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Očekávaná dopravní situace po zahájení výstavby tramvajové trati Modřany – Libuš
Výsledky participativního rozpočtu | 21. 5. Sportovní den pro děti i dospělé v ZŠ Meteorologická
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1 Při oslavách jara ve staré Písnici se tradičně vynášela Morana. 2 Sousedské setkání s našimi Ukrajinci na Pondělí velikonoční  
bylo hojně navštívené, přátelské a příjemné. 3 Viditelné výsledky zanechala akce Ukliďme Česko, ukliďme Libuš a Písnici,  
například v oblasti ulic Mirotická a Zbudovská. 4 O Noci s Andersenem navštívila libušskou školu skutečná spisovatelka.  
5 Libušský lakros se prosazuje na různých soutěžích. 6 V písnické škole se objevil sám Komenský. 

Foto: Kryštof Štafl, Kristina Thaler, Jiří Koubek, Stanislava Bíbová, Lívia Šavelková a Petra Brodská
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Velikonoční sousedské setkání  
s našimi Ukrajinci v Komunitním centru Jasoň

Do České republiky utekly před 
válkou statisíce Ukrajinců, při-
čemž v Libuši a Písnici nalezlo 
svůj dočasný druhý domov k 19. 
dubnu celkem 360 osob, z toho 
158 žen, 142 dětí do 18 let, 47 
mužů a 13 seniorů.

Pro školou povinné děti jsme 
v Základní škole Meteorologická při-
pravili dvě adaptační skupiny a pro 
předškolní děti jednu adaptační sku-
pinu v Klubu Junior. Naším cílem ne-
ní dostat děti hned od začátku do 
běžných tříd, ale dát jim prostor se 
rozkoukat v  přirozeném prostře-
dí mezi jejich vrstevníky, kteří ho-
voří stejným jazykem jako oni. Do 
adaptačních skupin se přihlásilo 15 

dětí předškolního a 36 dětí školního 
věku. Zaměstnali jsme celkem sedm 
ukrajinsky mluvících žen (čtyři ve 
škole, tři ve školce) s pedagogickým 
vzděláním, z nichž čtyři mluví i česky.

Pro naše ukrajinské rodiny, uči-
telky jejich dětí, hostitelské rodiny 
a  všechny naše občany jsme dva 
týdny po zahájení činnosti adaptač-
ních skupin připravili 1. sousedské 
setkání v Komunitním centru Jasoň 
v  Písnici. Předně děkuji manželům 
Hofmanovým za pronájem prostor, 
organizátorům za přípravu a  bez-
problémový průběh a všem účinku-
jícím za jejich vystoupení. Na začát-
ku našeho setkání jsem napočítal 
130 přítomných občanů a další stále 
přicházeli. Pro děti byly připraveny 

dílničky, opičí dráha, herna a promí-
tání animovaného filmu Krteček.

Program zahájili naši noví ukrajin-
ští školáci, kteří si nachystali něko-
lik velikonočních básniček v českém 
jazyce. To bylo od nich velice milé 
a vřele oceněno publikem. Vrcholem 
dětského programu bylo vystoupení 
kouzelníka Pana Kravaty, který svým 
umem dokonale zaujal všechny dě-
ti bez ohledu na jejich rodný jazyk 
a závěrečným trikem s živým králíč-
kem vyvolal údiv a nadšení i přítom-
ných dospělých. Kouzelník Pan Kra-
vata vystoupil bez nároku na hono-
rář a tímto bych mu rád ještě jednou 
poděkoval. Dospělým návštěvníkům 
představily u  stolečků své aktivity 
jednotlivé spolky a  sportovní kluby, 
které u nás působí. K dispozici pro 
četné dotazy byli učitelé z  našich 
škol a pochopitelně vedení obce. Na 
závěr programu vystoupil ukrajinský 
pěvecký sbor při chrámu sv. Kosmy 
a Damiána v Emauzích, který tak za-
končil letošní, i pro nás všechny ne-
všední Velikonoce.

Počasí nám přálo, a tak se všech-
ny plánované aktivity mohly ko-

nat ve venkovních prostorách. Ná-
vštěvníci měli po celé odpoledne 
možnost ochutnat množství dobrot, 
které napekly české i ukrajinské že-
ny. Jednu z  bábovek upekl a  při-
nesl i muž. Děkuji všem, kteří přišli 
a přispěli ke krásné atmosféře sou-
sedského setkání. Osobně jsem byl 
také velmi rád za příležitost popo-
vídat si s našimi hostitelskými rodi-
nami, které nabídly útočiště mamin-
kám a dětem z Ukrajiny.

Za všechny pozitivní ohlasy ze 
setkání přetiskuji příspěvek z  face-
bookové skupiny Libuš a  Písnice 
pro Ukrajinu, jehož autorkou je paní 
Petra Pavelková, která se svou rodi-
nou u sebe ubytovala jednu uprch-
lickou rodinu z  Ukrajiny: „Včerejší 
akce v  Jasoni byla naprostá pec-
ka. Velký dík patří majitelům tohoto 
fantastického centra, všem účinkují-
cím a samozřejmě pořadatelům. Po 
dlouhé době jsem viděla, že se náš 
ukrajinský chlapec Denis upřímně 
bavil, podařilo se mu najít kamará-
dy a dnes šel poprvé do školy. Je-
ho maminka mi ráno nadšeně vola-
la, že chlapce, se kterými včera na 
akci bavil, má jako nové spolužáky 
ve třídě, takže za mě stoprocent-
ní úspěšnost. Velké díky!“ Šťastné 
a veselé děti – co si přát v dnešní 
době víc?

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Foto: Kristina Thaler  
a Alena Spálenská
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Slovo starosty
Vážení občané, v  polovině 

května začne rekonstrukce 
Barrandovského mostu, kte-

rá je rozplánována na čtyři stavební 
sezóny. V  letošním roce potrvá do 
konce srpna a bude znamenat zbou-
rání a výstavbu nové rampy ze Stra-
konické ulice na Jižní spojku. V rám-
ci doprovodných dopravních opat-
ření bude na začátku května napůl 
otevřen nájezd na Pražský okruh 
mezi Písnicí a  Dolními Břežany, te-
dy bude možné jet ve směru Písnice 
– Zbraslav a Zbraslav – Písnice. Ne-
jen tato oprava dopravně nejvytíže-
nějšího mostu v zemi výrazně zhor-
ší dopravu v  celé Praze. Souběž-
ně začala výstavba tramvajové trati 
Modřany – Libuš, kvůli které se mu-
sí v  letošním roce přestavět okruž-
ní křižovatka u Základní školy Me-
teorologická na křižovatku řízenou 
semafory. Požádali jsme zhotovitel-
skou firmu, aby s omezením na této 
křižovatce začala nejdříve na přelo-
mu května a června a aby se práce 
realizovaly co možná nejvíce během 
letních prázdnin. I  přesto bude na 
několik týdnu v červnu a potom na 
podzim ztížen přístup do Základní 
školy Meteorologická u okružní kři-
žovatky. (Podrobněji se o  tomto té-
matu rozepisuji v samostatném člán-
ku.) Možnosti příjezdu do školy jsou 

ostatně dlouhodobě špatné, a to jak 
z ulice Skalská, tak na malé parkovi-
ště u školy z ulice Brunelova. Dob-
rou zprávou je, že v souvislosti s vý-
stavbou tramvajové trati získá hlavní 
město Praha v letošním roce do své-
ho majetku i pozemek u školy, který 
by se mohl do budoucna využít pro 
zlepšení situace s  parkováním. Na 
dubnovém jednání zastupitelstva 
naší městské části jsme požádali 
hlavní město Prahu o svěření toho-
to pozemku do naší správy. Kolega 
místostarosta Pavel Macháček pro-
věří možnosti využití tohoto pozem-
ku pro klidnější parkování a příjezd 
dětí do školy. Situace se nezlepší 
hned, ale výhledově potřebujeme 
zabránit nebezpečnému souběhu 
aut otáčejících se na malém parkovi-
šti a přicházejících dětí. Cílem bude 
také vytvořit krátkodobá stání K+R.

Děkuji všem, kteří se letos zapojili 
do každoročního jarního úklidu naší 
městské části v rámci akce Ukliďme 
Česko – Ukliďme Libuš a  Písnici. 
Úklidových míst bylo tentokrát hod-
ně a tam, kde se uklízelo, je to sku-
tečně poznat. Jak by také ne, když 
se do úklidu v  tomto roce zapojil 
rekordní počet lidí. Organizátorům 
i  brigádníkům děkuji! S  ukončením 
protiepidemických opatření jsme se 
opět vrátili k některým tradičním ak-

Místostarosta Pavel Macháček, radní hl. m. Prahy Adam Scheinherr a starosta 
Jiří Koubek poklepali základní kámen zahájení stavby tramvajové trati  
Modřany – Libuš. Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš.

Radnice městské části Praha-
-Libuš přichází s nabídkou ce-
lodenního zájezdu za účelem 
obnovy tělesných i duševních 
sil zejména seniorů starších 
55 let. Zájezd je naplánován 
na čtvrtek 23. června 2022 do 
překrásné lokality pověstné 
brány Šumavy na monumentál-
ní vodní hrad Švihov, v němž se 
natáčela filmová pohádka Tři 
oříšky pro Popelku. 

Svoji návštěvu propojíme s  pro-
hlídkou města Klatovy s fakultativní 
možností výstupu na Černou a  Bí-
lou věž. Program dále nabídne se-
stup do místních katakomb, vybu-
dovaných jako pohřebiště pro čle-
ny řádu, jeho příznivce i  význam-
né měšťany. Neopomeneme ani 
návštěvu barokní lékárny U  Bílého 
jednorožce, kde si prohlédneme 
ukázky zbytků původních léčiv, lé-
čebných metod i  starých medicín-
ských nástrojů.

Předpokládaný prodej zájezdu 
pro zájemce bude zahájen od pon-
dělí 23. května 2022 od  8:00 

do 12:00 hodin v  budo-
vě ÚMČ, Odbor správní 
a školství, ul. K Lukám 664. Celkový 
počet míst v autobuse je 47. Pokud 
se v pondělí 23. května počet míst 
neobsadí, bude prodej pokračovat 
až do pátku 27. května 2022, vždy 
od 8:00 do 12:00 hodin tamtéž.
– Zájezd je určen seniorům 55+ 

s  trvalým bydlištěm na Libuši 
a Písnici.

– Senioři budou zapisováni na zá-
jezd v  tom pořadí, v  jakém se 
přihlásí a  zaplatí spoluúčast na 
ÚMČ, ul. K  Lukám 664, ve výši 
250,- Kč na osobu.

– Při naplnění kapacity autobusu 
budou další zájemci zapisováni 
jako náhradníci.

– Peníze za spoluúčast budou vrá-
ceny, pokud za účastníka pojede 
náhradník.

– V  případě zrušení zájezdu bu-
dou peníze účastníkům zájezdu 
vráceny.
Informace o zájezdu najdete též 

na Úřední desce ÚMČ Praha-Libuš 
a na www.praha-libus.cz.

Vedení MČ Praha-Libuš

Zájezd pro seniory k pověstné 
bráně Šumavy

Městská část Praha-Libuš v so-
botu 2. dubna pořádala akci 
Ukliďme Libuš a Písnici.

Organizovaný úklid probíhal na 
čtyřech místech. Na sídlišti Mirotic-
ká – Zbudovská, U  bytového do-
mu Zelená Libuš a  v  okolí – No-
vodvorská ulice, na konci ulice 

Šátalská a  v  okolí a  dále v  parku 
K  Jezírku a  jeho okolí. Děkujeme 
všem organizátorům: panu Jiřímu  

Ukliďme Česko,  
ukliďme Libuš a Písnici

cím. Oslavy jara již máme za sebou, 
Dětský den, který se bude konat 
v sobotu 4. června, před sebou. Pů-
vodně plánovaný termín Jablkobra-
ní se kvůli vyhlášení termínu pod-
zimních komunálních voleb bude 
měnit, sledujte proto, prosím, naše 
webové a facebookové stránky.

Základní škola v Písnici mění svůj 
název. Zastupitelstvo MČ Praha-Li-
buš vyhovělo žádosti paní ředitelky 
Blanky Chýlové o změnu názvu pís-
nické školy ze „ZŠ s RVJ“ na „ZŠ Pís-
nice“. Tomuto rozhodnutí předcháze-
la anketa mezi žáky, rodiči a zaměst-
nanci školy. Ankety se zúčastnilo 131 
žáků, se změnou názvu souhlasilo 
99 z nich, ze 131 rodičů se pro změ-
nu vyslovilo 106 a  z  31 zaměstnan-
ců svůj souhlas se změnou vyslovi-
lo 24 zaměstnanců. Spolu s názvem 
se mění definitivně i logo školy, které 

škola už několik měsíců prezentuje 
v našem radničním časopise.

Každoročně v  květnu si po celé 
zemi připomínáme výročí ukonče-
ní druhé světové války. Konkrétní 
vzpomínka na květnové události ro-
ku 1945 v naší městské části dosud 
chyběla. Zásluhou pana Jaroslava 
Melichara, autora pravidelné rubri-
ky Kalendářní střípky v  našem ča-
sopise, v neděli 8. května v 18:00 
hodin odhalíme v parku K Jezírku 
pamětní desku libušskému obča-
novi, 21letému Jaroslavu Rudolfo-
vi, kterého nacisté nejprve postřelili 
a následně před zraky jeho rodiny 
a shromážděných libušských obča-
nů popravili. Důvodem bylo, že se 
aktivně zúčastnil pražského Květno-
vého povstání. Srdečně vás zvu na 
krátké pietní shromáždění.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Koubkovi, paní Martině Píškové, 
panu Michalovi Korbelovi a panu 
Martinovi Stehlíkovi.

I přes sychravé (zimní) počasí 
se akce zúčastnily desítky obča-
nů. Děkujeme za účast. Další ob-
čané uklízeli individuálně a zpět-
ně nahlásili úřadu umístění pytlů. 
Děkujeme i jim za úklid.

V  pondělí 11. dubna probíhal 
úklid pod vedením SDH Písnice. 
I zde byla účast několika desítek 
občanů.

Pokud máte zájem o úklid ně-
jakého místa, stále si můžete vy-
zvednout rukavice a  pytle na 
Odboru životního prostředí a do-
pravy ÚMČ Praha-Libuš, budova 
v ulici K Lukám 664/1 v úředních 
dnech (pondělí a  středa 7:30–
12:00, 13:00–17:30).

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Michal Korbel, Jiří Koubek, 
Martina Píšková a Martin Stehlík

V pondělí 11. dubna 2022 pro-
běhla akce Ukliďme Česko, 
ukliďme Písnici. Členové ko-
lektivu mladých hasičů SDH 
Písnice se společně s občany 
MČ Praha-Libuš a geocachin-
govými nadšenci vrhli na úklid 
přilehlých pozemků poblíž no-
vé hasičské zbrojnice, u rybní-
ka Kalibárny na území přírodní 
památky Modřanská rokle a na 
okraji sídliště Písnice.

Akce se od 16:30 do 18:30 zú-
častnilo celkem 24 občanů, 6 hasi-
čů SDH a 17 dětí z kolektivu mladých 
hasičů a  6 jejich sourozenců. Cel-
kem se tedy do úklidu zapojil úcty-
hodný počet 53 lidí, což nám udě-
lalo opravdu velikou radost. A tahle 
parta vykonala velký kus práce.

Podařilo se nám společnými sila-

mi vyčistit svah nad usazovací ná-
drží Písnického potoka směrem 
k  menšímu rybníku u  rybníka Kali-
bárna, černou skládku pod hasič-
skou stanicí u  rybníka Kalibárna, 
prostor mezi ulicemi K Mejtu, Libuš- 
ská, Na Okruhu a  Hoštická a  část 
přírodní památky Modřanská rokle. 
Přistavený velkokapacitní kontejner 
se naplnil ze dvou třetin.

Každý, kdo chtěl, si mohl v  zá-
věru akce za odměnu upéct buř-
ta s chlebem. Děkujeme všem ob-
čanům za pomoc při úklidu a kole-
gům hasičům za pomoc při organi-
zaci. Poděkovat se sluší i  zaměst-
nancům odboru životního prostředí 
městské části Praha Libuš za pod-
poru, přistavení kontejneru a vstříc-
ný přístup.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Ukliďme Česko, 
ukliďme Písnici

Vážení senioři, děkujeme, že 
jsme přečkali vlnu koronaviru, 
již třikrát očkovaní, že průběh 
byl přiměřený, avšak ne tragic-
ký. Postupně si teď plníme krás-
né sny našimi výlety, pobyty 
a naším setkáváním v klubu.

Měsíc květen je ten nejžádaněj-
ší, co se týká rekreace. Naplánova-
li a  připravili jsme krásný výlet do 
zámků Loučeň, Žleby a Filipov a ta-
ké náš již sedmdesátiletý „zahrád-
kářský zájezd“, založený našimi ně-
kdejšími spoluobčany p. Ing. Le-
hovcem a p. Braunem, a to na dva 
dny plné přátelského porozumění 
a  spousty poznávání z  oblasti za-
hrádkaření (organizace Libuš). Ješ-
tě je možné se přihlásit, abychom 
autobus mohli zaplatit. Již cesta au-
tobusem přináší krásné zážitky – vi-
dět změny na vesnicích a městech 
a zhlédnout, jak všude žijí lidé, kteří 

chtějí také hezky žít a mít hezký do-
mov, pokračovat v  tradicích všech 
velikánů, kteří se tam či onde na-
rodili a přinášeli pro další pokolení 
věhlas vesnice či města. Jsme rádi, 
že můžeme být u toho a tyto změny 
s vámi zaznamenávat.

Náš klub funguje od svého za-
ložení již 22 let. Jeho programem 
prošli s  námi někteří významní li-
dé, kteří své vědomostmi předá-
vali nám ostatním, kteří jsme jejich 
znalosti, názory a zkušenosti přímo 
hltali. Byli to například p. Ing. Leho-
vec, p. Braun, p. prof. Randová, p. 
prof. Samcová-Jokešová. Byly to 
promluvy názorově rozumné, k  ur-
čitým současným událostem. Ne-
můžeme zapomenout.

Též nemůžeme opomenout man-
žele Pospíšilovy, kteří na ostatní se-
niory myslí a  není jim zatěžko vě-
novat dárečky nejen krásné, ale 
i  pracné, například letos 5. dubna, 

nebo vyjádření přátelství upečený-
mi koláči letos 12. dubna. Manželé 
Pospíšilovi nám také při cestách za 
vlastní rekreací poskytli tipy k  re-
kreaci a my si toho moc vážíme.

Nyní očekáváme, že hezký pobyt 
nám připraví ve Františkových Láz-
ních, kam se po dlouhé době vrací-
me. Pobyt je naplněn.

Nezapomenutelné Slovensko se 
nabízí pro 40 osob, s polovinou se-
niorů z Prahy 4 a polovinou z Prahy 
9 od p. Jiráska. Tito senioři, jak jsem 
je poznala, jsou mimořádně vstřícní 
a připravují pro nás všechny olym-
piádu. Tradičně vyjíždíme z Písnice 
(z  parčíku). Jeden výlet plánujeme 
do Štrby a Smokovce. Očekáváme 
krásný pobyt v  krásném prostře-
dí, s velmi milým personálem a pan 
Noris se již na nás těší. Odjezd 19. 
8. v nočních hodinách, směr Lázně 
Lúčky s koupáním. Ještě jsou volná 
místa pro 2–4 osoby. 

Podzimní výjezd do penzionu 
p. Kobra bude na tři dny, program 
s hudbou, tombolou, tancem a ces-
tou na 6 hodin do Polska na předvá-
noční nákupy. Cestou tam a zpátky 
zastavení za historií (zámek Ratibo-
řice, zámek Opočno).

Podzim je ještě daleko, ale ne-
usneme na vavřínech. Připrave-
no máme, jen abychom byli zdrávi 
a přál nám i celosvětový mír.

Rádi bychom také vyjádřili za 
Klub Senior poděkování našemu 
místnímu úřadu, který organizuje 
pomoc Ukrajině, viz zprávy v časo-
pise U nás. Též někteří senioři při-
spívají pomocí za neutěšené situa-
ce na Ukrajině, a to matkám s dět-
mi. Skoro každý zaslal malou finanč-
ní pomoc nebo dárcovskou SMS. Je 
nás víc, nebojíme se vlka nic.

Zdena Prchlíková

Klub Senior: plníme si sny a nebojíme se
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Oslavy jara 
v Písnici

V pátek 8. dubna jsme po del-
ší odmlce mohli zase společně 
oslavit příchod jara v základní 
škole v Písnici. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale oslavy jara se 
přesto vydařily.

Páteční odpoledne se neslo v du-
chu Velikonoc a  tradic s nimi spoje-
nými. Tuto tradiční akci zahájil pan 
starosta Koubek. Na začátek zazpíval 
dětský sbor a společně jsme se roz-
loučili se zimou vynesením Morany 
do rybníku Obecňák a přivítali jaro.

Náplní akce byly tvůrčí dílničky, 
kde si děti mohly vytvořit spous-
tu krásných velikonočních dekora-
cí nebo si nechat namalovat obli-
čej veselými motivy. Velmi oblíbe-
nou činností bylo pletení pomlázek 
a vázání věnců s pomocí zkušených 
hasičů ze  SDH Písnice. Děti si za 
tyto výtvory mohly odnést sladkou 
odměnu v podobě krásných perníč-
ků s velikonočními motivy od dvou 
velmi šikovných kuchařek ze ZŠ 
Písnice.

Workshopy probíhaly ve všech 
patrech budovy ZŠ Písnice. Ke zpří-
jemnění bylo možno zakoupit si ob-
čerstvení a nápoje i pro dospělé ve 
školní jídelně. Hned při vstupu do 

budovy školy krásně zavoněla káva 
a domácí zákusky, o které se posta-
ral tým zkušených kuchařek přímo 
ze školní jídelny.

Důležitým posláním písnických 
Oslav jara je klidné kulturní propo-
jování obyvatel v  rámci společné-
ho setkávání na veřejných kultur-
ních akcích. Takové aktivity na pod-
poru integrace cizinců jsou spolufi-
nancovány z  dotace Ministerstva 
vnitra. Připomínání a  seznamování 
s  nejen českými, ale i  švédskými 
nebo anglickými tradicemi se líbilo 
všem dětem i dospělým. Do přípra-
vy workshopů se zapojili nejen pro-
fesionálové, ale i vietnamští žáci ze 
ZŠ Meteorologická, pedagogové 
mateřských škol Ke Kašně a  Mezi 
Domy, Info dráček a Rodinné cent-
rum Kuřátko.

Za úspěch a přinesení krásné jar-
ní nálady této akce děkujeme všem 
našim partnerům, kteří spolupraco-
vali, a  všem dobrovolníkům za po-
moc. Děkujeme Základní škole Pís-

nice, Základní škole Meteorologic-
ká, SDH Písnice, Úřadu městské 
části Praha-Libuš, MŠ Ke Kašně, MŠ 
Mezi Domy, RC Kuřátko, Info dráčku 
a všem ostatním.

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinanco-

vaného Ministerstvem vnitra ČR. Tě-
šíme se na vás na dalších komunit-
ních akcích. 

Bc. Iveta Ouředníčková,  
vedoucí odboru správního 

a školství ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2022“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha-Libuš.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 2 2 
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Covidové období a s ním spo-
jená omezení příliš nenahráva-
la setkáváním, proto jsme se 
ve školce všichni těšili, až při-
jdou lepší časy a my budeme 
mít opět možnost propojit život 
školky s životem rodinným.

První větší akcí pro rodiny, kterou 
se nám podařilo uspořádat, bylo 
velikonoční tvoření na zahradě ma-
teřské školy. Dopoledne měly děti 
příležitost k  zasazení jarní květiny 
a osení, odpoledne pro ně a  jejich 
rodiny byla na terase připravena 
nabarvená vajíčka a velké množství 
materiálu k  jejich zdobení. V  prů-

běhu odpoledne měly děti s  rodi-
nami možnost zastavit se, popoví-
dat si s paními učitelkami, kamará-
dy a  známými, prožít hezké chvíle 
u  zdobení kraslic. Hotové výrobky 
potom směřovaly nejen domů, ale 
také k výzdobě a rozveselení škol-
ní zahrady. Nakonec vzniklo téměř 
300 krásných originálů, které nás 
těšily až do Velikonoc.

Děkujeme všem za účast a dou-
fáme, že se zase brzy uvidíme na 
další školkové akci.

Za kolektiv MŠ Lojovická  
Kateřina Černá

Foto: Kateřina Černá

Velikonoční tvoření v Mateřské škole Lojovická

PYŽÁMKOVÁ PÁRTY 

Mezi dvěma knižními svátky – 
Mezinárodním dnem dětské kni-
hy a s ním spojenou Nocí s Ander-
senem (2. 4.) a Světovým dnem kni-
hy (23. 4.) – jsme pro předškoláky 
z MŠ Ke Kašně uspořádaly „Veliko-
noční pyžámkovou párty“ s  bojov-
kou, pokladem a  přespáváním ve 
školce, při kterém samozřejmě ne-
mohlo chybět čtení na dobrou noc.

Ve středu 13. 4. jsme se v podve-
čer sešli ve školce, abychom spo-
lečně zažili jedno nevšední dobro-
družství. Nejprve si děti po fábor-
kách prošly připravenou stezku na 
školní zahradě. Čekalo na ně něko-
lik úkolů, velikonočních, pohádko-
vých a sportovních, za které nasbí-
raly razítka na velikonoční vajíčko. 
Na konci stezky se pustily do hle-
dání pokladu, který si po zazpívání 
jarní ptačí písničky rozdělily.

Program pokračoval ve třídě – 
doplnění vitamínů z  ovoce a  zele-

niny, převlékání do pyžámek, a „py-
žámková párty“ mohla začít. Dě-
ti si společně zazpívaly, zatanco-
valy a zahrály pěknou hru Pusinka 
pro žabku. Po náročném progra-
mu jsme se začali chystat na spaní 
a došlo na slíbenou pohádku – Jak 
pejsek a  kočička slavili Velikono-
ce. Po přečtení knížky jsme si po-
přáli krásnou dobrou noc a během 
pár minut všechny děti spokojeně 
a s úsměvem na tvářích usnuly.

Moje velké poděkování za krás-
nou akci patří především p. učitelce 
Páje, p. asistentce Jitce a asistentce 

Terce za program, který pro děti při-
pravily, a také p. kuchařkám Romče 
a Svatce za to, jak se o nás všech-
ny báječně postaraly. Všechny děti 
i my, dospělí, jsme si tuto párty ná-
ramně užili a těšíme se na další.

Mgr. Ivana Koutná

VELIKONOČNÍ PŘÍPRAVY 
U ŽELVIČEK

U Želviček, našich maláčků, jsme 
se v  dubnu ponořili do velikonoč-
ních příprav. Kromě barvení vajíček, 
vyrábění a  malování kuřátek jsme 
se pustili do pečení velikonočního 
cukroví. Děti si to moc užily, byla to 
pro ně v  rámci školky nová aktivi-
ta. Vyvalovaly a vykrajovaly veliko-
noční tvary, nejoblíbenější byla ma-
lá ovečka a  motýlek, naopak zají-
ček a kuřátko zůstali v pozadí. Když 
nám paní kuchařky cukroví upekly, 
přišlo na řadu zdobení bílou a tma-
vou čokoládou. Děti cukrátka malo-
valy špejlí a  silikonovou mašlovač-
kou, po dokončení zbytek rozpuště-
ných čokolád mohly sníst a také to 
s velkou chutí udělaly. Zkrátka veli-
konoční přípravy jsme si moc užili.

Věra Oppelová, učitelka Želviček
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Velikonoce v Mateřské škole Ke Kašně

S obdobím Velikonoc se pojí 
mnoho tradic, mezi které neod-
myslitelně patří pletení pomlá-
zek, pečení beránků, zdobení 
kraslic i výroba různých veliko-
nočních dekorací, které rozzáří 
domovy a vnesou do nich tolik 
očekávané jaro.

Dva předešlé roky jsme osla-
vovali svátky jara kvůli covidovým 
opatřením v  naší mateřské škole 
v omezeném režimu. O to více jsme 
se letos na tyto veselé jarní svát-
ky všichni těšili. Společně s  dětmi 
jsme s příchodem jara vyzdobili ok-
na i  jednotlivé třídy a začali se při-
pravovat na blížící se velikonoční 
svátky.

Ve středu 6. dubna jsme připravi-
li pro děti a rodiče ve všech čtyřech 
třídách naší MŠ velikonoční tvoření. 
S dětmi přišli nejen rodiče, ale také 
mnohé babičky a  sourozenci, kteří 
si rádi zhotovili nějaký výrobek z na-
ší velikonoční nabídky. A  pak už se 
stříhalo, lepilo, malovalo a  zdobilo. 
Všichni byli moc šikovní a práce jim 
šla od ruky. Domů si pak každý od-
nášel drobné velikonoční dekorace 
v podobě velikonočních závěsů s ku-
řátky, velikonočních beránků, zajíčků 
a jiných jarních výrobků. Na závěr by-
lo pro děti připraveno občerstvení, 
na kterém si po rukodělné činnosti 
pochutnaly.

Eva Janouchová
Foto: archiv MŠ K Lukám

Velikonoční tradice v Mateřské škole K Lukám
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ZŠ Písnice
JAN AMOS KOMENSKÝ 
V PÍSNICKÉ ŠKOLE

28. březen je v  našich kalen-
dářích připomínán jako významný 
den. Před 430 lety se totiž narodil 
Jan Amos Komenský. Právě tento 
den je označován jako Den učite-
lů. Letos nás při této příležitosti do-
konce navštívil sám Jan Amos. Žáci 
a učitelé naší školy připravili podle 
úžasné knihy Komenský v komiksu 
projektové vyučování. Tato kniha 
velmi poutavě přibližuje život a dí-
lo našeho Učitele národů. Páťáci 
se rozdělili do osmi skupin, každá 
skupina si vybrala jeden komikso-
vý panel, a ten v pondělí 28. břez-
na prezentovala ostatním žákům, 
kteří rovněž vytvořili osm skupin. 
Každá skupina postupně navštívila 
všechny panely.

Komenský se dětem představil 
jako: Nejlepší učitel, který učí žáky 
názorně a hrou; Spisovatel a  tvůr-
ce učebnic (i  my jsme si vytvoři-
li svou učebnici Svět v obrazech); 
Cestovatel a autor map; Průvodce 
Labyrintem světa; Muž, který mu-
sel utíkat před válkou, a pronásle-
dovala ho epidemie moru.

Svou prezentaci páťáci vyšper-
kovali divadelními scénkami, pra-
covními listy a tvůrčími dílnami. Di-
váky určitě zaujal válečný souboj, 
dramatické léčení moru či ukázka 
výuky v  17. století. Děti si vyzkou-
šely hledání cesty labyrintem nebo 
knihtisk. A co si ještě zapamatova-
ly? Určitě to, že nejlepší učitel vo-
lený každý rok v  České republice 
získává hrdý titul Zlatý Amos.

Na zdárný průběh celé akce do-
hlížel v  kostýmu Učitele národů 
autor projektu pan učitel Vladimír 
Kokšal. 28. března byla pro naše 
žáky škola určitě hrou, hrou s Amo-
sem. A kdo si hraje, ten nezlobí.

Mgr. Vladimír Kokšal
Foto Petra Brodská

PROJEKT UČENÍ NARUBY

Naše škola pravidelně pořádá 
zajímavý projekt, kdy děti učí dě-
ti. V rámci oslav svátku Jana Amo-
se Komenského jsme měli projekt 
Učení naruby. Žáci různých tříd 
učili své spolužáky z  jiných tříd. 
Tento projekt žáky moc bavil. Vy-
učující žáci se snažili připravit zá-
bavnou formu učení. A  zjistili, že 
výuka není nic snadného a že vy-
žaduje hodně přípravy. Také udr-
žet pozornost žáků a klid ve třídě 
není vůbec jednoduché. Takže se 
sluší poděkovat všem vyučujícím 
dospělákům, že to s  námi dětmi 
takhle umí.

Tina Fiedlerová,  
učitelka junior ze 3. třídy

Foto: archiv ZŠ Písnice

APRÍLOVÉ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 
S PŘESPÁVAČKOU

Děti ze základní školy v Písnici si 
užily aprílový den opravdu moc hez-
ky. Hlavní téma bylo keramické tvo-
ření, ze kterého si každý odnesl ve-
likonoční dekoraci. Škola se tak pro-
měnila v zážitkový park. Piknik s piz-
zou jsme si užili v jedné třídě a také 
přespávání bylo ve stylu kempová-
ní. Karimatky a spacáky jsme rozlo-
žili v učebně školní družiny. Na zá-
věr jsme tančili v rytmu elektroswin-
gu. Bylo to opravdu moc prima.
Mgr. Lenka Červená a Míša Fortinová

Foto: archiv ZŠ Písnice
FOTBALOVÝ TURNAJ

V úterý 5. dubna jsme se s prvňá-
ky, druháky a jedním třeťákem vyda-
li na Dětský fotbalový pohár 2022, 
pořádaný Pražským fotbalovým 
svazem za podpory Magistrátu hl. 
města Prahy. Akce se konala v hale 
Jedenáctka a zúčastnilo se několik 
škol. Naše škola vybrala šikovné fot-
balisty, kteří nás s  velkým nasaze-
ním reprezentovali a rvali se o kaž- 
dý zápas. Z jedenácti dětí jsme vy-
tvořili dva dokonale vyrovnané tý-
my. Děti hrály jako o  život a  jejich 
snaha byla oceněna nejen medailí, 
ale také dárky, které dětem uděla-

ly radost. Akce se nám všem moc 
líbila a těšíme se zase na příští rok.

Petra Brodská
Foto: Petra Brodská

JARNÍ ÚKLID

Jsme moc rádi, že se děti ze zá-
kladní školy v Písnici pustily do úkli-
du našeho okolí. Sešlo se nás si-
ce málo, ale i  tak jsme udělali vel-
ký kus práce. Sraz byl před školou, 
kde jsme si rozdali rukavice a pyt-
le a hurá na to. Po skončení úklidu 
se žáci zamýšleli nad chováním lidí 
k přírodě a toto vám všem vzkazují:

„Starejte se o naši planetu, proto-
že je krásná.“ Deniska Čadilová

„V  odpadcích se nám žije špat-
ně.“ Ema Gundogan

„Přidejte se k nám, abychom mě-
li nejlepší planetu na světě.“ Ema 
Gundogan

„Sbírejte i  střepy v  lese, aby 
se zvířátka nepořezala.“ Natálka 
Zrcková

„Když někdo jeden odpadek se-
bere, připojte se všichni.“ Deniska 
Čadilová

„Když jste někdy na dovolené, 
uklízejte po sobě odpadky i u mo-
ře.“ Miky Bálek

Mgr. Lenka Červená
Foto: Lenka Červená
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ZŠ Meteorologická
ÚSPĚŠNÁ NOC S ANDERSENEM 

Na aprílový pátek se v naší Zá-
kladní škole Meteorologická, stej-
ně jako ve stovkách dalších škol 
a  knihoven, uskutečnila akce Noc 
s Andersenem. Více než dvě stě 
dětí se rozhodlo zúčastnit připra-
veného programu spojeného s pře-
spáním ve škole. Na začátek akce 
bylo pro děti připravené zábavné 
divadelní představení Zlatovláska. 
Pak už následoval program připra-
vený našimi žáky z druhého stupně 
ve spolupráci s  pedagogy. Po de-
sáté hodině přišel čas rozdělit se 
do svých tříd, ulehnout do spacá-
ků, zklidnit se a připravit na večerní 
čtení příběhů. Nočního čtení se uja-
li jak dospěláci, tak i  samotné dě-
ti. Smyslem Noci s Andersenem je 
ukázat holčičkám a  klukům, že je 
daleko lepší usínat při čtení pohád-
ky než u rozsvícené obrazovky. Br-
zy po několika přečtených pohád-
kách nastal ve škole naprostý klid 
a všichni spali a  spali. Letošní roč-
ník Noci s Andersen se vydařil a už 
se s dětmi těšíme na příští rok.

Alena Babáková
Foto Stanislava Bíbová

NOC S ANDERSENEM 
Z POHLEDU DEVÁŤÁKŮ

Už je jakousi tradicí, že se v na-
ší škole každým rokem uskuteční 
Noc s Andersenem. Konala se i  le-
tos, po dvou letech pauzy kvůli co-
vidu. Okolo 18:30 se děti dostavily 
ke škole a  tam začalo celé to noč-
ní dobrodružství. Téměř ihned je 
ve škole uvítalo divadélko o Zlato-
vlásce, načež si žáci z vyšších tříd 
přichystali různé soutěže na téma 
Josef Lada. Byla to ukázka příklad-
né spolupráce mezi žáky vyšších 
i nižších ročníků. Okolo desáté ho-
diny pak děti šly spát a druhý den 
brzy ráno se pak všichni vrátili za-
se domů.

Alexandra Despotaki, 9.C

NOC S ANDERSENEM 
V MONTESSORI 

V 1. a 2. třídě začala 1. dubna Noc 
s Andersenem tematicky už od sa-
mého rána. Šli jsme do divadla Mi-
nor na vydařené představení Sně-
hová královna od Hanse Christiana 
Andersena. Pak jsme si po družině 
zašli domů pro spacáky, karimat-
ky, baterky, dobroty na večerní pik-
nik a  v  18:30 jsme se sešli všichni 
ve třídě. Připravili jsme si pelíšky na 
spaní a šli na první večerní program. 
Zde jsme vyráběli knížečky od Jo-
sefa Lady – to bylo totiž hlavní téma 
letošní Noci s  Andersenem, které 
pro nás pečlivě připravily starší dě-
ti. I  pohádku od Josefa Lady jsme 

viděli. Po pohádce jsme se posilni-
li na nočním pikniku ve třídě a  vy-
dali se na noční zpívání do hudební 
místnosti na škole. Následně jsme 
se vydali na noční strašidelnou 
stezku lesem. A  představte si, že 
venku sněžilo jako ráno v  divadle 
na Sněhové královně. To byla nád-
hera! Někteří z nás se venku nebá-
li, někteří trošku ano, ale po chvíli 
svůj strach ze tmy všichni překonali. 
Všichni jsme se venku pořádně vy-
běhali, vykřičeli a  unavili, takže se 
nám ve třídě krásně usínalo u jedné 
z Andersenových pohádek. A v so-

botu ráno nás mile překvapily paní 
kuchařky z jídelny, které nám ke sní-
dani upekly koláč s velkými jahoda-
mi. Ten byl ale dobrý, mňam!

Radana Konarská, učitelka 2M
Foto: Radana Konarská 

LADŮV ANDERSEN 2022

Jako už po několik let, i  letos se 
u nás ve škole pořádala Noc s An-
dersenem. Kouzelná noc plná sou-
těží, pohádek, knih a dobrodružství. 
Letošní téma bylo Josef Lada, jeho 
obrázky, pohádky i  říkanky. Soutě-

že s obrázky i postavami od J. La-
dy připravili žáci z osmých a devá-
tých ročníků. Užili jsme si i divadél-
ko O  Zlatovlásce či návštěvu spi-
sovatelky Ivony Březinové. Jednou 
z nejlepších částí je přenocování ve 
třídě s kamarády. Některé třídy sle-
dovaly film, jiné si četly, nebo po-
slouchaly rozhlas. Brzy ráno jsme si 
sbalili věci a po rušné noci se šli po-
řádně prospat domů.

Julie Klímová, 9.C

ADAPTAČNÍ SKUPINY 
PRO UKRAJINSKÉ ŽÁKY

MČ Praha-Libuš velmi rychle 
zareagovala na aktuální potřeby 
adaptace ukrajinských dětí v  Čes-
ké republice. Na Základní škole Me-
teorologická se tak již v pondělí 4. 
dubna otevřely dvě adaptační sku-
piny pro žáky z Ukrajiny. První sku-
pina je určena pro mladší děti z prv-
ního stupně, druhou skupinu na-
vštěvují starší žáci z druhého stup-
ně. Po čtrnácti dnech provozu bylo 
v obou skupinách zapsáno celkem 
36 dětí. Věnují se jim vždy dvě ukra-
jinské učitelky, které se s dětmi učí 
podle ukrajinských osnov.

Paní učitelky s dětmi trénují i prv-
ní česká slovíčka a jednoduché frá-
ze. Děti se nestydí je používat, na 
chodbách krásně zdraví a  pouští 
se i  do konverzace se svými čes-
kými spolužáky. Děti ve škole trá-
ví velkou část dne (od 8 do 17 ho-
din), a tak je po obědě ve školní jí-
delně čas i na hraní společenských 
her, stavění ze stavebnic, kresle-
ní či skládání puzzle. Pokud poča-
sí dovolí, děti venku nejen sportují 
v rámci tělocviku, ale tráví zde i vel-
kou část odpoledne.

Paní učitelky se se svými žáky 
postupně vydávají i mimo areál ško-
ly, aby děti poznaly nejbližší okolí. 
Chystají se navštívit i  centrum Pra-
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hy, kde děti budou moct objevit 
krásy hostitelského města. Ukra-
jinské spolužáky chceme zapojit 
i do celoškolních akcí, jako je jarní 
úklid, slet čarodějnic, sportovní den 
a Den dětí.

Ing. Barbora Hrušková,  
zástupce ředitele pro předškolní 

a zájmové vzdělávání
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

PLAVECKÝ VÝCVIK  
DRUHÝCH ROČNÍKŮ

Od 11. února letošního roku zapo-
čal plavecký výcvik žáků druhých 
ročníků v rámci tělesné výchovy. 
Výcvik je financován z ostatních ne-
investičních nákladů. Děti tedy ma-
jí tento kurz zcela zdarma. Doprava 
je zajištěna sjednaným dopravcem, 
díky tomu jezdí naši žáci soukro-
mým autobusem.

Plavecký výcvik se koná ve spor-
tovním areálu Jedenáctka na Pra-
ze 11. Vodní svět, který se v tomto 
objektu nachází, nabízí skvělé zá-
zemí pro plavecké kurzy. Pro účely 
výcviku je využívána část, ve které 
se nachází tobogán a další bazénky 
s herními prvky i odpočinková část 
a v neposlední řadě 25 metrů dlou-
hý plavecký bazén s pěti plavecký-
mi dráhami.

Na první hodině se děti předved-
ly, jak si rozumí s vodou, a dle svých 
plaveckých dovedností byly rozdě-
leny do čtyř družstev. Seznámily se 
také se svými instruktory.

Po každém výcviku mohou dě-
ti posledních patnáct minut užít 
spoustu zábavy při sjezdu tobogá-
nu a využívání Vodního světa.

Zuzana Vacková, AP
Foto: Zuzana Vacková

METEOROLOGICKÁ  
EXKURZE 6.C

Po příchodu nás uvítal pracovník 
Českého hydrometeorologického 
ústavu v Praze-Libuši. Hlavní před-
náška probíhala na chodbě ústavu. 
Během prezentace jsme se dozvě-
děli informace o  oboru aerologie. 
Aerologie je obor meteorologie za-
bývající se pozorováním a  výzku-
mem atmosféry pomocí balonů, ra-
diosond a letadel. Základními a mě-
řenými prvky jsou teplota vzduchu, 
atmosférický tlak a  vítr. Věnuje se 
i výzkumu ozónu, radioaktivity. Dále 
jsme si prohlédli sondy a balon pou-
žívaný k měření. Asi po hodině jsme 
šli ven a prohlédli jsme si přístroje 
sloužící k pozemnímu měření, včet-
ně meteorologické budky. Byli tam 
srážkoměr, různé teploměry a  pří-
stroj k měření oblačnosti. Na závěr 
jsme se koukli na vypuštění balonu 
se sondou. 

Eliška Lukášová s maminkou, 6.C

PROJEKT PLANETA 3000

Program Planeta Země 3000 
provází žáky i  studenty spousty 
let. Žáci sedmých až devátých tříd 
ZŠ Meteorologická měli letos 29. 
března možnost zhlédnout v mod-
řanském kině projekci dokumen-
tu Madagaskar. Pořadem provázel 
sám autor projektu Adam Lelek. Dí-
ky němu a jeho týmu jsme se všich-
ni mohli přenést do míst s tajemný-
mi tradicemi, se sílou duchů předků 
a stále ještě nespoutanou přírodou. 
Takový je Madagaskar a  my jsme 
se mohli alespoň na chvíli stát jeho 
součástí.

Adam Lelek už jako malý byl 
dobrodruhem a  cestovatelem. Od 
svých patnácti let trávil každý ví-
kend cestováním po České repub-
lice. Když dovršil osmnáct let, začal 
cestovat i mimo Českou republiku. 
Procestoval více než čtyřicet zemí, 
a proto není divu, že kdyby se se-
četlo, jak dlouho strávil v exotických 
zemích, bylo by to okolo šesti let. 
Na svých cestách se zaměřuje na 
domorodé zvyky, rituály a tradice či 
na města a odlehlé vesnice. Kromě 

toho, že je cestovatelem, je také fo-
tografem – studoval výtvarnou fo-
tografii. V roce 1998 spojil své dva 
koníčky, fotografování a  cestová-
ní a stal se fotoreportérem. A roku 
2001 se zaměřil na tvorbu vzděláva-
cího projektu Planeta Země 3000.

Jana Řezanková, žákyně 7. A
Foto: Stanislava Bíbová

PROJEKT „PŘÍRODA“

Březnový projekt obsahuje mno-
ho zajímavých aktivit naší družiny. 
Zopakujeme si pravidla třídění od-
padu a vyčistíme kousek přilehlého 
lesa od odpadků. Také si vyzkou-
šíme práci se zahradnickým nářa-
dím na školních záhoncích. Ručně 
vyrobenými květinami vyzdobíme 
jarní nástěnku a  oslavujeme pří-
chod jara. Pro každého je přichys-
tán květináček, kam si zasadíme 
svoje semínko, o které se budeme 
pečlivě starat. Jaká nám asi vyros-
te rostlinka?

Petra Lehovcová, vychovatelka, 
asistentka pedagoga

Foto: Petra Lehovcová

KDE BRÁT ENERGII A NADĚJI?
Příchod jara nedodal úplně 
všem očekávaný příval nové 
energie a naděje na lepší zítřky. 
V době, která nás obklopuje ka-
tastrofami v různých podobách, 
je i sluneční paprsek nebo jarní 
květinka oázou klidu naší duše. 
Nejlepšími průvodci vyprahlou 
pouští negace jsou naše děti, 
které dobře vědí, kde takovou 
oázu najít, a rády vás tam vždy 
s jistotou zavedou. Upozorní 
nás na nově rozkvetlé petrklíče 
nebo poletujícího motýlka. Po-
skakují, zpívají si při procházce 
voňavým lesem. Naslouchejme 
našim dětským pomocníkům víc 
než kdy jindy a buďme s nimi 
sluncem.

Petra Lehovcová, vychovatelka, 
asistentka pedagoga

Cyklojízda
Zveme děti, které rády soutěží a jezdí na kole! 

Kdy:  ve středu 25. května 2022 

Co s sebou ? 1. seřízené kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže)   
 2. helma + případně chrániče  
 3. vhodné oblečení 
 4. dobrá nálada 

Věkové kategorie: A – 1. a 2. třída  
 B – 3. třída 
 C – 4. třída 
  D – 5. třída 
                                       
Program:    9:00 –  A  Začátek soutěže na hřišti (jízda zručnosti) v ul. Skalská pro 1. a 2. tř. 
 10:30 – B  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
 10:40  – B  Start závodu o délce 2 km + jízda zručnosti 
 11:30 –  C  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
 11:40 –  C  Start závodu o délce 2 km + jízda zručnosti 
 12:30 – D  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
 12:40 –  D  Start závodu o délce 2 km + jízda zručnosti 

A nezapomeňte, že výherci si s sebou odnesou krásné 
ceny! 

Akci pořádá: ŽZ Praha Libuš + ZŠ Meteo  

Cyklojízda je součástí kampaní Dny bez úrazu? 

Naši partneři: 
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ZÁVODY V JABLONECKÉ HALE

V sobotu 2. dubna se naši doros-
tenci vypravili na závod v běhu na 
100 m s překážkami, který se již tra-
dičně koná ve sportovní hale v Jab-
lonci nad Nisou. Vyráželi jsme v brz-
kých ranních hodinách od hasičské 
zbrojnice v  Písnici. Závodu se zú-
častnili naši dva dorostenci, kteří si 
zde zaběhli své první pokusy v  le-
tošní sezóně.

Jakub Koubek a  Ondřej Kulhá-
nek si zaběhli celkem čtyři poku-
sy. První dva byly v kategorii starší 
dorost, kde Ondra skončil s časem 
18,64 s na 9. místě a Kuba s časem 
20,41 s obsadil 30. místo ze 75 do-
rostenců. Další dva pokusy si pak 
odběhli v kategorii mužů, kde sou-
peřili již proti závodníkům starším 18 

let. V této kategorii mužů se ke dvě-
ma zmíněným závodníkům na start 
postavil také náš vedoucí Stanislav 
Kulhánek, který se celý den staral 
o naše členy.

Přestože se jednalo o  první zá-
vody po zimní přestávce a kluci na 
překážkách letos ještě nebyli, ne-
vedli si vůbec špatně, což vyplývá 
z  jejich dosažených časů. Ondrovi 
se první závody vyloženě povedly. 
Do cíle doběhl v čase 18,34 s a ob-
sadil tím celkové 14. místo v  kate-
gorii mužů. Také Standovi a  Kubo-
vi se na první závody nevedlo špat-
ně. Standa obsadil s  časem 20,26 
s celkové 32. místo a Kuba si době-
hl s časem 20,95 s pro krásné 36. 
místo z celkového počtu 54 závod-
níků z celé republiky.

–Skul–

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Na schůzce konané 4. dubna 
2022 jsme využili studeného a ne-
příjemného počasí a  s  našimi dět-
mi se věnovali realizaci 48. roční-
ku soutěže Požární ochrana očima 
dětí a  mládeže pro rok 2022. Dě-
ti dostaly za úkol nakreslit soutěž-
ní obrázek, příp. napsat nějaký člá-
nek. Celkově se do soutěže zapoji-
lo dvacet dva dětí.

V  závěru schůzky jsme společ-
ně s dětmi vyhodnotili základní ko-
lo soutěže. Každý z nás mohl ocenit 

tři nejlepší práce a přidělit jim body. 
Po jejich sečtení do okresního kola 
postupují:

a) výtvarné práce kategorie ZŠ 1 – 
Abigail Ptáčková, Kryštof Laštov-
ka a Jakub Holan

b) výtvarné práce kategorie ZŠ 2 – 
František Spurný, Matěj Švehla 
a Matyáš Schneeweis
Všem zúčastněným dětem děku-

jeme a vítězům držíme palce a pře-
jeme postup do krajského kola.

–Plš–
Foto: archiv SDH Písnice

SDH Písnice – kolektiv mladých hasičů

KDO JE KDO V ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠI

Na tuto otázku jsme dostali ně-
kolik zajímavých odpovědí v Národ-
ním muzeu, kam jsme se vypravi-
li s družinkou. V  této krásné histo-
rické budově se nachází expozice 
mnoha známých živočišných druhů, 
které jsme měli možnost poznat od 

začátku jejich evoluce. David ze 4.B obdivoval přede-
vším své oblíbené obojživelníky a plazy. Honzíka z  1. 
třídy nejvíc zajímal původ kostry plejtváka obrovského. 
Domů jsme si kromě vědomostí a dojmů odnesli i malé 
radosti z obchůdku se suvenýry. 
Petra Lehovcová, vychovatelka, asistentka pedagoga

Foto: Petra Lehovcová

MUZEUM ALCHYMISTŮ A MÁGŮ STARÉ PRAHY

Při návštěvě 
muzea jsme se 
nejprve seznámi-
li s  historií alchy-
mistů. Prošli jsme 
magickou míst-
ností Faustova 
domu a  pak leh-
ce zasvěceni vy-
stoupili po toči-
tém schodišti vzhůru k nebesům. Ocitli jsme se v tajem-
né místnosti ze 16. století, v  laboratoři jednoho z nej-
slavnějších rudolfinských alchymistů magistra Edwarda 
Kelleyho. Poté jsme se občerstvili v hospůdce Kellyxír, 
kde jsme měli možnost ochutnat tajemný nápoj.

Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD
Foto: Blanka Zirnsáková
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Libušští hráči U11 v mix týmu 
jsou juniorskými mistry ČR.

Po prosluněném březnovém ví-
kendu 26. a 27. 3. v Malešicích, kde 
se dohrávaly zápasy za ty zrušené 
kvůli covidu, proběhly poslední ju- 
niorské boxlakrosové turnaje se-
zóny 2021–2022 v  Radotíně, a  to 
za pověstného aprílového počasí. 
V  sobotu 9. 4. se odehrál posled-
ní turnaj miniligy pro začátečníky, 
v níž ve společném týmu hráli libuš-

ští hráči s  dětmi z  LC Jižní Město 
(LCJM). Oporou týmu se stal v po-
sledních dvou turnajích v  bráně li-
bušský Ondřej Neškudla.

V neděli 10. 4. se o výhru a celko-
vé první umístění v juniorské boxla-
krosové lize (JBLL) v  kategorii U11 
postarali i  naši libušští hráči v  mix 
týmu, který se v  sezóně 2021–
2022 odíval do dresů Zbraslavi. 
V  mix týmu se sešli hráči z  něko-
lika týmů – Zbraslav, Malešice, Li-
buš, LCJM a Pardubice, přičemž za 

Libuš se stali juniorskými mistry ČR 
Vojtěch Vosáhlo, Jan Souček a Ma-
těj Šavelka. Tým v  kategorii U13 
hrající pod názvem Netopýři, jemuž 
aprílové počasí opravdu přálo stří-
dáním deště, krup a slunce, skončil 
v JBLL třetí. Tým U13, složený z hrá-
čů Libuše, Jižního Města a  Pardu-
bic, byl v  této sezóně úplným no-
váčkem a  tento ročník soutěže 
dobře využil k rozkoukání se v nej-
kontaktnější formě lakrosu. Dětem 
z  U13, které namísto Netopýrů rá-

dy používají pro označení smíše-
ného týmu Libuše a Jižního Města 
pojem Ližák, se v sezóně podařila 
řada pěkných akcí a  gólů. Ukáza-
ly, že jsou další lakrosovou nadějí. 
Libušský tým v  U13 reprezentova-
li nekompromisní obránci Jindřich  

Skončila boxlakrosová sezóna

 Libušští hráči mix týmu v dresech Zbraslavi s pohárem U11 boxlakrosové juniorské ligy.
 V březnu nám přišel dárek v podobě triček slavného indiánského lakrosového týmu 

North Shore Indians od jejich trenéra Skvamiše Sama Sewarda, který s našimi dětmi 
potrénoval na podzim.

Zapůjčíme sportovní vybavení.

Preferujeme pravidelnou účast dětí i dospělých.

Nejstarší tělocvičný spolek v České republice s historií 160 let - SOKOL
nabízí dětem možnost strávit čas se svými vrstevníky.

Sport pomůže překonat trápení dětí a vám umožní

Cvičení vedou trenéři a lektoři s mnoha lety praxe.
      mít chvilku pro sebe.

NABÍZÍME CVIČENÍ PRO DĚTI OD 2 LET 
V TĚCHTO DNECH A ČASECH

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat 
na níže uvedených emailech.

ZDRAVÍME SE:  NAZDAR!

T. J. Sokol Libuš 

nabízí zapojení uprchlíků z Ukrajiny do cvičení

ulice Libušská 294/129, Praha 4 - Libuš, autobusová zastávka U libušské

sokolovny  (аutobus 113, 197, 331, 333)

dospělí + děti 10-11:00 5 párů 2-5 let
Magda

Machková
magdamachkova@email.c

z

předškolní děti 16-
17:00

5 dětí 4-6 let
Jana

Bartáčková
janabartac@gmail.com

zdravotní cvičení 19-
20:00

5 dospělých dospělí
Eliška

Léblová
elal@volny.cz

Pondělí

dospělí+děti
16-

17:00 3 páry 2-5 let
Magda

Machková
magdamachkova@email.cz

žáci + žákyně 
17-

19:00 10 dětí 6-14 let Jakub Šára jakubsara@gmail.com

předškolní děti
16:30-
17:30

6 dětí 4-6 let Alena
Šedlbauerová

alena.sedlbauerova@
email.cz

jóga
18:30-
19:30

10 dospělých dospělí
Eliška

Léblová
elal@volny.cz

sportovní
hry/lakros

16-17:30
6 dětí, dívky i

chlapci
6-10 let

Lívia
Šavelková

lakros-libus@seznam.cz;
www.lakros-libus.cz

sportovní
hry/lakros

17:30-
19:00

6 dětí, dívky i
chlapci

11-15 let
Lívia

Šavelková
lakros-libus@seznam.cz;

www.lakros-libus.cz

taneční přípravka
16:15-
18:15

6 dětí, dívky 6-12 let
Jarka

Gregorová
jarkagregorov@

seznam.cz

Čtvrtek

Úterý

Středa
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Vosáhlo a Jindřich Jaroš, brankářka 
Sophia Lodinová, vzrůstem drob-
nější, ale kontaktu se nevyhýbají-
cí Jindřich Harvan a Matyáš Zmát-
lík a úspěšní střelci řady gólů Matěj 
Neškudla, Jakub Šavelka a Nicolas 
Lodin. Doufáme, že se v  příští se-
zóně zapojí i  další šikovní libušští 
hráči, kteří se zatím drží interkrosu 
a  z  kontaktního lakrosu mají ještě 
trošku obavy.

V dubnu jsme však věnovali čas 
i dalším aktivitám – naši hráči s ro-
diči se i  přes nepřízeň počasí za-
pojili 2. 4. do úklidové akce Ukliď-
me Česko v prostorech mezi stani-
cemi Přírodní a  Pavlíkova a  někte-
ré děti vyrazily 18. 4. s  pomlázkou 
na koledy. Ve středu 13. 4. si s ná-
mi vyzkoušely lakros v ZŠ Meteoro-
logická i děti z Ukrajiny. O víkendu 
23. a 24. 4. čekal libušské lakrosá-
ky předposlední turnajové kolo dět-

ské interkrosové ligy a 24. 4. zahájí-
me také juniorskou fieldlakrosovou 
ligu (JFLL), opět ve spojení v  týmu 
s  LCJM. Místo běhání mezi manti-
nely se s fieldlakrosem přesuneme 

na travnaté hřiště a čeká nás méně 
kontaktní hra než v boxlakrosu.

Lívia Šavelková,  
Lakros Libuš, T. J. Sokol Libuš

 Z turnaje v Radotíně
 Boxlakrosový turnaj v Malešicích

V neděli 10. dubna proběhlo 
v Klubu Junior v pořadí již jede-
nácté „souznění“, tedy společ-
né meditativní vytváření alikvot-
ních tónů.

Samotné cvičení pochází z Tibetu, 
ale oblíbené je také v  Japonsku. Je 
snadné, má blahodárné účinky a je ur-
čeno pro všechny věkové kategorie.

Účast byla tentokráte rekordní, 
sešlo se přes třicet zájemců. Společ-
ně jsme uvítali i  zahraniční účastní-
ky z Německa a Rakouska. Nicméně 

vnímáme jako důležitou stálost do-
mácích zájemců ale i příznivců toho-
to cvičení, kteří přijíždí z nedalekých 
Říčan, někteří vážili cestu z Děčína.

Již nyní se těšíme se na další 
(podzimní) setkání!

Michal Hájek, odborný lektor
www.klubjunior.cz

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

604 273 968, kjunior@centrum.cz
Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR

Jarní bainšómjó

Vážení sportovní přátelé, jar-
ní části soutěží jsou v plném 
proudu. Nabízíme vám výsledky 
a komentáře k již odehraným 
zápasům A mužstva mužů.

Stodůlky – SK Libuš 0:2 (0:0)
Sestava: Bouška – Sobotka, Čí-

žek, Šupina, Růžička Fi. – Stuchlík 
(71. Brettschneider), Šenk, Ivančo 
– Nekola (86. Barnet), Havlák (89. 
Lébl), Klimeš

Branky: 59. Havlák, 90. Šupina
První jarní mistrovské utkání jsme 

zvládli jak výsledkově, tak i  herně. 
Soupeř, který překvapil v  minulém 
kole výhrou na půdě Slivence, v nás 
budil respekt.

Začátek zápasu byl z  naší stra-
ny také zbytečně dost nervózní, ale 
bez velkých chyb. Postupně jsme 
se začali více zklidňovat a  vytvářet 
si mírnou převahu, ale bohužel Ha-
vlák svou obrovskou šanci ve dvacá-

té minutě ani nadvakrát neproměnil 
a deset minut na to skončila Čížko-
va hlavička na tyči. Ve čtyřicáté mi-
nutě se neprosadil v dobré možnos-
ti Ivančo a za pár chvilek ani Neko-
la, a  tak se odcházelo do šaten za 
bezbrankového stavu. Od začátku 
druhého poločasu jsme již přebrali 
otěže zápasu do svých rukou a sou-
peře více a  více přehrávali. Odmě-
na v podobě branky přišla po hodi-
ně hry, kdy jsme nejdříve trefili tyč 
a  z následné střely Klimeše Havlák 
ve skluzu na zadní tyči uklidil míč do 
soupeřovy branky, a  nás tak poslal 
do zaslouženého vedení. Bohužel 
pojistka v podobě druhého gólu ne 
a ne přijít. Po hlavičce Šupiny pou-
ze břevno a dvě možnosti Ivanča zli-
kvidoval brankář domácích. Domácí 
se pokusili o  závěrečný nápor, ale 
kromě třech nebezpečných centrů 
po rohových kopech jsme je k  ni-
čemu nepustili. V  poslední minutě 

po chybě domácí obrany se prodral 
do vápna neúnavný Klimeš, domá-
cí obránce ho stačil už jen faulovat 
a z následné penalty se Šupina ne-
zmýlil. Tím dal výsledku konečnou 
podobu a  my jsme si odvezli za-
sloužené tři body. Při zápasu to mís-
ty skřípalo v kombinaci a v ofenzivní 
činnosti, ale naopak defenzíva v če-
le s  brankářem Bouškou fungovala 
moc dobře, hlavně oba stopeři byli 
takřka bezchybní.

Nejlepší hráči utkání z pohledu SK: 
1. Šupina 2. Ivančo 3. Klimeš, Čížek

ČAFC Praha – SK Libuš 2:4 (1:1)
Sestava: Kořínek – Sobotka, Čížek, 

Šupina, Růžička Fi. – Stuchlík (69. 
Lébl), Šenk, Ivančo (81. Barnet) – Ne-
kola, Havlák, Klimeš (90. Růžička Fr.)

Branky: 30. Havlák, 48. Stuchlík, 
57. Klimeš, 64. Nekola

Proti velkému aspirantovi v  boji 
o postup do přeboru jsme nastoupili 
po velmi dobrém vstupu do soutěže 
a  s  odhodláním vrátit soupeři pod-
zimní porážku. Na rozdíl od podzimu 
jsme byli skoro v plné síle (na pod-
zim chybělo 6 hráčů), a to bylo také 

SK LIBUŠ

Jarní vítězství
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Výstavba tramvajové tratě byla 
zahájena v dubnu.

Předcházelo jí kácení převážně 
náletových dřevin a  stromů, které 
bránily celkové rekonstrukci. Napří-
klad v Novodvorské ulici musely být 
stromy pokáceny z důvodu přeložky 
plynového potrubí. Podél ulice Gen. 
Šišky povede tramvajová trať jižně 
od stávající silnice, v ulici Novodvor-
ská středovým zeleným pásem.

Pro výstavbu je klíčová křižo-
vatka ulic Meteorologická, Novod-
vorská a  Gen. Šišky, která je dnes 
okružní křižovatkou, ale bude pře-
stavěna na křižovatku řízenou se-
mafory. Během přestavby to bude 
znamenat značné omezení jak pro 
řidiče, tak především pro přístup 
do školy severní branou u kruhové-
ho objezdu. K dnešnímu dni (psáno 
19. dubna) není ještě zcela vyjasně-
na alternativní přístupová cesta, ale 
rámcově je jasné, že po dobu první 
etapy (od konce dubna do polovi-
ny září) bude tento vstup do školy 
zcela uzavřen. Pěší přístup bude za-
chován z ulice Skalská a z ulice Bru-
nelova. Autobusové zastávky Sídliš-
tě Libuš budou posunuty o cca 80–
100 metrů ve směru na Modřany, 
kde bude provizorní přechod. Požá-
dal jsem městskou policii, aby ráno 
byli strážníci přesunuti od kruhové-
ho objezdu k tomuto přechodu.

Mezi stávající okružní křižovat-
kou a zdí školy bude zhotovena ná-
hradní komunikace pro automobily, 
která zajistí pohyb všemi směry vy-
jma jednoho. Jižně od této silnice 
bude zhotoven provizorní chodník. 
Od dubna do poloviny září nebude 
možné odbočit z  Novodvorské uli-
ce do Meteorologické. Ostatní smě-
ry mají být zachovány. Rizikem je 
směr od Modřan na Novodvorskou 
ulici, ale snad toto levé odbočení 
z ulice Gen. Šišky do Novodvorské 
nebude příliš brzdit průběžný po-

hyb aut na přímé trase Meteorolo-
gická – Gen. Šišky. Pokud ano, bu-
de to nezbytné řešit.

Pro aktuální informace prosím 
sledujte webové stránky MČ Pra-
ha-Libuš a  facebookové stránky, 
kde budeme v případě potřeby vý-
še uvedené informace aktualizo-
vat. Vzhledem k tomu, že začátkem 
května se má otevřít jeden směr 
mimoúrovňové křižovatky s  dálni-
cí DO mezi Písnicí a Dolními Břeža-
ny (pouze směr Písnice – Zbraslav 
a zpět) a od 14. května začne rekon-

strukce Barrandovského mostu při 
současně uzavřeném Břežanském 
údolí z  důvodu havárie, neumí ni-
kdo předem přesně odhadnout, jak 
velké kolony tyto souběžné rekon-
strukce vyvolají. Je neštěstí, že tak 
zásadní rekonstrukce a  havárie se 
potkávají ve stejnou dobu.

Každopádně naší prioritou je zajis-
tit bezpečný přístup dětem do školy 
a toho dosáhneme.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Zdroj: Metroprojekt Praha, s. r. o.

Tramvajová trať Modřany – Libuš a očekávané 
komplikace v dopravě a přístupu do školy

Předpokládaná situace během první etapy výstavby tramvajové trati  
na křižovatce ulic Gen. Šišky, Meteorologická a Novodvorská.

znát, jak na předvedené hře, tak i na 
výsledku.

Domácí vstoupili do utkání o něco 
lépe, ale z úvodní převahy nic nevy-
těžili. Po deseti minutách jsme zača-
li hru vyrovnávat a stále více se tla-
čit na soupeřovu polovinu. Bohužel 
nám, hlavně v kolmicích směrem do-
předu, nejvíce překážel dost silný ví-
tr, který nám foukal do zad, a tak vět-
šina míčů utekla do zázemí. V  18. 
minutě se však po rohovém kopu 
a souboji v našem vápně proti nám 
pískala penalta. A i když měl náš hráč 
rozbitý ret po ráně loktem, naše pro-
testy neměly žádný účinek. Domá-
cí penaltu proměnili a šli do vedení. 
Na nás se křivda dost projevila a více 
jsme přiostřili hru, což jsme odnesli 
naštěstí pouze jednou žlutou kartou, 
ale na hře to bylo znát. Po půlhodi-
ně hry se uvolnil na polovině hřiště 
Stuchlík a dlouhým pasem našel Ha-
vláka, který si lehce poradil s brání-
cím hráčem a  střelou k  tyči srovnal 
skóre. Do konce poločasu už ani na 
jedné straně branka nepadla, i když 
domácí asi po metrovém ofsajdu šli 
sami na Kořínka, který si však pora-
dil a udržel remízový stav. Druhý po-
ločas už byl plně v naší režii a každý 

náš útok byl pro domácí nebezpečný. 
Již ve 48. minutě utekl po pravé stra-
ně Nekola, jeho nahrávku sice Ivan-
čo minul, ale míč se dostal k Stuch-
líkovi, který se uvolnil přes dva brá-
nící hráče a střelou k tyči nás poslal 
do vedení. Za deset minut po krás-
né kolmici Ivanča utekl všem Klimeš 
a na dva pokusy navýšil naše vedení. 
Za sedm minut Ivančo našel ve váp-
ně soupeře Nekolu a ten zvýšil na 4:1. 
V tu dobu bylo domácí mužstvo zra-
lé na pořádný příděl, ale k naší smů-
le jsme již gólově netrestali, i  když 
možností bylo ještě opravdu hod-
ně. Ke konci jsme již malinko polevili 
v koncentraci a šest minut před kon-
cem domácí snížili na dvoubrankový 
rozdíl. Ještě se nevzdávali a v deva-
desáté minutě se opět po naší zce-
la zbytečné ztrátě míče a faulu v po-
kutovém území pískala penalta. Ov-
šem Kořínek opět dokázal, že pe-
nalty chytat umí, a střelu vyrazil. Tím 
nedovolil žádné komplikace a konec 
jsme už i s nastavením odehráli v do-
statečné vzdálenosti od naší branky 
a zcela po zásluze dotáhli zápas do 
vítězného konce. Skvěle odehrané 
utkání, ve kterém jsme potěšili nejen 
sebe, ale určitě i naše fanoušky, kte-

rým patří též poděkování za podporu 
našeho týmu.

Nejlepší hráči z pohledu SK Libuš: 
1. celý tým

Výsledky odehraných zápasů
Muži A
TJ Stodůlky – SK Libuš 0:2, střelci 
branek: Havlák, Šupina
SK Libuš – FK Řeporyje 4:1, střelci 
branek: 2x Ivančo, Klimeš, Šupina
ČAFC Praha – SK Libuš 2:4, střel-
ci branek: Havlák, Stuchlík, Klimeš, 
Nekola
St. dorost
SK Libuš – FC Tempo B 3:1, střelci 
branek: 2x Dutčak, Dang

SK Hostivař – SK Libuš 0:3, střelci 
branek: Socha, Holub, Dorazil
St. dorost B
SK Libuš – Běchovičtí Sršni 4:2, 
střelci branek: 2xPham, Waiz, Holub
Březiněves – SK Libuš 1:3, střelci 
branek: 2x Borovička, Pham
Ml. dorost
SK Libuš – SK Vršovice 1:3, střelec 
branky: Pištora

Kompletní rozpis zápasů a  ko-
mentáře k zápasům všech věkových 
kategorií najdete na našich webo-
vých stránkách: www.sklibus.cz.

Miroslav Hruška
Foto: Miroslav Hruška

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ MUŽSTEV MUŽŮ A DOROSTU 
Sobota 4. 6. 10.15 Muži A SK Libuš – 1999 Praha

13.00 Muži B SK Libuš – TJ Avia Čakovice
Neděle 5. 6. 11.30 St. dorost A SK Libuš – SC Xaverov H. Počernice
Sobota 11. 6. 11.00 Ml. dorost SK Libuš – TJ Slovan Bohnice                            
Sobota 18. 6. 10.15 Muži A SK Libuš – ABC Braník

14.15 St. dorost A SK Libuš – SK Zbraslav
16.15 St. dorost B SK Libuš – SK Čechie Uhříněves

Všechny vás zveme na náš stadion, těšíme se na vás!

http://www.sklibus.cz
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V srpnu 2021 byl vyhlášen první 
ročník participativního rozpočtu 
Nápady pro Libuš a Písnici. Ob-
čané mohli přihlašovat nápady 
na zlepšení svého okolí.

Celkově bylo přihlášeno osm ná-
padů, ze kterých postoupily do hla-
sování čtyři. Ostatní nápady byly vy-
loučeny z  projektu z  důvodu rozko-
lu s územním plánem, nedodání sou-
hlasu majitelů pozemku či byl projekt 
navržen na místě, které nebylo veřej-
ně přístupné.

Hlasování o  návrzích v  rámci par-
ticipativního rozpočtu MČ Praha-Li-
buš Nápady pro Libuš a Písnici zača-
lo 15 února 2022 a skončilo 15. března 
2022. V anketě hlasovalo 162 občanů. 
Výsledky posléze schválilo Zastupitel-
stvo MČ Praha-Libuš.

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
schválilo realizaci projektu Pingpon-
gový stůl U  Zahrádkářské kolonie, 
Výsadbu 50 nových keřů u  předza-
hrádek panelových domů v ulici K Lu-
kám a V Rohu. Dále schválilo realizaci 
první etapy Volnočasového přírodní-
ho prostoru – lavičky, koš, piknikový 
stůl, překážky pro psy. O druhé etapě 
– podobě (povrchu) hřiště na volej-
bal (nohejbal, badminton) – rozhod-
ne v červnu.

Projekt Pamětní okruh bohužel obdr-
žel málo hlasů a byl dle pravidel vylou-
čen z realizace. Nicméně vedení měst-
ské části se rozhodlo realizovat pamět-
ní ceduli věnovanou občanu Jaroslavu 
Rudolfovi, který byl na konci 2. světové 
války popraven, umístěna bude v parku 
K jezírku.

Nyní se budou projekty postupně 
realizovat. O  výsledcích budete in-
formováni v příštích číslech časopisu.

Bc. Petr Borský, koordinátor projektu  
Nápady pro Libuš a Písnici

www.napadyprolibusapisnici.cz

Výsledky participativního  
rozpočtu MČ Praha-Libuš

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ celkem hlasy pozitivní negativní

Volnočasový přírodní prostor 110 114 4

Výsadba 50 nových keřů u předzahrádek 
panelových domů v ulici K Lukám a V Rohu

57 69 12

Pingpongový stůl v parku U Zahrádkářské kolonie 52 62 10

Pamětní okruh 8 40 32

DŮVOD PRO HLASOVÁNÍ
(odpovědělo 152 hlasujících)

● Jsem autorem / autorkou některého z návrhů
● Na žádost autora / autorky, abych se do hlaování zapojil/a
● Na žádost či výzvu svých známých či přátel (autory návrhů přímo neznám)
● Z vlastní iniciativy, nikdo z mých blízkých mě o účast nežádal4 5

21

121

BYDLIŠTĚ HLASUJÍCÍCH
(odpovědělo 155 hlasujících)

● Libuš
● Písnice
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JAKÝ JE VĚK HLASUJÍCÍCH?

(odpovědělo 153 hlasujících)

méně  
než 15 let

15–24 
let
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35–44 
let

45–56 
let

57–64 
let

65–74 
let

75 let 
a více

INZERCE
OČKOVÁNÍ PSŮ
Úřad městské části Praha Libuš upozorňuje 
majitele psů, že v pondělí dne 16. 5. 2022 
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 2022
Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za psy 
v 1. pololetí 2022 byl 31. 3. 2022.
Možnost úhrady: úhradou složenky na poště, 
bankovním převodem na účet ÚMČ Praha-
Libuš, č. ú. 19-2000691349/0800 (variabilní 
symbol ze složenky) nebo přímou platbou 
v pokladně ÚMČ Praha-Libuš

Informace na tel.: 234 760 867,  
e-mail: ekonom@-libus.cz

Odbor ekonomický Úřadu MČ Praha-Libuš
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Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice realizova-
ný již šestým rokem si od svého 
počátku vytkl za cíl zlepšit kva-
litu vzdělávání na daném území 
prostřednictvím aktivního part-
nerství všech aktérů vzděláva-
cí politiky a společné stano-
vení prioritních směrů rozvoje 
vzdělávání v tomto území. Na 
květen je připraveno opět něko-
lik zajímavých akcí – informace 
o nich naleznete níže nebo na 
www.mappraha12.cz.

Čtvrtek 5. května 
14.00–17.00 hodin 
ZŠ Kunratice (Předškolní 880/1)
PS Polytechnika: Workshop pro 
předškolní pedagogy
Na workshopu se učitelé MŠ sezná-
mí s  variabilními polytechnickými 
sety. Představeny budou možnosti 
tvoření podle návodu i podle vlastní 
fantazie, dále různé způsoby kombi-
nací tvarů a materiálů. V neposlední 
řadě se účastníci zaměří na ukázky, 
jak a co lze s dětmi zašroubovat, za-
tloukat, montovat i demontovat.

Pondělí 16. května
od 14:00 hodin
Multifunkční sál MČ Praha 12  
(Generála Šišky 6)
Educoffee
Pod vedením Mgr. Nataši Mazáčové 
se bude věnovat vybraným peda-
gogickým inovacím v současné ško-

le se zaměřením na skupinové a ko-
operativní vyučování i  projektové 
vyučování. Téma vychází z  potřeb 
práce učitele i  potřeb žáků a  zo-
hledňuje možnosti i meze projekto-
vé výuky v prostředí základní školy.

Středa 18. května
od 16.00 hodin
online
Elixír do škol na téma:  
Čočky a co s nimi
Další z cyklu setkání nad zajímavý-
mi fyzikálními pokusy tradičně pod 
vedením žádané lektorky paní Mgr. 
Věry Koudelkové.

Úterý 31. května 
9.30–13.30 hodin
místo bude upřesněno 
PS Rovné příležitosti  
+ PS Kalokagathia – seminář 
na téma: Zdravá 5
Na tomto setkání realizovaném 
v  rámci MAPoGrantů se uskuteční 
metodický seminář věnovaný pro-
blematice výživy dětí určený pe-
dagogům mateřských i  základních 
škol. Pedagogům bude předsta-
veno pět didaktických námětů na 
podporu a rozvoj výchovy ke správ-
né výživě dětí a mládeže.

Čtvrtek 9. června 
celý den
ČVUT – Český institut informatiky, 
robotiky a kybernetiky, Praha 6
DigiMAP
Na odborné konferenci DigiMAP 
vám představíme široké možnosti 

využití digitálních technologií při vý-
uce. Připravujeme pro vás zajímavé 
přednášky, odpolední workshopy 
i návštěvu robotické laboratoře. Zá-
roveň vám přední firmy z oblasti IT 
představí ucelenou nabídku svých 
produktů, které si lze na místě vy-
zkoušet. Program konference nalez-
nete na: www.mappraha12.cz. Kon-
ference DigiMAP je přednostně ur-
čena pedagogům, ředitelům a zřizo-
vatelům základních škol, vítáni jsou 
ale všichni zájemci o vzdělávání.
Zaujalo vás některé z témat? Ješ-
tě jste se žádného setkání nezú-
častnili? Vězte, že stačí nahléd-
nout do   Kalendáře akcí na: www.
mappraha12.cz, kde se můžete bez-
platně přihlásit a obdržíte pozvánku. 
Neváhejte – akce jsou tu pro vás!

Ing. Lenka Koudelková, 
místostarostka pro oblast 

vzdělávání, školství,  
sociální a tělovýchovy 

Kdo vyhrál 3D tiskárnu?

V rámci projektu MAP jsme v úvodu 
tohoto roku vyhlásili Velkou čtenář-
skou fotosoutěž.
Třídy mateřských i  základních škol 
nám mohly posílat fotografie, na nichž 
zachytily svoji oblíbenou knihu (její pří-
běh, pasáž nebo třeba knižní obálku).

Všechny fotografie jsme vystavi-
li na knižním trhu KnihoMAP, kte-
rý se konal v sobotu 9. dubna v ZŠ 
prof. Švejcara. O vítězných fotogra-
fiích rozhodli návštěvníci KnihoMA-
Pu. Každý návštěvník získal u vstu-
pu na knižní trh dva žetony a vhoze-
ním žetonu do nádoby u fotografie, 
která se mu líbila nejvíce, přidělil vy-
brané fotografii svůj hlas.
Třídy soutěžily ve dvou kategoriích 
– první pro třídy MŠ + 1. a  2. třídy 
ZŠ; druhá kategorie určená pro tří-
dy ZŠ. Každý návštěvník mohl dát 
právě jeden hlas v každé kategorii.
A vítězem se staly…
Kategorie pro MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ, 
družiny a přípravné třídy:
1. místo: MŠ Srdíčko, třída Zelené sr-
díčko – ocenění: 3D tiskárna
2. místo: MŠ Srdíčko, třída: Modré 
srdíčko – ocenění: Knihy a  desko-
vé hry
3. místo: MŠ Oáza, třída: Včelky – 
ocenění: Knihy a deskové hry

Kategorie pro ZŠ:
1. místo: ZŠ Smolkova, třída 3.B – 
ocenění: 3D tiskárna
2. místo: ZŠ Písnice, třída 5.A – oce-
nění: Knihy a deskové hry
3. místo: ZŠ Rakovského, třída 7.A – 
ocenění: Knihy a deskové hry
Gratulujeme!

Realizační tým MAP

Kalendář akcí Místního akčního plánu 
ve vzdělávání (MAP)

Kontakt na 
koordinátora  
sociální pomoci

Koordinátor sociální pomoci MČ Praha-
-Libuš je zde pro vás, můžete se přijít 
i pouze poradit. Komunikovat s ním lze 
písemně po e-mailu, nebo telefonicky. 
Na pracovišti Úřadu MČ Praha-Libuš, 
K Lukám 664, je přítomen každé pon-
dělí od 14:00 do 16:30 hodin, případnou 
návštěvu je vhodné domluvit předem 
telefonicky.

Koordinátor sociální pomoci

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

V srpnu loňského obdržela Rada městské 
části Praha-Libuš žádost paní ředitelky zá-
kladní školy v Písnici o změně názvu školy, 
jenž by vyplýval z historického vývoje a lé-
pe by charakterizoval školu jako spádo-
vou pro dané území. Z názvu by bylo jasné 
a srozumitelné, kde se tato základní škola 
nachází, a současně by nový název byl leh-
ce vyslovitelný v dětské, veřejné i úřední 
komunikaci. 

Podíváme-li se do historie, v  roce 1958 je 
v  kronice školy uváděn název: Národní škola 
v Písnici, v roce 2004 již: Základní škola Ladi-
slava Coňka. Ve školním roce 2005/06 zní ná-
zev: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků.

„Chtěla bych vás ujistit, že jazykové vzdě-
lávání bude i nadále jednou z našich vzdělá-
vacích priorit,“ uvádí ve své žádosti zřizovateli 
z 25. srpna loňského roku paní ředitelka Mgr. 
Blanka Chýlová a pokračuje: „…změna názvu 
neznamená změnu našeho přístupu k jazyko-
vému vzdělávání v naší škole. Výuka anglické-

ho jazyka je zařazena od prvního ročníku s ho-
dinovou dotací dvě hodiny týdně, 3., 4. a  5. 
ročník mají tři hodiny týdně. Výuka německé-
ho jazyka s  dotací dvě hodiny týdně se vyu-
čuje od 4. ročníku. Výuka jazyků je dále pod-
pořena zapojením naší školy do mezinárodní-
ho projektu Edison, nabídkou zájmových jazy-
kových kroužků a možnosti získání certifikátu 
Cambrige English.“ Konečný souhlas zřizova-
tele byl podpořen procesem místního šetře-
ní o  této změně z přelomu zimy a  jara 2022, 
a  to mezi žáky školy (pro změnu se vyslovilo 
76 % žáků), mezi rodiči (81 % rodičů se vyslo-
vilo pro nový název) i mezi zaměstnanci školy 
(pro změnu se vyslovilo 77 %).

V souladu se Zřizovací listinou této základní 
školy s dosud znějícím názvem: „Základní ško-
la s rozšířenou výukou jazyků“ proto s účinnos-
tí od 1. září 2022 ponese škola název: „Základ-
ní škola Písnice“.

Ing. Lenka Koudelková,  
místostarostka pro oblast vzdělávání,  

školství, sociální a tělovýchovy

Základní škola v Písnici ponese 
od nového školního roku nový název

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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Poměrně velkou diskusi a – 
u některých i nevoli – vyvolal 
v nedávné době záměr vzni-
ku skladového / recyklačního 
dvora, konkrétně „Zařízení pro 
sběr, soustřeďování a skladová-
ní odpadu“ u ulice Obrataňská, 
v blízkosti bytových domů v uli-
cích V Rohu a V Koutě.

Na konci loňského roku si libušští 
občané bydlící v blízkosti ulice Obra-
taňská všimli, že na zaploceném po-
zemku parc. č. 804/13 v k. ú. Kunra-
tice (na východní straně ulice Obra-
taňská směrem k ulici K Ústavu; dále 
jen „Areál“) se začíná vršit halda sta-
vební suti a významně se zvyšuje ze-
jména nákladní doprava do Areálu 
označeného cedulí společnosti Eco 
Systems Recycling, s. r. o., která se 
zabývá odpadovým hospodářstvím 
a recyklací stavebních odpadů.

Vzápětí vyšlo najevo, že zmíně-
ná společnost užívá Areál na zákla-
dě nájemní smlouvy s hlavním měs-
tem Prahou (konkrétně za účelem 
„umístění skladových prostor ná-
jemce k dočasnému uložení mate-
riálu k recyklaci, recyklace, násled-
ného skladování recyklovaného 
stavebního materiálu a  za účelem 
následného zpracování takové-
ho materiálu do finálního produktu 
(ztracené bednění) a jeho dočasné-
ho uskladnění“) a současně, že spo-
lečnost disponuje povolením k pro-
vozu mobilního zařízení k  úpravě 
a  využití odpadů – drtiče odpadů 
Remax 300.

Co je to mobilní zařízení 
pro nakládání s odpady?

Mobilní zařízení je takové, které 
nemá stálé umístění a – v případě dr-
tiče odpadů – je provozováno zpravi-
dla přímo na staveništích jednotlivých 
stavebních firem (původců odpadu).

Provozovatel mobilního zaříze-
ní pro nakládání s odpadem je dle 
zákona o odpadech povinen písem-
ně oznámit provoz takového zaříze-
ní před jeho zahájením příslušnému 
krajskému úřadu (který také vydává 
povolení), krajské hygienické stani-
ci a  obecnímu úřadu obce, na je-
jímž území bude zařízení provozo-
váno (v  daném případě jde o  MČ 
Kunratice). Nicméně, městská část 
Kunratice se k provozu zařízení ne-
vyjadřuje a městská část Libuš není 
ze zákona ani obesílána s  takovou 
informací. 

Z toho důvodu ani jedna z měst-
ských částí nebyla přizvána k  roz-
hodování o provozu drtiče odpadu.

Sběr a skladování odpadu
Mobilní zařízení a povolení k jeho 

provozu ovšem neumožňují firmě 
provozovat stálé (stacionární) za-
řízení – dvůr ke sběru, skladování, 
soustřeďování, či dokonce recyklaci 
odpadů, který však v Areálu vznikal.

Společnost Eco Systems Recy-
cling, s. r. o., proto následně ozná-
mila příslušnému úřadu – odboru ži-
votního prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy – záměr provozovat v  Areá-
lu sběr, skladování a shromažďová-
ní stavebního a demoličního odpa-

du s  maximální roční kapacitou až 
250 000 tun odpadu. Odpad měl 
být dle oznámení dovážen do Areá- 
lu smluvními přepravci v počtu cca 
50 nákladních aut denně.

Celkem pochopitelně se záměr 
nesetkal s  podporou jak městské 
části Libuš, tak zejména obyvatel 
z blízkého okolí, a tak se v rámci tzv. 
zjišťovacího řízení (což je řízení, je-
hož cílem je zjistit, zda konkrétní zá-
měr může mít významný vliv na ži-
votní prostředí a  vyžaduje prove-
dení posouzení vlivů na životní pro-
středí (EIA)) sešly připomínky všech 
dotčených subjektů.

Výhrady proti záměru
Kromě námitek v  podobě hrozí-

cího prachu a  hluku v  okolí Areá-
lu a  zvýšené dopravní zátěže jsou 
podstatné zejména následující 
argumenty:
Územní plán: Platný územní plán 
uvádí pro Areál využití VN – neru-
šící výroby a služeb, jehož hlavním 
využitím má být „umístění výroby 
a služeb všeho druhu, včetně skla-
dů a skladovacích ploch, které ne-
smějí svými vlivy narušovat provoz 
a užívání staveb a zařízení ve svém 
okolí a  zhoršovat životní prostředí 
nad přípustnou míru.“

V  rámci přípustného využití jsou 
sice zmiňovány mj. „sběrny surovin, 
sběrné dvory, manipulační plochy“, 
ovšem vždy při zachování hlavního 
předpokladu, že nebudou narušo-
vat provoz staveb v okolí a neúměr-
ně zhoršovat životní prostředí.

Skutečný rozsah záměru: Někte-
ré podklady dodané provozovate-
lem v rámci zjišťovacího řízení (např. 
rozptylová studie či nájemní smlou-
va s hl. m. Prahou s účelem nájmu 
vymezeným tak, jak je uvedeno vý-
še) budily oprávněné obavy, že sku-
tečný záměr je ještě širší a zahrnu-
je i  recyklaci odpadu, tj. vznik re-
cyklačního dvora. V  budoucnu by 
tak mohlo hrozit další rozšíření na-
kládání s  odpady právě o  násled-
né zpracování stavebního odpadu 
a  vznik recyklátu (tj. provoz drtiče 
odpadu nikoliv jako mobilního zaří-
zení, ale stabilně v Areálu).

Výsledek řízení
Společnost Eco Systems Recy-

cling, s. r. o., nakonec zjišťovací ří-
zení sama ukončila, když dne 25. 3. 
2022 požádala o ukončení procesu 
posuzování vlivů záměru na životní 
prostředí. Důvody tohoto rozhod-
nutí nejsou známy, ale pro libušské 
občany z blízkosti Areálu je to jistě 
vítaná zpráva.

V praxi to znamená, že recyklač-
ní/skladovací dvůr u  Obrataňské 
nevyroste. Společnost Eco Systems 
Recycling, s. r. o., sice může nadá-
le provozovat drtič odpadů Remax 
300, pro který má příslušné povole-
ní, ale pouze jako mobilní zařízení, 
nikoliv jako stacionární zdroj trvale 
umístěný v Areálu.

Eva Radová,  
zastupitelka MČ Libuš za ODS,  

předsedkyně spolku 
50. Rovnoběžka, z. s.

Skladování odpadu „za humny“

Vážení přátelé – 1. máj! Vždyť se 
jedná přímo o magické datum – ne-
váhejte a polibte svůj protějšek pod 
rozkvetlým stromem! Nezapomeňte 
ani, že je Svátek práce.

2. 5. máme vzpomínku na oslavy 
z  r. 1392, kdy davy obyvatel Prahy 
i z blízkého okolí přihlížely na Staro-
městském náměstí slavnému turna-
ji, který náš král Václav IV. uspořá-
dal pro dobrou náladu svému tchá-
novi – bavorskému vévodovi Janovi 
a jeho družině.

5. 5. mají svátek Klaudie a  v  r. 
1945 započalo v  Praze (jinde i  dří-
ve) Květnové povstání českého lidu 
proti německým okupantům.

8. 5. je zde již druhá květnová 
neděle. Slavíme Svátek matek a  je 
to též Státní svátek – Den vítěz-
ství spojenců nad německým na-
cismem v r. 1945.

14. 5. se r. 1562 udála v  Praze 
slavná korunovace Maxmiliána II. 
(* 31. 7. 1527 Vídeň – † 12. 10. 1576 
Řezno), syna císaře Ferdinanda I. 
(1503–1564) na českého krále. Max- 
milián byl vzdělaný, vládl pěti jazy-
ky, jednalo se o  katolického rene-

sančního humanistu známého svojí 
náboženskou tolerancí. Snad i z to-
ho důvodu mu za ženu byla vybrána 
sice sestřenice, leč rigidní katolička, 
infantka Marie Španělská (* 1528 – 
† 1603). Měli spolu ne méně než 
patnáct dětí! Svatba byla uzavřena 
v  r. 1548 ve Valladolidu a  propoji-
la rody rakouských a  španělských 
Habsburků. Před korunovací r. 1562 
musel Maxmilián složit přísahu věr-
nosti katolické církvi, ovšem nadá-
le uměl v  nábožensky rozpolcené 
české společnosti zaujímat kom-
promisní postoje. Uznání nástupnic-
tví pro syna Rudolfa II. např. dosáhl 
v  r. 1575 za ústní příslib dodržová-
ní „české konfese“. Písemně to ov-
šem raději nepotvrdil… Konec jeho 
života přišel poté na říšském sněmu 
v  Řezně koncem r. 1576. Když se 
mu přitížilo, všechny udivil odmítnu-
tím přítomnosti kněží, kteří mu chtě-
li dát poslední pomazání! Podstatné 
ale bylo, že doba jeho panování se 
vyznačovala tolerancí, klidem, sta-
bilitou a s tím ho náš lid po převozu 
těla také vyprovodil při jeho pohřbu 
v katedrále sv. Víta.

15. 5. 1792 byla při Pražské uni-
verzitě konečně zřízena stolice (ka-
tedra) českého jazyka. Když se po-
díváme do dávnější historie, tak v r. 
1252 povolil papež Innocenc IV. bu-
lou Ad extirpanda… mučení k  při-
znání kacířů, vyslýchaných svatou 
inkvizicí. Asi nepřekvapí, že se po-
té počet přiznaných znatelně zvýšil.

17. 5. 1742 se odehrála bitva 
u  Chotusic, ve které pruské vojsko 
krále Fridricha II. porazilo rakous-
kou armádu vedenou Karlem Lotrin-
ským. Jejím důsledkem byl Vrati-
slavský mír, který byl pro Rakousko 
nevýhodný, protože přišlo o většinu 
Slezska a Kladska. 17. 5. 1432 skonči-
lo veřejností velmi sledované dese-
tidenní jednání mezi zástupci husi-
tů a basilejského koncilu (tzv. Soud-
ce chebský), jež přineslo možnost 
obhájení husitských stanovisek na 
koncilu v Basileji. V r. 1992 proběh-
lo první kolo kuponové privatizace.

20. 5. 1422 začínají pražští husi-
té obléhat nejvýznamnější opoziční 
hrad v Čechách – Karlštejn.

21. 5. slaví Moniky a ti trochu dří-
ve narození si možná vzpomenou 

na r. 1982, kdy svět obletěly dra-
matické záběry z  vylodění čtyř ti-
síc britských vojáků v  zátoce San 
Carlos na Falklandských ostrovech 
v jižním Atlantiku. Tyto ostrovy, spa-
dající pod britskou svrchovanost, 
totiž krátce předtím obsadila argen-
tinská armáda. Vládnoucí junta Ar-
gentiny potřebovala nějaký úspěch 
v  jinak nelichotivé situaci země 
a  nevěřila, že by vzdálená Velká 
Británie nějak zasáhla. Ta ale rea-
govala velice rozhodně. V  krátké 
době slavnostně vyplula britská flo-
tila do dramatické válečné operace 
a Falklandské ostrovy se vrátily do 
britského společenství národů. 21. 
5. se nám zvěrokruh opět posouvá 
a nastupuje znamení Blíženců.

24. 5. máme v kalendáři Jany.
25. 5. si připomeňme rozsáhlé 

povodně na Plzeňsku v r. 1872. Šlo 
o velkou katastrofu, přišlo při ní o ži-
vot 337 obětí.

26. 5. také v  r. 1872 se na svou 
první cestu do exotické Afriky vy-
pravil cestovatel MUDr. Emil Holub, 
rodák z Holic (* 7. 10. 1847 – † 21. 2. 
1902).

Kalendářní střípky: květen 2022
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Abychom nezapomněli na dru-
hou květnovou neděli se svát-
kem maminek, matek, pojďme 
hledat inspiraci v knihách.

Dost čtenářů si patrně vybaví 
Seifertovu sbírku básní Maminka, 
v knihovně ji máme ve více než pat-
nácti vydáních, což dosvědčuje její 
oblibu a uznání u několika generací. 
„V pravidelném rytmu, v poklidném 
tempu a v něžné melodičnosti ply-
nou verše Jaroslava Seiferta, které 
jsou ohlédnutím za bezpečím do-
mova a poděkováním té, která tyto 
jistoty chránila a dokázala vtisknout 
prostředí, v  němž básník vyrůstal, 
pečeť krásy a  laskavosti. Sbírka, 
kterou Seifert napsal již ve zralém 
věku (1954), je křehkým lyrickým vy-
znáním, jemuž dominuje synovská 
láska, všednodenní maličkosti i  ro-
dinné zázemí, do něhož se autor 
neustále vrací. A pokaždé tu v oslni-
vém světle září člověk, v jehož srdci 
je zakódována dojemná péče a sta-
rostlivost o  své nejbližší. Spontán-
ní básníkova výpověď je i nostalgic-
kou úvahou nad plynutím času, kte-
ré přináší stárnutí, stáří a  posléze 
i definitivní odchod těch, které jsme 
milovali. Když umírá jeho maminka, 
s pokorou a smutkem konstatuje, že 
‚hnízdo je prázdné, zpustl byt / a do 
klína už plakat není komu‘. Její pří-
tomnost mu ale bude stále připomí-
nat řada všedních předmětů, jako 
hmoždíř stojící na skříňce, košíček 

na šití, pruhované peřiny, petrolejo-
vá lampa nebo mlýnek na kávu: při 
vzpomínce na ně pokaždé na bás-
níka zavane nezapomenutelná at-
mosféra oněch časů, kdy ‚bylo dob-
ře mamince‘ a tím také ‚bylo i pěkně 
v našem bytě‘.“ Stejnojmennou sbír-
ku věnoval své mamince také český 
básník Jan Čarek.

Dalším známým titulem je Čap-
kova divadelní hra Matka, v  praž-
ské Městské knihovně objevíte 
šestadvacet různých vydání včetně  
e-knih nebo zpracování v arabštině. 
České protiválečné drama bylo po-
prvé uvedeno v Národním diovadle 
v roce 1938 s Leopoldou Dostalovou 
v hlavní roli, inspirací jeho vzniku se 
stala fotografie ženy klečící na boji-
šti. Příběh matky, jejíž synové zahy-
nuli při různých konfliktech, a která 
se přesto rozhodne poslat poslední-
ho syna do války, byl reakcí na válku 
ve Španělsku a  rozbouřené dějiny. 
Dnes je až tragicky aktuální…

Nejvíc „maminkovských“ titulů je 
mezi dětskými knížkami: Např. kres-
lený příběh o veverčáku Ottovi, kte-
rý se ujme malého tvorečka Já nej-
sem tvoje maminka (M. Dubuc), 
Jak maminka vylezla na strom M. 
Veteškové, Krtek a maminka Z. Mi-
lera, Macík a maminka J. Hinkové, 

kniha zvířecích pohádek E. Horáko-
vé Moje maminka je nej, Pohádky 
matky Husy Ch. Peraulta a další.

Detektivní thriller Maminka ne-
říká pravdu francouzského autora 
Michela Bussiho je o malém chlap-
ci, jenž tvrdí školnímu psychologo-
vi, že jeho maminka není jeho pra-
vá maminka. Psycholog tomu po-
chybnému tvrzení uvěří. Jenže pa-
měť dítěte je nestálá a  vzpomínky 
rychle mizí. Musí si pospíšit. Zprvu 
pátrá na vlastní pěst, ale když nic 
nezjistí, obrátí se na policistku Ma-
rienn. Ta má plné ruce práce s po-
divnou vraždou, ale psychologovo 
naléhání ji přiměje, aby se případu 
věnovala. Soubor několika povídek 
známé české především divadelní 
herečky Jaroslavy Pokorné Mamin-
ka není doma líčí v  prózách dobu 
v padesátých letech i polistopado-
vý entuziazmus a  zmatek. Zajíma-
vosti, historky i oblíbené pravdy ze 
života Habsburků najdete v knížce 
Blanky Doktorové Maminka a císa-
řovna mají vždycky pravdu. Vlasta 
Pittnerová rozvíjí příběhy žen, které 
se většinou cele obětovaly pro rodi-
nu, v pětici povídek se souhrnným 
názvem Mámy.

Maminky, mámy, matky kralují 
i  v  dalších názvech titulů knih, ča-

sopisů, dramat, hudebních nahrá-
vek. Zbývá jen vybrat a současně té 
své mamince věnovat kytičku nebo 
vzpomínku.

Iva Karásková, 
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ KVĚTEN

O maminkách
MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
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 ško-
lou pro žáky ZŠ a SŠ s dobrovol-
níky z o. p. s. Nová škola, regist-
race není nutná, stačí přijít – ka-
ždý čtvrtek 17.00–19.00.

Čtecí babičky
Přijďte si s dětmi poslechnout 
pohádkovou čtecí babičku do 
dětského oddělení pobočky 
MKP v Modřanech.

Paměť národa
Představení příběhů z projektu 
Příběhy našich sousedů Osudy 
pamětníků zpracované žáky ZŠ 
v Praze 12.

www.mlp.cz

SVATAVA KOUBELOVÁ

Amatérská výtvarnice, členka Výtvarného klubu paní malířky Wasylukové,
tvořící pro relaxaci, radost a oddech od technického zaměstnání,
představuje své obrázky, koláže a kombinované techniky.

Vernisáž proběhne 5.5. od 17.30

BAREVNĚ I ČERNOBÍLE

5.5. - 30.5. 2022

Vstupné zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12

www.mlp.cz

POHÁDKOVÉ BABIČKY

Přijďte si s dětmi poslechnout pohádkovou čtecí babičku do dětského
oddělení pobočky MKP v Modřanech. Pojďte na chvíli zažít krásu
mezigeneračního setkávání a udělat si vzájemně radost. Čtecí babičky
u nás v Modřanech zastihnete každé první pondělí v měsíci - odpoledne.

Program mezigeneračního setkávání ve spolupráci s org. Mezi Námi o.p.s.

Pohádkové čtecí babičky čtou dětem v Modřanech

Každí první pondělí v měsíci 15-17:30

Zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12

27. 5. si jistě všichni vlasten-
ci připomenou atentát na říšského 
protektora Reinharda Heydricha. 
Byl uskutečněn našimi parašutisty 
z Anglie Janem Kubišem a Jozefem 
Gabčíkem r. 1942.

28. 5. máme v  Čechách neslav-
nou připomínku vzniku pronacistic-
kého Kuratoria pro výchovu mláde-
že Čech a  Moravy v  r. 1942. Jeho 
předsedou se stal nenáviděný kola-
borant Emanuel Moravec.

S přicházejícím večerem 30. 5. je 
zde připomínka na významnou udá-
lost druhé světové války v  r. 1942. 
Té noci se totiž britskému letectvu 
podařilo poprvé shromáždit najed-
nou více jak tisíc bombardérů a po-
slat je nad jediné německé město – 
Kolín nad Rýnem. Nálet obřího roz-
sahu Němce překvapil a město bylo 
zasaženo s  devastujícím účinkem. 
Nebylo poslední.

Vážení přátelé, dovolte mi tedy 
tradičně vám všem, ať zmíněným, 
či nezmíněným, popřát všechno 
nejlepší! Všichni prožívejme krás-
né jaro!

Jaroslav Melichar
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Dejte vědět, co chystáte! Kulturní, sportovní, vzdělávací, komunitní, dob-
ročinné… prostě akce v Libuši a Písnici určené pro veřejnost. Prosím, ve 
zprávě uveďte: název akce, datum (a hodinu), místo konání, stručnou cha-
rakteristiku, pořadatele, případně kontakt – vše v rozsahu max. 300 znaků 
(bez mezer) pošlete na redakční e-mail: hana.kolarova@post.cz cca do 10. 
dne (nebo po individuální dohodě) v měsíci předcházejícím měsíci konání.

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

Klub Senior

Jo Nesbø je norský spisovatel 
a hudebník, původním vzdělá-
ním ekonom a finanční analytik. 
Je autorem úspěšné detektivní 
série započaté v roce 2013 ro-
mánem Netopýr.

V ní vystupuje svérázný kriminali-
sta Harry Hole. Série s Harry Holem 
přinesla Nesbøvi obrovský úspěch, 
obdržel za ni několik ocenění. Je-
ho dílo bylo přeloženo do více než 
třiceti jazyků a vychází ve více než 
stovce zemí. A proč se o něm zmi-
ňujeme ve čtenářském klubu?

Vedle zmíněných detektivek pí-
še i  humorné knihy pro děti věno-
vané své dceři. V úspěšné sérii vy-
stupuje dvojice kamarádů a excent-
rický profesor Doktor Proktor, čeka-
jící na svůj velký objev: 2007 – Dok-
tor Proktor a prdící prášek, 2008 – 
Doktor Proktor a vana času, 2010 – 
Doktor Proktor a konec světa. Mož-
ná... a 2012 – Doktor Proktor a vel-
ká loupež zlata.

Tyto knihy znají i  naši studenti. 
Jedna z nich, Magda Kendíková z 5. 

A, doporučuje knihu Doktor Proktor 
a vana času:

„Doktor Proktor a  vana času je 
druhý díl vyprávění o  svérázném 
vynálezci a  jeho kamarádech Líze 
a Bulíkovi z Dělové ulice. Když jim 
přijde dopis od doktora Proktora 
s prosbou o pomoc při záchraně je-
ho milé Juliety, tak se oba kamará-
di vydají do Francie. S  pomocí va-
ny času a mýdla času cestují na růz-
ná místa do různých časových ob-
dobí. Za svoji cestu zažijí spoustu 
dobrodružství a  potkají například 
Johanku z  Arku nebo Napoleona 
Bonaparte. Celou dobu je jim v pa-
tách Rašple, která je bývalá pomoc-
nice Dr. Proktora, a snaží se jim je-
jich plány překazit. Ale nakonec vše 
dobře dopadne.

Kniha se mi velmi líbila, přišla mi 
napínavá ale zároveň i  vtipná. Můj 
vzkaz autorovi: Četla jsem všechny 
knihy o  doktoru Proktorovi, ale ta-
hle mě zaujala nejvíc. Je vážně po-
vedená stejně jako ostatní díly.“

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Jo Nesbø a Doktor Proktor

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

NOVÉ SPOJENECTVÍ NA LIBUŠI A PÍSNICI 

Milí sousedé, rádi bychom Vás jako Vaši zastupitelé informovali, že dí-
ky mnohaleté vzájemné spolupráci v opozici jsme se rozhodli spojit naše 
zkušenosti, energii a nadšení pro práci pro Libuš a Písnici a kandidovat 
v podzimních volbách SPOLEČNĚ. Naše městská část má „na víc“, než za-
tím současné vedení radnice předvedlo, přestože mělo možnost své vize 
realizovat již minimálně třetí období. Chceme, aby byl rozvoj obce pláno-
vaný a za účasti veřejnosti, aby se na něj aktivně hledaly zdroje a nesnižo-
vala se u nás kvalita života a bydlení. Když nám to umožníte, budeme na 
tom společně dále pracovat.

Za kandidátku „SPOLEČNĚ pro Libuš a Písnici“  
Vaši zastupitelé JUDr. Ing. Eva Radová (ODS),  

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. (KDU-ČSL), Mgr. Matěj Kadlec (nez.), RNDr. 
Lucie Jungwiertová, Ph.D. (nez.)

⊲ Neděle 1. 5. od 15:00 divadlo Kukadlo – O víle Květince.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Sobota 7. 5. od 9:00 do 17:00 seminář Vědomé rodičovství  
(PhDr. Rva Velechovská). KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Sobota 7. 5. od 11:00 do16:00 seminář Co tedy máme jíst?  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Neděle 8. 5. od 15:00 do 18:00 akce pro celou rodinu Hraj si!  
Libušská sokolovna, Libušská 294, www.hraj-si.com

⊲ Neděle 8. 5. od 18:00 odhalení pamětní desky Jaroslavu Rudolfovi. 
V parku K Jezírku, MČ Praha-Libuš, www.praha-libus.cz  

⊲ Středa 11. 5. od 19:00 kinokavárna – film Záře.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Neděle 15. 5. od 15:00 divadlo Kukadlo – Strašidla z Bubákova.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Středa 18. 5. od 19:30 koncert – Vojta Nýdl & Beata Hlavenková.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Sobota 21. 5. od 9:00 do 21:00 Sportovní den pro děti i dospělé.  
ZŠ Meteorologická, www.zsmeteo.cz

⊲ Neděle 22. 5. od 13:30 workshop pro rodiče a děti Plstěné mýdlo.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Neděle 22. 5. od 15:00 divadlo Ančí a Fančí – O ledním medvídkovi.  
KC Jasoň, Putimská 4, www.jasoncentrum.cz

⊲ Středa 25. 5. od 9:00 Cyklojízda pro děti.  
ZŠ Meteorologická, www.zsmeteo.cz

⊲ Středa 1. 6. od 16:00 Mezinárodní den dětí.  
ZŠ Meteorologická, www.zsmeteo.cz

⊲ Sobota 4. 6. od 9:30 Dětský den. Modřanská rokle a fotbalové hřiště 
v Písnici, MČ Praha-Libuš, www.praha-libus.cz

Kalendář místních akcí  
– květen 2022

Program na měsíc květen 2022

Utekl nám zase jeden měsíc, a  tak 
opět nabízíme program klubu – pro 
zvídavé seniory a výletníky.
1.– 8. 5. rekreační pobyt v Krkono-
ších. Odjezd v 9.00 hodin od Eimů. 
Pobyt naplněn.
3. 5. Klub Senior je toto úterý UZA-
VŘEN (odjezd organizačního výboru). 
10. 5. Oslava Svátku matek s hud-
bou a vším tak, jak to má být.
17. 5. Jednodenní výlet – zámek 
Žleby, zámek Filipov, zámek Lou-
čeň. K  zaplacení celého autobusu 
potřebujeme 30–40 osob. Obraťte 
se na paní Alenku Dostálovou, or-
ganizátorku jednodenních výletů, 
tel. 723 915 612.
21.–22. 5. Dvoudenní „zahrádkář-
ský výlet“ – zámek Chýše, zámek 

Valeč, zámek Luhov, arboretum 
Sofronka, zámek Kozel. Každý si 
může vybrat, máme ještě volná čty-
ři místa. Ubytování jen pro 30 osob. 
Odjezd v 8.00 od Eimů. Cena polo-
penze vč. ubytování a autobusu cel-
kem 1 500 Kč. Volejte p. Urbanovou 
na tel.: 731 230 713.
24. 5. Na co si máme dát pozor 
v  době nadcházejícího léta – od-
poví p. Ing. Švandrlíková z oddělení 
prevence policie hl. m. Prahy.
31. 5. Na tomto úterním odpoledni 
přivítáme koordinátora sociální po-
moci v  MČ Praha-Libuš p. Miloše 
Hájka, který zodpoví otázky na té-
ma: senior naší městské části, který 
se ocitl ve finanční tísni. 

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková 

Nezisková organizace Dejme 
dětem šanci, o. p. s., která sídlí 
v Lojovické ulici v naší městské 
části, zve na sportovně-zábav-
né odpoledne „(nejen) Běháme 
pro děti“.

Přijďte si s  námi zasportovat, 
dobře se pobavit a podpořit dobrou 
věc! V  neděli 5. června se na vás 
těšíme v  parku Na Pankráci u  pří-
ležitosti dalšího ročníku sportov-
ně-zábavného odpoledne „(nejen) 
Běháme pro děti“. Připraven je bo-
hatý program pro děti i dospělé. Ti 
nejmenší se mohou těšit na skáka-
cí hrad, dětský koutek, malování na 
obličej a další atrakce, jejich rodiče 

zajisté potěší výborné občerstvení 
a  tombola o hodnotné ceny. Vstup 
na akci je zdarma. Podpořit děti 
z dětských domovů můžete zakou-
pením sportovní registrace, reklam-
ních předmětů nebo již zmiňované-
ho občerstvení. Výtěžek akce je ur-
čen na podporu dětí a mladých lidí 
zařazených v projektech neziskové 
organizace Dejme dětem šanci.

Více informací o akci „(nejen) Bě-
háme pro děti“ najdete na webo-
vých stránkách: www.behampro-
deti.cz. Doufáme, že se potkáme 
v hojném počtu. V neděli 5. 6. 2022 
od 13:00 v parku Na Pankráci.

Tisková zpráva Dejme dětem 
šanci, o. p. s., upraveno (red)

(nejen) Běháme pro děti

ZVEME

mailto:hana.kolarova@post.cz
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.hraj-si.com
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.jasoncentrum.cz
http://www.zsmeteo.cz
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Voda-Topení-kanalizace
STrojní čišTění 
Malé opravy 
i velké rekonstrukce 

Tel.: +420 777 117 371
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HYPOTÉKY – REFINANCOVÁNÍ – KONSOLIDACE               
Jedna z nejsilnějších českých 
makléřských firem v oblasti realizace 
hypotečních úvěrů GEPARD FINANCE 
nově v Praze 12. Poradenství a služby 
hypotečního specialisty zdarma.                               
GSM:725 050 050                   

Pohotovostní hypotéky bez nemovitosti; Refinancování 
hypotéky s předstihem 
až 2 roky; Hypotéky na 
družstevní bydlení; 
Americké hypotéky; 
Konsolidace úvěrů… 
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VÁŠ OSOBNÍ
REALITNÍ  
MAKLÉŘ

ZAJISTÍM KOMPLETNÍ SERVIS PŘI PRODEJI  
A PRONÁJMU VAŠÍ NEMOVITOSTI  

ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU.

Luděk Kožíšek, realitní makléř
+420 734 399 366 

ludek.kozisek@rkevropa.cz
www.rkevropa.cz/makler/ludek.kozisek

EVROPA realitní kancelář 
Sládkovičova 1270/1 
142 00 Praha 4 - Krč 

www.rkevropa.cz/krc

PŘENECHTE ZBYTEČNÉ STAROSTI VAŠEMU MAKLÉŘI 

INZERCE INZERCE

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056

Chybí vám rodina 
 a její pomoc? 

Zařídíme, pomůžeme, 
uděláme. Pestrá 

nabídka služeb na 
míru, bezbariérové 

bydlení, auto, dodávka 
pro vozíčkáře a mnoho 

dalšího. 

Podrobnosti na tel.:       
704 61 61 88

Příměstské tábory  
v Komunitním centru Jasoň!

Putimská 716/4, 14200, Praha 4
Výtvarný s batikou a dalšími technikami 

od 11. 7. do 15. 7. 2022
Divadelně pohybový  

od 15. 8. do 19. 8. 2022 
 

Více informací na: 
www.jasoncentrum.cz  

+420 737 219 894 
info@jasoncentrum.cz

http://www.jasoncentrum.cz
mailto:info@jasoncentrum.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

Zuzana Radová
Realitní specialista
mobil: +420 724 189 167

email: zuzana@zuzanaradova.cz
web: www.zuzanaradova.cz

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz
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Realitní a Hypoteční kancelář  
  

 
 

  
 

 

                                                                                
  s působností zejména v Praze a Středočeském kraji 
       Sledujte AKCE a NOVINKY na našem webu! 
• Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí 
• Profesionální prodejní marketing 
• Výkup nemovitostí i s právní vadou, např. exekucí 
• Zdarma odhad nemovitosti a 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         info@maxrealfin.cz                                                    
                                        Naše Franšízy        
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