neskonalou nejdražším nám 
jsou po něm dědictvím. Otec si taktéž 
žádal, abychom všude, kdež vidíme na 
ulici toho potřebu, bez ostychu přiložily 
ruky pomocné a sám činíval totéž. Pře-
vrhl se někde hokyni krám, hned jsme 
se musily přitočiti a s ní zboží její sbírati, 
ztrácela-li některá nosička ze své nůše 
polínka dříví, hned jsme se musili shýb-
nouti. Vždy jindy nadmíru k nám shoví-
vavý, jedině v takovýchto případech na 
nás velice se rozhorlil, neukázali-li jsme 
se být dosti ochotnými a čipernými.

Z knihy Vladimíra Kováříka  
Když velcí byli malí  

vybrala a upravila Zdena Prchlíková

1. Život je jako chléb, časem tvrdší a tvrdší, ale čím míň 
zůstává, tím víc si ho vážíš.

2. Moudrost starých léčitelů:
Nebolí tě záda, ale tíha, kterou nosíš,
nebolí tě oči, ale nespravedlivost,
nebolí tě hlava, ale myšlenky, které v ní máš,
nebolí tě krk, ale zaseknutá slova, v něm,
nebolí tě žaludek, ale to, co nedokážeš strávit,
nebolí tě játra, ale hněv, který se v nich hromadí,
nebolí tě srdce, ale nedostatek lásky.

3. Až budeš mít někdy pocit, že je k tobě život krutý,
pohleď na svoje zdravé a veselé děti.
Poděkuj svým očím, že jen díky nim můžeš vnímat tento 
svět naplno.
Poděkuj svým rukám, že ti vždy podají vše, co potřebuješ.
Obejmi své rodiče, přátele, kteří tě nikdy nenechali 
v úzkých.
Važ si jakéhokoliv jídla, které zrovna máš.
Lehni si do své teplé postele a možná zjistíš, že máš větší 
štěstí než mnoho lidí na této planetě.

4. Dobro rozdáváš, dobro sklidíš!
5. Život je křehký dar a musíme jej žít právě teď.

Nikdo z nás neví, kolik zítřků nám ještě zbývá!

Tyto řádky přeposlala pro povzbuzení ostatních  
naše seniorka A. Langmüllerová

CVIČENÍ SENIORŮ S ELIŠKOU V DOBĚ KORONY
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat paní Koudelkové, která se spojila s Eliškou Froňko-
vou, naší cvičitelkou. V době, kdy jsou všechna sportovní střediska zavřená kvůli koronaviru, 
Eliška našla způsob, jak z toho ven. Ano, cvičíme online, je to hrozně fajn. Velké poděkování patří 
Elišce, která je ochotna se věnovat cvičení pro seniory, i když její každodenní práce s covidový-
mi pacienty v nemocnici není jednoduchá. Eliško, za všechny cvičící seniory velký obdiv a díky.

Alena Langmüllerová
Foto: Alena Langmüllerová

file:///Users/petrkutacek/Documents/prace/U_nas/2021/05_2021/HOTOVY%cc%81%20UNA%cc%81S%202021-5/je%20ten%20kráswný%20den,%20Svátek%20mateik,%20přejem%20všem.
file:///Users/petrkutacek/Documents/prace/U_nas/2021/05_2021/HOTOVY%cc%81%20UNA%cc%81S%202021-5/je%20ten%20kráswný%20den,%20Svátek%20mateik,%20přejem%20všem.


RADNICE

12 | U nás | 5/2021

Záznamy jednání a usnesení Zastu-
pitelstva městské části Praha-Libuš 
jsou v plném znění, včetně příloh, 
dostupné na: www.praha-libus.cz.

Z usnesení Zastupitelstva  
MČ Praha-Libuš  
ze dne 16.–17. 2. 2021:

č. 1/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 1. schva-
luje žádost o svěření nemovitostí – ob-
jektů občanské vybavenosti č. p. 320 
Praha 4 – Písnice a č. p. 271 Praha 4 – 
Písnice a pozemků parc. č. 915, 920/4, 
921/1 a 921/25, všechny v k. ú. Písnice, 
obec Praha, do svěřené správy MČ Pra-
ha-Libuš, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiří-
ho Koubka odesláním žádosti o svěření 
nemovitostí do správy MČ k projednání 
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
č. 2/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš I. 
schvaluje: 
1. rozpočet městské části Praha-Libuš na 
rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 
rozpracovaný v přílohách č. 2a–2g toho-
to usnesení  s objemem příjmů ve výši 
59  078,7  tis. Kč, s  objemem výdajů ve 
výši 74 593,7 tis. Kč s objemy běžných 
výdajů ve výši 64 598,7 tis. Kč a kapitá-
lových výdajů ve výši 9 995,0 tis. Kč. 
Plánovaný schodek ve výši 15 515,0 tis. 
Kč je kryt třídou 8 – financování dle pří-
lohy číslo 2f) tohoto usnesení; 
2. závazné ukazatele rozpočtu pro rok 
2021, kterými jsou jednotky druhového 
třídění dle třídy 1 až třídy 8 rozpočtové 
skladby dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, 
dále pak stanovuje jako závazné ukaza-
tele neinvestiční příspěvky svým zříze-
ným příspěvkovým organizacím dle pří-
lohy č. 1 tohoto usnesení; 
3. zplnomocnění RMČ Praha-Libuš ke 
schvalování změn rozpočtu provede-
ných jednotlivými rozpočtovými opatře-
ními dle přílohy č. 3 tohoto usnesení; 
4. finanční plán ekonomické činnosti MČ 
Praha-Libuš na rok 2021 dle přílohy č. 4 
tohoto usnesení; 
II. ukládá vedoucí ekonomického odbo-
ru zajistit zveřejnění schváleného roz-
počtu městské části Praha-Libuš na rok 
2021 v souladu s platnou legislativou. 
č. 3/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš schva-
luje střednědobý výhled rozpočtu pro 
roky 2022–2026 dle přílohy tohoto 
usnesení.
č. 4/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:
1. schvaluje Dotační program MČ Pra-
ha-Libuš na rok 2021 pro poskytování 
programových dotací s alokací maximál-
ní částky 1  080  000 Kč v  závislosti na 
schválení rozpočtu městské části Praha-
-Libuš pro rok 2021, viz příloha č. 1 to-
hoto usnesení v následujících oblastech: 
- Oblast č. 1: Program v oblasti projektu 
Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 
21 s alokací 60 000 Kč, 
- Oblast č. 2: Program v oblasti kultury, 
sportu, volnočasových aktivit a  spolko-
vé činnosti s alokací 400 000 Kč, 
- Oblast č. 3: Program v sociální oblasti 
s alokací 110 000 Kč, 
- Oblast č. 4: Podpora v  oblasti sportu 
(příspěvek na dlouhodobě organizova-
nou sportovní výchovu mládeže) s  alo-
kací 440 000 Kč, 
- Oblast č. 5: Podpora v oblasti primární 
prevence rizikového chování dětí a mlá-
deže ve zřízených příspěvkových orga-
nizacích/školách s  alokací 70  000 Kč, 
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 

2. vyhlašuje dle Přílohy usnesení č. 1 
programové dotační řízení MČ Praha-Li-
buš pro rok 2021 za těchto podmínek: 
- žádosti o dotaci se musí týkat akcí re-
alizovaných v termínu od 1. 1. do 31. 12. 
2021, 
- žádosti o  dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2021 se podávají do Odboru kance-
láře starosty prostřednictvím podatelny 
ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 
Praha 4 – Libuš, v termínu od 29. 3. 2021 
do 14. 4. 2021 do 14:00 hodin v úředních 
hodinách, blíže viz Dotační program, 
- žádost o  dotaci musí být podána na 
předepsaném formuláři a  v  souladu 
s platnými pravidly pro poskytování pro-
gramové dotace, viz přílohy A, B, C včet-
ně povinných příloh, 
- žádosti o  dotaci MČ Praha-Libuš pro 
rok 2021 budou hodnoceny na zákla-
dě podmínek a kritérií stanovených Do-
tačním programem MČ Praha-Libuš pro 
rok 2021 na poskytování programových 
dotací, 
- výsledky dotačního řízení budou zve-
řejněny na úřední desce ÚMČ Praha-Li-
buš a  na internetových stránkách MČ 
Praha-Libuš nejpozději do 31. 5. 2021; 
3. schvaluje text vzorové Veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace, viz příloha 
D, formuláře pro podání žádosti, viz pří-
lohy A, B, C, a  finanční vypořádání do-
tace, viz příloha E k  příloze č. 1 tohoto 
usnesení; 
4. jmenuje Komisi pro otevírání obálek, 
Komise a  členy pro jednotlivé oblasti 
Dotačního programu na MČ Praha-Libuš 
na rok 2021 pro poskytování programo-
vých dotací dle přílohy č. 2 usnesení; 
5. ukládá: 
- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnit 
vyhlášení Dotačního programu MČ Pra-
ha-Libuš na rok 2021 pro poskytování 
programových dotací na úřední desce 
ÚMČ Praha-Libuš a internetových strán-
kách MČ Praha-Libuš do 26. 2. 2021, 
- tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zajistit 
svolání prvního zasedání všech Komisí 
dle bodu 4. tohoto usnesení; 
6. pověřuje paní místostarostku Ing. 
Lenku Koudelkovou podpisem Dotační-
ho programu, který je přílohou č. 1 toho-
to usnesení; 
7. pověřuje Radu městské části Praha-Li-
buš schválením seznamu úspěšných ža-
datelů o poskytnutí dotace a uzavíráním 
všech veřejnoprávních smluv o  poskyt-
nutí dotace z  Dotačního programu MČ 
Praha-Libuš na rok 2021. 
č. 5/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 
1. bere na vědomí informaci, že nelze 
podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu, ve znění pozdějších předpi-
sů vyhlásit místní referendum jen na čás-
ti území městské části v  Praze k  téma-
tu pronájmu objektu ve vlastnictví HMP, 
svěřené správě městské části; 
2. konstatuje, že vyhlásit místní refe-
rendum o  budoucím využití objektu č. 
p. 317/64 v ulici K Vrtilce, Praha-Písnice 
v celé městské části by s největší prav-
děpodobností vedlo k  tomu, že místní 
referendum by bylo neplatné z  důvo-
du nízké účasti (nutné minimálně 35 % 
oprávněných osob zapsaných v  sezna-
mech oprávněných osob), neboť toto té-
ma je zajímavé primárně pro území sta-
ré Písnice; 
3. vyhlašuje Anketu pro občany staré 
Písnice spadající do volebního okrsku 
č. 38002 (číslo podle posledních voleb 
z roku 2018); 
4. schvaluje následující podmínky pro 
účast v Anketě: 

a. občan s trvalým pobytem ve volebním 
okrsku č. 38002, 
b. občan starší 18 let ke dni konání 
Ankety; 
5. schvaluje text a  podobu Anketní-
ho lístku, který je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení; 
6. stanovuje konání Ankety jako 
jednodenní; 
7. stanovuje místo pro odevzdání anket-
ních lístků: ZŠ RVJ v Písnici; 
8. schvaluje postup přípravy, průběhu 
a  vyhlášení Ankety, který je přílohou č. 
2 tohoto usnesení; 
9. pověřuje Úřad MČ Praha-Libuš zajiš-
těním přípravy Ankety, zajištěním jejího 
průběhu, zpracováním výsledků a jejich 
oznámením na úřední desce. 
č. 6/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Kupní smlouvy 
s Mgr. Martinem Ladyrem a MUDr. Ikchou 
Ladyr na prodej pozemku parc. č. 4/3 
v k. ú. Písnice, obec Praha, o výměře 174 
m2, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 
za cenu ve výši 953.520 Kč dle znalec-
kého posudku č. 4918/16/2020 vypraco-
vaného Ing. Jaroslavou Hromádkovou; 
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
č. 7/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 
1. schvaluje svěření pozemku parc. č. 
516/10 v  k. ú. Písnice, obec Praha, do 
svěřené správy MČ Praha-Libuš; 
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
odesláním žádosti o  svěření pozemku 
do správy MČ k projednání v Zastupitel-
stvu hl. m. Prahy. 
č. 8/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: 
bere na vědomí: 
- usnesení RMČ č. 238/2020 ze dne 16. 

11. 2020 a  úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2020 č. 9/2020 prove-
denou rozpočtovými opatřeními č. 25–
26/2020, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení; 
- usnesení RMČ č. 260/2020 ze dne 16. 
11. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2020 č. 10/2020 provede-
nou rozpočtovým opatřením č. 27/2020; 
- usnesení RMČ č. 282/2020 ze dne 16. 
12. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2020 č. 11/2020 provede-
nou rozpočtovým opatřením č. 28/2020; 
- usnesení RMČ č. 286/2020 ze dne 
29. 12. 2020 a úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2020 č. 12/2020 pro-
vedenou rozpočtovými opatřeními č. 
29–32/2020. 
Změny rozpočtu v  roce 2020 byly 
schváleny Radou MČ Praha-Libuš na 
základě zplnomocnění Zastupitelstvem 
MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součás-
tí tohoto usnesení. 
č. 9/2021 
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere na 
vědomí zprávu o činnosti Rady městské 
části za období od 16. 11. 2020 do 11. 1. 
2021.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva PLÁNOVANÉ TERMÍNY 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ  
V ROCE 2021:

29. června
21. září
7. prosince

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.

Nabídka přípravných tříd základních škol 
pro 5leté a 6leté děti  
ZŠ s RVJ a ZŠ Meteorologická
– Přípravné třídy nejsou, co bývaly, jsou otevřené všem dětem!
– Vzdělávání v přípravné třídě základní školy je jiným způsobem pl-

nění povinnosti předškolního vzdělávání.
– V přípravných třídách je od 10 do 15 dětí, na výjimku i jiný počet. 

Pedagog se může věnovat dětem individuálně.
– Do přípravné třídy se mohou hlásit i 5leté děti k předškolní přípra-

vě. Do přípravných tříd chodí děti v posledním roce před zaháje-
ním povinné školní docházky, přednostně děti, kterým byl povo-
len odklad povinné školní docházky.

– O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje 
ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě 
písemného doporučení školského poradenského zařízení (peda-
gogicko-psychologické poradny), které k žádosti přiloží zákonný 
zástupce.

– O děti v  přípravných třídách je postaráno celý den stejně jako 
v mateřské škole. Děti mají svůj vzdělávací program odpovídající 
vzdělávání v mateřské škole, v rámci kterého absolvují předškolní 
přípravu, a odpoledne navštěvují školní družinu. Děti si vytváří no-
vé vazby a zvykají si hravou formou na provoz základní školy.

– ZŠ s RVJ v Písnici otevírá druhý rokem 1 přípravnou třídu a ZŠ Me-
teorologická otevírá již třetím rokem, a to 2 přípravné třídy.

– Do přípravných tříd je možné se hlásit i po oficiálním termínu 
zápisu.

Více informací v obou školách:
ZŠ s RVJ: blanka.chylova@zspisnice.info, 261 911 451, 603 532 049
ZŠ Meteorologická: reditel@zsmeteo.cz, 242 446 611, 604 979 120

http://www.praha-libus.cz
mailto:blanka.chylova@zspisnice.info
mailto:reditel@zsmeteo.cz
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Kromě rozpočtu na tento rok byl na zasedá-
ní Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 17. 2. 
2021 schválen také střednědobý výhled roz-
počtu do roku 2026, který ukazuje tabulka 
Střednědobý výhled rozpočtu.

Na celém dokumentu považuji za nejzajímavěj-
ší, že se vyplňuje (námi letos poprvé) do tabulky 
předepsané Magistrátem hl. m. Prahy. Pokud vím, 
tak se jedná o jedinou tabulku (týkající se rozpoč-
tu) hlavním městem předepsanou. Osobně ten-
to počin vítám, neboť umožňuje poměrně rych-
lou orientaci při porovnávání údajů z jednotlivých 
městských částí. Na tabulce je zajímavé, že kromě 
různě zpracovaných předpokladů blízké budouc-
nosti uvádí též oficiální údaje z nedávné minulosti.

Každý si může udělat srovnání, kolik se v do-
tčené městské části proinvestovalo (kapitálové 
výdaje), přesněji řečeno, kolik financí prošlo pří-
mo účetnictvím městské části na investice (ne-
víme, kolik tam „přiteklo“ přímo z  Magistrátu hl. 
m. Prahy nebo městských organizací) a kolik se 
pouze „prožralo“ (to abych se přiblížil argumenta-
ci naší opozice – jedná se o provozní, resp. běž-
né výdaje) – viz tabulka Porovnání výdajů v měst-
ských částech.

Co je ze srovnání zřejmé? Dle mého názoru 
pouze to, že číslované městské části provozují 
úřad správního obvodu. Proto musí mít z  logiky 
věci podstatně větší provozní výdaje. Zkrátka ma-
jí velký úřad. Co však z tabulky zřejmé není? Proč 
jsou tak rozdílné provozní výdaje v nečíslovaných 
městských částech, když by teoreticky měly být 
srovnatelné. To je zřejmě na hlubší rozbor. Je ur-
čitě zajímavé, jak jsou v Kunraticích provozní ná-
klady nízké oproti těm našim. Ale stejně tak je 
z pouhých čísel nepochopitelné, jak jsou provoz-
ní náklady vysoké na Zbraslavi a zejména v Čako-
vicích. Pokud bych „argumentoval“ jako pan No-

Střednědobý výhled rozpočtu  
očima předkladatele

Tabulka 1

Tabulka 2
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votný, opoziční zastupitel, tak musí 
být práce na tamních úřadech je-
den velký mejdan. To se mně ne-
zdá. Asi to bude složitější. Čísla sice 
nelžou, leč zneužít jdou nebývalou 
měrou. Za mého dětství a mládí by-
ly režimem předkládány různé sta-
tistiky dokazující mimořádné úspě-
chy komunismu v  protikladu s  to-
tálním úpadkem kapitalismu. Trou-
fám si tvrdit, že nebyly objektivní. 
Došlo k  dokonalému překroucení 
pravdivých čísel. Podobné to bude 
s  tvrzením, že je to u nás (v Libuši 
a Písnici) nejhorší na světě „dolože-

ným“ jakýmsi poměrem (viz U nás č. 
4/2021, str. 16).

To jsou ovšem věci minulé 
a  s  vlastním střednědobým výhle-
dem rozpočtu (dříve rozpočtovým 
výhledem) přímo nesouvisí. Autoři 
tabulky patrně chtějí vidět vývoj od 
minulosti k budoucnosti. Škoda, že 
s tabulkou nevydali také pokyn, jak 
ji správně vyplnit. Porovnáním něko-
lika zhruba desetitisícových měst-
ských částí zjistíme, že způsoby vy-
plnění jsou různorodé – viz tabulka 
Porovnání rozpočtových výhledů. 
Když pominu různé fantazírování 

s odhadem inflace (považoval bych 
za smysluplnější, kdyby Magistrát hl. 
m. Prahy stanovil jednotnou valori-
zaci nebo dal pokyn nevalorizovat), 
tak je zarážející, že některé městské 
části si dopředu „nadělují“ nezaru-
čené „dotace“. Do tabulky jsem do-
plnil takto nazvaný řádek. My, Praha 
21 (80 tisíc lze považovat za nulu), 
Kunratice ale také velká Praha 4 si 
žádné „dotace“ nedopřáváme. Vy-
cházíme přitom z  pravidla daného 
pro sestavování rozpočtu – pokud 
není dotace jistá, tak v rozpočtu ne-
ní. Proto uvádíme nulové „dotace“. 

Proto také nemůžeme dopředu de-
klarovat žádné velké kapitálové vý-
daje. Dle slov naší opozice naše 
velká chyba. Tento názor nesdílím. 
Napsat si do rozpočtového výhledu 
nějakou vybájenou cifru a  násled-
ně z  ní odvozovat úžasné investi-
ce bych uměl taky. Ale dělat to ne-
budu. Do té doby, dokud mi někdo 
kompetentní nebude „dotace“ na 
pět let dopředu garantovat. A niko-
ho takového neznám.

Pavel Macháček, místostarosta  
15. 4. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst. 1 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb.) do r. 2026
Porovnání rozpočtových výhledů Tabulka 3

Praha-Čakovice                                                                        
11 868 obyvatel

RV 
2022

RV 
2023

RV 
2024

RV 
2025

RV 
2026

Daňové příjmy - třída 1 15 226 15 226 15 226 15 226 15 226
Nedaňové příjmy - třída 2 305 305 305 305 305
Vlastní příjmy  15 531 15 531 15 531 15 531 15 531
Přijaté  transfery (po 
konsolidaci) - třída 4 77 284 77 284 77 284 77 284 77 284
v tom ve SR: a) FVz z 
rozpočtu vlastního HMP 
(ZJ 921) 68 426 68 426 68 426 68 426 68 426
                       b) příspěvek 
na výkon státní správy (ZJ 
900) 378 378 378 378 378
„DOTACE“ 8 480 8 480 8 480 8 480 8 480
Příjmy celkem 92 815 92 815 92 815 92 815 92 815
Provozní výdaje (po 
konsolidaci) - třída 5 88 122 88 122 88 122 88 122 88 122
Kapitálové výdaje - třída 6 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Výdaje celkem 98 122 98 122 98 122 98 122 98 122
Výsledek hospodaření ( - 
schodek, + přebytek) -5 307 -5 307 -5 307 -5 307 -5 307

Praha 21 (Újezd n/L)                                                             
10 860 obyvatel

RV 
2022

RV 
2023

RV 
2024

RV 
2025

RV 
2026

Daňové příjmy - třída 1 10 300 10 300 10 300 10 300 10 300
Nedaňové příjmy - třída 2 2 000 2 050 2 100 2 150 2 200
Vlastní příjmy  12 300 12 350 12 400 12 450 12 500
Přijaté  transfery (po 
konsolidaci) - třída 4 76 498 76 498 76 498 76 498 76 498
v tom ve SR: a) FVz z 
rozpočtu vlastního HMP 
(ZJ 921) 60 511 60 511 60 511 60 511 60 511
                       b) příspěvek 
na výkon státní správy (ZJ 
900) 15 907 15 907 15 907 15 907 15 907
„DOTACE“ 80 80 80 80 80
Příjmy celkem 88 798 88 848 88 898 88 948 88 998
Provozní výdaje (po 
konsolidaci) - třída 5 86 798 86 848 86 898 86 948 86 998
Kapitálové výdaje - třída 6 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Výdaje celkem 88 798 88 848 88 898 88 948 88 998
Výsledek hospodaření ( - 
schodek, + přebytek) 0 0 0 0 0

Praha-Libuš                                                                            
10 623 obyvatel

RV 
2022

RV 
2023

RV 
2024

RV 
2025

RV 
2026

Daňové příjmy - třída 1 12 760 12 760 12 760 12 760 12 760
Nedaňové příjmy - třída 2 729 729 729 729 729
Vlastní příjmy  13 489 13 489 13 489 13 489 13 489
Přijaté  transfery (po 
konsolidaci) - třída 4 45 307 45 307 47 555 47 555 48 971
v tom ve SR: a) FVz z 
rozpočtu vlastního HMP 
(ZJ 921) 44 969 44 969 47 217 47 217 48 633
                       b) příspěvek 
na výkon státní správy (ZJ 
900) 338 338 338 338 338
„DOTACE“ 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 58 796 58 796 61 044 61 044 62 460
Provozní výdaje (po 
konsolidaci) - třída 5 55 307 55 307 58 044 58 044 59 460
Kapitálové výdaje - třída 6 3 489 3 489 3 000 3 000 3 000
Výdaje celkem 58 796 58 796 61 044 61 044 62 460
Výsledek hospodaření ( - 
schodek, + přebytek) 0 0 0 0 0

Praha-Zbraslav                                                       
10 049 obyvatel

RV 
2022

RV 
2023

RV 
2024

RV 
2025

RV 
2026

Daňové příjmy - třída 1 15 615 15 771 16 086 16 408 16 736
Nedaňové příjmy - třída 2 1 659 1 676 1 710 1 744 1 779
Kapitálové příjmy  - třída 3 188 188 0 0 0
Vlastní příjmy  17 462 17 635 17 796 18 152 18 515
Přijaté  transfery (po 
konsolidaci) - třída 4 71 380 72 094 73 536 75 006 76 507
v tom ve SR: a) FVz z 
rozpočtu vlastního HMP 
(ZJ 921) 56 501 57 066 58 208 59 372 60 559
                       b) příspěvek 
na výkon státní správy (ZJ 
900) 478 483 492 502 512
„DOTACE“ 14 401 14 545 14 836 15 132 15 436
Příjmy celkem 88 842 89 729 91 332 93 158 95 022
Provozní výdaje (po 
konsolidaci) - třída 5 70 700 71 407 72 835 74 292 75 778
Kapitálové výdaje - třída 6 18 100 18 300 18 450 18 800 19 200
Výdaje celkem 88 800 89 707 91 285 93 092 94 978
Výsledek hospodaření ( - 
schodek, + přebytek) 42 22 47 66 44

Praha-Kunratice                                                    
10 023 obyvatel

RV 
2022

RV 
2023

RV 
2024

RV 
2025

RV 
2026

Daňové příjmy - třída 1 16 800 16 820 16 850 16 870 16 890
Nedaňové příjmy - třída 2 700 700 700 700 700
Vlastní příjmy  17 500 17 520 17 550 17 570 17 590
Přijaté  transfery (po 
konsolidaci) - třída 4 46 285 46 325 46 463 46 601 46 740
v tom ve SR: a) FVz z 
rozpočtu vlastního HMP 
(ZJ 921) 45 960 46 000 46 138 46 276 46 415
                       b) příspěvek 
na výkon státní správy (ZJ 
900) 325 325 325 325 325
„DOTACE“ 0 0 0 0 0
Příjmy celkem 63 785 63 845 64 013 64 171 64 330
Provozní výdaje (po 
konsolidaci) - třída 5 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500
Kapitálové výdaje - třída 6 23 285 23 345 23 513 23 671 23 830
Výdaje celkem 63 785 63 845 64 013 64 171 64 330
Výsledek hospodaření (- 
schodek, + přebytek) 0 0 0 0 0

Kontakt na koordinátora 
sociální pomoci

Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-Libuš je zde pro 
vás. Po dobu nouzového stavu se s ním můžete poradit po 
e-mailu nebo telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696
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MAP pro vás připravil další zají-
mavé akce z oblasti vzdělávání 
dětí i dospělých. Uvedené akti-
vity probíhají stále v online pro-
středí, není-li uvedeno jinak.

Pondělí a úterý 3.–4. května
DVOUDENNÍ LEADERSHIP na té-
ma: PRÁCE S MOTIVACÍ UČITELE

Jak nejlépe zmapovat motiva-
ci ve škole? Co přispívá k  vytvá-
ření dobrého klimatu ve školním 
prostředí? Jaké jsou klíčové prvky 
motivace? Na tyto a  další otázky 
odpoví Jitka Jilemnická a  Jiří Ko-
courek v oblíbeném formátu urče-
ném ředitelům základních a mateř-
ských škol.

Akce se uskuteční pouze v  pří-
padě, že ji bude možné uspořádat 
naživo. 

Středa 5. května
16:00–18:00 hodin online:
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
MATEMATICKÁ GRAMOTNOST 
na téma: ÚNIKOVÉ HRY

Zveme vás na další setkání pra-
covní skupiny Matematická gra-
motnost, tentokrát na téma Úniko-
vé hry. Setkání povede pan Libor 
Klubal, pedagog a odborný lektor. 
Nebaví vaše žáky klasické procvi-
čování? V matematice se však bez 
něj neobejdeme! Jednou z  mož-
ností, jak udělat procvičování zá-
bavnější, je sestavit z několika cvi-
čení únikovou hru. Jedná se o za-
jímavou aktivitu, kterou lze velmi 
dobře realizovat v  distanční i  kla-
sické prezenční výuce. Ukážeme 
si základní postup tvorby únikové 
hry – od úplného začátku až po je-
jí představení žákům. Akce je ur-
čena pro pedagogy 2. stupně ZŠ 
– zejména pro učitele matematiky 
a  ICT, přidat se ale mohou i  další 
zájemci.

Středa 12. května
17:00–19:00 hodin online:
EduCoffee na téma: AKTUÁLNÍ 
TRENDY RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
DĚTÍ NA INTERNETU – kyberšika-
na, sexting, vydírání, rizika sociál-
ních sítí

Většina útoků na internetu je pá-
chána prostřednictvím důmyslné-
ho způsobu manipulace s obětí. Cí-
lem EduCoffee bude tyto způsoby 
manipulace rozpoznat a  účinně se 
jim bránit. Národní koordinátor Sa-
fer Internet Centra České republi-
ky Mgr. Martin Kožíšek přiblíží mož-
né případy kyberšikany, nastíní pří-
běhy vydírání i  sextingu a nevyne-
chá ani důležité téma sociálních sí-
tí. EduCoffee je vhodné pro rodiče 
i děti od 13 let.

Čtvrtek 13. května
20:00–22:30 hodin online:
Třetí opakování velmi žádané-
ho EduCoffee na téma: JAK NA 
ROZVOJ GRAFOMOTORIKY 
U PŘEDŠKOLÁKA

Na EduCoffee odborná lektorka 
Mgr. Martina Simonidesová představí 
opět správné úchopy psacího náčiní 
u předškoláků a srozumitelně osvět-
lí, co vše by mělo dítě zvládnout, než 
nastoupí do školy k  povinné školní 
docházce. Společnou pozornost ro-
diče zaměří na rozvoj jemné motori-
ky u předškoláků i na to, jak správně 
mohou oni sami tuto důležitou oblast 
u svého dítěte rozvíjet a podporovat.

Úterý 18. května
od 16 hodin online:
ELIXÍR do škol!

Fyzika – to nejsou jenom vzoreč-
ky a definice, ale hlavně – pokusy! 
Jak nejlépe dětem přiblížit fyzikál-
ní zákony, to nám ukáže Mgr. Vě-
ra Koudelková, lektorka Elixíru do 
škol, tentokrát na téma Astronomie!

Středa 19. května
od 15 hodin online:
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI na téma: 
ASISTENT pedagoga v MŠ

Na dalším setkání této pracovní 
skupiny zaměříme pozornost na spo-
lupráci se školským pedagogickým 
zařízením při předávání informací me-
zi učitelem a  asistentem pedagoga. 
Představena budou i pravidla určená 
žákům ve třídě, ukázána výměna rolí, 
definován pracovní prostor. Téma se 
dotkne i vzájemné důvěry a toleran-
ce učitele a asistenta pedagoga.

Úterý 25. května
od 15 hodin online:
EduCoffee na téma: JAK JE MOŽ-
NÉ VYUŽÍT VE VÝUCE WIKIPEDII?

Jakým způsobem vznikají člán-
ky na Wikipedii? Tyto a řada dalších 
poznatků např. o editaci či zakládá-
ní článků i o  tom, jak správně uvá-
dět zdroje informací v  největší in-
ternetové encyklopedii, bude téma-
tem tohoto setkání. 

Středa 26. května
od 14 hodin online:
SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI na téma: 
PEDAGOGICKÉ INTERVENCE 
a NOVELA VYHLÁŠKY č. 27/2016 
S OHLEDEM NA POTŘEBY ŠKOL

Cílem setkání, které povede ve-
doucí této pracovní skupiny Mgr. He-
lena Pravdová, bude rozpracování té-
matu a diskuse nad situacemi, s nimiž 
se potýkají školy vzhledem ke změ-
nám Vyhlášky č. 27/2016 Sb. Podrob-

ně se na setkání pověnujeme proble-
matickým situacím a  případům, kte-
ré mohou nastat při aplikaci změn 
vyhlášky. Jde především o podporu 
školám v jejich nové roli, v nápomoci 
minimalizovat chyby při poskytování 
podpůrných opatření. Cílovou skupi-
nou jsou zejména pedagogové, asi-
stenti pedagoga a  ostatní pedago-
gičtí pracovníci základních škol, kteří 
vnímají potřebu sdílet své zkušenosti 
a jsou otevřeni společné diskusi pod 
vedením expertního diskusního tý-
mu ve složení: Mgr. Marika Kropíková 
a zástupkyně PPP Praha 12: PhDr. Mi-
lada Fiedlerová, Mgr. Lenka Novotná, 
Mgr. Jitka Zemanová. Jedná se o pře-
sunuté setkání vzhledem k dubnové-

mu onemocnění lektorky na tento ak-
tuální termín.

Zaujalo vás některé z  témat 
EduCoffee či setkání pracovních 
skupin online? Ještě nikdy jste se 
žádného setkání nezúčastnili?

Vězte, že stačí nahlédnout do Ka-
lendáře akcí na: www.mappraha12.
cz, kde se můžete bezplatně přihlá-
sit, a obdržíte pozvánku. Neváhejte 
– akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství,  
sociální a tělovýchovy

Foto: Pixabay

Kalendář akcí Místního akčního plánu ve 
vzdělávání (MAP)

ZÁPISY DO ŠKOL

V únorovém čísle časopisu U nás 
mne zaujal odstavec o  zápisu 
dětiček do přípravných tříd na je-
den školní rok. Když děti projdou 
přípravnou třídou, proč nemo-
hou automaticky pokračovat ve 
vzdělání v té samé škole, kde si 
již zvykly? Proč např. děcka, kte-
ré si už zvykla na naší malou ro-
dinnou školu v Písnici, nemohou 
zde pokračovat v 1. třídě, pokud 
budou mít rodiče zájem? Totéž 
v libušské škole Meterologická.

Eva Fortinová, bývalá za-
městnankyně a zastupitelka MČ 

Praha-Libuš

Již několik let naše školy přijí-
mají od 1. do 9. ročníku pouze dě-
ti, které mají trvalý pobyt na úze-

mí MČ Praha-Libuš. Souběžně 
s tím existují spádové oblasti, kte-
rými chceme zajistit, aby co nejví-
ce dětí mohlo chodit do své spá-
dové (blízko umístěné) školy. Do-
posud všechny děti z naší měst-
ské části mají své místo v našich 
školách. O  tom si některé měst-
ské části a  jejich obyvatelé mo-
hou nechat jen zdát. Přípravná 
třída, která je alternativou k před-
školnímu vzdělávání v  mateřské 
škole, umožňuje dětem seznámit 
se se školním prostředím a shod-
ně jako mateřské školy ani pří-
pravné třídy spádovosti nepodlé-
hají, lze si je tedy na rozdíl od po-
vinné školní docházky do spádo-
vých základních škol vybrat.

Jiří Koubek,  
starosta MČ Praha-Libuš

Otázky a odpovědi

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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(uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo 
domu a aktuální datum) do kanceláře starosty ÚMČ Praha-
Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.
cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň 
informace poslouží pro kontrolu kvality distribuce.

OČKOVÁNÍ PSŮ 
Úřad městské části Praha-Libuš 
upozorňuje majitele psů, že v pondělí 
dne 7. 6. 2021 proběhne očkování 
psů.
Libuš 15:00–16:30 před Úřadem MČ 
Praha-Libuš
Písnice 17:00–18:00 před prodejnou 
Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2021
Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za 
psy v 1. pololetí 2021 byl 31. března 
2021.
Možnost úhrady:
úhradou složenky na poště, 
bankovním převodem na účet ÚMČ 
Praha-Libuš,  
č. ú. 19-2000691349/0800, variabilní 
symbol ze složenky
přímou platbou v pokladně ÚMČ 
Praha-Libuš
Informace na tel.: 234 760 867, 
e-mail: ekonom@-libus.cz

Odbor ekonomický Úřadu 
MČ Praha-Libuš

Pro majitele psů

Vážení přátelé! Je krásný májo-
vý čas a já doufám, že hned 1. 
5. pánové neopomněli políbit 
dámy svého srdce pod rozkvet-
lým stromem, jak velí tradice 
našich předků.

1. 5. máme i státní svátek – Svá-
tek práce, 4. 5. jsou v  kalendáři 
Květoslav a  patron hasičů sv. Flo- 
rián. Proto máme i Den hasičů. 5. 5. 
si připomínáme Květnové povstání 
českého lidu proti německým oku-
pantům v  r. 1945 a  oslavují i  Klau-
die. Tento den v  r. 1821 zemřel bý-
valý francouzský císař a vojevůdce 
Napoleon Bonaparte, toho času dr-
žený v britské internaci na ostrově 
sv. Heleny. Byl otráven? Kdož ví...  
8. 5. máme opět státní svátek – Den 
vítězství nad německým fašismem 
v  r. 1945. To 9. 5. je Den matek!  
13. 5. si připomeňme velkou událost 
z r. 1911 – první dálkový let motoro-
vého letadla v Čechách, který usku-
tečnil ing. Jan Kašpar z  Pardubic 
do Chuchle u Prahy. Jistě ho viděla 
i řada našich rodáků a lidí z blízké-
ho okolí. Byl to veliký úspěch! 15. 5. 
byla v r. 1891 v Praze zahájena slav-
ná Zemská výstava. 15. 5. 1951 za-
čala fungovat na světě první protial-
koholní záchytná stanice – v Praze 
U Apolináře. 19. 5. v r. 2001 zemřel 
v Moskvě známý válečný hrdina, le-
tec Alexej Petrovič Maresjev. Za bo-

jů s Němci byl v březnu 1942 sestře-
len a přes zranění nohou se doká-
zal plazit sněhem ke svým dlouhých 
18 dní. Neuvěřitelná ukázka vůle! 
Mnozí z nás si jistě vzpomenou na 
film „Příběh opravdového člověka“ 
z  r. 1948. Jméno hrdiny bylo změ-
něno na Meresjev. 21. 5. to je 10 let 
od masových demonstrací našich 
občanů, zejména na Václavském 
náměstí v  Praze. Proti pravicový-
mi stranami navrhovaným změnám 
masově vystoupilo více než 40 000 
občanů. 23. 5. 1611 se Matyáš, bratr 
bývalého císaře Rudolfa II., stal čes-
kým králem. 24. 5. jsou v kalendáři 
Jany a v r. 1391 došlo v Praze k vý-
znamné události – založení pro čes-
ká kázaní určenému chrámu, tzv. 
Betlémské kaple. V r. 1786 byla od-
svěcena, částečně zbourána a pře-
stavěna, s využitím původní stavby, 
na běžný činžovní dům. V pováleč-
ném období došlo ke zpětné pře-
stavbě a restauraci do původní po-
doby. Proč se tato kaple jmenuje 
Betlémská? Byla zasvěcena památ-
ce Betlémských neviňátek – asi 30 
dětí, které dal zabít král Herodes. 
27. 5. 1471 Český sněm, konaný 
v  Kutné Hoře, odmítl uznat nároky 
uherského krále Matyáše Korvína 
a na radu bývalého panovníka Jiří-
ho z Poděbrad (Matyášova tchána), 
sice v Čechách populárního, ale se-
sazeného papežem, zvolil na čes-

ký trůn Vladislava II. Jagellonského. 
Matyáš se ale nevzdal a svými pří-
vrženci byl také prohlášen českým 
králem, a to hned 28. 5. 1471 v Jih-
lavě. Bylo z  toho několik let bojů, 
ukončených až r. 1479.

U  nás na Libuši si vzpomeňme, 
že r. 2001 došlo k přesídlení hasič-
ského sboru do čp. 81. V r. 1921 by-
la na Libuši zřízena pošta. V  Písni-
ci v  r. 1901, po dvou letech činnos-
ti, skončilo prozatímní vedení hasič-
ského sboru a bylo zvoleno tzv. „řád-
né“ vedení jednotky, mající tehdy 21 
členů ve složení: předseda výboru 
Alois Melichar, velitel František Meli-
char, podvelitel Josef Coňk, poklad-
ník František Princlík, zbrojmistr Jo-
sef Bezouška. 30. 5. si vzpomeňme 
na světici Johanku z Arku, řečenou 
Pannu Orleánskou, která je patron-
kou nejen Francie, ale i rozhlasu, te-
legrafu, a možná i telefonu. Narodi-
la se 6. 1. 1412 v champagnském Do-
mrémy. Asi od r. 1425 začala tato dív-
ka slýchat ve své hlavě hlasy, které 
přičítala jak archandělu Michaelovi, 
tak jindy sv. Markétě a sv. Kateřině. 
Ty jí sdělovaly, že se musí ujmout ji-
mi sděleného úkolu – pomoci kon-
krétními kroky své vlasti, Francii. Ta 
byla tehdy v  těžké krizi, prohrávala 
v tzv. stoleté válce, vlekoucí se již 80 
let, s Anglií. Hrozilo, že angličtí krá-
lové, kteří díky dědictví uplatňova-
li nárok i na francouzský trůn, Fran-

cii rozdělí a zmocní se jí. Následník 
francouzského trůnu – dauphin Ka-
rel (Charles) – ovládal již jen nevel-
ké území a  zdržoval se na hradě 
Chinonu. Proto, když v březnu 1429 
na Chinon dorazila Johanka, nikdo 
ji nebral vážně, ale ona si vyžáda-
la s  následníkem rozmluvu v  ústra-
ní, při které ho o svém poslání pře-
svědčila. V  čele malého vojska již 
koncem dubna r. 1429 vyrazila k dů-
ležitému, Angličany obsazenému 
městu Orléans, které se (úplný zá-
zrak!) Francouzům podařilo již 8. 5. 
dobýt. Stala se rázem národní hrdin-
kou. Ona však vedla své nyní stále 
silnější vojsko dále a protivníkům uš-
tědřovala porážku za porážkou. Br-
zy vkročili i do korunovačního měs-
ta francouzských králů Remeše, kde 
17. 7. završila svůj úkol, když sekun-
dovala korunovaci dauphina na krá-
le Karla VII., který nyní chtěl své zce-
la nečekané úspěchy stabilizovat 
a o další boje ztratil zájem. Na jaře 
r. 1430 se Johanka vydala na pomoc 
obleženému městu Compiègne, 
avšak zradou upadla do zajetí. By-
la uznána čarodějnicí a  odsouzena 
k upálení, které proběhlo 30. 5. 1431 
v Angličany obsazeném Rouenu.

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří naše srdečné: Všechno nej-
lepší! Krásný májový čas všem!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: květen 2021

mailto:ekonom@-libus.cz
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I když se to možná bude zdát 
neuvěřitelné, příští rok to-
mu bude už dvacet let, co byl 
spolek mateřského a rodin-
ného centra Kuřátko oficiálně 
zaregistrován.

Jeho činnost a  „život“ je po ce-
lou dobu nerozlučně spojen s úze-
mím Libuše a Písnice a za tu dobu 
nabídl podporu, zázemí a bezpečný 
prostor pro aktivní trávení volného 
času dětí a rodičů mnoha desítkám, 
ba stovkám rodin z blízkého i vzdá-
lenějšího okolí.

Pestrost a nabídku programů pro 
děti i  dospělé již od počátku vždy 
tvořily samy ženy, které v  přísluš-
ných letech se svými malými dět-
mi do centra docházely. Ženy, kte-
ré si přály v době rodičovské dovo-
lené se svým dítětem zažívat poho-
du a  radost nejen na procházkách 
a  hrou na pískovišti, ale setkávat 
se a být ve společnosti dalších ro-
dičů a jejich dětí, vytvářet smyslupl-
né aktivity nejen pro sebe, ale i pro 
ně, navazovat blízká přátelství, sdí-
let zkušenosti, vzdělávat se a napl-
no uplatnit svou kreativitu. Lektor-
ky centra Kuřátko v průběhu kalen-
dářního roku vždy zcela přirozeně 
předávaly a  přebíraly své znalosti 
a zkušenosti jedna od druhé. A pro-
to tak, jak se proměňovala skupina 
aktuálních dobrovolnic, proměňo-
vala se průběžně i nabídka a pest-
rost aktivit samotného centra.

Když zasáhne krize aneb kdo 
povede dopolední kroužky 
a programy od podzimu?

Jak už to ale v životě někdy bý-
vá, i  rodinné centrum vloni na jaře 
(a  stejně tak letos) „zasáhla“ covi-
dová krize. Z  důvodu povinného 
uzavření prostor centra v  březnu 
2020 pro všechny volnočasové ak-
tivity a  vzdělávání byla omezena 
možnost přirozené obměny a vzdě-
lávání lektorského týmu a dobrovol-
nic, žen, které se do chodu centra 
nejčastěji zapojily právě v průběhu 
vlastních návštěv programů a  akti-
vit Kuřátka. Ale protože čas se ne-
zastavil a  děti stále rostou, čeká 
většinu žen, stávajících dobrovol-
nic centra, na podzim návrat zpět 
do zaměstnání. I když jsme to tedy 
nečekali, přišla po dvou desítkách 
let personální krize i k nám, do Ku-
řátka. Aktuální počet lektorek, kte-
ré mohou převzít od podzimu 2021 
organizaci dopoledních programů 
pro rodiče s dětmi do tří let, se sní-
žil na minimum. A i proto dnes, milé 
ženy, čtete tuto „reklamu“, protože 
věřte nám – opravdu bychom velmi 

rádi zachovali dopolední programy 
pro rodiče s dětmi do tří let i od září. 
I proto jsme nyní připraveni nabíd-
nout vám předání znalostí a zkuše-
ností, které jsme za všechny před-
chozí roky posbírali, v  rekordně 
krátkém čase.

Já osobně pevně věřím a nepo-
chybuji, že se mezi vámi, které nyní 
čtete tyto řádky, nějaké nadšenky-
ně jistě najdou. A nebojte, vše vám 
vysvětlíme, ve všem vás zaškolíme. 
Důležitá je hlavně chuť otevřít se 
něčemu novému, odvaha jít a  vy-
zkoušet si to, co jste dosud třeba 
nikdy nedělaly. Pokud jste někde ve 
skrytu své duše přemýšlely o  tom, 
milé ženy, čím báječným a jedineč-
ným naplníte své dny a život s va-
ším dítětem po opětovném uvol-
nění opatření nejen na podzim, ale 
i v dalších letech, věřím, že vás ta-
to nabídka oslovila. A proto prosím, 
čtěte dále!

Jedinečná příležitost. Žiju 
a tvořím. Pro děti i pro sebe.

Upřímně, z  celého srdce 
a  z  vlastní zkušenosti potvrzuji, že 
vyzkoušet si dobrovolnickou čin-
nost v centru je pro vaše další život-
ní a  profesní směřování zkušenost 
k  nezaplacení. Zkušenost, za kte-
rou byste v běžných firmách a orga-
nizacích nebo i  z  vlastní kapsy za-
platily i víc jak desítky tisíc korun… 
Zvlášť vhodná může být pro vás ta-
to zkušenost, pokud například uva-
žujete o podnikání při mateřské ne-
bo plánujete změnu zaměstnání po 
skončení rodičovské dovolené. Ta-
ké pokud ráda například kreativ-
ně tvoříte doma s  dětmi, sportuje-
te, hrajete na hudební nástroj, ne-
bo máte blízko k ekologii, zdravému 
životnímu stylu nebo se ráda vzdě-
láváte a přála byste si uspořádat či 
realizovat semináře nebo kurzy pro 
dospělé nebo pokud ráda vymýšlí-
te hravé a zábavné aktivity pro děti 
či celé rodiny – to vše u nás může-
te zrealizovat. Právě v prostředí ne-
ziskového sektoru a našeho centra 
si můžete jako lektorka a dobrovol-
nice všechny tyto své sny vyzkou-
šet a  nabídnout druhým. V  rámci 
spolupráce s námi získáte veškeré 
potřebné zázemí, praktické know-
-how dvacetileté praxe, podpoříte 
osobní rozvoj sebe sama a  svých 
jedinečných schopností a  talentů. 
A pro vaše další pracovní uplatně-
ní tak můžete bezplatně získat po-
třebná doporučení, díky kterým si 
rozšíříte nabídku pracovních zkuše-
ností ve svém profesním životopise. 
A přitom všem si ještě užijete mno-
ho zábavy, inspirace a  příjemných 

chvil ve společnosti svých dětí, ale 
i dalších žen.

Věřte mi, že to, co zde píši, váže-
né a  milé, je mnou osobně i  mno-
ha dalšími ženami s  malými dětmi 
v  průběhu let mnohokrát prověře-
ná zkušenost. Nemáte co ztratit, mů-
žete jenom získat! Proto pokud vás 
nabídka zaujala a máte zájem získat 
zatím jen zcela nezávazně více infor-
mací o tom, co dobrovolnictví v Ro-
dinném centru Kuřátko obnáší, jaké 
byste měla možnosti zapojení a jaké 
další výhody a  benefity plynou pro 
členky a  aktivní dobrovolnice cen-
tra, napište nám (nejlépe hned po 
dočtení tohoto článku) zprávu na 
e-mail: rckuratko@gmail.com s  in-
formací „Mám zájem o  získání více 
informací o spolupráci s vaším cen-
trem“. Ráda se vám ozvu zpět a do-
mluvíme si další podrobnosti.

Webinář pro zájemce zdarma

V druhé polovině května uspořá-
dá RC Kuřátko, vedoucí a předsed-

kyně centra Kateřina Tomešová, on-
line webinář na téma: „Spolupráce 
s neziskovkou – příležitost pro můj 
život, osobní rozvoj i  podnikání“. 
Budeme si povídat o tom, jaké mož-
nosti vám spolupráce s centrem na-
bízí, jak se lze naučit marketingu, 
tvorbě a  prodeji vlastních produk-
tů a služeb, tvorbě programů a ak-
tivit pro děti i dospělé, jak získat ví-
ce zkušeností, které vám prohloubí 
kvalifikaci, jak funguje zázemí ne-
ziskového sektoru, zkrátka jak se 
aktivně zapojit do činnosti a  tvor-
by programů pro rodiny s dětmi, za-
žít spoustu nečekaných a  jedineč-
ných chvil a vnést do svého života 
na mateřské či rodičovské více leh-
kosti, hravosti a radosti. Pište na ad-
resu: rckuratko@gmail.com, jsme tu 
pro vás i pro vaše případné dotazy 
a otázky. Už dnes se moc těším na 
vaše e-maily a setkání!

Srdečně zdraví
Katka Tomešová,  

předsedkyně RC Kuřátko
Foto: archiv RC Kuřátko

Rodinné centrum Kuřátko  
hledá ke spolupráci nové dobrovolnice

mailto:rckuratko@gmail.com
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Na téma válečných zločinů čty-
řicátých let minulého století 
byla napsána řada faktografic-
kých knih, mnoho informací lze 
nalézt na internetu, v archívech, 
ve vzpomínkách přímých účast-
níků, aby se dal byť jen zdálky 
zahlédnout zlomek tragických 
osudů lidí, kteří museli svůj ži-
vot žít v pohnutých časech.

Stále však nebylo objasněno vše 
– a  to je prostor pro spisovatele, 
kteří do svých „pohádek pro dospě-
lé“ zakomponovali fiktivní utajovaný 
zločin z válečných let.

Toto atraktivní téma ve svých 
knížkách několikrát použil folkový 
písničkář, autor detektivek i dobro-
družných příběhů Jaroslav Velinský 
(známý jako Kapitán Kid) snad i pro-
to, že válku zažil na vlastní kůži ja-
ko desetiletý kluk z pražských Hole-
šovic. Nejznámější je Tmavá Stud-
nice, což je název vsi, kde v šede-
sátých letech probíhají oslavy výročí 
konce války a zároveň odhalení po-
mníku obětem, které Němci odvlek-
li do koncentračního tábora. Dosud 
žijící pamětníci vědí, že vše nebylo 
tak, jak tvrdí dobová propaganda, 
a  pravda by mohla ohrozit bývalé 
kolaboranty, proto dojde k několika 
vraždám. Vyšetřování není výsadou 
policie, případů se ujímá soustruž-
ník Ota Fink, který jako sympatický 
mladík prochází řadou dalších knih. 
Volně navazuje detektivka Našep-
tavač, v  níž se rozbíhá pátrání po 
starém Touškovi, beze stopy zmi-
zelém v  jednom pražském domě, 
později na témže místě umírá po 
pádu z okna i  jeho kamarád. To už 
nemůže být náhoda, ve hře je ně-
mecký deník, který by mohl doložit 
motiv a ukázat na vraha. Do třetice 
se s ozvěnou války setkáme v  jed-
nom z příběhů penzionovaného kri-
minalisty Augustina Velikého, Krva-
vá fontána využívá tajemství oko-
lo zámku Grabensteinů, kde se na 
konci války objevila prchající ně-
mecká kolona odvážející cenný ma-
teriál, došlo k přestřelce s partyzá-
ny, správci zámku byli zavražděni 
a jediná dcera zmizela. Nyní, o třicet 
let později, začala z dávno vyschlé 
fontány tryskat krev a na blatech byl 
viděn přízrak Černé dámy. Kdo chce 
vyvolat strach a  za cenu dalších 
vražd nechat minulost spát? Me-
zi knihy Jaroslava Velinského patří 
třeba i  Případ výjimečné klibny či 
Smrt komára. V knihovnách na ně 
narazíte ojediněle, byly vydány před 
více než 15 lety, ale rýsuje se mož-
nost vydání některých z nich.

Mýtus štěchovického pokladu 
rozvíjí Zdeněk Jarchovský v detek-

tivce Štěchovická stěna. Úředník 
pojišťovny, jehož vášní je pátrání po 
válečných artefaktech v terénu, za-
chrání pamětníka transportu, který 
rozstříleli Američané na konci války. 
Do Německa nikdy nedorazilo 40 
tun zlata. Kóta 718 je obehnána ost-
natým drátem, zájemců o  nalezení 
pokladu je evidentně víc. Nečekaný 
objev historického filmového svitku 
se tak mění v boj o život.

Pavoučí případ Jana Frány se od-
víjí na pozadí historie jedné tramp- 
ské osady, jejíž polohu táborníci úz-
kostlivě tajili. Úniková hra probíha-
jící na stejném místě o  desítky let 
později, nyní na území bývalého vo-
jenského prostoru, vyústí ve vraž-
du, která nebyla jediná. Podzemí 
totiž ukrývá další lidské ostatky.

Pátrání po vině odsouzeného 
četníka, který za okupace zastřelil 
v  jihočeských lesích partyzána, ini-
ciuje jeho příbuzný v příběhu Zločin 
štábního strážmistra od Otomara 
Dvořáka. Novinář Petr Hofman má 
dokázat, že šlo o  záludnou past. 
Sám pátrá po stopách svého dědy, 
jehož osudy jsou svázány s životem 
četnické skupiny.

Dozvuky válečných zločinů se 
objevují v  detektivce Václava Erbe-
na Na dosah ruky, děj se odehrává 
v  domě, který ani po válce nájem-
níky nezměnil. Utajovaná minulost 
stojí za zmizením dvou starších žen 
a  kapitán Exner musí zjistit, co se 
s nimi stalo. Také Poklad byzantské-
ho kupce měl vzít zasvé při náletu za 
druhé světové války, že tomu tak ne-
ní, dokazuje další Erbenova kniha.

Dáma české detektivky Hana 
Prošková se zločinu z konce války 
dotkla v knize Měsíc s dýmkou, kde 
se obraz stal klíčovým důkazem 
dávné vraždy, nebo v povídce Pří-
zrak zfilmované r. 1987 režisérem D. 
Kleinem – parta studentů na brigá-
dě ve starém hradě rok po válce re-
organizuje archív a přitom si na po-
strašení správce vymyslí fiktivní po-
stavu. Nevědomky se tak dotknou 
minulosti jedné z dívek, kterou za-
čne kdosi skutečně ohrožovat.

Téma odsunu si zvolil pro svůj ro-
mán Promlčení Jiří Březina. Jeho 
detektiv Tomáš Volf vyšetřuje kom-
plikovaný případ vražd ve vybydle-
né české krajině blízko rakouských 
hranic. Zdejší kraj velmi utrpěl od-
sunem a pozdější přeměnou v po-
hraniční pásmo a  desetiletí vyko-
řenění se podepsalo i na mentalitě 
zdejších obyvatel. Vedle samotné-
ho vyřešení hrozivého případu dá-
vá autor zaznít i rozporuplné otázce 
historické viny a trestu, které se dají 
interpretovat různými způsoby.

Kromě knih českých autorů by-

chom mohli přidat i  pár zahranič-
ních, především Steva Robinso-
na s  jeho detektivní řadou případů 
genealoga Jeffersona Tayta, např. 
Hluboký hrob nebo Spříznění. Ne-
všední detektivní román s  ozvě-
nami norské historie z období dru-

hé světové války Poslední poutník 
napsal Gard Sveen. Klasikou v po-
době špionážního románu Agathy 
Christie je N či M?.

Radost ze čtení a objevování no-
vých knih přeje

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ KVĚTEN

Detektivky s ozvěnou války



SALON

U nás | 5/2021 | 19

Stalo se již tradicí, že ke každé-
mu vítání občánků patří i zasa-
zení stromu společnými silami 
a s označením tabulkou se jmé-
nem stromu i nově přivítaných 
občánků.

Koronavirová situace je stále ne-
příznivá pro společné akce a setká-
vání, a tak Úřad městské části Pra-
ha-Libuš nechal aspoň stromy zasa-
dit a  označit je cedulkami. Stromy 

na počest nových občánků Libuše 
a Písnice nyní už rostou v dolní čás-
ti parku U Zahrádkářské kolonie. 

Potěšil nás zájem a ohlasy z pro-
cházky, které přicházejí na náš 
úřad, některé i s fotkami.

Přejeme pevné zdraví všem.

Renata Sobíšková,  
odbor školství a správní  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Blanka Urbancová

Stromy pro malé občánky

inzerce

Nová kavárna otevřena! 
Café Jasoň 
Putimská 716/4, Praha 4, stará Písnice 

Skvělá káva z české pražírny,  
pivo Únětické, 
domácí limonády,  
slaná i sladká malá jídla. 
Vše z kvalitních surovin,  
u nás připraveno. 

Těšíme se na Vás. 

www.cafejason.cz

Představte si, že jdete ztichlým 
parkem a najednou se vám zdá, 
že zaslechnete něco v odlehlém 
koutě parku.

Co to může být? Jste zvědaví, jde-
te blíž, máte pocit, že se tam něco 
mihlo, ale už je to pryč. Že by to by-
li Lampálové? Že nevíte, kdo to je? 
Snadná pomoc. Přečtěte si knihu La-
pálie v Lampálii a hned budete vě-
dět, na čem jste. Tato dobrodružná 
kniha pro začínající čtenáře vyšla 
v projektu Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka. Zavede vás do zapo-
menutého koutu v parku, kde roste 
dub a stojí zapomenutá lampa, v je-
jímž svitu žijí malí Lampálové. Jedno-
ho dne však v lampě zabliká žárov-
ka, jen na chvilku, ale přesto si všich-
ni uvědomí blížící se nebezpečí. Je-
jich lampa může každým dnem zhas-
nout! Statečná Lampálice Zoja se tak 
vydává na hřbetu ježka Bodlinky pro 

novou žárovku. Jestli se jí podaří žá-
rovku přinést, a tím zachránit Lampá-
lii, to už si musíte přečíst sami.

Martin Šinkovský píše komiksy, 
které vytváří s  výtvarníkem Ti-
cho762 (např. Oxygenius a  Ka-
mioňák Karel). Je spoluautorem ve-
černíčku Krysáci a od roku 2016 se 
úspěšně věnuje i psaní knížek pro 
děti. Mezi oblíbené patří dvě knihy 
příběhů Vincenta a Bóďi, Chodil obr 
po zemi, pro starší děti pak Trikolo-
ra, Průsvitní, Kytice a další. Posled-
ní jeho vydanou knihou v r. 2020 je 
Lapálie v ohrožení. No a my už se 
těšíme na další dobrodružné příbě-
hy v Lampálii.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Lapálie v Lampálii

http://www.cafejason.cz
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Debata
JAK NÁM ZVLČILI ÚŘEDNÍCI NA MČ 
LIBUŠ

 Dlouhodobá neomezená vláda sta-
rosty Koubka se citelně promítá do aro-
gance jeho úřednického aparátu. Pří-
kladem je čerstvá zkušenost libušské-
ho rodáka a  velmi aktivně a  pozitivně 
zapojujícího se občana Jaroslava Me-
lichara, který byl v  lednu velmi sprost-
ným způsobem konfrontován vedou-
cím odboru životního prostředí a  do-
pravy panem Petrem Borským. V  do-
pisu, který pan Melichar poslal všem 
zastupitelům a byl také předmětem in-
terpelací občanů a  bodu jednání úno-
rového jednání Zastupitelstva, mu pan 
Borský napsal, cituji: „Jste lhář a je mi 
z vás špatně.“ Mimochodem není první, 
koho si tento úředník nevybíravě podal, 
své může několikrát doložit další z na-
šich sousedů, pan Martin Stehlík, které-
ho na oficiální facebookové stránce MČ 
Libuš častoval dost hulvátským způso-
bem. Jak výstižně poznamenal sám pan 
Jaroslav Melichar v  dopisu zastupite-
lům: „V rámci komunikace místního úřa-
du s veřejností za místní úřad je to pro-
jev poškozující a  velmi nevhodný.“ Za 
normálních okolností by tento úředník 
měl být starostou, který je nadřízený ta-
jemníka úřadu odpovědného za nábor 
úředníků, na minutu vyhozen. V našich 
podmínkách to ale nehrozí. První reak-
ce starosty byla taková, že si to páno-
vé mají mezi sebou nějak vyřešit. Po tla-
ku opozice sice donutil svého úředníka 
k omluvě, ale na únorovém jednání za-
stupitelstva pan Koubek opět laxně po-
znamenal, že nemá šanci řešit komuni-
kaci všech svých lidí, takže se to může 
klidně opakovat.

Petr Novotný,  
zastupitel Písnice & Libuš jinak

Redakční poznámka: Pan Borský se 
panu Melicharovi omluvil, pan Melichar 
omluvu přijal a informoval o tom zastu-
pitele a  členy komise pro životní pro-
středí. Oba redakci před vydáním toho-
to čísla potvrdili, že komunikace od té 
doby funguje dobře. Pan zastupitel No-
votný byl o  stavu věci informován, na 
zveřejnění svého příspěvku trval.

SPOLEČNÝ PROJEKT MĚSTSKÉ ČÁSTI 
S O. P. S. NADĚJE A DROP IN 

Společný projekt MČ Praha-Libuš 
a  dvou obecně prospěšných společ-
ností je zaměřen na terénní práci s jed-
notlivcem či skupinou lidí bez přístřeší 
přímo na ulici nebo v  jejich aktuálním 
prostředí – tzv. streetwork. V  loňském 
roce do této práce zcela nečekaně za-
sáhla koronavirová krize.

I  přes neblahý vývoj událostí zůsta-
lo prioritou stálé, trvalé mapování na-
šeho území z hlediska pohybu lidí bez 
přístřeší a jejich navázání na pomoc po-
skytovanou v  nízkoprahových denních 
centrech Naděje, kde tito lidé nalézají 

služby sociálního poradenství, materiál-
ní podpory formou potravinové pomo-
ci, hygienických potřeb či ošacení nebo 
pomoci základním zdravotním ošetře-
ním přímo v terénu.

Z celkového počtu 395 kontaktů pě-
ší terénní práce na území městské části 
Praha-Libuš za uplynulý rok představo-
valy 60 kontaktů, tj. 15 %, ženy, 40 kon-
taktů, tj. 10 %, cizinci, a 2 kontakty mladí 
lidé do 26 let.

Mobilní terénní služba vyjížděla 
k  akutním případům či převozům do 
zdravotnických zařízení k  celkem 924 
kontaktům, z  nichž 173, tj. necelých 19 
%, byly ženy a 73, tj. necelých 8 %, ci-
zinci. Mladí lidé do 26 let ani v jediném 
případě.

Terénní program Drop In, o. p. s., pra-
cuje s uživateli nelegálních návykových 
látek. Vychází z  principů ochrany ve-
řejného zdraví, snižování zdravotních 
a  sociálních rizik spojených s  užívá-
ním návykových látek či provozováním 
prostituce a z principu nízkoprahovosti, 
tj. služeb dostupných i  těm, kterým by 
byly jinak velmi těžko dostupné.

Cílem je snižování rizik spojených 
s  užíváním nelegálních návykových lá-
tek, ať se již jedná o rizika zdravotní, so-
ciální, či jiná. Klienti jsou motivováni ke 
změně svého chování – prioritní sna-
hou pracovníků terénního programu je 
snižovat rizika užívání drog až do doby 
změny jejich životního způsobu.

I  v  první vlně epidemie koronaviru 
byl v loňském roce udržován pravidelný 
kontakt s  klienty, kteří se v území zdr-
žovali – s  cílem vybavit je ochrannými 
a  dezinfekčními pomůckami a  přede-
vším omezit jejich pohyb, a snížit tak ri-
ziko nákazy. V další vlně se práce zamě-
řila i  na edukaci a  pravidelné informo-
vání o změnách v nařízeních vlády tak, 
aby nebyla porušována protiepidemic-
ká opatření.

Vyjádříme-li tuto práci kvantitativ-
ně – za loňský rok bylo realizováno 12 
kontaktů bez ohledu na genderové roz-
lišení. Většina aktů spojených s nelegál-
ními návykovými látkami se odehráva-
la na místech nepřístupných veřejnosti. 
Drop In hovoří o  tzv. uzavřené drogo-
vé scéně, jež nepředstavuje pro území 
městské části taková společenská rizi-
ka jako otevřená scéna, odehrávající se 
z pohledu metropole především na úze-
mí Prahy 1.

Městská část Praha-Libuš za napros-
to zásadní považuje kontinuální pokra-

čování úspěšné mnohaleté spolupráce 
s oběma organizacemi v oblasti street-
worku. Tuto úspěšnou spolupráci zajiš-
ťuje městská část po celou dobu finanč-
ními prostředky z  grantů hl. m. Prahy. 
Napřímo ze svého rozpočtu podporuje 
své základní i mateřské školy, a to v ob-
lasti primární prevence rizikových a pa-
tologických jevů v chování dětí a mláde-
že. Jedná se o časově i odborně velmi 
náročnou práci každého z  preventistů 
v našich školách a školkách. Ti mají pl-
nou podporu svých ředitelů a díky své 
erudici jsou vysoce hodnoceni odborní-
ky z celého území školského správního 
obvodu Prahy 12.
Ing. Lenka Koudelková, místostarostka,  

koudelkova@praha-libus.cz

SROVNÁVÁNÍ ROZPOČTŮ – JINÝ 
A DŮLEŽITÝ POHLED

Minulé číslo se několika články obšír-
ně věnovalo novému rozpočtu městské 
části. Jak už tomu tak bývá, koalice ná-
vrh rozpočtu podpořila, opozice nikoli. 
V článcích zaznělo několik silně zavádě-
jících tvrzení, která se snaží rozpočet na-
ší městské části vylíčit ve špatném svět-
le. Místostarosta Pavel Macháček popsal 
náš rozpočet ve věcně pojatém a srozu-
mitelném článku. Každému, kdo se chce 
seznámit s podstatou toku financí v naší 
městské části a Praze vůbec, ho dopo-
ručuji k prostudování dříve, než se začte 
do kritiky jednotlivostí vytržených z kon-
textu v článcích některých zastupitelů.

Co je nezbytné stále zdůrazňovat: 1. 
hospodaříme bez dluhů (to zdaleka ne-
může říci každá městská část v Praze), 
2. náš rozpočet je z větší části provozní, 
3. jsme závislí na hlavním městě Praze 
a na šikovnosti vedení městské části zís-
kat v průběhu roku dodatečné dotace.

Začátkem roku na hlavním městě do-
chází k prvnímu rozdělování účelových 
dotací (tedy dotací vázaných na kon-
krétní účel, o které jednotlivé městské 
části požádají). Stejně jako v  minulých 
letech jsme byli i letos velmi úspěšní – 
v  přepočtu na obyvatele patříme mezi 
pět vůbec nejúspěšnějších městských 
částí v Praze. Snažím se tak logicky vy-
užít svůj vliv, který jako starosta a sou-
časně zastupitel hlavního města mám, 
a  připravit takové důležité investiční 

akce, na které máme šanci dotace zís-
kat. Srovnání výše dotace a  přepočtu 
na obyvatele nám blízkých městských 
částí uvádím v tabulce. V letošním roce 
jsme získali dotaci na třetí etapu rekon-
strukce elektroinstalace v ZŠ Meteoro-
logická (4 mil. Kč) a na rekonstrukci so-
ciálních zařízení v téže škole (8 mil. Kč.) 
Vzhledem ke schválenému rozpočtu 75 
mil. Kč jsou to významné finance pro 
naši městskou část. Můžeme tak pokra-
čovat v  započatých investičních akcí, 
které jsme zahájili v předchozích letech. 
Ku prospěchu našich žáků, ku prospě-
chu všech obyvatel naší městské části.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

JE TOHLE DEBATA?

Napřed rekapitulace:
22. 1. – Rada městské části odsou-

hlasila návrh rozpočtu 2021 a středně-
dobého výhledu rozpočtu 2022–25, 
předkladatelem byl kolega Korbel.

28. 1. – posílám redakci článek „Jaký 
budeme mít letos rozpočet?“. Na dotaz, 
do jaké rubriky má být zařazen odpoví-
dám: „Je mi to jedno. Nechávám na zvá-
žení redakce.“

4. 2. – V rámci rady docházíme k zá-
věru, že předkladatelem tohoto materiá- 
lu do Zastupitelstva budu já.

5. 2. – Kontroluji připravený mate- 
riál, rozhoduji o drobných úpravách spíše 
grafického charakteru. Chci dosáhnout 
zpřehlednění a větší srozumitelnosti.

8. 2. – Společně s  vedoucí Ekono-
mického odboru paní Čančíkovou kom-
pletujeme finální verzi tak, jak je ná-
sledně zaslána všem zastupitelům. Ve 
večerních hodinách seznamuji s mate-
riálem Finanční výbor. V něm má opozi-
ce převahu 5 : 2. Schází se 6 členů. Fi-
nanční výbor doporučuje Zastupitelstvu 
předložený materiál schválit v  poměru 
5 : 1. Proti pouze pan Horák.

16. a  17. 2. – Zasedá zastupitelstvo 
městské části. Pro rozpočet hlasuje 
pouze 9 zastupitelů. Z  opozice rozpo-
čet nikdo nepodpořil. Pro střednědobý 
výhled rozpočtu hlasuje 11 zastupite-
lů. Připojili se zastupitelé Matěj Kadlec, 
předseda Finančního výboru, a  Miro-
slav Štancl. Oběma děkuji. Oba materiá- 
ly jsou schváleny.

Výše dotace Počet obyvatel MČ Přepočet na jednoho obyvatele

MČ Praha-Libuš 12 000 000 Kč 10 500 1 143 Kč

MČ Praha-Kunratice 5 000 000 Kč 10 000 500 Kč

MČ Praha-Zbraslav 3 000 000 Kč 10 000 300 Kč

MČ Praha 4 19 000 000 Kč 132 000 144 Kč

MČ Praha 11 13 000 000 Kč 77 000 169 Kč

MČ Praha 12 17 000 000 Kč 57 000 298 Kč

mailto:koudelkova@praha-libus.cz
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5. 3. – Vychází číslo 3/2021 časopi-
su U nás s mým článkem „Jaký budeme 
mít letos rozpočet?“. Je zařazen do rub-
riky Debata.

5. 4. – Vychází číslo 4/2021. Je 
v něm v rubrice Radnice otištěn schvá-
lený rozpočet 2021 s  mým komentá-
řem „Rozpočet 2021 očima předklada-
tele“. V  Rubrice Debata jsou otištěny 
příspěvky tří zastupitelů na téma roz-
počet. Matěj Kadlec reaguje na můj 
článek z  předchozího čísla a  na pro-
jednávání rozpočtu Zastupitelstvem. 
Doktorka Tůmová a  Novotný sdělují 
svůj názor na rozpočet.

Nyní bych měl na všechno reago-
vat. V případě reakce na článek pana 
Kadlece budu muset dovysvětlit, co 
jsem přesně chtěl říci článkem napsa-
ným na konci ledna. Obecně bývá za 
debatu považováno osobní jednání fa-
ce to face, kde mohou účastnící bez-
prostředně reagovat na výroky pro-
tistrany. Nicméně chápu, že měsíčník 
toto z  logiky věci neumožňuje. Spíše 
než o debatu se jedná o dokonale mi-
moběžné monology. Možná by nebylo 
od věci rubriku přejmenovat. Napadají 
mě názvy Listárna, Názory, Co si mys-
lím já, Hyde Park. 

Pavel Macháček, 10. 4. 2021

JAKÝ BUDEME MÍT LETOS 
ROZPOČET, DÍL 3.

Otevřený dopis č. 1
Adresát:
Vážený pán Mgr. Matěj Kadlec, předse-
da finančního výboru MČ Praha-Libuš

Vážený pane předsedo,
považuji za svoji povinnost vyjád-

řit se k vašim výhradám k mému člán-
ku „Jaký budeme mít letos rozpočet?“ 
zveřejněném v čísle 2/2021.

Pokud jde o  vlastní rozpočet, tak 
vás ujišťuji, že byl, je a bude zpraco-
ván zodpovědně. To se samozřejmě 
týká také části výdaje běžné nebo-
li provozní. Zpracovatelé rozpočtu se 
snaží nalézt nejvyváženější možnou 
variantu. Rozhodně NIKDO nerezignu-
je. Ani já žádnému defétismu nepro-
padám. Nevím, z  čeho tak usuzujete. 
Pouze beru na vědomí dané možnos-
ti, a  to je asi chyba. Hlavním důvo-
dem k napsání uvedeného článku by-
lo upozornit na skutečnost, že z  roz-
počtu primárně určeného na zajiště-
ní provozu městské části a  jí zřízené 
příspěvkové organizace nelze zajistit 
žádné velké investice, natož pak roz-
voj. Z logiky věci v něm na něj nejsou 
a nemůžou být peníze. To bylo základ-
ním smyslem napsání tohoto příspěv-
ku. Proto jsem také volil expresivněj-
ší výrazy. Jak je vidět, nebylo to moc 
platné.

Leč dosáhl jsem něčeho napros-
to nečekaného. Čeho? V  průběhu 
posledních dvaceti let jsem poměr-
ně často slyšel výtku na téma: „Jak je 
možné, že v té či oné obci nebo měs-
tečku mají nebo provozují to či ono, 
a  jak je možné, že u  nás to nejde?“ 

Zřídka kdy jsem se svým vysvětlením 
uspěl. Možná to je tím, že vyvracet 
utkvělé představy je velmi náročné. 
A  teď, nezávisle na sobě, ve stejném 
čase čtu správné vysvětlení hned od 
dvou lidí. Od paní Fortinové (U nás, č. 
4/2021, str. 12) a od Vás, pane předse-
do. Oba správně vysvětlujete, že po-
rovnáváním městské části se srovna-
telně velkým městem porovnáváme 
neporovnatelné. Jenom jste oba ně-
jak přehlédli, že na tento rozdíl svým 
článkem naprosto cíleně upozorňuji, 
mimo jiné.

Přesto ještě jedno porovnání uve-
du. Jednoduchým způsobem se po-
kusím porovnat základní, opakuji ZÁ-
KLADNÍ, investiční možnosti města 
a městské části – viz tabulka.

Město Čáslav a  naše městská část 
mají zhruba stejně obyvatel. Jak všich-
ni víme, tak samostatné město zajiš-
ťuje podstatně víc služeb, a proto má 
podstatně vyšší rozpočtové příjmy než 
my, cca 3,8x. Z  logiky věci má také 
podstatně vyšší běžné neboli provoz-
ní výdaje než my, cca 3,2x. A teď při-
chází ten podstatný rozdíl. Po zajištění 
chodu města čáslavským zbývá téměř 
padesát milionů korun. Volných pade-
sát milionů, které mohou použít na in-
vestice a rozvoj dle vlastních představ. 
Nám zbývá jedenáctkrát méně. Řekně-
me čtyři a půl milionu. Z toho čtyři mili-
onu máme ze zvýšené daně z nemovi-
tosti, a ty rezervujeme na rozvoj škol-
ských kapacit. Takže nám zbývá cca 
půl milionu na investice a  rozvoj dle 
vlastních představ. Komentář považuji 
za zbytečný. Jenom znovu upozorňu-
ji, že skutečnost je diametrálně odliš-
ná. Již při schvalování rozpočtu nějaké 
„drobné“ na investice dáme dohroma-
dy a díky průběžnému navyšování roz-

počtu prostřednictvím rozpočtových 
opatření investiční výdaje během ro-
ku průběžně rostou. Více viz U nás č. 
3/2021, str. 18, a č. 4/2018, str. 9 a 10.

Na závěr si dovolím ocitovat va-
še slova: „Přesto, že máme k  dispo-
zici hrozně málo peněz, děláme vše 
pro to, aby byl co nejlepší (rozpočet).“ 
S  tímto výrokem naprosto souhlasím. 
Skutečně se o to snažíme.

S pozdravem,
Pavel Macháček,  

místostarosta, 10. 4. 2021

ŽÁDOST O POMOC

Otevřený dopis č. 2
Adresát:
Vážený pán Mgr. Matěj Kadlec, předse-
da finančního výboru MČ Praha-Libuš

Vážený pane předsedo,
dovoluji si reagovat na Vaše slova, 

týkající se schvalování letošního roz-
počtu, publikovaná ve vašem článku 
„Jaký budeme mít letos rozpočet …“ 
v časopise U nás, č. 4/2021, str. 18.

Píšete: „Ani v  letošním roce neby-
ly připomínky zastupitelů mimo koalici 
akceptovány.“ K  tomu uvádím. Návrh 
rozpočtu byl, jak zákon káže, 14 dní 
vyvěšen na úřední desce. Tento úřed-
ní akt má ten smysl, aby kdokoli, tedy 
i zastupitelé mimo koalici, mohli návrh 
rozpočtu připomínkovat. Kupodivu tak 
nikdo neučinil. Dále jsem týden před 
zasedáním zastupitelstva požádal 
(mailem) všechny zastupitele, zdůraz-
ňuji všechny, i ty mimo koalici, k zaslá-
ní připomínek. Kupodivu nikdo ani na 
tuto výzvu nereagoval.

A jaké vlastně zazněly připomínky? 
Již na finančním výboru z úst pana Ho-
ráka kritika neexistence participativní-

ho rozpočtu. Tomuto tématu jsem se 
podrobně věnoval v minulém čísle (str. 
10). Mohu jen zopakovat a  poprosit: 
„Vážení, pokud to někdo ze zastupite-
lů považuje za tak významné, předlož-
te nejpozději na červnovém zastupitel-
stvu příslušný návrh. Děkuji.“ Dále pak: 
„Příliš velké provozní výdaje, resp. vý-
daje na vnitřní správu“ ve srovnání se 
sousedními Kunraticemi v různých mo-
difikacích, např. „přebujelý aparát rad-
nice“ atd. Na takto obecně formulova-
ný požadavek neumím reagovat. Je-
nom připomínám, že již v minulém ro-
ce jsem Vás na jednom ze zasedání 
zastupitelstva požádal, abyste ve spo-
lupráci s finančním výborem konkreti-
zoval tyto obecné formulace. Dosud 
jsem od Vás žádný konkrétní pozna-
tek nezaznamenal. Obecně formulo-
vané výtky mají podobnou vypovídací 
schopnost jako známý filmový slogan: 
„Musíte se víc snažit, pane správce!“

Konkrétní výtka zazněla z  úst dok-
torky Jungwiertové (parafrázuji): „Kde 
jsou peníze ze zvýšené daně z nemo-
vitosti?“ Nečekaje tento dotaz neuměl 
jsem odpovědět. Dodatečně podávám 
vysvětlení. V rozpočtu byly určeny na 
opravu elektroinstalace v  ZŠ Meteo- 
rologická (4 mil.). Následně nám byla 
tato částka uvolněna ZHMP, takže 4 
mil. z rozpočtu vyvedeme do „rezervy 
na školství“ oficiálně FRR rozpočtovým 
opatřením č. 8.

Dále zazněl tradiční již dotaz dok-
torky Tůmové (opět parafrázuji): „Ja-
ké jsou závazné ukazatele rozpočtu?“ 
Byly v  návrhu jasně definovány (viz 
minulé číslo, str. 9). Jsou podle jejího 
názoru příliš vysoké. To je možné. To 
je věc názoru. Já to za tak významné 
nepovažuji.

Takže můj dotaz na Vás zní: „Vy bys-
te uměl takto ,konkrétní‘ připomínky za-
pracovat do rozpočtu?“ Já to nedokážu. 
Proto si Vás dovoluji poprosit o pomoc. 
Vezměte si tužku a jednoduše rozpočet 
upravte podle Vaší představy. Tak aby 
byl pro Vás přijatelný. Následně může-
me hledat kompromis. Nejlépe na fi-
nančním výboru. Děkuji

S pozdravem,
Pavel Macháček,  

místostarosta, 10. 4. 2021

  Čáslav Praha-Libuš poměr

počet obyvatel 10 322 10 623  

rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 226 414,00 59 078,00 3,8 : 1

výdaje provozní (v tis. Kč) 176 427,00 54 598,00 3,2 : 1

zbývá 49 987,00 4 480,00 11,2 : 1

za vyšší daň z nemovitosti   4 000,00  

zbývá   480,00  

inzerce

Kvalitní dámské 
a pánské střihy, 

v pohodlí Vašeho 
domova. 
Ceny služeb  

od 120 do 250 Kč.

Bližší info na tel.  
704 007 954

Těší se na Vás Radka

inzerce

Klasická mokrá 
pedikúra u Vás doma.
Odstraňování kuřích ok, léč-

ba zarostlých nehtů, kultivace 
nehtů a poradenství léčby 

plísně.

Celkové ošetření 300 Kč. 
Každá 4. návštěva 10 % sleva. 
Možnost klasické manikúry.

Podrobnější info na tel.  
704 007 954.

Těší se na Vás Radka

inzerce

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056
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Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko

Víte, že můžete dostávat informační mail (1x měsíčně) s programem?  
Stačí vyplnit GDPR formulář přímo v Kuřátku nebo na: www.rckuratko.cz.

Rodinné centrum  
Kuřátko

Květen

Jelikož situace stále není jasná 
a nevíme, jestli budeme moct naše 
programy v RC Kuřátko spustit, pro-

sím, sledujte naše webové stránky 
www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vás.
Tým RC Kuřátko

Foto: archiv RC Kuřátko
CHCEME ZASE
VIDĚT U STOLŮ
PLNO?
Očkování většiny populace proti covid-19 
je způsob, jak začít žít jako dřív.

Obraťte se na nás pro ověřené
informace o očkování.

Bezplatná linka 800 160 166
ockovani.praha.eu

Prosíme, dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

 Realitní a finanční služby

Max Reality & Finance s.r.o.
Certifikáty ARK ČR, MMR ČR, ČNB

•	 Zprostředkování	prodeje	a	pronájmu	nemovitosti
•	 Výkup	nemovitostí
•	 Odhad	nemovitosti	zdarma;	Odhad	pro	dědické	řízení
•	 Profesionální	prodejní	marketing;	Home	staging	
•	 Poradenská	realitní	činnost;	Právní	servis	
•	 Zprostředkování	hypoték,	refinancování	
•	 Spolupracujeme	se	všemi	bankami	v	ČR	
•	 Úvěry	a	překlenovací	úvěry	ze	stavebního	spoření
•	 Konsolidace	úvěrů	
•	 Naše	franšízy:

www.maxrealfin.cz
info@maxrealfin.cz

  +420 725 050 050
Smotlachova 468/19, Praha 4
Šafaříkova 201/17, Praha 2

inzerce

www.klimarapid.cz

Klimatizace

Tepelná čerpadla

covid inzerce zdarma

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  
jako podporu v době omezení z důvodů epidemie covid-19  
(podnikání v době od května 2020 do konce prvního pololetí 2021).

Podklady, nejlépe označené „covid inzerce“  
posílejte na redakční e-mail:  
hana.kolarova@post.cz.

mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://WWW.RCKURATKO.CZ
http://www.rckuratko.cz
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inzerce

Pořiďte si vůz KODIAQ RS Challenge (2,0 Bi-TDI 

176 kW 7-stup. automat. 4x4) za skvělou cenu 

a užívejte si komfortní, sportovní a bezpečnou jízdu.

 

Slevu získáte při předložení tohoto voucheru.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AB AUTO BREJLA s.r.o.
Automobilová 585, Vestec u Prahy
Tel.: 244 912 000, e-mail: info@auto-brejla.cz
www.auto-brejla.cz

ŠKODA 
  KODIAQ RS   
CHALLENGE
Pořiďte si nový vůz
s 10% slevou.

Poslední vozy skladem!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA KODIAQ RS Challenge 
2,0 Bi - TDI 176 kW 7 DSG 4x4 – 7 míst: 8,3 l/100 km, 210 g/km

nyní za Kč1 335 600
1 484 000 Kč

inzerceinzerce

Zápisy do Mateřské  
Montessori školy spuštěny!

Komunitní centrum  
Jasoň ve staré Písnici
Putimská 716/4, Praha 4 
www.vysehradek.cz
 
reditelka@vysehradek.cz 
 +420 771 172 045

Příměstské tábory  
ve staré Písnici spuštěny!

Komunitní centrum Jasoň  
pořádá letní příměstské tábory.
Putimská 716/4, Praha 4

www.jasoncentrum.cz

info@jasoncentrum.cz
+420 737 219 894

http://www.vysehradek.cz
mailto:reditelka@vysehradek.cz
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

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

nejvyšší možnou cenu

Profesionální
homestaging

inzerce

inzerce

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –
– Zednické práce, dlažby, obklady –

– Instalatérské, topenářské a elektro práce –
– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz

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

inzerce

inzerce
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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
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