
1 Zlatou medaili z mistrovství ČR dorostu v judu přivezla do Písnice Eliška Zedníková. 2 V libušské základní škole přivítali pana 
Ukjese van Kampena, příslušníka indiánského kmene Severních Tušonů z kanadského Yukonu. 3 Oddíl Lakros Libuš přidává další 
úspěchy sportovní i fair play. 4 Modeláři klubu Křížem krážem uspěli na mistrovství republiky mládeže. 5 Do družiny písnické 
školy zavítaly cvičitelky s canisterapeutickými psy. 6 V Mateřské škole K Lukám se společně s rodinami dětí uklízela zahrada.

Foto: archiv Klubu Junior, archiv ZŠ Meteorologická, Lívia Šavelková, Josef Mezera, archiv ZŠ Písnice a archiv MŠ K Lukám
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Pan starosta Jiří Koubek 13. říj-
na slavnostně přivítal do naší 
městské části Praha-Libuš šest-
náct nových občánků.

Děti z  mateřské školy Lojovická 
se svými učitelkami si připravily mi-
lý program pro své budoucí kama-
rády. O  fotografickou dokumentaci 
se postarala profesionální fotograf-
ka z  místního fotoateliéru Fotostu-
dio Libuš. Po proslovu pana staros-
ty obdrželi rodiče dětí drobnosti na 
památku a maminky květinu. A díky 
dárečkům z  obchodu Dětský dům 
na Dobronické ulici dostali naši no-
ví občánci i něco navíc, děkujeme. 
Bylo to příjemné setkání.

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

Renata Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

Říjnové vítání občánků FOTOZPRÁVA
Ve středu 3. listopadu v podve-
černích hodinách rodiče přivíta-
ných občánků přišli pomoci při 
výsadbě stromů, zasazených 
právě ku příležitosti této udá-
losti. I  přes chladnější počasí 
a pozdější hodinu přišla spous-
ta malých i velkých pomocníků. 
Stromy byly vysazeny na začát-
ku parku U Zahrádecké kolonie 
a  jsou označeny tabulkami se 
jmény přivítaných občánků.

Foto: Renata Sobíšková
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Slovo starosty

Od června do konce září jste měli možnost ozna-
čit místa v Libuši a Písnici v tzv. pocitové mapě. 
Na výběr jste měli jedenáct otázek, například 
„kde trávíte volný čas“, „kde byste rádi více ze-
leně“ nebo „kde jsou problémy s parkováním“.

Celkově bylo označeno 2 158 míst od 153 obča-
nů, bylo přidáno 446 komentářů k  jednotlivým mís-
tům. Komentáře velice pomáhají k pochopení dané-
ho názoru.

Nejvíce vás zaujala otázka „zde je zanedbané mís-
to a  zasloužilo by rekonstrukci“, kde bylo označe-
no 309 míst. Na otázku „zde trávím volný čas“ bylo 
označeno 263 míst. Naopak nejmenší označení měla 
otázka týkající se „přeplněné nádoby na odpad či na 
tříděný/komunální odpad“.

Celkové výsledky naleznete na stránkách: https://
www.pocitovemapy.cz/praha-libus/nahled, kde si 
můžete filtrovat jednotlivé vrstvy (otázky) a  dozvě-
dět se více.

S  těmito výsledky se dále bude zabývat vedení 
a úřad městské části Praha-Libuš.

Děkujeme za vaše hlasování.

Bc. Petr Borský,  
vedoucí OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Pocitová 
mapa 2021  
– výsledky

Vážení občané, spolu s prosin-
covým číslem časopisu U nás 
vám přinášíme i oblíbený ka-

lendář vyzdobený obrázky našich 
dětí. Věřím, že vás pohled na svět 
očima dětí potěší a navodí tu správ-
nou adventní atmosféru. Přejme si, 
aby se naplánované akce, které na-
leznete zaznamenané v  kalendáři, 
v   příštím roce opravdu uskutečnily 
a nemuseli jsme je rušit, jako se tomu 
loni i letos bohužel u mnohých stalo.

Na podzim jsme se pustili do re-
konstrukce nejstarší budovy v  Li-
buši, která dnes občanům slouží 
především jako pošta, ale část pro-
stor v  ní má pronajatých prodejna 
optiky a nachází se v ní také zaseda-
cí místnost naší radnice. Novou stře-
chou položenou před lety a novou 
fasádou tato budova doslova pro-
koukla. Protože jsme se do rekon-
strukce pustili na sklonku stavební 
sezóny, nestihneme vše, co je třeba, 
ale hned na příští rok naplánujeme 
rekonstrukci vstupu do pošty. Tím 
se dokončí celková rekonstrukce 
včetně vjezdu do dvora za poštou, 
kde jsme nyní spolu s  fasádou vy-
hotovili nový chodník podél budovy, 
aby při různých společenských pří-
ležitostech, jako jsou svatby či vítání 
občánků, měli občané důstojný pří-

stup do zasedací místnosti.
Možná jste si všimli, že po dlou-

hé době se na Libušské ulici v cen-
tru Libuše objevily nové obchody 
a služby. Již v  létě se na místě po-
bočky banky otevřel barber shop, 
v září pak Libušské lahůdky u Micha-
la, v  listopadu vznikl nedaleko oblí-
bených Perníčků obchod s „originál-
ními dárky“ a  nyní zahájilo činnost 
ještě květinářství naproti zdravotní-
mu středisku. Při veřejných setká-
ních a fórech občanů často zaznívají 
postesky, že v našem blízkém okolí 
je málo služeb a drobných provozo-
ven. Některé tu jsou již delší dobu, ji-
né ukončily svou činnost, ale radost 
mám z toho, že po delší době zase ji-
né čtyři otevřely. Prosím, podpořte je 
svou návštěvou a nákupem, je smut-
né chodit kolem prázdných výloh 
s nápisem „k pronájmu“. Na podporu 
těchto provozoven v  centru Libuše 
jsme požádali odbor dopravy Prahy 
12 o stanovení vyhrazeného parko-
vání na Libušské ulici mezi ulicemi 
Meteorologická a Dobronická v re-
žimu parkování maximálně na 3 ho-
diny přes den. Tento dopravní režim 
před cca dvěma lety zavedli v Kunra-
ticích při hlavní ulici a osvědčil se jim. 
I my se potýkáme s tím, že nám Stře-
dočeši ráno zaparkují auto při hlavní 

ulici, přestoupí na autobus a auto si 
vyzvednou zase až ve večerních ho-
dinách. Blokují tak cenná parkovací 
místa, která mají sloužit především 
ke krátkodobému zaparkování a ná-
kupu zboží či služeb. Využijí toho jis-
tě návštěvníci i dalších zavedených 
provozoven, jako je papírnictví pana 
Poláka, nedaleké bistro a další. 

Přeji vám všem krásný a  požeh-
naný advent. Dopřejme dětem co 
nejkrásnější Vánoce, i pro ně to byl 
náročný rok. Nechť pandemie co 
nejméně zasáhne do vašich rodin, 
abyste si mohli nadcházející nád-
herné svátky co nejlépe užít. Stej-
ně jako většina z vás jsem již otrá-
ven z neustále se opakujících špat-
ných zpráv o pandemii a pozoruji, že 
názory ve společnosti se vyhraňují. 

Děkuji vám všem, kteří jste i  v  té-
to nelehké době otevřeli svá srd-
ce a  pomáháte potřebným. Spous-
ta tradičních charitativních akcí se 
nekoná, ale to neznamená, že dru-
zí naši pomoc nepotřebují. Rozhléd-
něme se v  závěru roku kolem se-
be a  najděme si každý svůj způ-
sob, jak projevit solidaritu s  těmi, 
kdo strádají. Dobročinných projektů 
je i ve virtuálním světě stále mnoho. 
Kdo chce, tak si svou cestu k  dru-
hým najde, a jistě se mu všechna ta 
radost a  energie, které jim věnuje, 
násobně v dobrém vrátí. 

Opatrujte se ve zdraví a prožijte 
šťastné a  požehnané svátky naro-
zení Spasitele.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice 
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V Mateřské škole Ke Kaš-
ně jsme ve třídě Slůňat slavili 
Halloween.

Nad schodištěm hlídal obří 
pavouk, šatnu nám zdobili ducho-
vé a  pavouci, které jsme si vlast-
noručně vyrobili. Ve třídě se obje-
vili pavouci, netopýři, vyřezané dý-
ně a  další nezbytné rekvizity. Děti 
dorazily ve strašidelných maskách 
kostlivců, čarodějek a  jiných bytos-
tí, a dokonce i paní učitelky a paní 
kuchařka se proměnily v čarodějky 
a  uspořádaly zábavné kouzelné 
hrátky i čarodějnické pokrmy. V kou-
zelnické škole jsme prostudovali re-
cept na omlazující lektvar a  naučili 
jsme se říkanku o dýni. Strašidelné 
dopoledne jsme si všichni moc užili.

Program Duchové z  popel-
nic od Ekocentra Koniklec nám do 
strašidelného podzimu hezky zapadl.

Děti pomáhaly Hradnímu du-
chovi a  Bílé paní uklidit a  roz-
třídit odpadky, které se objevily 
uvnitř hradu. Seznámily se s  Du-
chy, kteří žijí v  různě barevných 
popelnicích. Dozvěděly se, kam 
jednotlivé druhy odpadu pat-
ří a  proč je důležité je třídit. Po-
tom si vyzkoušely rozházené od-
padky samostatně roztřídit. Vše 
probíhalo formou hry, do které 
se děti zapojovaly. Program se 
dětem moc líbil.

Ukázku podzimního tvoření mů-
žete zhlédnout ve vývěsce, kte-
rá nám a ZŠ RVJ L.Coňka byla no-
vě dána k dispozici a ke které vás 
všechny srdečně zveme. Najdete ji 
nedaleko Bikeclinic v centrální části 
Písnice.

Ivana Koutná
Jitka Klembarová

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MŠ KE KAŠNĚ

Strašidelný podzim

Venku se nám už pěkně ochla-
dilo a stromy ze sebe začaly 
otřásat pestrobarevné listí. Nás 
to ale vůbec nevylekalo a právě 
kvůli té listnaté peřině na za-
hradě školky jsme se 23. října 
všichni setkali – děti, jejich ro-
diny, ale také kolektiv Mateřské 
školy K Lukám.

Úžasní pracovití tatínkové, ma-
minky, strýčkové i  tetičky vzali za 
hrábě a uklidili nám celou zahradu, 
za což jim patří obrovské díky. Krás-
né slunečné sobotní dopoledne 
jsme ale netrávili pouze prací. Dě-
ti plnily drobné úkoly, naše báječ-
né kuchařky připravily štrúdly a jiné 
pohoštění, opekli jsme buřty a v ne-
poslední řadě také vyhlásili výsled-

ky soutěže o nejhezčí podzimní de-
koraci. Podzimní dekorace v přede-
šlých týdnech vyráběly doma dě-
ti se svými rodiči. Výtvory opravdu 
stály za to. Mnozí si dali vážně zále-
žet, popustili uzdu své fantazii a po-
užili pro své tvoření všechny krásy, 
které nám jen podzim nabízí.

Tato akce byla součástí projektu 
Vítr fouká po strništi…, který mohl 
být uskutečněn za finanční podpory 
MČ Praha-Libuš. Další součástí pro-
jektu jsou ekopořady uskutečňova-
né na školní zahradě, kterou nám 
letošní podzim skutečně nádher-
ně vyzdobil, a děti si je užily a  ješ-
tě užijí.

Veronika Jarešová
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K LUKÁM

Vítr foukal po strništi…



KRONIKA

U nás | 12/2021 | 5

Jaký byl podzimní čas v Mateř-
ské škole Lojovická?

Na začátku října panovalo hezké 
podzimní počasí, a  tak jsme mohli 
zhlédnout u nás na zahradě divadel-
ní představení s příhodným názvem 
Co malí medvědi o podzimu nevědí. 
Děti se zde dozvěděly mnoho infor-
mací k tomuto ročnímu období.

Naše třída Čtyřlístek od začátku 
školního roku nacvičovala program 
na Vítání občánků. Zdatní zpěváčci 
z  řad předškoláků odešli do školy, 
a  tak se tohoto úkolu museli zhos-

tit ti menší. Děti se na malá mimin-
ka těšily a musím je za jejich výkon 
moc pochválit.

Ekoprogram pro předškoláky při-
pravila paní učitelka Katka s  Dá-
šou dokonce v  krásném kostýmu 
podzimní víly Šuměnky, které děti 
v blízkém lese pomáhaly hledat klí-
če od podzimu. Předškoláci také vy-
užili průlezky a zacvičili si v parku, 
který děti dobře znají z Jablkobraní. 
Další velký zážitek byl seznámení 
se stádem oveček v areálu zahrady 
ZŠ Smolkova a zde pro nás připra-
vený program O spícím pasáčkovi. 

Děti samy hnaly ovečky na urče-
né místo, vysvobodily spícího pa-
sáčka. Program byl velice poučný 
a zážitkový.

Počasí nám přálo i  na Drakiádu. 
Draci létali! Vítr nám některé dra-
ky odfoukl až na nedaleké stromy 
a  bohužel je ani rodiče nedosta-
li dolů. Při dalším velkém větru ale 
jeden dráček našel svoji majitelku 
a dolétl za ní zpět na zahradu škol-
ky. To bylo ale překvapení!

Dana Fáberová
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ LOJOVICKÁ

Jak najít klíče od podzimu

JABLKOBRANÍ V DRUŽINĚ

Letošní Jablkobraní v  naší druži-
ně, tak jako každý rok, ukončilo skli-
zeň jablek v zahradách. Můžete na-
mítnout: „Vždyť tato akce se opaku-
je každý rok a  je stále stejná.“ Ale 
v  tom se pletete! Vše je jiné. Jsme 
zase o rok starší (my, dříve naroze-
ní, říkáme: „bohužel!“), úroda jablek 

byla jiná (v létě více pršelo, tak byla 
jablka šťavnatější) a hlavně: děti jsou 
jiné – máme nové prvňáčky, a  že 
jich je! 41! A  ti starší žáčci též jsou 
jiní: starší a hlavně o rok moudřejší.

Na důkaz letošní „jinakosti“ jsme 
vybrali pouze fotky nových prvňáč-
ků, které jste určitě v  příspěvku 
z družiny ještě nikdy neviděli.

Děti a vychovatelky ŠD

CANISTERAPIE

V každé družině je živo. Bylo by 
divné, kdyby tomu u nás bylo jinak… 

V  pátek 5. listopadu však by-
lo ještě živěji. Navštívili nás dva 
čtyřnozí kamarádi, dva canistera-
peutičtí psi. Jejich majitelky s  ná-
mi probraly vše ohledně výcviku 
i práce. Též se zmínily o to, jak se 
chovat k  cizím pejskům. Otázka-
mi nás navedly k tomu, že vlastně 
skoro všechno víme! Nejkrásnější 
však bylo mazlení. Pejsci byli vel-
mi přátelští a nechali si od nás líbit 
téměř vše.

Děti a vychovatelky ŠD
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice
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NÁVŠTĚVA Z YUKONU

V hodinách anglického jazyka v 1.
M4, 6.C, 7.A a 9.B jsme 22. října uví-
tali vzácnou návštěvu pana Ukjese 
van Kampena, příslušníka indiánské-
ho kmene Severních Tušonů z dale-
kého kanadského Yukonu a  vprav-
dě renesanční osobnosti, která v so-
bě dokázala spojit různorodé pro-
fese vojáka, leteckého instruktora, 
výtvarníka, fotografa i  etnografa. 
Pan Ukjese nás seznámil s přírod-
ními i  kulturními reáliemi místa své-
ho původu, jak se zrcadlí v ústně 
tradovaných mýtech a  pohádkách 
i  výtvarném umění jeho lidu. Jeho 
prezentace podaná v anglickém ja-
zyce velmi srdečnou, vtipnou a  žá-
kům přístupnou formou za podpory 
bohatého obrazového materiálu by-
la o to vzácnější, že mýty a pohádky 
vysvětlující původ a životní praktiky 
jeho lidu, o které se s námi podělil, 
před ním ještě nikdo písemně ne-
zaznamenal a  nezveřejnil. Za jejich 
sběr a  zasazení do kulturního kon-
textu získal Ukjese van Kampen ja-
ko historicky první příslušník svého 
národa doktorský titul na univerzitě, 
a to v nizozemském Leidenu.

Dozvěděli jsme se mimo jiné, že 
v západokanadském Yukonu se 
zimní teploty běžně pohybují kolem 
-60 °C, že Tušoni jsou vzdálenými 
příbuznými z mayovek nám dobře 
známých Apačů, kteří žijí v oblas-
tech vzdálených od Yukonu tisíce 
kilometrů, a Tušon se proto s Apa-
čem domluví asi tak stejně dobře ja-
ko Čech s Rusem nebo Chorvatem, 
že tušonské děti nedostávají své in-
diánské jméno hned po narození, 
ale až tehdy, když se pozná, který 
z jejich předků se do nich převtělil, 
což jejich babičky rozeznají podle 
jejich vzhledu či způsobu chování, 
že tušonský manžel přebírá po svat-
bě příjmení své manželky a všechny 
děti nosí příjmení své matky, nikoliv 
otce, jak podle Tušonů havran stvo-
řil lidský svět a zplodil první lidi, jak 
se Slunce a Měsíc dostaly na oblo-
hu, jak je podle Tušonů možné po-
hybovat se mezi světem lidí a svě-

tem duchů, že tušonské ženy uza-
víraly podle jejich mýtů manželství 
i s mimozemšťany – „muži z hvězd“, 
jak jim říkali, a  spoustu dalších za-
jímavostí. Návštěva z Yukonu nám 
tedy přinesla mnohem víc než jen 
možnost poslechnout si naživo an-
gličtinu z úst rodilého mluvčího 
a otestovat si svou schopnost poro-
zumění mluvenému projevu.

Naše díky za laskavé zprostřed-
kování návštěvy patří paní Lívii 
Šavelkové.

Mariana Narendra, vyučující Aj
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

OSMÁCI NA BEROUNSKU

Po dlouhém omezení výletů vyra-
zili žáci 8.A  a  8.B na začátku října 
na celodenní výlet do Českého kra-
su. První zastávka byla v Koněprus-
kých jeskyních, kde jsme si pro-
šli zábavnou prohlídku a dozvědě-
li se plno informací. Došlo i na lan-
goše a  párky v  rohlíku u  místního 
stánku a pokračovali jsme na hrad 
Karlštejn, kde byli někteří překva-
peni, jak dlouhá cesta od parkovi-
ště k hradu vede. Počasí nám přálo 
a do zad nás hřálo sluníčko. Při zpá-
teční cestě jsme se zastavili u  lo-
mu Velká Amerika, kde jsme poří-
dili spoustu fotek. Už nyní se těšíme 
na další společnou akci mimo školu!

Martina Exnerová, učitelka

Na Karlštejně jsme se dozvěděli 
spoustu nových věcí. Například to, 
že v trůním sále měl král trůn zády 
k  oknům, aby světlo z  oken svítilo 
na lidi, co s ním mluví, a on byl ve 
stínu. Paní průvodkyně mluvila vel-
mi potichu, tak jsme museli být i my 
potichu, abychom ji slyšeli.

Dále jsme se dozvěděli, že na 
hradě bylo málo záchodů. Král měl 
ve svém pokoji svůj vlastní záchod 
a  takovou malou kapličku pro jed-
noho člověka. Král měl problémy 
s klouby, a tak když měl porady, tak 
pletl proutěné košíky, aby si je pro-
cvičil. Mně se výlet velmi líbil.

Natálie Loučková, 8.A
Foto: Martina Exnerová

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ

Říjen byl pro naše oddělení druži-
ny ve znamení fantazie. Právě pro-
to jsme se vydali do Muzea plného 
magie a optických klamů. Ohromu-
jící expozice velkoformátových ob-
razů nás pomocí zhotovených fo-
tografií dostala třeba do blízkosti 
potápějícího se Titanicu. Z jedineč-
ného zážitku jsme si odnesli nejen 
spousty legračních fotek, ale také 
poznatků z oblasti magie a kouzel.

Petra Lehovcová, ŠD
Foto: Petra Lehovcová

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE

Poslední páteční odpoledne před 
podzimními prázdninami jste moh-
li v družině narazit třeba na zombí-
ky, spidermany a  čarodějnice. Ve-
selé, ale i  strašidelné masky jsme 

předvedli na karnevalové diskoté-
ce obohacené o karaoke a zábavné 
soutěže. Jako odměnu si každý od-
nesl nějaký strašidelný umělý hmyz.

Petra Lehovcová, ŠD

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
A VÝSTAVA DÝNÍ

Základní Škola Meteorologická 
uspořádala společně se vznikajícím 
Spolkem přátel ZŠ Meteo lampio-
nový průvod. Stezka vedla zalesně-
nou částí kolem školy a večer byla 
už opravdu tma. Trasu osvětlovala 
jen drobná světýlka. Přišlo mnoho 
dětí a  rodičů. K  jejich překvapení 
potkali na trase i  několik strašidel. 
Naštěstí byla strašidla hodná. Po-
slední strašidlo jim dalo i  drobný 
dárek. Školní kuchyně se postarala 
o teplý čaj a malý zákusek a mnoho 
rodičů se dalo do družného rozho-
voru i po dokončení průvodu.

V  průběhu dne také děti nosi-
ly do školy dýně a  zapisovaly je 
do soutěže. Všechny byly moc 
krásné a  nápadité. O  nejkrásněj-
ší dýni však rozhodne vyhláše-
ná soutěž, která proběhne na: 
https://www.facebook.com/me-
dia/set/?vanity=spolekzsmeteo&-
set=a.253320633511668.

Všem se nám akce moc líbila.
Eva Zímová

ZŠ Meteorologická

Čekají na vás 
stánky s výrobky vašich dětí, 
vánoční kavárna,
recitace výherců Libušského veršování, 
koledy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA METEOROLOGICKÁ

VÁNOČNÍ HVĚZDA 2021
8.12.2021
Začátek od 15:30 na nádvoří školy.
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Klub Senior uskutečnil 26. říj-
na letošní první podzimní vý-
let – za historií na zámek Při-
byslav, dále na zámek Polná, 
s obědem, a na závěr na zámek 
Nasavrky.

Všichni jsme se na výlet moc těši-
li. Výbor Klubu Senior, který ho na-
plánoval, zajistil pro účastníky po-
hodlný autobus a  v  8 hodin ráno 
jsme vyrazili směr východní Čechy. 
Vedoucí zájezdu na počátku cesty 
všechny seznámila se stručnou his-
torií památek, které navštíví, a s or-
ganizačními záležitostmi. Rovněž 
s potěšením informovala o příznivé 
předpovědi počasí na tento den.

První zastávkou byl zámek Při-
byslav, který je postaven na mís-
tě hospodářského dvora původní-
ho gotického hradu z první poloviny 
13. století, kdy se v Přibyslavi dolo-
valo stříbro. Hrad r. 1424 dobyli hu-
sité a  právě při jeho obléhání těž-
ce onemocněl a  zemřel vojevůdce 
Jan Žižka z Trocnova. Zničený hrad 
zpustl a materiál z něho byl využit na 
stavbu a obnovu domů poničených 
po husitském obléhání. Okolo roku 
1560 byly pozůstatky hradu nahra-
zeny renesančním zámkem posta-
veným Zachariášem z  Hradce, zá-
mek původně vznikl jako lovecký 
zámeček a  letní sídlo ve stylu ital-
ské renesance. Jeho obdélníková 
budova dnes tvoří zadní, jižní trakt 
čtyřkřídlého zámeckého areálu. Ten 
byl po dvou požárech r. 1847 staveb-
ně pozměněn v duchu klasicismu.

V  současné době zámek Přiby-
slav vlastní Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska, které zde od r. 
1983 provozuje stálou výstavu po-
žární ochrany, odbornou knihovnu 
a specializovaný archiv. Areál zám-
ku se rovněž využívá pro vzdělává-
ní profesních i dobrovolných hasičů. 
V patnácti sálech zámku, které jsme 
si se zájmem prohlédli, je dokumen-
tována problematika požární ochra-
ny i poslání hasičů v České republi-
ce. K vidění jsou exponáty připomí-
nající nejen bohatou hasičskou his-
torii, ale i v současnosti používanou 

techniku, pomůcky sloužící k haše-
ní požárů a také k protipožární pre-
venci. Součástí výstavy je i expozi-
ce Civilní ochrany, Síň mezinárod-
ní spolupráce s  členskými zeměmi 
Mezinárodního výboru pro prevenci 
a hašení požárů (CTIF) s vystavený-
mi stejnokroji hasičů z různých zemí 
a  regionální výstava Přibyslavsko, 
jež je zaměřena na archeologii ob-
lasti, repliky husitských zbraní, lido-
vé kroje a předměty denní potřeby.

Po absolvování vjemově nároč-
né prohlídky jsme se přesunuli do 
města Polná na prohlídku části míst-
ního hradu a zámku. Hrad a zámek 
v Polné jsou historicky spojené v je-
den celek. Nejprve ve 13. století 
vznikl raně gotický hrad, který byl 
v  té době strategicky chráněn na 
západě, severu a východě velkými 
rybníky, ze kterých se zachoval jedi-
ný, s názvem Peklo. V průběhu sta-
letí docházelo ke stavebním úpra-
vám hradu v souvislosti se změna-
mi jeho majitelů. Po obléhání Švé-
dy byl hrad vypálen a na konci 16. 
století byl objekt přestavěn na rene-
sanční zámek, jenž byl využíván ja-
ko byty úředníků a pro správu pan-
ství. Po dalším požáru na konci 18. 
stol. Ditrichštejnové, kteří hrad v té 
době vlastnili, neměli zájem o jeho 
opravu, a tak torzo zámku bylo pro-
najímáno jako byty a  část využívá-
na jako skladiště. V roce 1922 kou-
pil zpustlý zámek polenský továrník 
a mecenáš Václav Pojman, který jej 
věnoval tělovýchovné jednotě So-
kol a Spolku polenského muzea.

Dochované hradní a  zámecké 
části stavby dokumentují architek-
tonický vývoj objektu v  rámci jed-
notlivých uměleckých slohů. Během 
prohlídky jsme viděli část gotického 
hradního traktu s  renesančně upra-
vovaným křídlem, dochovanou část 
gotického opevnění – parkán s ba-
štou, barokní zámeckou část spolu 
s kašnou na nádvoří, datovanou le-
topočtem 1693. Na zemi nádvoří je 
vidět přibližná rekonstrukce základů 
původních budov hradu navazujících 
na stojící objekt. V tzv. Kunštátském 
sále hradu jsou zachované pozdně 

gotické klenby a  zbytky renesanč-
ních fresek. V  současnosti využívá 
město tento krásný sál ke svateb-
ním obřadům. V  rámci námi zvole-
né prohlídkové trasy jsme byli velmi 
erudovaným průvodcem seznámeni 
s bohatou historií gotické části hradu 
a jeho stavebním vývojem. Dozvědě-
li jsme se mnoho zajímavého o jeho 
postupných vlastnících, jejichž erby 
jsou na stěnách v předsálí, a jimi vy-
konaných stavebních přestavbách. 
Druhou částí naší návštěvy rozsáhlé-
ho areálu byl dobrý oběd dle vlastní-
ho výběru v zámecké restauraci na-
cházející se přímo v objektu.

Po zažití oběda jsme vyrazili na 
prohlídku zámku Nasavrky, který se 
v současnosti využívá hlavně ke kul-

turním účelům. Konají se zde svatby, 
výstavy a další kulturní akce. V prv-
ním patře zámku jsme navštívili ex-
pozici Po stopách Keltů. Dva kilo-
metry od Nasavrk se totiž nachází 
obec České Lhotice, kde před ví-
ce než 2000 lety existovalo jediné 
keltské oppidum ve východních Če-
chách. Na, pro nás velmi zajímavé, 
výstavě jsme byli seznámeni s živo-
tem Keltů, kteří na území žili v mladší 
době železné a kteří nám zanecha-
li množství archeologických nálezů. 
Dozvěděli jsme se mnoho informací 
o  jejich náboženství, v čem bydleli, 
co vyráběli, čím se živili, jak se ob-
lékali a zdobili, a  také jsme na mo-
delech v životní velikosti poznali je-
jich pohřební rituály. Na vystaveném 
modelu velkého oppida v  Českých 
Lhoticích jsme viděli jeho strategic-
ké umístění, promyšlené opevnění 
pomocí obranných valů a  stavební 
uspořádání keltských staveb uvnitř 
oppida. Poutavě komentovanou 
prohlídkou někteří z nás získali zcela 
nový pohled na život našich předků.

Po ukončení prohlídky jsme mír-
ně unaveni, ale spokojeni nastoupili 
do autokaru a v pořádku se přesu-
nuli do svých domovů.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Foto: Vladimír Kudrna  
a Štěpán Sedlák

Klub Senior na podzimním výletě
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ČESKÝ HALOVÝ POHÁR

V sobotu 30. října a v neděli 31. 
října jsme vyrazili na Memoriál Mar-
ty Habadové v pražské Stromovce. 
Jednalo se o soutěž mladých hasi-
čů v běhu na 60 m překážek, která 
je určena pro jednotlivce.

Náš sbor reprezentovala v kate-
gorii starších děvčat Ema Franková 
a  v  kategorii starších chlapců Alex 
Kvítek. Pro Emu to byl úplně první 
závod a doběhla na 180. místě. Alex 
už dříve reprezentoval v mladší ka-
tegorii a nakonec předvedl dva vy-
rovnané výkony, přičemž tím dru-
hým si stanovil své osobní maxi-
mum na 18,48 s, což nakonec stači-
lo na 126. místo.

Mezi mladšími chlapci, kteří na-
stoupili o  den později, nás repre-
zentoval Filip Krátký a  František 
Spurný. Jednalo se o  jejich první 
start v  této soutěžní disciplíně, tak 
jsme byli všichni moc zvědaví, jak se 

s ní porvou. Navíc je nutné konsta-
tovat, že na nácvik této individuál- 
ní hasičské disciplíny měli pouze 
dva tréninky. Nakonec měl po prv-
ním kole Filip čas 22,56 s  a  Fran-
tišek 37,79 s. Ve druhém kole se 
oba naši závodníci zlepšili a  usta-
novili si své osobní rekordy: Filip 
21,89  s  a  František 31,27 s. V  cel-
kovém pořadí pak Filip skončil na 
69. místě a František na 87. místě.

Blahopřejeme všem našim zá-
vodníkům k dosaženým výsledkům 
a  držíme jim palce, ať jsou příště 
úspěšnější.

SVATOMARTINSKÝ LAMPIOŇÁK

V pondělí 8. listopadu 2021 jsme 
měli pro děti připravenou speciální 
schůzku s akcí pro písnickou a libu-
šskou veřejnost – Svatomartinský 
lampioňák. Sbor dobrovolných ha-
sičů Písnice uspořádal tuto akci pro 
rodiče a  jejich děti společně s Ro-

dinným centrem Kuřátko. Na orga-
nizaci akce se podílely i starší děti. 
Celkem nakonec dorazilo 155 dětí 
a blíže neurčený počet rodičů, ba-
biček a dědečků.

Na všechny dětské návštěvníky 
a  jejich doprovod čekaly dvě mož-
né varianty stezky s  lampionem – 
pohádkově kočárková pro menší 
děti a rodiče s kočárky a  lesní leh-
ce strašidelná pro odvážlivce. Kaž-
dý dětský účastník, který úspěšně 
dorazil do cíle, obdržel drobnou od-
měnu a u písnické hasičské stanice 
navíc k tomu dostal i pravý kunratic-
ký špekáček, který si mohl na ohni-
šti opéct. Podle ohlasů v cíli soudí-
me, že se akce povedla. Chtěli by-
chom touto cestou poděkovat Ma-
gistrátu hlavního města Prahy za 
poskytnutou finanční podporu této 
akce.

Závěrem bych velmi rád podě-
koval všem členům jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Praha-Písni-

ce a zúčastněným rodičům a jejich 
dětem za organizaci a zajištění této 
akce. Velmi si vaší pomoci vážíme.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Kolektiv mladých hasičů

Modeláři Klubu plastikového 
modelářství Křízem Krážem 
uspěli na mistrovství republiky 
mládeže 2021.

Vrcholná soutěž v  plastikovém 
modelářství pro kalendářní rok 
2021 proběhla o  víkendu 5.–6. lis-
topadu v  Obrnicích (mj. sídle svě-
toznámé modelářské firmy Eduard 
m. a.), pár kilometrů od severočes-
kého Mostu.

Bohužel předchozí období lock- 
downu a dalších omezení vyplývají-
cích z covidové situace, kdy krouž-
ky modelářů musely přerušit svou 
činnost, účasti na mistrovství repub-
liky příliš nepřálo. Přesto se sešlo 
skoro padesát soutěžních modelů. 
My jsme se v našem kroužku snaži-

li, aby každý člen vyslal do soutěže 
alespoň jeden soutěžní model, což 
se skoro podařilo, dokonce někte-
ré děti poslaly až tři soutěžní mode-
ly, samozřejmě do různých katego-
rií. Navíc se tři naši soutěžící zúčast-
nili mistrovství osobně, organizátor 
zajistil sobotní dopolední program. 
Vyhlašovatelem mistrovství je Svaz 
modelářů České republiky, organi-
zace se ujal KPM Žatec.

Soutěž byla zahájena v  pátek 
v podvečer po slavnostním vyhláše-
ní. Modely se začaly bodovat pod-
le oficiálních pravidel pro bodovací 
soutěže Svazu modelářů České re-
publiky. Na modelu se posuzují dva 
základní pohledy, a  to provedení 
(detailovost) a shoda modelu se vzo-
rem (skutečným letadlem či tankem). 

Bodování pak pokračovalo v sobotu. 
Je potřeba dodat, že podklady pro 
bodování modelu jsou především 
stavební návody a návody k použi-
tým doplňkovým sadám (fotoleptané 
sady, nová kola či pásy, které jsou lé-
pe a detailněji provedené).

Přítomní soutěžící vyrazili na při-
pravený program, návštěvu muzea 
zaniklého vojenského letiště zva-
ného Korea a zhlédnutí rekonstruo-
vaného letadla MiG 21 PFM na leti-
šti Macerka. Mezitím bylo dobodo-
váno, čas na protesty uplynul bez 
podnětů (modelář má dle pravidel 
možnost vznést protest na hodno-
cení). Ve tři hodiny odpoledne zača-
lo slavnostní vyhlášení.

Výsledkem bylo osm medailí pro 
modeláře Křížem Krážem:

Šárka Kavecká: 1. a 2. místo za le-
tadlo P-47 Thunderbolt 1  a automo-
bil Chevrolet 15 cwt 2 ; Pavel Kavec-
ký: 1. a 2. místo za loď HMS Ajax 3  
a  tank Pz. Kpfw.VI Tiger I  4 ; Jakub 
Hála: 1. místo za diorámu „Do šves-
tek doma“ 5 ; Matouš Hála : 3. místo 
za vrtulník Bell AH 1G Cobra 6 ; Vít 
Ouřada: 1. místo za tank Pz.Kpfw.35(t) 
7 ; Jan Koprnický: 1. místo za letadlo 

Macchi Mc 202 Saetta 8 .
Za sebe jsem samozřejmě vyjá-

dřil uspokojení nad výsledkem mo-
delářů KPM Křížem Krážem a přiro-
zeně doufám, že ne posledními.

Za KPM Křížem Krážem, z. s.,  
Petr Šámal

Foto: Josef Mezera,  
KPM Lounská sekce

Písničtí mistři republiky

1 3 5 7

2 4 6 8
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Obrovskou dřinu, systematic-
kou letitou judistickou tréninko-
vou přípravu pod vedením tre-
néra Ing. Oldřicha Ježka (držitel 
1. danu, zkušební komisař II. tří-
dy a licencovaný trenér II. třídy), 
spolu s talentem, výjimečnou 
pílí, houževnatostí a vytrvalostí 
přetavila 13. listopadu mladičká 
závodnice a půvabná dívka 
Eliška Zedníková z Písnice ve 
zlatou medaili na letošním mist-
rovství České republiky dorostu 
v judu v Brně.

Eliška Zedníková bojovala a  vy-
bojovala svou zlatou medaili na 
mistrovství ČR dorostu žen v  judu 
na otevřeném turnaji. V  kategorii 
starších žáků získali další dva zá-
vodníci z Klubu Junior Ondřej Ježek 
a Jan Dvořák ve velmi silné konku-
renci nádherné bronzové medaile 
v  závodě družstev. Jejich úspěchu 
předcházel přebor ČR v  Jablonci 
nad Nisou – uzavřený přebor nej-

lepších judo závodníků kategorie 
starších žáků z celé České republi-
ky, kteří se na mistrovství ČR kvalifi-
kují pouze ziskem zlaté, jako Ondřej 
Ježek, stříbrné či bronzové medaile 
v  krajských přeborech. Medailový 
úspěch z mistrovství ČR je tedy vy-
vrcholením dlouhé cesty a  úspěš-
ně dosažených medailových pozic 
z předchozích judo závodů v mimo-
řádně silné konkurenci.

Eliško, Ondřeji, Jane – gratuluje-
me k medailovému úspěchu a díky 
za skvělou reprezentaci Klubu Ju-
nior! Osobní poděkování patří také 
výjimečnému trenérovi juda Ing. Ol-
dřichu Ježkovi, který své svěřence 
o  víkendech na závody doprovází 
již téměř patnáct let.

L. Koudelková
www.klubjunior.cz  

Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 

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

Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR

Zlatou medaili z mistrovství ČR dorostu 
v judu přivezla do Písnice Eliška Zedníková

Po roce se obnovila dětská in-
terkrosová liga.

O víkendu 16. a 17. října jsme se po 
více než roce, kvůli covidové pauze, 
vrátili do tělocvičny ZŠ Mendelova 
na Jižním Městě, abychom zaháji-
li novou sezónu dětské interkroso-
vé ligy. Děti se moc těšily, protože 
v  této formě bezkontaktního lakro-
su opravdu plně reprezentujeme Li-
buš a děti jsou sehrané. Letos jsme 
se s  libušským týmem, který vyhrál 

ligu v sezóně 2019–2020, posunu-
li do kategorie U13, naše stříbrná 
sestava sezóny 2019–2020 U9 se 
posunula do U11 a do kategorie U9 
jsme přijali nováčky. Po prvním ode-
hraném turnaji ligy jsme v U13 skon-
čili druzí za Spořilovem a v U11 první. 
V kategorii U9 jsme se museli spojit 
s týmem Slunečnice, abychom měli 
dost hráčů, umístili jsme se třetí. No-
váčci v U11 i v U9 dostali šanci si za-
hrát a namotivovat se pro další chuť 
trénovat a užít si hru. 

V následujícím víkendu 23. a 24. 
října nás čekal boxlakrosový turnaj. 
Bohužel hráči v  kategorii U11 spad-
li po interkrosovém turnaji do ka-
rantény, tak se nemohli účastnit ani 
sobotní miniligy, ani nedělní junior-
ské boxlakrosové ligy (JBLL). A  tak 
za krásného podzimního nedělního 
slunného dne soutěžili na malešic-
kém hřišti pouze hráči kategorie U13, 
opět v dresech Jižního Města (LCJM) 
ve spojení s jejich hráči a pardubic-
kými pod názvem Netopýři. Zápasy 
snímaly kamery ČT Déčko z pořadu 
Lvíčata. Reportéři si pak jednotlivé 
hráče zvali na rozhovory. První zápas 
mezi radotínskými LCC Meerkats 
a  týmem Netopýrů skončil výhrou 
radotínských 6:2, druhý se Zbraslaví/ 
/Malešicemi byl vyrovnanější, zápas 
skončil výhrou Zbraslavi/Malešic 6:3.

Další boxlakrosové kolo se ode-
hrálo o  víkendu 6. a  7. listopadu, 
tentokrát opět v Radotíně. Děti z U11 
hrály v minilize a v neděli proběhla 
JBLL, zase streamovaná na kaná-
lu youtube nbll_cz. V U13 se poda-
řilo našemu společnému týmu Ne-
topýrů poprvé vyhrát, a  to 8:4 nad 
Zbraslaví/Malešicemi. V U11 hrají li-
bušské děti v dresech Zbraslavi, ve 

společném týmu se zbraslavskými 
a malešickými dětmi. V zápase proti 
radotínským Ants vyhrály 6:4. 

Velkou výzvou všech soutěží zů-
stává covidová situace, protože se-
stavy všech týmů nejsou do posled-
ní chvíle jasné. Děti se točí v karan-
ténách, a proto se jen těžko plánu-
je. Naši hráči také pomohli v  inter-
krosu v kategoriích U11 i U13 jiným 
týmům, které kvůli karanténám ne-
měly dost hráčů a  neměly děti na 
střídání. Hráli tak proti vlastnímu 
týmu Libuš a  ukázali, že vzájemná 
pomoc a  fair play dává sportu dů-
ležitý rozměr. Před lety, když jsme 
začínali, nám takto pomohla Zbra-
slav. Pro mě osobně to byl silný mo-
ment, když děti řekly, že jdou pomo-
ci, i když tušily, že nevyhrají.

Snažíme se testovat i  preven-
tivně před tréninky, abychom se 
co nejdéle udrželi ve hře. Snad si 
ještě nějakou dobu zasportujeme, 
pro děti je radost z  pohybu velmi 
důležitá.

Lívia Šavelková
Foto: Lívia Šavelková a archiv 

Lakros Libuš

LAKROS LIBUŠ

Vzájemná pomoc a fair play  
dává sportu důležitý rozměr
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Úřad MČ Praha-Libuš
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici:

referent/ka 
odboru  

správy majetku 
a investic

Pracovní náplň:

spolupráce na přípravě 
plánovaných investičních 
akcí včetně výběrových 

řízení,

příprava podkladů ke 
stavebním záměrům na 
území Libuš a Písnice.

Platová třída: 10

Více informací na:  
www.praha-libus.cz

tajemnik@praha-libus.cz

Úřad MČ Praha-Libuš 
vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici:

samostatný 
referent/ka 

odboru správního 
a školství

Pracovní náplň:

Evidence obyvatel

Zajištění voleb

Ověřování listin a podpisů

Služba Czech Point

Platová třída: 10

Více informací na:  
www.praha-libus.cz

Milostivé léto

Jak ven z dluhů?
Známe cestu

praha.eu

Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. 
Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 jistinu, tedy 
dlužnou částku vůči veřejným institucím, plus poplatek a díky 
akci „Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.

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

Z usnesení Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš ze dne 20. 9. 2021: 

č. 36/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. schvaluje předlo-
žený návrh zhodnocení volných fi-
nančních prostředků MČ Praha-Li-
buš Českou spořitelnou, a. s., Ol-
brachtova 1929/62, PSČ 140 00 
Praha 4, IČ: 45 24 47 82, zapsanou 
v  obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v  Praze, oddíl 
B, vložka 1171 prostřednictvím uza-
vření Smlouvy o  obhospodařová-
ní investičních nástrojů; 2. pově-
řuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem smluvní dokumentace, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
č. 37/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. schvaluje uzavření 
Darovací smlouvy se společnos-
tí Velká Lada, s. r. o., se sídlem Na 
Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 
160 00 Praha 6, IČ: 077 56 941, za-
psanou v  obchodním rejstříku ve-
deném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 307071, na stavbu 
části komunikace K  Vrtilce v  hod-
notě 5 749 806 Kč, 2. pověřu-
je pana starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem Darovací smlouvy, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
č. 38/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. schvaluje uzavře-
ní Směnné smlouvy s  Ing. Radkem 
Kutnarem a  Ing. Danielou Kutnaro-
vou, na směnu pozemků parc. č. 
390/98, 390/99, 390/100, 390/101 
a  390/102 všechny v  k. ú. Libuš, 
obec Praha, oddělených z  pozem-
ku parc. č. 390/10 v k. ú. Libuš geo-
metrickým plánem č. 1885-4/2021, 
o  celkové výměře 149 m2, ve svě-
řené správě MČ Praha-Libuš, za po-
zemky parc. č. 390/103 a 390/104, 
oba v  k. ú. Libuš, obec Praha, od-
dělené z  pozemku parc. č. 390/1 
v k. ú. Libuš geometrickým plánem 
č. 1870-4/2021, o  celkové výměře 
149 m2, ve vlastnictví SJM Ing. Rad-
ka a  Ing. Daniely Kutnarových; 2. 
pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího 
Koubka podpisem Smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 39/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. schvaluje podnět na 
změnu územního plánu hl. m. Pra-
hy na většině plochy pozemku parc. 
č. 428/20 v  k. ú Libuš, zakreslené 
v  příloze, která je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení, z využití SV-
-C (všeobecné smíšené) na ZP (ze-
leň parková), neboť tento návrh je 
ve shodě se skutečností; 2. uklá-

dá místostarostovi Ing. Pavlovi Ma-
cháčkovi předložit podnět na změ-
nu územního plánu k  projednání 
v orgánech hl. m. Prahy.
č. 40/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš schvaluje úpravu roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2021 
č. 12/2021 provedenou rozpočtový-
mi opatřeními č. 25 – č. 26/2021, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
č. 41/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí návratné finanční výpomoci s MŠ 
Mezi Domy, Mezi Domy 373/10, 
142 00 Praha 4 – Písnice, pro zajiš-
tění realizace a průběžného finan-
cování celého projektu „Vybudová-
ní zahrady v  přírodním stylu v  MŠ 
Mezi Domy“ ve výši 365 500  Kč 
se splatností do 30. 11. 2022; 2. po-
věřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je nedíl-
nou součástí tohoto usnesení. 
č. 42/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš: 1. Bere na vědomí: 
usnesení RMČ č. 169/2021 ze dne 
21. 6. 2021 a  úpravu rozpočtu MČ 
Praha-Libuš pro rok 2021 č. 8/2021 
provedenou rozpočtovými opat-
řeními č. 18 – č. 21/2021; usnese-
ní RMČ č. 172/2021 ze dne 29. 6. 
2021 a úpravu rozpočtu MČ Praha-
-Libuš pro rok 2021 č. 10/2021 pro-
vedenou rozpočtovým opatřením 
č. 23/2021. Změny rozpočtu v  ro-
ce 2021 byly schváleny Radou MČ 
Praha-Libuš na základě zplnomoc-
nění Zastupitelstvem MČ Praha-Li-
buš a  jsou nedílnou součástí toho-
to usnesení; 2. ukládá radnímu pro 
správu majetku předložit k nejbližší-
mu jednání ZMČ Praha-Libuš: a) stu-
dii k projektovému záměru revitali-
zace rybníku Obecňák, b) podkla-
dy k prověření předpokládané ceny 
zpracování projektové dokumenta-
ce Revitalizace rybníku Obecňák ve 
výši 1 700 000 Kč. 
č. 43/2021 – Zastupitelstvo MČ 
Praha-Libuš bere na vědomí zprá-
vu o činnosti Rady městské části za 
období od 25. 5. 2021 do 5. 9. 2021.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva
PLÁNOVANÝ TERMÍN 
PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ:

7. prosince 2021

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.

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od 
svých dluhů a začněte znovu normálně žít! 

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři 
mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned! 

Jaké podmínky musíte splňovat?

• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým 
dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým  
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, 
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. 

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.
• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu  
908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám 
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud 
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních 
operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení. 
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. 

• Dluhová poradna organizace Člověk v tísni 
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

• Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy 
+420 800 100 000, info@praha.eu

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.
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Projekt Místního akčního plánu ve 
vzdělávání na území městských 
částí Praha-Libuš, Praha 12 a Pra-
ha-Kunratice, realizovaný již pá-
tým rokem, si od svého počátku 
vytkl za cíl zlepšit kvalitu vzdělá-
vání na daném území prostřednic-
tvím aktivního partnerství všech 
aktérů vzdělávací politiky a spo-
lečné stanovení prioritních směrů 
rozvoje vzdělávání v tomto území.

Na prosinec, poslední měsíc v tom-
to kalendářním roce, je připravena 
opět celá řada zajímavých akcí pro 
děti i pro dospělé. Některé z nich se 
uskuteční naživo, jiné probíhají online. 
Informace o nich naleznete níže či na: 
www.mappraha12.cz.

Středa 1. 12., online,  
15.00–17.00 hodin
PS Rovné příležitosti – speciální 
pedagogická podpora: Jak na 
tento předmět efektivně, funkčně 
a s využitím metod PP?

Na prosincovém setkání této pra-
covní skupiny s  vedoucí lektorkou 
Mgr. Olgou Teremovou a přesunutým 
termínem z  uplynulého měsíce listo-
padu, nicméně s nezměněným téma-
tem, se zaměříme na ukázky, jak vy-
hledávat děti a žáky s určitou mírou ri-
zika možného selhání v oblasti vzdě-
lávání, ale i v oblasti socializace a dá-
le žáků, jichž se vyšší míra rizika týká 
v  souvislosti s  obdobím po distanční 
výuce. Představena bude i náslecho-
vá hodina jako diagnostický nástroj 
pro vyhledávání a monitorování těch-
to dětí a  také, jak co nejlépe využít 
předmět speciální pedagogické péče 
coby podpůrného opatření. 

Čtvrtek 2. 12., online,  
17.00–19.00 hodin
EduCoffee: Problémové chování 
dětí ve škole

Je chování žáků ve škole nebo ve 
třídě problémové? Je škola příliš ná-
ročná? Na odpovědi, resp. příčiny 
a  důvody, proč se žák chová zcela 
specificky, se zaměří odborné lektor-
ky Mgr. Iveta Křepelová a Monika Dur-
ďáková z České společnosti pro inklu-
zivní vzdělávání.

Pondělí 6. 12., online,  
15.00–16:30 hodin
PS Kariérové poradenství: 
Veletrhy a jarmarky – jak je využít 
v kariérovém poradenství

Podzim se nese tradičně ve zname-
ní veletrhů vzdělávání. V Praze je jed-
ním z největších veletrhů v této oblas-
ti Schola Pragensis, avšak další podob-
né akce plánují a  realizují i  jednotlivé 
střední školy. Dovolte pozvat vás v té-
to souvislosti na setkání pracovní sku-

piny Kariérové poradenství, na kterém 
se zaměříme s vedoucí lektorkou Mgr. 
Kateřinou Lichtenberkovou na to, jak 
tyto akce skutečně vytěžit, a  to právě 
s ohledem na kariérové poradenství při 
vzdělávání žáků na základních školách.

Úterý 7. 12., online,  
14.00–16.00 hodin
Řídící výbor MAP

V prosinci 2021 se opět sejde Řídící 
výbor, hlavní pracovní orgán projektu 
MAP Praha 12 pokračuje. Program se-
tkání bude zveřejněn na webu: www.
mappraha12.cz.  

Čtvrtek 9. 12, 9.00 - 12.00 hodin
Seminář: Legislativní změny v roce 
2022 – určeno pro MŠ
Místo konání: Nová Radnice Prahy 12, 
ul. Generála Šišky 2375/6

I  v  tomto školním roce je připra-
ven seminář zaměřený na legislativní 
změny v roce 2022 s odbornými lek-
tory: pt. Pavlem Zemanem a  Radkou 
Šlégrovou.

Čtvrtek 9. 12., online,  
16.00–18.00 hodin
PS Cizí jazyky: Hodnocení ve výuce 
cizích jazyků

Jak nejlépe hodnotit při jazykové 
výuce konkrétního žáka, aby získal 
zpětnou vazbu, jež bude objektivní, 
spravedlivá i  vypovídající a  zároveň 
bude žáka motivovat k dalšímu zlep-
šování? Na setkání pracovní skupi-
ny Cizí jazyky se účastníci pod vede-
ním odborné lektorky Mgr. Horčičko-
vé budou věnovat tématu hodnocení, 
a to jednotlivých řečových dovednos-
tí i samotných jazykových prostředků. 

Pátek 10. 12., 9:00–15:30 hodin
Seminář k participaci dětí 
a mládeže: Mladá místa
Místo: Nová Radnice Prahy 12, ul. Ge-
nerála Šišky 2375/6

V  průběhu semináře a  jeho 
workshopů se seznámíme s  teoretic-
kou stránkou participativního plánová-
ní. Představíme si příklady dobré pra-
xe zapojování dětí a mládeže do spo-
lutvorby veřejných prostor i  architek-
tonických řešení. Vyzkoušíme si i ně-
které konkrétní metody, jak participa-
tivní plánování reálně uskutečňovat. 
Akce je připravována ve spolupráci 
s  Dialogem architekti, platformou Ar-
chitekti ve škole a Českou radou dětí 
a mládeže v rámci projektu Mladá mís-
ta, který byl finančně podpořen z EU 
v rámci programu Erasmus+.

Pondělí 13. 12., 9.00–12.00 hodin
Seminář: Legislativní změny v roce 
2022 – určeno pro ZŠ
Místo konání: Nová Radnice Prahy 12, 
ul. Generála Šišky 2375/6

I  v  tomto školním roce je připra-
ven seminář zaměřený na legislativní 
změny v roce 2022 s odbornými lek-
tory: pt. Pavlem Zemanem a  Radkou 
Šlégrovou.

Úterý 14. 12., online,  
9.00–12.00 hodin
PS Rodina, škola, komunita: Rodiče 
ve škole

Vnímáte otevřenou komunikaci ja-
ko základ kvalitního vztahu mezi ro-
dinou a školou? Přemýšlíte, jak se lze 
ještě více zapojit do života školy, již 
navštěvuje vaše dítě? Chtěli byste co-
by učitelé přizvat ke spolupráci rodi-
če svých žáků a uvítáte praktické rady 
a tipy, jak na to? Připojte se k dalšímu 
setkání pracovní skupiny Rodina, ško-
la, komunita s  odbornými lektorkami 
Mgr. Angelikou Gergelovou a Mgr. Ja-
nou Neumajerovou.

Středa 15. 12., 16.00–17.00 hodin
Elixír do škol: Mechanické stavby
Místo: Nová Radnice Prahy 12, ul. Ge-
nerála Šišky 2375/6

Fyzika není pouze o  vzorečcích 
a definicích, ale hlavně o pokusech! Jak 
nejlépe dětem ukázat fyzikální zákony 
v praxi, to nám opět představí odborná 
lektorka Mgr. Věra Koudelková ze spo-
lečnosti Elixír do škol na Praze 12. 

Zaujalo vás některé z témat? Ještě 
jste se žádného setkání nezúčastni-
li? Vězte, že stačí nahlédnout do  Ka-
lendáře akcí na: www.mappraha12.
cz, kde se můžete bezplatně přihlásit 
a obdržíte pozvánku. Neváhejte – ak-
ce 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)

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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Takřka 50 obyvatel se v úterý 
15. října zúčastnilo veřejného 
projednání připravované revita-
lizace rybníku Obecňák a jeho 
okolí ve staré Písnici.

Na úvod představili zástupci ar-
chitektonického ateliéru AND, spol. 
s  r. o. studii revitalizace rybníku 
Obecňák a jeho okolí s možnou no-
vou podobou rybníka – revitalizova-
ných a  nových cest, mola, herních 
prvků pro děti a  další. Poté násle-
dovala tvůrčí část, do které se za-
pojili občané. U dvou stolů se mohli 
vyjadřovat ke čtyřem základním té-
matům – cesty, molo, herní a ostat-
ní prvky. Zaznamenány byly desítky 
občanských podnětů ke studii.

Ohledně cest si občané přejí se-
dací (dřevěné) stupně ve svahu 
u  komunitního centra, které umož-
ní posezení. Požadovali doplnění 
cesty od komunitního centra, která 
dnes ve svahu chybí. S nápadem na 
novou cestu kolem východní strany 
rybníka se většina občanů ztotožni-
la, v jižní části při vpusti do rybníka 
navrhli udělat dřevěnou lávku a pro-
stor rozšířit o piknikové místo s mož-
ností grilování. Velkou diskuzi vyvo-
lal požadavek na zachování maxi-
mum stromů kolem rybníka. Vedle 
cest občané požadovali doplnit do-
statek odpadkových košů, laviček 
a  míst k  sezení. Zároveň občané 
chtějí, aby cesta kolem rybníka byla 
co nejblíže k  vodě, aby návštěvník 
měl co nejbližší kontakt s hladinou.

Návrh mola občané přivítali jako 
skvělý nápad. Ohledně jeho podo-
by byla diskuze, někteří by ho chtěli 
více do hladiny, někteří se naopak 
obávali o  zmenšení plochy pro 
bruslení v  zimě. Molo by mělo být 
decentně podsvícené a mít protisk-

luzový povrch. Na molu stačí k se-
zení kaskádovité stupně – návrh 
na lavičky či stolečky se židlemi byl 
jednoznačně odmítnut.

Zároveň s  revitalizací rybníku se 
počítá také s proměnou stávajícího 
hřiště. Herní prvky by měly být kaž-
dopádně přírodní, pro děti od šesti 
let, aby je mohly využívat děti neda-
leké školy. Protože na zahradě ško-
ly je plánovaná přístavba tělocvič-
ny a dalších tříd, stávající herní prv-
ky u školy již nebudou možné. Mezi 
dalšími nápady se objevilo: doplnit 
hřiště o hudební, workoutové a par-
kourové prvky, terénní skluzavku či 
kuličkovou dráhu, tedy maximálně 
využít výhodu přilehlého svahu od 
školy k rybníku. Občané by také rádi 
vodní prvky, například vodní mlýnek 
na potoku či brouzdaliště pro děti. 
Dalším nápadem bylo zřídit místo 
pro grilování, které již bylo zmíněno.

Posledním tématem byly další 
různé nápady. Zachování vodního 
ptactva je základním přáním v  této 
oblasti. Přání bylo i  zřídit automat 
na granule pro kachny. Mezi další-
mi podněty zaznělo vybudovat za-
řízení na přečištění vody, stojan na 
kola, zachovat možnost rybolovu či 
naopak čistou vodu pro možnost 
koupání.

Děkujeme všem občanům, kteří 
se zúčastnili setkání. Ačkoli někte-
ré nápady jdou proti sobě, jiné jsou 
obtížně realizovatelné, jsou veške-
ré podněty dále konzultovány s ar-
chitekty, kteří zpracovávají projek-
tovou dokumentaci pro další stu-
peň řízení. Rybník Obecňák revita-
lizaci potřebuje.

Hlavní město Praha v  uplynu-
lých letech revitalizaci rybníků vě-
novalo značné úsilí. Do konce roku 
2020 bylo upraveno celkem 85 lo-

kalit o ploše 247 ha, bylo vytvořeno 
sedm zcela nových pražských ryb-
níků, mezi nimi i nedaleký rybník Li-
piny na konci Modřanské rokle u za-
stávky autobusu a  tramvaje Polikli-
nika Modřany. Zájemci se mohou 
s  projektem hlavního města Prahy 
Obnova pražských nádrží sezná-
mit na adrese: www.praha-priroda.
cz. Naším cílem je projekt revitaliza-

ce rybníka Obecňák zařadit do to-
hoto projektu hlavního města. Proto 
na záměru revitalizace od samého 
počátku intenzivně spolupracujeme 
s Magistrátem a Lesy hl. m. Prahy.

Bc. Petr Borský,  
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

Revitalizace rybníku Obecňák  
– veřejné projednání

Svoz směsného a tříděného 
odpadu zajistí během vánoč-
ních svátků na území metro-
pole konsorcium Pražské od-
pady 2016–2025, které tvoří 
Pražské služby, a. s., a AVE 
Pražské komunální Služby, a. 
s. Plán svozu je vytvořen tak, 
aby nedocházelo k přeplnění 
nádob a nevznikal kolem nich 
nepořádek.

V termínu od 24. do 31. 12. 2021 
budou zajištěny standardní pracov-
ní směny a  svoz směsného odpa-
du bude probíhat dle příslušných 
svozových plánů, tedy jako v běž-
ných dnech. Vzhledem k větší zátě-
ži na separačních místech se svo-

zy tříděných složek odpadu prová-
dí v posíleném režimu. U tříděného 
odpadu budou v  kritických oblas-
tech posíleny svozy v období 23.–
31. 12., jinak bude vše probíhat také 
dle příslušných svozových plánů.
Svoz směsného odpadu:
23.–31. 12. 2021 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech
1. 1. 2022 svoz až na výjimky nepro-
bíhá, náhradní svoz proběhne v ná-
sledujících dnech
2.–6. 1. 2022 bude probíhat stan-
dardní svoz s  případným časovým 
posunem (max. 1 den)

Svoz tříděného odpadu:
23.–31. 12. 2021 standardní svoz 
v pravidelných svozových dnech

23.–31. 12. 2021 v kritických oblas-
tech budou posíleny svozy ostat-
ních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 svoz až na výjimky nepro-
bíhá, náhradní svoz proběhne v ná-
sledujících dnech
2.–6. 1. 2022 bude probíhat stan-
dardní svoz s  případným časovým 
posunem (max. 1 den)

Vánoční stromky do popelnice nepatří
V  případě, že máte veřejně pří-

stupnou popelnici nebo kontejner na 
směsný odpad, lze stromky volně od-
ložit vedle nich, v ostatních případech 
(činžovní a  rodinná zástavba nebo 
nádoby v  kleci) prosíme o  odložení 
vánočních stromků k nejbližším kon-
tejnerům na tříděný odpad. Vyhoze-

né vánoční stromky rozhodně nepatří 
do nádob na směsný odpad, protože 
výrazně snižují jejich kapacitu.

Lidé by měli stromky vyhazo-
vat nejlépe den před odvozem ko-
munálního odpadu, aby nedochá-
zelo k  jejich přílišnému hromadění 
v ulicích po zbytečně dlouho dobu. 
Stromky jsou do vozů na komunál-
ní odpad nakládány v běžných svo-
zových dnech a  jejich odvoz bude 
probíhat po celý leden a únor. Vý-
jimka platí pro umělé stromky. Po-
kud už stromek dosloužil, rozhod-
ně nepatří do kontejneru na tříděný 
či směsný odpad, ale do sběrného 
dvora.

Zdroj: Pražské služby, a. s., 
upraveno red

Vánoční a novoroční svoz odpadu

Zdroj: AND, spol. s r. o.
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V naší městské části bylo v průběhu 
října umístěno dalších sedm nádob 
na použitý tuk a olej. Celkově už na-
leznete tuto speciální nádobu na de-
seti stanovištích tříděného odpadu.

Nádoby slouží k umísťování opotřebe-
ného potravinářského oleje a  tuku. Pro-
síme, odkládejte olej pouze v  použitých 
PET lahvích nebo jiném plastovém obalu. 
Použitý olej se nesmí do kontejnerů od-
kládat ve skleněných či plechových oba-
lech, ani v igelitových taškách a pytlíkách. 
Do nádob v žádném případě nepatří mi-
nerální oleje, barvy a rozpouštědla! Sklo, 
igelitové pytlíky, plechové obaly stejně 
jako minerální oleje znemožňují zpraco-
vání. V  případě nedodržování kázně při 
sběru by musel být sběr zrušen a nádo-
by odvezeny.

Seznam stanovišť,  
kde naleznete nádoby na olej:

– Roh ulic Mirotická x Zbudovská
– K Jezírku 142/3
– V Koutě
– Parkoviště K Lukám
– Šátalská 716/15
– Výletní 728/13
– Na Okruhu
– Hoštická
– Švihovská 546
– Ulice K Vrtilce (u parčíku)

Chtěli byste nádobu na olej na dalším 
stanovišti? Neváhejte a kontaktuje Odbor 
životního prostředí a dopravy Úřadu MČ 
Praha-Libuš: ziv.prostredi@praha-libus.cz.

Odbor životního prostředí  
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: MHMP

Nové nádoby 
na použitý 
olej a tuk

POJĎTE TŘÍDIT
JEDLÉ OLEJE S NÁMI

KAŽDÁ KAPKA
SE POČÍTÁ

portalzp.praha.eu
tridimolej.cz

• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší 
nádoby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 

INZERCE

ODVOZ STARÉHO 
NÁBYTKU NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Stěhování.

Tel.: 773 484 056

http://
http://
http://
http://
http://
http://
mailto:ziv.prostredi@praha-libus.cz
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Vážení přátelé, opět prožíváme 
prosinec.

Hned 4. 12. je v kalendáři Barbora 
a naše děvčata si jistě nezapomenou 
ustřihnout vhodnou větévku „barbor-
ku“, o které se říká, že když do Vá-
noc rozkvete, tak je to znamení brz-
kého sňatku. 5. 12. popřejme Jitkám 
a nezapomeňme, že večer tradičně 
chodí sv. Mikuláš, leckdy za asisten-
ce andílka i čerta. 5. 12. 1971 nám ta-
ké předčasně odešel velice oblíbený 
a masově želený komik a zpěvák Jiří 
Grossmann (*20. 7. 1941). 

16. 12. si připomeňme význam-
nou událost v životě velikána naše-
ho národního obrození, geniálního 
spisovatele, novináře i politika Kar-
la Havlíčka Borovského, kterou by-
lo jeho zatčení a odvezení do mís-
ta přikázaného pobytu – Brixenu. 
Narodil se 31. 10. 1821 na Vysočině 
v Borové a předčasně zemřel v pou-
hých 35 letech 29. 7. 1856 v Praze. 
Co nám ale stihl zanechat! Díla ja-
ko Epigramy, Křest sv. Vladimíra, Ty-
rolské elegie, Král Lávra a  mnoho, 
mnoho jiných. Karel Havlíček vystu-
doval gymnázium v Havlíčkově (do 
r. 1945 Německém) Brodě a  pak, 
až do svého vyloučení v r. 1841, stu-
doval v Praze filosofii. Víme, že ja-
ko student nezkazil žádnou legra-
ci a zručně hrál na kytaru. Pro svoji 
aktivitu byl rychle znám v pražských 
kulturních kruzích, a tak když hledal 
zaměstnání, bylo mu na doporučení 
P. J. Šafaříka nabídnuto místo v za-

hraničí. V  l. 1842–4 odjel do Ruska 
a  tento pobyt ho zbavil v Čechách 
rozšířeného panslavismu. Parodic-
ky vyjádřil své tamní dojmy hned 
v  78 epigramech. Po svém návra-
tu se proslavil břitkou kritikou slad-
kobolného díla J. K. Tyla Poslední 
Čech. Smyslem jeho přístupu by-
lo méně planého mluvení, leč více 
práce a činů. Na doporučení další-
ho velikána Františka Palackého se 
r. 1846 stává redaktorem Pražských 
novin, vycházejících i  s  přílohou 
Česká včela. Revoluční rok 1848 byl 
pro Karla Havlíčka rokem podstat-
ným. Jednak oslavil svatbu s  dce-
rou lesníka Julií Sýkorovou (*1826 
– †1855), s  níž měl dceru Zdeňku 
(*1848 – †1872), avšak zejména se 
naplno vrhl do novinářské i politic-
ké činnosti. Právě Karel Havlíček 
navrhl přejmenovat podle tamní so-
chy sv. Václava pražský Koňský trh 
na Václavské náměstí a na památku 
císaře Karla IV. Dobytčí trh na Karlo-
vo náměstí. Založil Národní noviny 
a stal se i poslancem do Říšské ra-
dy. Po potlačení revoluční vlny a za-
vedení výjimečného stavu byl vyšet-
řován, ale i s ohledem na poslanec-
kou funkci shledán na jaře r. 1849 
nevinným. V důsledku opatření vý-
jimečného stavu ale byl v Praze za-
staven tisk novin, včetně těch jeho 
Národních. Přesídlil proto do Kutné 
Hory, kde začal v r. 1850 vydávat tý-
deník Slovan a vydal v r. 1851 i dva 
sborníky – Duch Národních novin 
a Epištoly kutnohorské, veškeré je-

ho práce byly u nás posledními, kte-
ré svobodně vyjadřovaly české ná-
rodní myšlenky. Opět byl vyšetřo-
ván a postaven před soud, který ho 
však opět na podzim r. 1851 osvobo-
dil. Jeho děl, která byla velmi popu-
lární, se však obávaly nejvyšší ra-
kouské vládní kruhy. Všemocný mi-
nistr vnitra Alexander Bach (*1813 – 
†1893) měl (ač právník) nápad, jak 
situaci vyřešit. Navrhl císaři Františ-
ku Josefovi I. (*1830 – †1916) bez ob-
vinění a soudu Karlu Havlíčkovi při-
kázat místo nuceného pobytu mimo 
české prostředí, např. v  Salzburku. 
Dobrotivému císaři se nápad velice 
zalíbil, ale zdál se mu nedostateč-
ný, a proto doporučil Karla Havlíčka 
internovat v  jihotyrolském alpském 
městečku Brixenu (po I. sv. válce 
Bressanone). Výsledkem bylo za-
tčení Karla Havlíčka v noci z 15. na 
16. 12. 1851 a okamžitý odvoz zvlášt-
ním kočárem pod ozbrojenou asis-
tencí, které velel komisař Franz De-
dera. Upřímně, nebylo s ním naklá-
dáno nějak drasticky, dostával i po-
slaneckou apanáž cca 450 zlatých 
ročně. Přesto zde byl Karel Havlíček 
nešťastný, toužil po Čechách a Pra-
ze i po možnostech svobodné tvor-
by. R. 1852 dostala jeho manželka 
s dcerou možnost se za ním přistě-
hovat, ale to se ukázalo být zane-
dlouho příčinou nechtěného kon-
ce jeho života. Julie se totiž nakazi-
la otevřenou formou TBC a nemoc 
se přenesla i na Karla a dceru Zdeň-
ku. Zdravotní stav Julie se rychle 

zhoršoval a  r. 1854 se musela vrá-
tit do Čech. Umírá 16. 4. 1855, těs-
ně před povoleným návratem Karla 
Havlíčka. Ten je po něm zklamaný 
z  bázlivého chování většiny svých 
známých, kteří, až na výjimky (Fran-
tišek Palacký či Božena Němcová), 
se bojí s ním setkávat. Karel se ale 
v  Praze stejně nemůže zdržovat, 
protože je vydán příkaz, aby se zdr-
žoval v Německém Brodě. Povole-
ní dosáhne až v květnu r. 1856, kdy 
je již jeho zdravotní stav pro pokro-
čilou TBC velice vážný. Umírá 29. 7. 
1856. K jeho odkazu se později při-
hlásí politická formace tzv. mlado-
čechů, ale zapomínat na něj by-
chom neměli ani my!

18. 12. 2011 též zemřel náš prezi-
dent, dramatik i disident Václav Ha-
vel, nar. 5. 10. 1936. 21. 12. se nám 
přesune znamení zvěrokruhu do 
Kozoroha, přihlásí se zimní sluno-
vrat, a tím také první zimní den. 24. 
12. jsou zde Vánoce, máme státní 
svátek Štědrý den! Nejdříve popře-
jeme Adamům a Evám, a pak již vše 
spěje k  dárkům pod stromečkem. 
25. 12. je První svátek vánoční, tzv. 
Boží hod na památku narození Je-
žíše a  26. 12. máme Druhý svátek 
vánoční a svátek oslavují Štěpáno-
vé, býval to i čas koledy. A již nám 
nastává konec starého roku 2021! 
Vážení přátelé, přeji vám všem, ať 
zde zmíněným, či nezmíněným, spl-
nění všech přání, prostě vše jen to 
nejlepší!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: prosinec 2021

U příležitosti rovných 700 let od 
první písemné zmínky o Libuši 
proběhla 8. listopadu v čp. 1 be-
seda o historii za značného zá-
jmu více než 50 občanů.

A o čem se hovořilo? O  tom, že 
vzhledem k  blízkosti pražské kotli-
ny, jež byla významná jako zemská 
křižovatka cest dlouho před vzni-
kem Prahy, přes území naší obce 
od nejdávnějších dob probíhaly dů-
ležité cesty. Byly zde od pravěku, 
za doby bronzové, Keltů, Germánů, 
a  tudíž i  prvních Slovanů – našich 
předků, kteří zde zanechali stopy 
svého pohřebiště právě tam, co je 
(ó to trvání tradic!) ulice V Hrobech. 
Nedaleko od pohřebiště se jistě na-
cházela i víska, dávná Libuš. Z ná-
sledujícího období středověku, 14. 
a 15. stol., je o Libuši dochována řa-
da zmínek.

Nejstarší je právě ta z r. 1321 v dlu-
hových (účetních) spisech Starého 
města pražského. Podle ní bylo za 
dobytí tvrze Libuš ze staroměstské 
pokladny vyplaceno jakémusi Hein-

czlínovi Kerglinovi 8 kop grošů (ce-
na malé chaloupky) a  též dán štok 
vzácné, snad brokátové látky, přive-
zené až z dalekého Ypres v dnešní 
Belgii. Kdo to byl? Velitel ozbrojené 
družiny? Či snad staroměstský ob-
chodník, který zde měl sklad a při-
šel o  nějaké uložené zboží? Jmé-
no mohlo být nějak zkomoleno, tře-
ba z  Kornbühl. Takový patricij, pů-
vodem z  Chebska, je tehdy v  Pra-
ze prokázán a podobní obchodníci 
tehdy rádi skupovali přípražské dvo-
ry či vesnice a užívali jako své skla-
dy a  zázemí. Od r. 1289 sousední 
Kunratice patřily dalších více než 50 
let úplně nejvýznamnějším z nich – 
rodu Wolflínů. Sám Frenclin Wolflín 
byl rychtářem Starého Města a pra-
vou rukou krále Jana Lucemburské-
ho, kterému opatřoval peníze na je-
ho nákladnou politiku celoevrop-
ského záběru. Ten mohl zcela snad-
no využít rozpolcení tehdejší šlech-
tické scény u nás na dvě strany, rea-
gující na manželský spor krále Jana, 
podporovaného šlechtici vedenými 
p. Jindřichem z Lipé, a královny Eliš-

ky Přemyslovny, za kterou stála dru-
há část šlechty, již vedl p. Zbyněk 
Zajíc z Valdeka. Situace se značně 
vyhrotila, zejména v  letech 1318–
1319. Zabrání či dobytí nějaké tvrze 
či vísky nebylo vůbec neobvyklé!

V  té době a  ještě dlouho poté 
bylo běžné, že zápisy se pořizova-
ly s časovým odstupem, třeba i ně-
kolika let. To se mohlo stát i  v  na-
šem případě. Bohužel, u  řady stře-

dověkých zmínek není kvůli neustá-
lenému pravopisu vysloveně jasné, 
zda patří k  naší Libuši, či jiné ves-
nici s podobným jménem. Alespoň 
máme prostor pro napínavé pátrá-
ní a příjemné diskuze, o kterých vě-
řím, že se budou vést i nadále, třeba 
až do nějakého zásadního objevu…

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Beseda o dobytí Libuše r. 1321
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Vánoční svátky jsou příležitos-
tí k setkávání a sdílení radosti 
a lásky. Snem většiny z nás jsou 
dobré vztahy a dobré konce 
v peripetiích života. Snad proto 
jsou oblíbené romantické příbě-
hy s vánoční tematikou, které 
zachraňují iluzi tam, kde ji nelze 
naplnit.

K  filmovým snímkům na toto té-
ma patří americký film režiséra 
Franka Capry z  roku 1946 Život je 
krásný s Jamesem Stewartem v roli 
muže, jenž se v osudových momen-
tech řídí ctí, ohleduplností a empa-
tií, aby pomohl potřebnějším, než je 
sám. V jednom adventním čase ho 
nesnáze dostihnou a před skokem 
do řeky ho zachrání anděl. Zázraky 
se dějí nejen v podobě druhé šan-
ce – zjistit, jak by se odvíjely živo-
ty ostatních bez vlastní existence. 
Karlovy Vary se staly místem děje 
amerického filmu Poslední prázdni-
ny – prodavačka Georgia v podání 
Queen Latifah zjistí, že její život je 
fatálně ohrožen a rozhodne se spl-
nit si všechny sny pobytem v luxus-
ním hotelu. Ve filmu si zahrálo i ně-
kolik českých herců. Přežít Vánoce 
(z roku 2004) je o hledání té správ-
né rodiny, kterou si bohatý osamělý 
Drew na Vánoce pronajme, aby se 
mohl cítit jako ostatní. Tajemství Vá-
noc (z roku 2016) či Zázrak v New 
Yorku (z  r. 1994) jsou rovněž ame-
rické provenience, kanadského pů-
vodu je snímek Nezapomenutelné 
Vánoce (z  roku 2015). Přehlédnuta 
by neměla být francouzská kome-
die z roku 1956 s Gilbertem Bécau-
dem v  dvojroli nesmělého hudeb-
níka a  trochu záhadného šlechtice 
Percevala, jejichž osudy propojí ná-
klonnost ke krásné číšnici Marinettě 

ve filmu Země, odkud přicházím.
Z  knih můžeme nabídnout titul 

Vánoce nebudou Johna Grisha-
ma, který se stal předlohou úspěš-
né komedie Vánoce naruby (z roku 
2004). Stárnoucí manželská dvojice 
chce na svátky rezignovat a  odjet 
k moři, aby se vyhnula kolotoči pří-
prav. Nečekaný příjezd dcery, která 
ale klasické Vánoce očekává, ji do-
nutí situaci rychle přehodnotit. Hla-
divou vánoční vločkou pro čtenáře, 
kteří se chtějí potěšit milým příbě-
hem, je romance Jay Asher Vánoč-
ní zázrak. Mladinká Sierra pracuje 
v rodinném podniku, na farmě s vá-
nočními stromky. Její pracovní nápl-
ní je střídavě pobyt v Oregonu, kde 
leží farma, a měsíc před Vánoci pak 
v Kalifornii, kam v období Vánoc jez-
dí stromky prodávat. Obrat v  jejím 
životě nastává ve chvíli, kdy potká-
vá sympatického Caleba, kterého 
však tíží životní škraloup z minulos-
ti. Do francouzské metropole zamí-
ří dvě kamarádky v příběhu Mandy 
Baggot Vánoce v Paříži. Eiffelovka 
zlatě září a  všude voní svařené ví-
no a čokoláda, tak kam jinam zamí-
řit, když vám láska chybí? Speciální 
předvánoční akci, dvanáct schůzek 
naslepo s  různými muži v  různých 
prostředích od prvního do třiadva-
cátého prosince, bude chtít vyu-
žít hrdinka knihy Dvanáct vánoč-
ních schůzek britské autorky Jen-

ny Bayliss. Šéf posílá na speciál- 
ní pobyt v  zimní krajině, kde jsou 
účastníci přímo zavaleni vánoční-
mi dekoracemi, mladou Haley, kte-
rá svátky zrovna nemiluje – v titulu 
Karen Schalerové Vánoční tábor. 
Stejná autorka vám možná nabíd-

ne recept Jak si zamilovat Vánoce. 
Příjemné vánoční čtení s milými pří-
běhy, zamyšlením i romantikou pro 
období zasněžených zimních veče-
rů a vánočních svátků přinese troji-

ce amerických romancí pod 
názvem Sněží, sněží… Po-
vídky tří současných čes-
kých autorů nabídne kni-
ha Tři vánoční dárky ne-
bo Vánoční zázraky. Leh-
ký zábavný titul se skvělou 
zápletkou je román britské 
autorky Francescy Hornak 
o  významu rodiny, Vánoc 
a velkých tajemství, která se 
stejně dlouho neutají, s ná-
zvem Sedm dní spolu. Pat-
náct povídek z  adventního 
času přináší titul Vánoční 
svařáček pro duši. Jak se 
k této době postaví hrdino-
vé v knize a zda si vychut-
nají nápoj v klidu, nebo ho 
budou potřebovat, aby to-
hle období přežili, vám poví 
autorka Danka Šárková.

Klidné svátky s  dobrou 
knihou a příběhy se šťastným kon-
cem přeje:

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ A TENTOKRÁT I FILMOVÝ PROSINEC

Romantické Vánoce
MĚSTSKÁ KIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Otevřeno: 
pondělí, středa, čtvrtek 
13.00–19.00
úterý, pátek  
9.00–16.00

Doučování s Novou školou:
Bezplatná první pomoc se 
školou pro žáky ZŠ a SŠ 
s dobrovolníky z o. p. s. Nová 
škola, registrace není nutná, 
stačí přijít – každý čtvrtek 
17.00–19.00

Ve čtenářských dílnách se učí 
žáci mimo jiné vyjadřovat své 
názory nad přečtenými kniha-
mi. Tentokrát jsem nechala pro-
stor žákovi z 5. třídy Janu Škro-
bovi, aby nám představil knihu, 
která ho zaujala.

„Nedávno jsem četl krásnou kni-
hu, která se jmenovala Karel IV. Na-
psala ji a bohatě ilustrovala Renáta 
Fučíková. Otevřel jsem ji, když jsme 
se ve škole učili o  tomto panovní-
kovi. Chtěl jsem se o něm dozvědět 
více. Kniha začíná jeho narozením, 
pokračuje nelehkým dětstvím, stu-
diem ve Francii, návratem do Čech, 

kde se stal králem a  později císa-
řem, a končí jeho smrtí.

Být panovníkem v této době ne-
bylo jednoduché. Zažil slávu, ale 
také hodně rodinných tragédií. 
V každé situaci si dokázal poradit.“

Historie podávaná dětem jed-
noduchým textem doprovázeným 
ilustracemi, které samy o sobě ma-
jí vypravěčský potenciál, nadchne 
nejen děti, ale i  dospělé čtenáře. 
Spisovatelka se zaměřuje více na 
vysvětlení situací z  Karlova života 
a  z  nich plynoucí politické posto-
je a rozhodnutí než na události sa-
motné. A  právě tím přibližuje dě-

tem srozumitelně obraz celé stře-
dověké společnosti.

Renáta Fučíková se narodila v ro-
ce 1964 v Praze. Vystudovala Vyso-
kou školu uměleckoprůmyslovou, 
ateliér ilustrace a  užité grafiky. Za-

bývá se především ilustrováním knih 
pro děti, v  poslední době i  tvorbou 
autorských obrázkových knih, které 
si sama píše. Je držitelkou mnoha ná-
rodních i mezinárodních ocenění.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Karel IV
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Přáníčko k vánočním svátkům
Ať vám sněhová vločka sedne na nos,
pod nohama křupe zmrzlý sníh
a ruka zazvoní o zlatý rampouch
v paprskách zimního slunce.

Ať cítíte vůni jehličí, purpury a františků
a ve světle svíček i prskavek září váš vánoční stůl.
Ať v očích máte hvězdy, v duši klid a mír
a pohodu, v srdci lásku.

Ať zmizí všechny starosti, trápení a bolest
A vaše bytost najde pravdu, víru v sebe,
Ve skutečné hodnoty a sílu života.

Krásné a veselé Vánoce podle těch nejhezčích představ přeje Zdena Prchlíková

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor 
autora, který se nemusí shodovat s názorem vydavatele 
či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3 500 znaků bez 
mezer. Je možno připojit fotografie či jiné grafické 
podklady − rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je 
v kompetenci redakční rady a grafika.

Debata
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ!

S  potěšením vám mo-
hu podat zprávu, že veřejná 
beseda k  výročí 700 let od 
první písemné zmínky o  ob-
ci Libuš nejen proběhla, ale 
že se i  velmi vydařila. A  to 
je dobře! Takové kulaté vý-
ročí se přece nemůže opo-
minout. Naši občané se ale 
ukázali být kulturními a  se-
šlo se jich tolik, že kapacitu 
zasedací místnosti čp. 1 zce-
la využili! Samotná akce byla 
pojata již tradičně jako sou-
sedské posezení, stejně ja-
ko obdobné akce pořádané 
k různým výročím v minulos-
ti a  pořádajícími plánované 
v budoucnosti, tedy bez po-
litické akcentace. Jako ve-
řejně prospěšná, osvětová, 
prostě místní historii propa-
gující akce, na níž jsou stejně 
srdečně vítáni všichni přícho-
zí, zcela lhostejno, zda přívr-
ženci pořádajících, či nikoliv. 
Nejen mne, ale i řadu účast-

níků to vedlo, stejně jako 
u  obdobného výročí Písnice 
v r. 2017, k úvaze, že takové 
výročí by uneslo i  akci pod-
statně většího rozsahu, kte-
rou by ovšem mohla zajistit 
sama MČ (obec), a ne skrom-
ným způsobem jen politická 
organizace (ČSSD), ke které 
přísluším. Uvítal bych, kdyby 
při dalších kulatých výročích, 
která nastanou u Písnice v r. 
2117 a  u  Libuše v  r. 2121 to-
mu tak bylo! Ale dobře to za-
fungovalo i  tak! Jak beseda 
probíhala? Jako moderující 
jsem se snažil podat stručný 
nástin místní libušské histo-
rie, v čemž mne profesionál-
ním způsobem doplňoval mi-
lý a významný host – známý 
spisovatel, tvůrce dokumen-
tárních filmů a  vůbec rene-
sanční osobnost – pan Josef 
Pepson Snětivý. K  některým 
obdobím historie se rozprou-
dila, k  mé radosti, i  obsáh-
lá diskuze. Úvahy se nejvíce 
týkaly stručné zprávy o  do-
bytí Libuše staroměstskými 
z r. 1321. Zajímavý příspěvek 
měl i Mgr. M. Kadlec. Četným 
zájemcům byla umožněna 
i prohlídka historického skle-
pení budovy. Hojná účast 
způsobila u  pořádajících ve-
likou radost, a  tímto všem 
zúčastněným posílám velké 

poděkování! To patří i všem, 
kteří pomáhali propagačně 
a pořadatelsky zajistit – Len-
ka a Tereza Nehillovy, Ivana 
Kunstová, Mgr. Petra Sedláč-
ková, Olga Zikánová, Zuzana 
Šupinová i  Vladimír Vaněk 
a  František Kořán. Můj vel-
ký osobní dík náleží i  aktiv-
ním pomocníkům z řad obe-
censtva, jako pp. Mgr. Matěji 
Kadlecovi a Tomáši Jelínkovi, 
stejně jako osloveným pra-
covníkům MÚ za jejich ocho-
tu při řešení technických otá-
zek. Děkujeme!

Jaroslav Melichar,  
předseda MO ČSSD

Foto: archiv autora

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2021“ 
zaměřeného na integraci cizinců a spolu� nancovaného z více zdrojů: 
Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha-Libuš.

V  p r o g r a m u  v y s t o u p í :

  
Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a .

sobota 
4. 12. 2021 
od 15 do 19 hod.

Svatomikulášské 
oslavy na Libuši 
Sokolovna Libuš

VSTUP
NA AKCI 

JE ZDARMA
Přispívejte 
na charitu

Štěpán Klouček, Tomáš Tran, Son Ca a další

V průběhu večera přijde Mikuláš! 

Všechny srdečně zveme na společný komunitní mikulášský podvečer plný

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

 

 

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

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

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

za příznivé epidemiologické situace

Vážení dříve narození,
městská část Praha-Libuš si Vás dovoluje opět pozvat na tradiční akci

Předvánoční posezení seniorů 
se starostou a zastupiteli městské části

dne 15. prosince od  17:00 do 19:00 hodin
do kunratické restaurace „U Bezuchů - Na palubě“

(K Libuši 73, Praha 4 - Kunratice)
na programu je společné slavnostní setkání, slavnostní večeře  

a živá hudba k poslechu i k  tanci. V  závěru večera dojde i na drobné zábavné losování. 
Doporučen je slavnostní oděv.

Přihlášení na akci s  uhrazením poplatku předem NUTNÉ! 

Přihlásit se můžete: 
od středy 10. listopadu -  8:00 hodin do středy 8. prosince -  17:00 hodin na odboru 

Správním a školství Úřadu městské části Praha-Libuš (K Lukám 664, přízemí).       

Na setkání s  vámi se těší představitelé městské části Praha-Libuš.

AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ  EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

AKCE ZRUŠENA Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ  EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE
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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

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš

Vážení senioři! S těžkým srdcem, protože nevíme, co a jak bude, zve-
me v  prosinci na trojí setkání, pokud vládní nařízení situaci nezmění 
kvůli zvýšenému rozšíření nákazy a nám, starším, se opět neuzavře to, 
co jsme považovali dříve za tak samozřejmé – svobodně chodit, kam 
chceme. A bude jinak, bude lépe? Záleží na jednotlivcích, na očkování, 
po němž se nákaza tak rychle nepřenáší a bude postupně ustupovat. 
Na území Libuše a Písnice se již senioři očkují třetí dávkou, je to boj, 
o který hlavně usilujeme my, starší, abychom si mohli dopřát spokoje-
ný a zasloužený podzim života. Ty, kdo jsou naočkovaní, srdečně zve-
me na prosincový předvánoční program s velkou nadějí, že příští rok 
bude již lepší.

PROGRAM NA PROSINEC 2021

7. 12. Předvánoční společenské pose-
zení v zámku Dobříš. Odjezd v 10 hodin 
od Eimů. Kluboví senioři 300 Kč, ostat-
ní 400 Kč. Srdečně zveme. Rezervová-
no jen pro nás (v zámku budeme sami), 
personál očkovaný. Konat se bude podle 
epidemické situace.
14. 12. Rozloučení před vánočními svát-
ky s písničkou.
15. 12. POZOR! Společenské předvá-
noční setkání seniorů s panem starostou 
a zastupiteli U Bezuchů z důvodů epide-
mické situace ZRUŠENO.
18. 12. – Datum bude ještě v  klubu 
upřesněno. Koncert v kostele v Jílovém 
u  Prahy. Odjezd v  16.00 hodin od Ei-
mů, návrat po koncertě cca v 19.00 ho-
din. Podmínkou pro uskutečnění je nej-
méně 25 osob pro zaplacení autobusu. 
Cena koncertu jako vždy 80 Kč. Přihláš-
ky v klubu nebo na tel.: 723 915 612 u p. 
Dostálové.
Od 16. 12. 2021 do 3. 1. 2022 vánoční 
prázdniny.
4. 1. Otevírání Klubu Senior v  novém 
roce 2022, společná oslava, společná 
naděje.

Stočte hlavy ke svým rodinám, od-
pusťte, co bylo, dopřejte si vzájemnou 
lásku a  nevracejte své myšlenky zpět. 
A co vám přeje organizační výbor?

Zdraví, zdraví, zdravíčko,
to je naše přáníčko.
Vzpomínat na léta času,
doplnit si četbou krásu.
Vysvětlovat vnoučatům,
co bylo, co se stalo.
Kde byla chyba, lásky málo,
zaměřte se, děti, na to hned.
Radí babičky,
sklidíte pak život jako med, celičký.

KNIHOVNA

Knihovna v budově Úřadu MČ Praha-
-Libuš, K  Lukám 664/1, je otevřena po 
dobu vánočních svátků pro nadšené čte-
náře, včetně velké části seniorů z klubu. 
Je tu pro vás, těší nás, že je stálý zájem.  

Knihovna je otevřena každé úterý od 
14.00 do 18.00 hodin.

Za organizační výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Srdečně vás zveme na adventní jarmark v KC Jasoň.
Během celého dne budou probíhat workshopy pro malé i velké, opékání buřtů, 
hry, divadlo pro děti a další zábava pro celou rodinu. Následně si k večeru
společně rozsvítíme stromeček a zazpíváme si vánoční koledy. Přijďte si
s námi užít adventní sobotu. Těšíme se na vás.

ZIMNÍ JARMARK
 v Komunitním centru Jasoň, Písnice

Zahájení stánkového prodeje

Zahajuje bazar

Otevírají se workshopy
      – výroba svícnů
      – výroba vánočních ozdob a dekorací
      – malování dřevěných ozdob

10.00 h

 

10.30 h

atrium

foyeur

ateliér

Zahajuje herna
      kostkoviště, hlavolamy, hry

11.00 h cvičebna

Divadlo pro děti
      Andělé ze zapomenuté skříňky

14.30 h sál

Rozsvícení stromečku
      

16.00 h atrium

Hraní a zpívání koled
       

atrium

ČAS AKCE PROSTOR

Během celého dne vám bude zajišťovat občerstvení naše Café Jasoň. Před
kavárnou bude také probíhat opékání buřtů.

PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

sobota
11. prosince

www.jasoncentrum.cz     tel.: +420 737 219 894     e-mail: info@jasoncentrum.cz

INZERCE
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HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých 
makléřských firem v oblasti realizace 
hypotečních úvěrů nově v Praze 12. 
Poradenství a služby hypotečního 
specialisty zdarma.                               
GSM:725 050 050                   

Hitem: Pohotovostní hypotéky; Hypotéky na družstevní 
bydlení bez zajištění 
nemovitostí; Hypotéky 
bez prokazování 
příjmu; Americké 
hypotéky (neúčelové)                                                                                                                  

IN
ZE

RC
E

de,malin k.s.r.o. 
Kožní a lymfologická ambulance 

Jílovská 14a, Praha 4 
(Lékařský dům) 

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové

• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

• péče hrazená ze zdravotního 

pojištění
• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.CZ 

IN
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E

IN
ZE

RC
E

IN
ZE

RC
E

Klasická mokrá 
pedikúra u Vás doma.

Odstraňování kuřích 
ok, léčba zarostlých 

nehtů, kultivace nehtů 
a poradenství léčby plísně.

Celkové ošetření 300 Kč. 
Každá 4. návštěva 10 

procent sleva. Možnost 
klasické manikúry.

Podrobnější info na tel. 
704 007 954.

Těší se na Vás Radka

IN
ZE

RC
E

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

KLÍČE - ZÁMKY - KOVOVÝROBA - SERVIS
Dále nabízíme:
• výroba klíčů a autoklíčů
• prodej zámků, cylindrických
vložek, kování, trezorů,
zabezpečení na kola - motorky

• opravy zámků,
samozamykacích zámků,
přestavby cylindrických vložek

• výpočet, výroba a instalace
systémů generálního klíče

• návrhy a realizace přístupových
systémů

• instalace zámků,
samozamykacích zámků,
dveřních zavíračů, elektrických
zámků

• pravidelný servis a údržba
dveří, zámků a veškerého
dveřního příslušenství

www.faberasystems.com | VOLEJTE ZDARMA 800 102 100

NOVÁ
PROVOZOVNA

P4 - Libuš, V Lužích 818/23

s tímto inzerátem
10% sleva
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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

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

INZERCE

INZERCE

INZERCE

Realitní a finanční služby 
 

 
 

  
 

 

                                                                               
AKCE! Prodáme vaši nemovitost             

bez nároku na standardní provizi! 
RK s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing; Home staging  
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma: odhad nemovitosti, poradenská činnost 
• Odhady pro dědická řízení 
• Kompletní právní servis; notářská úschova 
• Hypoteční servis; Služby hypotečního poradce 

zdarma; Nejnižší úrokové sazby hypotečních úvěrů 
(HÚ); Spolupracujeme se všemi bankami v ČR 

• Pohotovostní HÚ; Konsolidace; Refinancování HÚ 
• HÚ na družstevní byt i bez zajištění nemovitostí 

                GSM: 725 050 050 
www.maxrealfin.cz                                          Praha 4 – Libuš 

               Naše Franšízy        
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