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23. a 24. 9. volby | 1. 10. Drakiáda a Den zdraví | 7. 10. Jablkobraní | Novinky v ZŠ Meteorologická
Afrika v Písnici | Participativní rozpočet pro Libuš a Písnici podruhé
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1 Závěr minulého školního roku v písnické základní škole patřil celoškolní akademii a rozloučení s páťáky. 2 Zájezd na Šumavu,
který pro seniory uspořádala MČ Praha-Libuš, se líbil. 3 Rodinné centrum Kuřátko slaví 20 let – vzpomínková fotka z roku 2006.
4 Děti z MŠ Mezi Domy se u písnických hasičů seznámily se včelařením. 5 Projekt dostavby písnické školy získal územní rozhodnutí.
6 Klub Senior opět na cestách.
Foto: archiv ZŠ Písnice, archiv ÚMČ Praha-Libuš, archiv RC Kuřátko, archiv MŠ Mezi Domy, Rusina Frei, s. r. o., Vladimír Kudrna

ZVEME

Podzimní zájezd
do Kladrubského hřebčína a Pardubic
Radnice městské části Praha-Libuš srdečně zve na druhý celodenní zájezd za účelem obnovy
tělesných i duševních sil zejména seniorů starších 55 let před
příchodem podzimního období.
Zájezd je naplánován na čtvrtek
22. září do prostředí nádherného hřebčína v Kladrubech a do
komnat sídla pánů z Pernštejna
v Pardubicích.
Toto sídlo coby přechod mezi hradem a zámkem nemá v míře svého dochování i rozlohy jako
sídlo tohoto typu ve střední Evropě
obdoby.
Předpokládaný prodej zájezdu
pro zájemce bude zahájen v pondělí 5. září do vyprodání míst, nejpozději však do pondělí 19. září, a to
vždy od 8:00 do 12:00 hodin v budově ÚMČ, odbor správní a školství,
ul. K Lukám 664 v přízemí.
Celkový počet míst v autobuse je
opět 47. Pokud se v pondělí 5. září počet míst neobsadí, bude prodej
pokračovat do pondělí 19. září 2022.
Zájezd je určen přednostně seniorům 55+ s trvalým bydlištěm na Libuši a v Písnici.
Zájemci budou zapisováni v pořadí, v jakém se přihlásí a zaplatí
spoluúčast na ÚMČ, odbor správní
a školství, K Lukám 664 v přízemí,
ve výši 250 Kč na osobu.
Při naplnění kapacity autobusu
budou i další zájemci zapisováni jako náhradníci.
Peníze za spoluúčast budou vráceny, pokud za účastníka pojede
náhradník.
V případě zrušení zájezdu budou peníze účastníkům zájezdu
vráceny.
Informace naleznete též na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš, na Facebooku či na www.praha-libus.cz
a dále prostřednictvím Hlášení rozhlasu, jste-li do něj přihlášeni.
Srdečně zveme!
Vedení MČ Praha-Libuš
Foto z výletu na Šumavu:
archiv ÚMČ Praha-Libuš
Parta seniorek ze Staré
Písnice chce moc
poděkovat úřadu městské
části za zorganizování
zajímavého a pohodového
výletu na Šumavu
(Sychrov a Klatovy).
Eva Fortinová
za účastníky
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Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2022“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Jablkobraní v parku Kamýk

Pátek 7. října 2022 od 1500 hodin do 2100 hodin
Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,
na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)

OPEN AIR FESTIVAL V TRÁVĚ

15:00-18:00 hodin

DEKY A SVETRY S SEBOU

Sólisti Lighthouse Academy
a Nela Doležálková / world pop-music

Soutěž o nejlepší jablečný koláč
15:00-18:15 hodin

Tradiční asijské zvuky, zpěvy a tance

Workshopy pro děti i dospělé

Centrum Třezalka / fujary a workshop
léčivé hudby s koncovkami / etno music
Kintari / tradiční asijské tance

Zaplétání copánků
Veselé malování na obličej a balonky

Studio NAPLNO, Jana Bagárová
/ workshop orientálního tance

Kreativní a sportovní workshopy
Mozaikování / Hraní na flétny

DfeatU / moderní taneční korejské
vystoupení / K-pop
DJ Arnošt / bubenická show
a workshop / etno music
Od 19:00 hodin
Žiarislav a bytosti /
world music, etno music,
folklór, folkrock

14:30-16:30 hodin

Minibeseda o dětech

VSTUP
ZDARMA
a odměna
pro děti

Jídla z různých koutů světa
Ukázka moštování
Ochutnávka jablečného moštu
Bohatý doprovodný program

Provází
Máťa Kratochvílová
a Patrik Vidlák
Použita kresba Jaroslavy Kočové.

Soutěž o nejlepší jablečný koláč – viz str. 7

Změna programu vyhrazena.
Program akce se bude odvíjet od aktuálních opatření.

Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Jana Adamce na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.

KRONIKA

Slovo starosty

V

ážení občané, v minulém
čísle jsem napsal, že jsme
na stavební úřad v Modřanech podali žádost o územní rozhodnutí na přístavbu písnické školy. Předložená dokumentace byla
v pořádku, a tak nám odbor výstavby Prahy 12 vydal 8. 8. 2022 rozhodnutí o umístění přístavby ZŠ
v Písnici. Mám z toho ohromnou
radost, je to završení mnohaletého
úsilí mnoha lidí. Nicméně nezahálíme a už na jaře jsme pověřili projektanty vypracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení, tedy další fázi přípravy stavby. Spolu s pracovníky úřadu a paní ředitelkou Blankou Chýlovou se
scházíme s projektanty každé dva
až tři týdny a ladíme detaily budoucí školy, ať už interiérů, či zahrady.
Naším cílem je vytvořit školu, která
bude sloužit nejen dětem, ale i díky své poloze se stane centrem života ve staré Písnici. Na tento projekt naváže revitalizace rybníku
Obecňák, která přinese další novou kvalitu do života staré Písnice.
Mezi rybníkem a školou vznikne nová herní plocha tak, abychom škole
maximálně nahradili plochu, kterou
zabere nová přístavba školy. Na vi-

zualizaci budoucí podoby školy se
můžete podívat v samostatném
článku uvnitř čísla.
V průběhu léta jsme v Klubu Junior zrekonstruovali další prostory,
které budou sloužit jako další třída
pro předškolní vzdělávání. Bude to
již třetí třída v tomto objektu bývalých jeslí. Ty dvě předcházející jsme
otevřeli v roce 2014 a 2018, mezitím
ještě další dvě třídy v nové přístavbě MŠ K Lukám. Počet tříd tak roste
a jsme schopni uspokojit poptávku
rodičů, kteří mají u nás trvalé bydliště. Díky získané dotaci od hlavního
města Prahy jsme zahájili práce na
projektové dokumentaci přístavby
MŠ Ke Kašně, neboť tato školka je
dosud pouze dvoutřídní a prostor
pro její rozšíření je právě zde, kde
je i velká poptávka mladých rodin,
které se do staré Písnice stěhují.
Připravujeme rozšíření parku
U Zahrádkářské kolonie. Díky stavbě tramvaje došlo v území ke směnám pozemků a hlavní město Praha do svého vlastnictví získalo i zarostlý pozemek mezi parkem a ulicí Smotlachova. Obratem jsem požádal, aby tyto pozemky mohly být
svěřeny městské části, a mohli jsme
tak zkultivovat tuto část zeleně

a případně rozšířit park o další herní prvky. O jeho budoucí podobě
rozhodnete vy, občané, přizveme
vás k participaci nad jeho budoucí
podobou.
Ohromný požár v Českosaském
Švýcarsku zaměstnal tisíce hasičů
z celé země, na pomoc s odstraňováním následků jeli i naši hasiči z Libuše a Písnice. Vyslovuji jim
tímto veliké poděkování. Stejně jako
při odstraňování loňských následků
po tornádu v obci Moravská Nová
Ves i letos tak hasiči činili na úkor
svých dovolených a prázdninových
radovánek s rodinami. Vážím si tohoto jejich mimořádného nasazení.

Čtvrtý víkend v září se konají komunální volby a volby do Senátu
v třetině volebních okrsků. Tyto druhé volby se nás letos netýkají, ale
můžete přijít vybrat své zástupce do
místní radnice v Libuši a do Zastupitelstva HMP. Věřím, že tohoto svého
práva využijete a nenecháte za sebe
rozhodovat druhé. Toto je druh voleb, kdy pohledem na hlasovací lístek určitě najdete někoho, koho znáte, kdo si vaši důvěru zaslouží, aby
vás reprezentoval i další čtyři roky.
Přeji vám dobrou volbu!
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice

PROGRAM
Dračí soutěž
Dětské workshopy
Malování na obličej
Skákací hrad
Ukázka první pomoci
Měření tlaku, stanovení BMI
Nutriční poradenství
Prohlídka sanitního vozu
Ukázka záchranářů
Občerstvení pro děti ZDARMA

DRAČÍ SOUTĚŽ
14:00–15:00 přihlášky
15:00–17:00 soutěž
Po 17. hodině vyhlášení vítězů
jednotlivých kategorií.
Kategorie dračí soutěže:
1 Nejkrásnější létající drak
2 Nejdéle létající drak
3 Nejoriginálnější drak

SOBOTA 1. ŘÍJNA

2022 OD 14:00 HODIN

Akce je pořádána ve spolupráci
s SDH Písnice a TJ Sokol Písnice.
Změna programu vyhrazena

Fotbalové hřiště v Písnici / ulice Švihovská
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ZŠ Písnice
STŘÍPKY ZE ZÁVĚRU
ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22
Některé zajímavé školní akce se
konaly v samém závěru školního roku. Rádi bychom se s vámi všemi
o ně podělili a připomněli si jejich
radostnou atmosféru.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
V neděli 12. června jsme se rozloučili s rodiči před školou a autobusy nás odvezly do hotelu Semerink v Jizerských horách. Ubytovali
jsme se v docela velkých pokojích,
které byly hezké. Měly samostatnou
koupelnu. Byli tam deváťáci z jiné
školy, byli hodní.
Líbily se nám tam lanové atrakce, které byly v dost strmém kopci
za budovou hotelu. Vždy byla výzva
ho vyjít a dolů jsme často váleli sudy a hodně se u toho nasmáli! Taky
jsme hráli různé hry na hřišti. Chodili
jsme hodně na výlety, došli jsme na
dvě rozhledny. Jedna se jmenovala
Slovanka a ta druhá Královka. Ces-

tou na Královku jsme vyhlíželi různá dřevěná zvířata a nahoře jsme si
dali zmrzku.
Byli jsme se podívat na severské psy husky, které jsme si pamatovali z první třídy. Byli jsme zvědaví, jestli poznáme psa Oldřicha, fenku Klárku a další, a taky na povídání musherky Jany o tom, co nového
spolu zažili. Všichni byli skvělí, hodně nás překvapilo, že vydrží to děsné horko!
Jeden den jsme šli na bobovou
dráhu, kde byla taky úžasná a velká skákací bublina, na které jsme
hráli na babu. Večer po večeři jsme
měli diskotéku. Taky jsme si opékali buřty a stříleli z luku, hráli vybiku
a fotbal … Hodně jsme si užili legraci na pokojích a těšili se na večerní
čtení z trochu strašidelné knihy Bajky Barda Beedleho.
Celou školu v přírodě jsme si náramně užili, v jídelně vařili skvěle
a poslední den k večeři jsme měli úžasné hambáče, které jsme si
mohli sami připravit.
Za všechny děti
žáci a žákyně ze 4. třídy

AKADEMIE
Závěr měsíce června je ve znamení rozlučky s žáky 5. tříd. Každoročně je přichystaný zajímavý program, na kterém se podílí spolek
rodičů, žáci i učitelé. Po dvou covidových letech se akademie mohla opět uskutečnit. Všechny třídy
si připravily svá vystoupení opravdu zodpovědně. Všem se vystoupení povedlo a sklidilo zasloužený
potlesk. Ovšem hlavními hvězdami akademie byli žáci z pátých tříd.
Opět, tak jako každý rok, je přivezla limuzína. Po představení se prošli po červeném koberci, kde jim ve
špalíru tleskali jak rodiče, tak mladší
spolužáci a učitelé. Závěr akademie
patřil poděkování za práci jak žákům, tak učitelům i všem rodičům.
Doufáme, že si příští rok akademii
užijeme tak jako letos. Odcházejícím páťákům přejeme do dalších
studijních let mnoho úspěchů.
Mgr. Blanka Chýlová
VYZNÁNÍ
Do této školy chodil můj pradědeček, dědeček, máma, strejda a bratranec se sestřenicí. Škola je spjata
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s mojí rodinou skoro 100 let. Ale se
mnou jen 5 krásných let. Z této školy mám skvělé zážitky na celý život.
Našla jsem si super kamarády a třídu. Škola je útulná a roztomilá. Chodila jsem jak do třídy A, tak do třídy
B. Měli jsme několik skvělých učitelů, na které budu dlouho vzpomínat. Účastnili jsme se mnoha výletů, exkurzí a jiných zajímavých akcí.
Se svými spolužáky jsem toho vážně hodně zažila. Škole přeji vše nejlepší do dalších 100 let.
Julie Kubrichtová, bývalá
žákyně 5. třídy
Foto: archiv ZŠ Písnice

KRONIKA

ZŠ Meteorologická
MILÍ ČTENÁŘI,
máme za sebou letní prázdniny,
které uvítali nejen školáci a rodiče,
ale i zaměstnanci školy. Věřím, že si
všichni odpočinuli dle svých možností a s očekáváním vyhlíží, co jim
přinese nový školní rok 2022/2023.
Rád bych vás proto provedl novinkami, které ovlivní chod školy.
Co se dělo o prázdninách?
Zdálo by se, že se v době letních
prázdnin zastavil ve škole čas, ale
opak je pravdou. Povedlo se nám
s pomocí zřizovatele MČ Praha-Libuš zmodernizovat poslední zastaralé prostory toalet, a to ve staré budově ve 2. podlaží. Měnili jsme podlahové krytiny v budoucích 5. třídách
(kde jsme instalovali i nové tabule),
v chodbě u školního klubu a v hudebně, proběhly opravné výmalby.
Byla vypsána dvě výběrová řízení
na rekonstrukci školní kuchyně (pro
zvýšení kapacity) a zároveň na realizaci venkovní učebny v prostorách
nad schody před hlavním vchodem
do budovy. Bohužel vybraní kandidáti v obou případech i díky „aktuální krizi“ měli problém s dodáním
materiálu a včasným splněním termínu realizace, proto se celý proces prodloužil do podzimu, kdy
očekáváme lepší zprávy.
Po pedagogické stránce škola
o prázdninách také nezahálela. Ve
škole probíhala činnost adaptační skupiny pro děti s vízem strpění z Ukrajiny, financované MČ Praha-Libuš, čas trávily nejen v areálu
školy, ale jezdily i na výlety po Praze za památkami nebo se jen tak
vykoupat a zároveň se zdokonalovaly v českém jazyce. O pěkný program skupiny se postaraly kolegyně, paní Ing. Olena Stelmashenko,
paní Mgr. Vita Pontsir, paní Bc. Volodymyra Ivanenko a paní Mgr. Tetiana Zamana.
Rovněž proběhly dva desetidenní kurzy českého jazyka pro cizince, první pro žáky I. stupně pod záštitou MV ČR, který vedla tradičně
paní kolegyně Mgr. Alena Dušková, druhý pro žáky II. stupně pod
vedením paní kolegyně Mgr. Stanislavy Bíbové, financovaný z programu Výzva 54 OP PPR. O oba kurzy
byl jako vždy zájem a kapacita byla
naplněna.
Osobně mne velmi potěšilo,
že jsem ve škole netradičně přes
prázdniny potkával usměvavé děti, které byly v obou případech
(adaptační skupiny i jazykové kurzy) pod profesionálním vedením výše zmíněných kolegyň, kterým patří
velké díky. Škola tak mimo jiné opět
napomohla k lepší integraci žáků cizinců, kteří se od nového školního

roku zapojí již do plné výuky v řádných třídách.
Novinky školního roku
Ve školním roce 2022/2023 by
měla mít škola kapacitu navýšenou
na 1000 žáků, školní klub na 150
(v době psaní článku ještě nebylo
vydáno rozhodnutí). Připravované
navýšení kapacity školní jídelny na
1000 strávníků je závislé na již zmíněné realizaci modernizace školní
kuchyně.
Škola musí reagovat na aktuální trend zdražování, proto se nevyhneme navýšení cen za pronájmy prostor (najdete na webu školy), ceny obědů, aktuálně: děti do 10
let 33 Kč, děti od 11 do 14 let 36 Kč,
děti 15 let výše 39 Kč, cizí strávníci 99 Kč. Zdražení se dotkne i cen
za zájmové vzdělávání, tedy aktuálně školní družiny (330 Kč/měsíčně)
a školního klubu (700 Kč/ročně).
Počet tříd nám pro následující
školní rok stoupl na 32: program
Amos – 4 první třídy, po 3 třídách
v ostatních ročnících, program Montessori – 2 třídy a 2 přípravné třídy. Vzhledem k vyššímu počtu dětí
v 1.–4. ročnících a narůstajícímu zájmu otevřeme 10 oddělení ve školní družině.
Zásadní změnou ve vzdělávání je
zapojení naší školy do povinné „malé revize“ rámcového vzdělávacího
programu (RVP), která souvisí se
vznikem nového předmětu Informatika, který se bude učit na naší škole jednu hodinu od 4. do 9. ročníku
(letos ve 4., 6. a 7. ročníku). Zároveň
se bude klást větší důraz na digitální kompetence v ostatních vyučovacích předmětech. Cílem je masivní podpora digitální gramotnosti
současné generace žáků, kteří nahlédnou pod pokličku základů programování, robotiky… S tím souvisí
i plánované vybavení školy v rámci technologie IT na podzim 2022
(krize nedostatku materiálu), které
umožní realizovat záměr zmíněné
revize. Se vznikem nového předmětu souvisí ale i revize stávajících
předmětů, které musely být redukovány v jeho prospěch. Ve spolupráci s pedagogickým sborem jsme
dospěli k závěru, že se bude redukovat: na I. stupni předmět Člověk
ve světě, na II. stupni druhý cizí jazyk v 6. ročníku, Informační a komunikační technologie v ročníku
8. a jedna hodina Estetické výchovy v ročníku 9. V rámci podpory žáků s odlišným mateřským jazykem
vzniká jako varianta druhého cizího
jazyka předmět Český jazyk pro cizince. V dohledné době očekáváme „velkou revizi“ RVP, která má
za úkol aktualizovat a reflektovat
potřeby současné generace a dát

volnější ruku v profilaci školy. S její implementací se počítá v roce
2024–2025.
Další novinkou je úprava školního vzdělávacího programu Montessori, který zrcadlí potřeby pedagogů a žáků vzdělávat se v daném
programu efektivněji.
V rámci úprav školního řádu
vznikla možnost hodnocení výchov
ve čtvrtletí slovním hodnocením:
„pracoval úspěšně“, „pracoval“, „nepracoval“. Této možnosti lze využít
u předmětů, které se neznámkují jako naukové předměty a jejichž časová dotace je zpravidla nejmenší.
S narůstajícím počtem žáků stoupá i počet zaměstnanců, zejména
pak pedagogických (učitelé, vychovatelé a asistenti pedagoga). Pro
aktuální školní rok evidujeme cca
80 pedagogů, z toho 17 nových. Výběrová řízení probíhala v průběhu
května až srpna a pevně věřím, že
nové kolegyně a kolegové obstojí v udržení standardu kvality výuky na ZŠ Meteorologická, případně
ho pomůžou posunout výše. Kromě
zmíněných pedagogických pozic
bych rád zmínil přítomnost nového
školního psychologa na poloviční
úvazek, který posílí práci naší kolegyně paní Mgr. Lenky Zaliberové.
Škola tak reaguje na aktuální potřeby dětí, kterým se dostává v této
oblasti nadstandardní péče a není
to běžný fenomén na českých školách, čehož si velmi považujeme.
V následujícím školním roce připravujeme i celou řadu osvědčených výchovně vzdělávacích a komunitních akcí, o kterých vás budeme informovat prostřednictvím měsíčníku U nás, na sociálních sítích
nebo webu školy. Jedním z důležitých pilířů a partnerem je pro nás
kromě zřizovatele a ostatních příspěvkových organizací v MČ Praha-Libuš i funkční „Spolek přátel Meteo“. Informace o jeho činnosti se
můžete dočíst na webu školy, a pokud byste rádi chtěli pod jeho záštitou přispět k rozvoji školy, určitě
jste vítáni.

Letošní školní rok bude výjimečný, mimo jiné jako každý předešlý, ale v jedné věci přece… V roce
2023 bude naše škola mít krásné
90. narozeniny, které plánujeme
náležitě oslavit. Ano, je to už „babička“, ale koluje v ní mladá krev,
která je motorem a inspirací nás
všech. Dělá nám nejen radosti, ale
i starosti, což k životu bezesporu
patří. Již od začátku mého působení na této škole k ní cítím přirozený respekt. Je to vlastnost, kterou
se snažíme ve škole vštěpit i našim žákům, protože si myslím, že
ZŠ Meteorologická je „slušná škola“ a zaslouží si to. Pevně věřím, že
tato vlastnost bude jedinou nakažlivou věcí v nadcházejícím školním
roce 2022/2023 a těším se na vaši případnou spolupráci na jejím
rozkvětu.
S úctou a přáním hezkého podzimu
Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel školy
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
ANEB ŠKOLA BEZ ŠKOLY
Na konci června jsme společně
s 6. B jeli na školu v přírodě. Byla to
taková malá odměna za naši celoroční práci. Celá škola v přírodě byla výzva. Měli jsme se více poznat
a stmelit třídní i mezitřídní kolektiv.
Během těch několika dní jsme
hráli spoustu her, účastnili se mnoha aktivit a zažili spoustu pěkného. Sem tam se objevilo nějaké to
menší či větší zranění, ale vše jsme
zvládli. A ve stejném počtu, ve kterém jsme odjížděli, se i vrátili.
A co bylo na celém výletu nejlepší? Závěrečná diskotéka. Tu jsme si
opravdu užili. Už teď se těšíme, co
nás čeká příští rok.
Žáci 6. A
Foto: Linh Thuy Vuová
ZA ZVÍŘÁTKY
DO TOULCOVA DVORA
Jako u babičky a dědy na venkově jsme si připadali, když jsme
v pražské Hostivaři vystoupili z au-
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tobusu a vešli do areálu Toulcova
dvora, střediska ekologické výchovy. Historické budovy, krásný přírodní areál a především farma se
spoustou domácích zvířat, na kterou jsme se těšili nejvíce. Ovečky,
kozy, prasátka, králíci, krávy i drůbež. Se všemi těmito zvířátky jsme
měli možnost se blíže seznámit,
některá si i pohladit či nakrmit, na-

Tak, a máme to za sebou. Teď už
můžeme říci, že další úspěšný školní rok je za námi.
Letos jsme toho zažili opravdu
hodně. Přechod na 2. stupeň, nová
třídní učitelka, dva noví žáci, karanténa, třídní akce, školní akce, škola
v přírodě a mnoho dalšího. Během
roku jsme se hodně smáli, ale byly
i okamžiky, kdy nám do smíchu nebylo. Vše jsme ale společně zvládli.

A tak jsme si na konci školního roku
„vyrobili“ naši „třídní skříň“, která nás
bude provázet až do 9. ročníku. Pokud se tedy nerozhodneme pro její
další dekorativní úpravu. Skříň, která
byla na vyřazení, jsme společně obrousili a natřeli modrou barvou. Jako
vzor jsme zvolili obtisky našich rukou. Jak se nám to povedlo a s jakým nasazením jsme do toho šli, můžete posoudit sami.
Žáci 6. A
Foto: Dana Novopacká Augustýnová

venou exkurzi v ELI Beams. Děti moc
zaujala přednáška o laserech, přes
sklo mohly přímo i některé z nich
vidět a na závěr si vyzkoušely pomocí chytré stavebnice zkonstruovat různé úlohy s laserem v praxi.
Zpátky do Písnice jsme se vrátili
pohodovou procházkou a pro mnohé děti to bylo překvapující, že Břežany máme v docházkové vzdálenosti. K obědu na nás čekaly palačinky a pak už jsme se vrhli na stopování afrických zvířat a vyluštění
zapeklité šifry.
V pátek nás čekala ještě africká
fauna a flóra, a tak se děti klaněly
posvátnému baobabu, překonáva-

ly opičí dráhu, s péčí nosily pštrosí vejce i jako žirafa trhaly vysoko
zavěšené lístky. Díky splnění těchto úkolů jim vyšla tajenka, kam se
vydat v putování dále. Narazili jsme
na africký domorodý kmen, se kterým jsme se museli naučit dorozumět, děti si vyrobily autentickou
technikou africké korálky a nejstarší chlapci oštěpy. Vše zakončil rituál ovládání emocí a děti si odnášely krásné zážitky i tematické dárečky.
Pátý ročník příměstského tábora
tak máme zdárně za sebou a už se
těšíme na další!
Jana Hanzlíčková Špačková
Foto: Vendula Audolenská

vštívit jejich příbytky a dozvědět
se, co všechno je třeba dělat pro
to, aby se jim dobře dařilo a byla
spokojená.
Těšíme se, že v příštím školním
roce se na statek opět podíváme.
Teď už nás ale čeká rozdat si vysvědčení a hurá na prázdniny!
Dita Kotková, 2. B
Foto: Dita Kotková

Afrika v Písnici
Letošní příměstský tábor pořádaný Spolkem rodičů ZŠ Písnice a za finančního přispění naší
městské části se nesl ve znamení týdenní hry Expedice Afrika
z projektu Vraťme děti do hry.
První den se děti seznámily se základními specifiky afrického kontinentu, poznaly Afriku jako místo původu člověka a vykopaly v rámci „archeologických“ nálezů pár kostí. Pak
běhaly a zjišťovaly africká přísloví,
která v sobě mají hodně moudrosti
a i přes odlišnou kulturu mají co říci.
Úterý bylo o problematice vody
jak v Africe, tak obecně na naší planetě. Dopoledne jsme měli pozvaný
program H2Ospodář, kde se děti zábavnou formou pomocí modelů krajiny učili, jak se chová voda v přírodě v původní a člověkem upravené
krajině, jaký je koloběh vody a z jakých složek se skládá spotřeba vody

v domácnosti a kde je možné ušetřit tento cenný zdroj. Odpoledne
si pak děti zkusily vybudovat vodní
kanál od studny do vesnice, aby ženy a děti už nemusely nosit vodu na
velkou vzdálenost v kanystrech.
Ve středu bylo téma slonů, a tak
jsme měli pozvaného terénního
zoologa z organizace CCBC, který
se účastní záchranných programů
různých živočišných druhů a nedávno se vrátil z Keni. Dětem představil
náplň své práce, ukázal spoustu zajímavých fotografií a v rámci terénní
části tohoto programu si děti zkusily
pozorování dalekohledem a instalování fotopastí. Odpoledne vzhledem k teplému počasí nás čekalo
řádění s vodou a různé vodní hrátky.
Ve čtvrtek si děti vyzkoušely rozdělat oheň pomocí křesadla a stavbu
přístřešků, které jim prověřil večerní
liják. Dopoledne jsme dojeli do Dolních Břežan, kde jsme měli domlu-

Malé ohlédnutí za Májovou slavností 2022
Střední škola grafická GAPE už
tradičně pořádala charitativní Májovou slavnost v divadle Dobeška.
Jedná se o charitativní činnost na
podporu Modrého klíče.
Modrý klíč je nezisková nestátní
organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
Letos se Májová slavnost konala v pátek 27. května. Těšili jsme se
o to více, že minulé dva roky se slav-
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nost kvůli covidu 19 nemohla konat.
Krásný plakát pro slavnost navrhla naše studentka 3. ročníku Marie
Filatova. Studenti prvního, druhého a třetího ročníku nacvičili hudební a divadelní vystoupení jak v českém, tak i v anglickém jazyce.
Součástí slavnosti bylo i rozloučení s našimi maturanty a stužkování prvního a druhého ročníku. Pozvaní byli rodiče a přátelé školy. Hlavní
událostí této slavnosti byla jako vždy
charitativní aukce výtvarných prací

našich žáků na podporu Modrého
klíče. Prací bylo třicet a navíc tři práce od klientů Modrého klíče. Vydražily se za krásných čtyřicet tisíc korun.
Velice nás těší a tímto mu chceme velmi poděkovat, že nás svojí
přítomností podpořil pan starosta
Mgr. Jiří Koubek. Nejenže nás potěšil, že přišel, ale také že vydražil jeden z obrázků našich studentů.
MgA. Janka Šteindlerová
Foto: archiv GAPE
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Letní party v Mateřské škole K Lukám
Během slunečného odpoledne 23. června se na zahradě
MŠ K Lukám sešli všichni rodiče se svými ratolestmi, aby
se rozloučili s našimi letošními
předškoláky.
Budoucí školáci se svými třídami Sluníčko a Měsíček si mohli
užít průchod špalírem a poté nám
za doprovodu jejich paní učitelek
předvedli, co se ve školce naučili.
Nakonec každý předškolák dostal
dáreček a diplom.
Celá akce se nesla v pohodovém letním duchu a děti i rodiče si
ji jaksepatří užili. Každý si mohl vybrat, co mu bylo nejvíce po chuti –
jít dovádět na skákací hrad, nechat
si vyzdobit obličej, dát řeč s živým
Mickey Mousem, užít si představení
s pejskem, obručemi i žonglováním,

jít vytvářet obří bubliny, osvěžit se
v mlhovišti nebo celý ten ráj dětského dovádění sledovat a užívat si pohled na rozesmáté tváře. Kromě toho jsme si také nacpali bříška, protože nejen přijel stánek s cukrovou
vatou, ale také jsme opékali buřty
a ochotní rodiče nanosili, napekli
a navařili samé dobroty, po kterých
se jen zaprášilo.
Zkrátka letní party na zahradě mateřské školy byla moc fajn.
Všichni odcházeli domů unavení,
ale plní zážitků. Pro koho ale zážitky ještě nekončily, byli naši stateční předškoláci, kteří domů neodešli,
a se svými paními učitelkami přespávali tu noc ve školce. A jak si užili
velkou přespávačku? To už se musíte zeptat jich.
Veronika Jarešová
Foto Veronika Jarešová

Návštěva u včeliček
Dvě třídy předškoláků z mateřské školy Mezi Domy navštívily v červnu hasičskou zbrojnici
v Písnici. Tentokrát nepřišly děti
k hasičům, ale aby jim paní Ing.
Jana Krátká přiblížila život pilných včeliček.

ĚŽ

UT

SO

Při návštěvě se děti formou hry
dozvěděly, jak je práce včel užitečná a nenahraditelná, jak vlastně med vzniká, a především, jaký
je významem medu pro náš život.
Informace paní Jana doplnila popisem vývoje včel, průběhem jejich
života i historií. Děti měly možnost

seznámit se i s praktickými ukázkami včelstev. Viděly, jak vypadají plástve medu, vyzkoušely si, jak
se med odvíčkovává, stáčí, a také si
oblékly ochranné pomůcky včelaře.
Pan Miroslav Štancl, který se stará o hasičské včely, na závěr věnoval dětem do mateřské školy skleničky s medem.
Chtěla bych tímto paní Ing. Krátké a panu Štanclovi poděkovat za
krásné nahlédnutí do života včel,
které našim dětem připravili.
Lucie Chramostová,
MŠ Mezi Domy
Foto: archiv MŠ Mezi Domy

VÝZVA PRO VŠECHNY
Upečte koláč z jablek
a přihlaste ho do soutěže

O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ KOLÁČ
českých i světových receptur

v pátek 7. října 2022
od 14:30 do 16:30

JABLKOBRANÍ
v parku Kamýk

(podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu)

V programu akce bude

a také
7. 10. 2022
od 14:30 do 16:30 hod.
Šárka Fruncová
731 610 451

Program akce se bude odvíjet od aktuálních vládních opatření.
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Ohlédnutí za letním kinem na Libuši
Pošesté jsme na Libuši přivítali
Kinobus Dopravního podniku
hlavního města Prahy. Po zkušenostech z předchozích dvou
let, kdy nám počasí moc nepřálo, jsme letos zvolili srpnový termín. A vyplatilo se to. Po celé
čtyři dny bylo nebe jasné, bez
mráčků a teplota také příjemná.
Promítání probíhalo od 8. do 11.
srpna tradičně na Lukostřeleckém
hřišti v ulici Skalská. Po celou dobu
promítání bylo k dispozici občerstvení. Vstup na letní kino byl zdarma,
návštěvníci mohli přispět na SOS
dětské vesničky.
V pondělí se promítala česká komedie Pánský klub, kterou navštívilo 260 diváků. V úterý česká hor-

ká novinka Prezidentka s rekordní
účastí téměř 350 diváků. Středeční
večer si nenechalo ujít 280 diváků
a patřil americkému akčnímu filmu
Sebevražedný oddíl (2021). Ve čtvrtek jsme se rozloučili českou komedií Kurz manželské touhy, kterou
navštívilo 230 diváků. Děkujeme
všem divákům, letošní účast byla
na Libuši rekordní.
Děkujeme Dopravnímu podniku
hlavního města Prahy za bezproblémové zajištění promítání filmů a Lukostřeleckému klubu CERE za poskytnutí prostoru pro promítání. Těšíme se na příští ročník!
Bc. Petr Borský,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Jiří Koubek

LAKROS LIBUŠ

Rozloučení se sezónou 2021–2022
Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhlo
tradiční rozloučení se cvičebním rokem spojené s opékáním
buřtů v areálu sokolovny. Nejdřív se všichni libušští lakrosáci
rozdělili do několika skupin na
naše oblíbené štafetové závody, v nichž se zkouší obratnost,
rychlost, kondice a dovednost
s lakroskou.
Rodiče děti povzbuzovali a po
ukončení štafety a vyhlášení jejích
výsledků došlo i na zhodnocení celé sezóny.
V roce 2021–2022 jsme se
účastnili dětské interkrosové ligy v kategoriích U9, U11 a U13, juniorské boxlakrosové i fieldlakrosové ligy v kategoriích U11 a U13,
v U11 ve společném týmu se Zbraslaví a v U13 v týmu s LC Jižní Město a Pardubicemi, pár nováčků vyzkoušelo i dětskou miniligu pro
nováčky v kategorii U11. V sezóně 2021–2022 se ukázalo, že řada
našich hráčů je tahounem výkonu
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a také dobré party v míšených týmech kontaktního lakrosu. Rozšíření tréninku o kontaktní lakros znamenalo a stále přináší řadu výzev,
jak trenérských, tak prostorových,
zejména absence kvalitního zázemí
v podobě adekvátního hřiště s dostatečně vysokým plotem.
Při rozlučkovém vyhlášení jsme
udělovali individuální diplomy za
celoroční práci z pohledu nás, trenérů, a ocenili skvělé obránce, pro
něž v ligových soutěžích není bodová kolonka a bez jejichž opory
by si týmy ve všech věkových kategoriích nevedly tak dobře. Vedle kategorií skokan roku, objev roku či vítěz vědomostní soutěže –
Znám svůj klub byly předány i speciální diplomy, jež vystihovaly náturu, jednání a přístup k tréninkům
různých hráčů. Při vyhlašování diplomů, například za nejnemožnější omluvy, za nejčastější pozdní příchody, pro obránce, přes něhož ani
rozhodčí neprojde, či pro starého
pardála, který část zápasu prospí,

pak se vzbudí a začne sázet góly,
jsme se všichni dobře pobavili. Vedle občerstvení, které v horkém dni
přišlo vhod, došlo samozřejmě i na
oblíbenou disciplínu zápasu v interkrosu rodičů proti dětem. A poté byl
čas na buřty a povídání. Děti si také
mohly vyzkoušet slacklinu.
V druhé polovině srpna vyrážíme

na soustředění do Horní Branné,
opět s týmem LC Jižní Město a se
Slunečnicí. Vedle lakrosu nás tam
čeká etapová hra. A od září se těšíme i na nové hráčky a hráče!
Lívia Šavelková
Foto: archiv Lakrosu Libuš
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Klub Senior
HARRACHOV – PĚKNÝ POBYT
S PĚKNÝM POČASÍM
Rekreace v Harrachově již pravidelně přináší našim seniorům
odpočinek, pohodu a mnoho zajímavých zážitků. I přes zvýšení cen
pohonných hmot rádi se podíváme
na místa, kde vzduch dělá zázraky,
a to s myšlenkou, zda by si to mohli dovolit naši předkové při onemocnění tuberkulózou nebo jiném.
Určitě pomáhá na astma i unavené plíce po koronoviru. A protože
nevíme, jak to bude v příštím roce, rádi bychom ještě na podzim
odcestovali.
Oproti minulému roku se stravováním byla letos pohoda, v množství a kvalitě, na které jsme byli po
léta zvyklí. Vláčkem jsme cestovali
po městě k pramenům, muzeu krásného a prodejného jabloneckého
zboží, za poledním menu jsme byli v mnoha perfektních restauracích
a cukrárnách. Autobusem pak jsme
zamířili do vzdálených míst. S malou
skupinkou jsme absolvovali 8 km
procházku pod vedením manželů
Pospíšilových až k samotné hájence.
Stále nás láká pobyt v hotelu Inn
přímo v centru. Rozhodnutí je na
vás, zda termín 23.–29. 9. 2022 bude pojat jako houbařský a odpočinkový, je již objednán. Kdo má zájem,
nechť se do 6. 9. přihlásí.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
NÁS PŘEKVAPILY
Lázně byly dostupné pro seniorské procházky po rovince, s posezením v blízkém parčíku v příjemném chládečku, s projížďkou
vláčkem za poznáváním některých
významných staveb se současnými
majiteli a s historickými vědomostmi. Vláčkem jsme se vydali též ve
skupině k velkému jezírku vzdálenému asi 3 km za vlahého větříku.
V místní restauraci s výhledem na
jezírko a s popíjením kávy či poháru
to bylo vskutku úžasné. Nebylo na
co si stěžovat. Snad nebudu přehánět, že jsme s klubem navštívili už
asi osm různých lázní, ale Františkovy Lázně prostě vedou. Hotel pro
nás připravil balíčky na procedury,
mnozí se zúčastnili a moc chválili a ti, kdo váhali s rozhodováním
a pak vyzkoušeli, nelitovali.
Odjížděli jsme vskutku potěšeni, nadšeni a pro příští rok padla volba opět na Františkovy Lázně. Kdo tentokrát nemohl, určitě
již nezaváhá. Bude to začátkem
června, tak s tím počítejte. Cena
plné penze byla tak úžasná, že
i sám pan řidič by chtěl příště s námi jet i s rodinou. To by pak byla jen malá otázka, zda bychom se
nepodívali do Mariánských Lázní,

blízkého zámku i jinam. Nesmím
však opomenout: jak nám situace
v příštím roce s koronavirem, opičími neštovicemi, vlastním zdravím
a příroda dovolí. Opatrujte se, dávejte na sebe zvýšený pozor, k tomu vám přeje za celý organizační
výbor to nejlepší.
VÝLET NA HRAD
ČERVENÝ ÚJEZD
Poslední předprázninový výlet
byl prostě pohodový. Žádné honění pamětihodností, abychom toho
co nejvíce stihli, ale naopak se vše
odehrávalo v příjemném poklidu.
Dopoledne jsme navštívili nově vystavěný romantický hrad Červený Újezd ve stejnojmenné obci.
Hrad byl otevřen v roce 2001 a jeho
výstavba trvala jen 18 měsíců a za
pouhých 6 měsíců byly nainstalovány prohlídkové expozice a hradní zařízení. Expozice jsou zaměřeny na ukázkové vybavení interiérů
z 18. a konce 19. století a rovněž vybavení řemeslných dílen. Jsou zde
vystaveny sbírkové předměty ze
všech oblastí lidské činnosti, které
nasbíral majitel hradu a hrad vlastně kvůli nim postavil.
Na hradě jsme si vyslechli zajímavý odborný výklad našeho průvodce, k jednotlivým místnostem a k jejich vybavení. Bylo velmi zajímavé
jak z hlediska tematického zaměření sbírkových předmětů, tak celkového uspořádání expozic. Navštívili
jsme několik historických dílen, a to
dílnu mlynáře, pekaře, kováře, zbrojíře, puškaře, tkalce lněného plátna,
tkalce gobelínů, keramickou dílnu,
brusiče drahých kamenů, pasíře,
hamerníka, včelaře, skláře, řezbáře
a řadu dalších. Viděli jsme rovněž
zařízení pokojů a kuchyní prostých
venkovských obyvatel vybavené
kuchyňským nádobím, nábytkem,
dětskými hračkami.
Před hradem je pěkně udržované arboretum s vodními plochami
a skanzenem vesnické architektury s drobnými obytnými a užitkovými stavbami a spoustou zeleně, které jsme si také prohlédli. Ve skanzenu nás zaujaly v nynější době
právě módní čmelíny, které slouží
po obsazení čmeláčími královnami
pro prokazatelně lepší opylování
v zahradě ovocných stromů. Hradní sbírka se přičiněním majitele stále rozrůstá a vystavených exponátů
průběžně přibývá.
Po náročné prohlídce jsme se
přesunuli do místní restaurace, kde
si každý mohl vybrat, na co měl chuť
z denní nabídky obědů, popř. si mohl zvolit jídlo na objednávku.
Po zažití dobrého oběda jsme se
přesunuli do vodního parku Čabárna u Brandýska. Jedná se o pro-

pojenou soustavu rybníků, rybníčků, nádrží a okrasných jezírek
pro pěstování vodních rostlin, především leknínů, která má rozlohu
3,5 ha. Vodní park je spojen s velkochovem kaprů koi a jejich prodejem zájemcům. Součástí Čabárny
je i zookoutek s černými labutěmi,
nutriemi, liškou a mývalem. Na místních rybnících je povolen rybolov
bez rybářského lístku, který je, jak
jsme se sami přesvědčili, hojně návštěvníky využíván. Po projití nauč-

né stezky okolo rybníků jsme, lehce unaveni, poseděli pod velkými
slunečníky na hrázi jednoho z nich.
Kdo měl zájem, mohl se občerstvit
u blízkého stánku.
Na Libuš jsme dojeli v plánovaném čase a po hezky prožitém slunečném dni jsme se spokojeni vrátili k domovům. Výlet před prázdninami se opět vydařil.
Za Klub Senior Zdena Prchlíková
Foto: Vladimír Kudrna
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta městské části Praha-Libuš na základě § 29 odst. 1 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
konání voleb do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční ve dnech
23. září 2022
od 14:00 do 22:00 hod.
a 24. září 2022
od 8:00 do 14:00 hod.
Místem konání voleb:
– Ve volebním okrsku č. 38001 je
volební místnost v Základní škole Meteorologická, ulice Meteorologická č. p. 181/2, Praha 4 – Libuš, pro voliče bydlící v ul.: K Hájovně, K Lesu, Ke Lhoteckému lesu, Libušská – k. ú. Libuš, Lojovická, Mirotická, Novodvorská, Ohrobecká, Přírodní, Smotlachova,
Šatrova, U Vodojemu, U Zahrádkářské kolonie, Zbudovská.
– Ve volebním okrsku č. 38002
je volební místnost v Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků (od 1. 9. 2022 změna názvu
na Základní škola Písnice), ulice Lad. Coňka č. p. 40/3, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Bavorovská, Budilovská,
Dubovická, Hoštická, Chvalšovická, Javorenská, K Mejtu, K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březině, Ke
Kašně, Klenovická, Křesanovská,
Kváskovická, Lad. Coňka, Libušská – k. ú. Písnice, Lipovická,

–

–

–

–

Lužská, Miřetická, Modravská,
Na Konečné, Na Losách, Olšovická, Ostruženská, Písnické Zahrady, Pramenná, Předenická, Putimská, Rohanovská, Sedlovická,
Švihovská, Těšovická, Úbislavská, U Jednoty, V Kálku, V Zákopech, Vacovská, Velká Lada, Vídeňská, Vltavická, Zátoňská.
Ve volebním okrsku č. 38003 je
volební místnost v Klubu Junior,
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Ke
Kurtům, Na Okruhu, Na Šejdru
– k. ú. Písnice, Nad Libušským
potokem.
Ve volebním okrsku č. 38004 je
volební místnost v Klubu Junior,
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, pro voliče bydlící v ul.: Mezi Domy, U Bazénu, Výletní – k. ú.
Písnice a k. ú. Libuš, Zahrádecká
– k. ú. Písnice a k. ú. Libuš.
Ve volebním okrsku č. 38005 je
volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám č. p. 664/1, Klub
Senior, pro voliče bydlící v ul.:
Brunelova, Betáňská, Hvězdonická, Jirčanská, K Děrám, K Lukám,
Klokotská, K Novému sídlišti, Kolektivní, Malá Slavonická, Mašovická, Meteorologická, Na Musilech,
Na Šejdru, Nad Šejdrem, Okrová,
Opařanská, Ostředecká, Provozní,
Slavonická, Šátalská, U Libušské
sokolovny, U Líhní, V Bambouskách, V Lužích, Za Větrem.
Ve volebním okrsku č. 38006 je
volební místnost v ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám č. p. 664/1,

Klub Senior, pro voliče bydlící v ul.: Borotínská, Božejovická,
Burianova, Dobronická, Drůbežářská, Husařská, Chladírenská,
Jistebnická, K Jezírku, K Tůni, Lukešova, Mílová, Na Domovině, Na
Jezerách, Na Močále, Paběnická,

Předposlední, Třebějická, U Pejřárny, V Hrobech, V Koutě, V Rohu, Vyšebrodská, Zlatokorunská.
Praha-Libuš dne 15. 8. 2022
Mgr. Jiří Koubek, v. r.
starosta městské části Praha-Libuš

Oznámení o počtu
a sídle volebních okrsků
Starosta městské části Praha-Libuš na základě § 15 odst. 1 písm. g)
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
konání voleb do zastupitelstev
obcí, které se uskuteční ve dnech
23. září 2022
od 14:00 do 22:00 hod.
a 24. září 2022
od 8:00 do 14:00 hod.

–

–

–

v těchto šesti volebních okrscích:
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38001 (1) je volební místnost
v Základní škole Meteorologická, ulice Meteorologická č. p.
181/2, Praha 4 – Libuš.
– Místem konání voleb v okrsku
č. 38002 (2) je volební místnost
v Základní škole s rozšířenou výukou jazyků (od 1. 9. 2022 změna názvu na Základní škola Pís-

–

nice), ulice Ladislava Coňka č. p.
40/3, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38003 (3) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu
č. p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38004 (4) je volební místnost
v Klubu Junior, ulice Na Okruhu
č. p. 395/1, Praha 4 – Písnice.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38005 (5) je volební místnost v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám č. p. 664/1, Praha
4 – Libuš.
Místem konání voleb v okrsku
č. 38006 (6) je volební místnost v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lukám č. p. 664/1, Praha
4 – Libuš.

Praha-Libuš dne 5. 8. 2022
Mgr. Jiří Koubek, v. r.
starosta městské části Praha-Libuš

Účast zastupitelů na jednáních Zastupitelstva
MČ Praha-Libuš od voleb v říjnu 2018
Celkový počet
zasedání

Účast na
zasedání

Účast na jednání v %

Celkový počet
hlasování

Přítomen na
hlasování

Přítomen na
hlasování v %

Jiří Koubek

26

26

100 %

237

237

100,0 %

Tomáš Loukota

26

26

100 %

237

237

100,0 %

Kateřina Černá

26

26

100 %

237

237

100,0 %

Lenka Koudelková

26

26

100 %

237

236

99,6 %

Pavel Macháček

26

25

96 %

237

236

99,6 %

Radek Řezanka

26

26

100 %

237

234

98,7 %

Martin Frank

26

25

96 %

237

232

97,9 %

Matěj Kadlec

26

24

92 %

237

228

96,2 %

Josef Makovský

13

10

77 %

111

105

94,6 %

Hana Kendíková

13

24

92 %

125

116

92,8 %

Lucie Jungwiertová

26

25

96 %

237

216

91,1 %

Michal Korbel

26

22

85 %

237

188

79,3 %

Pavla Tůmová

26

23

88 %

237

185

78,1 %

Věra Adámková

26

17

65 %

237

151

63,7 %

Petr Novotný

26

19

73 %

237

144

60,8 %

Miroslav Štancl

26

21

81 %

237

138

58,2 %

Eva Radová

26

17

65 %

237

131

55,3 %

Miroslav Štajner

26

14

54 %

237

113

47,7 %

Poznámka: Na podzim 2020 rezignoval na mandát zastupitele pan Josef Makovský a zastupitelkou se stala paní Hana Kendíková.
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Tabulka
zahrnuje
celkový počet jednání
a celkový počet hlasování, kterého se mohli
zastupitelé účastnit. Na
konci srpna 2020 rezignoval na mandát zastupitele pan Josef Makovský a zastupitelkou
se stala paní Hana Kendíková, u těchto dvou
zastupitelů je tedy zahrnuta jen část jednání
a hlasování. Tabulka je
seřazena podle přítomnosti na hlasování od
nejvyšší účasti po nejmenší účast.
Připravil
Ing. Jindřich Sochůrek,
tajemník ÚMČ
Praha-Libuš

RADNICE

www.napadyprolibusapisnici.cz

Participativní rozpočet
MČ Praha-Libuš podruhé
Občané městské části Praha-Libuš mají v druhém ročníku participativního rozpočtu možnost
rozhodovat o tom, na jaké projekty bude věnovaná část rozpočtu. Radnice vyčlenila celkem
500 000 Kč na vaše nápady.

Participativní rozpočet umožňuje veřejnosti zapojit se do rozhodování o využití peněz pro rozvoj
městské části. Lidé díky němu mohou ovlivnit, kam bude část veřejných prostředků investována. Každý může podávat své návrhy, co by

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
Od 1. září do 15. října 2022
je možno podávat návrhy
projektů cílených na zlepšení
prostředí v naší městské části.
Jak podat
návrh?

Máte nápad, jak vylepšit své okolí?
Jste starší 15 let? Zapojte se.

MČ Praha-Libuš
vyčlenila částku
500 000 Kč na
vaše projekty.
O využití
této částky
rozhodnou
obyvatelé
Libuše
a Písnice.

Přečtěte si pravidla a podejte
svůj nápad na Úřad městské
části Praha-Libuš.
KONTAKT:
Bc. Petr Borský
koordinátor participativního rozpočtu
Nápady pro Libuš a Písnici
tel.: 732 643 920
borsky@praha-libus.cz
www.napadyprolibusapisnici.cz

se mělo za částku, kterou vyčlenila
městská část, zrealizovat.
Zapojte se i vy do plánování dalšího rozvoje naší městské části. Přihlaste svůj návrh a ovlivněte podobu veřejného prostoru a zeleně.
Až do 15. října 2022 máte možnost podávat své návrhy zaměřené na zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme, trávíme
volný čas. Po přijetí návrhu proběhne kontrola návrhu s posouzením
realizovatelnosti. Návrhy vhodné
k realizaci budou v prosinci představeny veřejnosti. Vyvrcholením
je elektronické hlasování o tom,
které návrhy obyvatel má městská
část zrealizovat. Na základě veřejného hlasování vybereme nejlepší nápady, jež se následně dočkají
uskutečnění.
Stručná pravidla
– Navrhovatelem může být občan starší 15 let s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš, nebo
právnická osoba se sídlem v MČ
Praha-Libuš.
– Každý návrh musí podpořit aspoň
pět spoluobčanů starších 15 let
– Minimální uznatelné náklady na
jeden projekt činí 20 000 Kč
včetně DPH.
– Maximální uznatelné náklady na
jeden projekt činí 300 000 Kč
včetně DPH.
– Projekt může být realizovaný na
pozemcích svěřených správě MČ
Praha-Libuš, na pozemcích hl. m.
Prahy (nutno sjednat souhlas) nebo na jiných veřejně přístupných
pozemcích soukromých majitelů
(nutno sjednat souhlas).

– Návrh musí obsahovat název projektu, kontaktní údaje navrhovatele, detailní popis navrhovaného
projektu, místo realizace, odhadované náklady na realizaci, fotodokumentaci současného stavu.
Harmonogram
– Máte nápad pro Libuš a Písnici? Podejte svůj návrh do 15. října 2022.
– V prosinci zveřejníme vaše návrhy.
– V lednu 2023 proběhne hlasování.
– Od března 2023 budeme vítězné
návrhy realizovat.
Návrhy projektů je možné podat
prostřednictvím online formuláře na
webových stránkách projektu Nápady pro Libuš a Písnici: www.napadyprolibusapisnici.cz. Další možností je zaslat vyplněný formulář
elektronicky na e-mailovou adresu
koordinátora projektu pana Bc. Petr Borského: borsky@praha-libus.cz,
nebo odevzdat na podatelně ÚMČ
Praha-Libuš, Libušská 35/200.
Detailní informace, pravidla projektu a aktuality k projektu naleznete
na: www.napadyprolibusapisnici.cz.
S dotazy k projektu neváhejte kontaktovat koordinátora projektu pana
Bc. Petr Borského, tel.: 732 643 920,
mail: borsky@praha-libus.cz
Pevně věříme, že vás projekt Nápady pro Libuš a Písnici zaujal, a těšíme se na plno dobrých nápadů.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Nápady pro Libuš a Písnici

Volnočasový přírodní prostor Na Jezerách
V rámci Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš probíhá realizace návrhu Volnočasový přírodní prostor
v severní části plochy Na
Jezerách.
Na jaře tohoto roku skončilo hlasování o návrzích v rámci prvního ročníku Participativního rozpočtu MČ Praha-Libuš.
Projekty výsadby 50 nových keřů u předzahrádek panelových
domů v ulici K Lukám a V Rohu
a instalace pingpongového stolu v parku U Zahrádkářské kolonie byly již realizovány.
Projekt Volnočasový přírodní
prostor se nachází ve fázi reali-

zace. Na podzim loňského roku,
kdy paní navrhovatelka podala
projekt, byly ceny všeho zcela
jiné než nyní. Realizace antukového hřiště na volejbal nebyla nyní možná z důvodu vysoké
pořizovací ceny. Navrhovatelka
požádala Zastupitelstvo městské části, které rozhoduje o konečných návrzích, aby nyní místo hřiště byl v prostoru umístěn
pingpongový stůl. Zastupitelstvo návrh odsouhlasilo a pingpongový stůl byl nainstalován.
Dále v prostoru byly nainstalovány čtyři lavičky a piknikové posezení. V srpnu byly nainstalovány tři překážky pro psy,
a to kladina, skoková překážka

a tzv. áčko. Byly nainstalovány
dva odpadkové koše a plocha
se pravidelně udržuje. Na podzim proběhne výsadba stromů
a keřů. Prostor, kde mělo být vybudováno hřiště, je stále prázdný pro případ získání financí na
jeho realizaci.
Od 1. září startuje druhý ročník Participativního rozpočtu.
Sledujte pozorně stránky: www.
napadyprolibusapisnici.cz,
webové a facebookové stránky
MČ Praha-Libuš, kde naleznete
nejnovější informace.
Bc. Petr Borský,
koordinátor projektu
Nápady pro Libuš a Písnici
Foto: Petr Borský

U nás | 9/2022 | 11

RADNICE

Náš závěrečný účet za rok 2021
Na zasedání zastupitelstva dne
27. 6. 2022 jsme schválili mimo
jiné závěrečný účet za rok 2021.
Základní čísla závěrečného účtu
jsou uvedena v posledním sloupci tabulky – výsledek (skutečnost).
Jak je z tabulky zřejmé, tak se pochopitelně značně liší od rozpočtu
schváleného na začátku roku. Proč
tomu tak je, vyplývá z daných pravidel a zvyklostí.
V minulém roce jsem publikoval
řadu článků na ekonomická témata
týkajících se naší městské části. Pokusil jsem se v nich vysvětlit, proč
základní ekonomické dokumenty jsou takové, jaké jsou, a proč na
nich nelze příliš měnit. Nyní se pokusím o stručnou rekapitulaci.
Zásadním dokumentem je schválený rozpočet a základním číslem
jsou v něm uvedené příjmy. Na rozdíl od samostatných obcí se nás zákon o rozpočtovém určení daní týká pouze nepřímo. Jsou jím stanoveny rozpočtové příjmy hlavního
města Prahy jako celku. Příjmy jednotlivých městských částí jsou dány
pravidly v rámci města. Z nich nejpodstatnější část tvoří tzv. „finanční vztahy k městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy“. Jsou vypočteny na základě počtu obyvatel, celkové plochy, počtu dětí a žáků v MŠ
a ZŠ, plochy zeleně a plochy komunikací ve správě městské části (více viz U nás č. 2/2022 a č. 4/2021).
Z těchto kritérií mi není jasný důvod
zařazení plochy městské části. Dovoluji si tvrdit, že soukromé pozemky polí nebo obecní pozemky lesů
ve vlastnictví hl. m. Prahy nezpůsobují městským částem žádné výdaje. Rozlohou větší městské části tak

schválený
rozpočet

rozpočet
po změnách

výsledek
(skutečnost)

příjmy

59 078 700

86 229 300

86 700 356

výdaje

74 593 700

116 396 000

93 060 761

64 598 700

78 786 300

68 246 802

9 995 000

37 609 700

24 813 959

-15 515 000

-30 166 700

-6 360 405

z toho:
- běžné
- kapitálové
výsledek

získávají více příjmů než ta naše.
Rozpočet byl v průběhu roku, jako vždy, měněn a upravován formou rozpočtových opatření. V loňském roce jich bylo 32. Obsahovaly zejména dodatečné transfery
z HMP na kapitálové výdaje (ale nejen na ně). Konstatuji, že bez dodatečných transferů by nebylo možné v městské části investovat. V základním rozpočtu předpokládané
finance pokrývají pouze nezbytné
minimum, které pokud možno následně nahrazujeme dodatečnými transfery z MHMP. A je zásluhou kvalitní přípravy a vyjednávacího umění starosty, že dodatečné
transfery získáváme. Troufám si tvrdit, že Jiří Koubek i jeho předchůdce Petr Mráz byli v tomto úspěšní.
Ne všechny teoreticky možné výdaje však byly z různých důvodů
uplatněny.
Výsledkem loňského hospodaření je plánovaný schodek pokrytý vlastními zdroji (tzv. financováním), což jsou úspory z let minulých.
Vlastní závěrečný účet je stostránkový elaborát (včetně obsahu). Je
vyvěšen na webu městské části a v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí na úřadě. Jeho základem je tisková sestava účetní-

Klenovická před rekonstrukcí a nyní

ho programu doplněná o komentář. Jedná se o přehledný dokument, jehož srozumitelnost poněkud komplikují řádky „konsolidace“.
Konsolidace příjmů a konsolidace výdajů. Co to je? Laicky řečeno
cifra, která v závěrečném účtu „vyrovnává“ převody mezi účty městské části. Máme totiž účtů několik.
Výdajový, příjmový, depozitní, účet
FRR atd. V tabulce uvedená čísla
jsou pochopitelně konečná, tedy po
konsolidaci. Dále následují přílohy.
Důležitou přílohou závěrečného
účtu je příloha č.1a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha-Libuš“, krátce
řečeno audit. Jako každý rok bylo
i loňské hospodaření zkontrolováno skupinou kontrolorek z odboru kontrolních činností MHMP. Jako
každý rok, bohužel, i letos došlo ke
zjištění několika nedostatků. To mě
docela mrzí, neboť sousední městské části Kunratice a Zbraslav žádné nedostatky nemají. Jedinou útěchou nám může být to, že se nejedná o nedostatky znamenající nějakou finanční ztrátu a netýkají se porušení rozpočtové kázně. Jedná se
drobná chybná zaúčtování a nedostatky v provedených inventurách.

Dále následují
doplňující přílohy č. 1b–12:
1. b) Zpráva o opatřeních přijatých k nápravě chyb a nedostatků ze zjištění z konečného
přezkoumání hospodaření MČ
Praha-Libuš za rok 2021
2. Výkaz Fin 2-12 M
3. Bilance příjmů a výdajů
4. a) Přehled finančního vypořádání
b) Finanční vypořádání se SR
c) Finanční vypořádání s HMP
d) Záznam z jednání o finančním vypořádání
5. Investice realizované v r. 2021
6. Peněžní fondy
7. Závazky HČ a VHČ
8. Pohledávky HČ a VHČ
9. Inventarizace za rok 2021
10. Příspěvkové organizace,
zákonné fondy
11. a) Hospodaření JSHD Libuš
b) Hospodaření JSDH Písnice
12. Vedlejší hospodářská činnost
Během projednávání závěrečného účtu došlo z řad opozice ke kritice jeho příliš velkého rozsahu. Pokud jsem kritiku dobře pochopil, tak
se nelíbily zejména přílohy č. 5–12.
Jedná se o excelové tabulky převzaté z let minulých. Jsou vytvářeny „vyzobávaním“ dílčích údajů z celkové
sestavy a jejich poměrně pracným
přepisováním do tabulek. Musel jsem
uznat oprávněnost této kritiky. Doporučil jsem paní Čančíkové, vedoucí
ekonomického odboru, aby v příštích
letech od ručních tabulek ustoupila
a v maximální možné míře využívala
tiskových sestav účetního programu.
Ekonomickou agendou se jako
radní zabývám od dubna minulého
roku. Rád bych na konci volebního
období poděkoval za spolupráci finančnímu výboru, jeho předsedovi
panu Kadlecovi a ekonomickému
odboru našeho úřadu a jeho vedoucí paní Čančíkové.
Pavel Macháček,
místostarosta 15. 8. 2022

Rekonstrukce
ulic v Písnici
V srpnu byla dokončena rekonstrukce ulice Klenovická a Modravská v Písnici.
Ulice dostaly nový neprašný povrch, byly osazeny nové lampy veřejného osvětlení a provedena příprava pro uložení optických kabelů.

Modravská před rekonstrukcí a nyní
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Zuzana Kuryviálová,
odbor životního prostředí
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Tomáš Kubát

RADNICE

Získali jsme územní rozhodnutí
na dostavbu školy ZŠ v Písnici
Odbor výstavby Úřadu MČ Praha
12 v srpnu vydal územní rozhodnutí na přístavbu písnické základní školy. Dosáhli jsme tak dalšího
rozhodujícího milníku na cestě
k dostavbě této školy. Naším cílem je postavit šest nových učeben, více než zdvojnásobit kapacitu současné školy ze 150 žáků
na 360 spolu s rozšířením kuchyně, nové jídelny a zejména tělocvičny jako víceúčelového sálu.
Plánovaná přístavba rodinné školy
je navržena jako moderní klidná protiváha staré budovy školy. Podle projektu vznikne mezi oběma budovami
nová vstupní piazzetta, které rozšíří veřejný prostor obce. Nová budova se zelenou střechou bude šetřit
provozní náklady. Nová jídelna bude
sloužit také ke komunitním akcím. Víceúčelový sál (tělocvična) bude částečně zapuštěný do terénu. Současná zahrada před starou školou zůstane zachována a bude včleněna do
neveřejné části školního pozemku.
Od architektonické soutěže
k územnímu rozhodnutí
V roce 2019 připravila MČ Praha-Libuš návrh zadání pro architektonickou soutěž na rekonstrukci a pří-

stavbu ZŠ v Písnici. Byly vytyčeny
tyto základní cíle:
– více než zdvojnásobit kapacitu školy, doplnit dosud chybějící
prostory pro výuku tělovýchovy,
polytechniky a zázemí pro žáky
i učitele;
– analyzovat stávající stav budovy,
navrhnout její maximální využití (včetně např. optimalizace využití podkroví, či nástavba školy)
a rozšířit o přístavbu;
– novou přístavbu propojit se stávající budovou základní školy tak,
aby společně tvořily jeden funkční celek (vyjma případné stavby
na pozemku 341 – bývalá hasičárna a komunikace 318/1;
– respektovat urbanistické a architektonické hodnoty místa, vhodně urbanisticky začlenit nový stavební objem do území s respektem k charakteru okolní zástavby;
– revitalizovat venkovní areál školy a vhodně umístit venkovní
sportoviště;
– navrhnout ekonomicky a energeticky optimální řešení, které bude
možné realizovat bez přerušení
výuky ve stávající budově školy,
ideálně po etapách.
V roce 2020 proběhla dvoukolová architektonická soutěž podle
pravidel České komory architektů.

Komise, která byla složena z odborníků (architektů) a zástupců MČ Praha-Libuš, na základě referencí z 30
zájemců z řad architektonických
studií vybrala deset, která postoupila do druhého kola. Komise následně deset konkrétních návrhů detailně posoudila a tři z nich poté doporučila jako nejlepší a nejvýhodnější
z hlediska architektonického řešení, nákladů na realizaci a energeticky úsporných opatření. Všech deset
návrhů bylo představeno v časopise U nás 9/2020. Komise návrhy
detailně posoudila a jako nejlepší
vyhodnotila projekt architektonické
a projekční kanceláře Rusina Frei,
s. r. o., který navrhla Zastupitelstvu
MČ Praha-Libuš jako vítězný a doporučila podepsat smlouvu o dílo
na projektovou dokumentaci v několika výkonových fázích. Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na svém
zasedání 30. 11. 2020 jednomyslně
schválilo usnesením č. 39/2020 doporučení odborné poroty a potvrdilo jako vítězného uchazeče architektonickou a projekční společnost
Rusina Frei, s. r. o. Smlouva s vítězem soutěže byla podepsána 18. 12.
2020. Na základě uzavřené smlouvy byla následně dopracována architektonická studie, tedy dokončena první fáze.

V roce 2021 byly na základě přidělené dotace hl. m. Prahy zahájeny
práce na projektové dokumentaci pro
územní řízení včetně zajištění územního rozhodnutí na umístění přístavby
školy. Na jaře 2022 byla projektová
dokumentace podána na odbor výstavby Úřadu MČ Praha 12. Dne 20.
6. 2022 zahájil odbor výstavby ÚMČ
Praha 12 územní řízení a 8. srpna odbor výstavby vydal územní rozhodnutí. Nyní očekáváme, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci (tedy pokud
se někdo z dotčených sousedů neodvolá), a završíme tak druhou fázi.
Projektová dokumentace
pro stavební povolení
a zajištění financování
Neztrácíme čas a díky další dotaci hl. m. Prahy od jara pokračuje příprava projektové dokumentace pro
stavební povolení. V tomto stupni
projektové dokumentace se už detailně řeší vnitřní prostory školy i její
okolí. Pokud půjde vše nadále tak
hladce jako dosud, získání stavebního povolení očekávám v období
2023/2024. Tento termín může zdržet podání námitek a případná odvolání. Věřím, že k tomu ze strany
sousedů a jiných institucí nedojde.
Pak už bude třeba získat finance
na samotnou stavbu. Financování
se předpokládá vícezdrojové – dotace od hlavního města Prahy, dotační tituly a rozpočet MČ. Zásadní
bude pochopitelně dotace od hlavního města Prahy, která bude muset pokrýt až 90 % veškerých nákladů. Abychom měli na obvyklou 10%
spoluúčast, naše městská část dává stranou z vybrané daně z nemovitosti až čtyři miliony korun ročně,
které slouží k rozvoji předškolního
a školního vzdělávání. Držme si palce, ať co nejdříve máme v rukou stavební povolení a můžeme s hlavním
městem Prahou začít řešit financování a pustit se do realizace stavby.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
Vizualizace: Rusina Frei, s. r. o.

1

2

3

1. Vnější podoba
chystané přístavby ZŠ Písnice
2. Hala v patře školy
3. Polytechnická učebna
v místě staré hasičárny
4. Tělocvična – víceúčelový sál

4

U nás | 9/2022 | 13

VOLEBNÍ INZERCE ZDARMA

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Libuš a Písnice
jsou pro nás
na 1. místě.
VOLTE ČÍSLO 1

Nedáváme plané sliby,
neslibujeme modré z nebe.
Je za námi viditelná práce ve
prospěch Libuše a Písnice. Máme
připravené tyto studie a projekty:
Rozšíření školy v Písnici
ZŠ Písnice rozšíříme o šest učeben, tělocvičnu, moderní kuchyni
a jídelnu a další potřebné zázemí.
Podobu budoucí školy jsme vybrali v architektonické soutěži. Vítězný projekt vzešel z deseti návrhů.
V srpnu 2022 jsme získali územní
rozhodnutí! Písnice se tak v příštích letech dočká dvojnásobné kapacity základní školy, která i nadále zůstane prvostupňová a esteticky zapadne do této malebné
lokality naší městské části.
Úprava areálu ZŠ Meteorologická

Soutěž o deset ročních
rodinných permanentek do Zoo Praha!
Politické strany se předhánějí, která bude mít více billboardů. Kandidáty z naší kandidátky č. 1 na
billboardech neuvidíte, protože to považujeme za
vyhozené peníze. Stejně jako vy. Místo umělých
úsměvů na plakátech vám raději rozdáme deset
ročních rodinných permanentek do pražské zoologické zahrady, kde se budete moci kochat pohledem
na zvířata po celý rok.
Jak můžete rodinnou permanentku v hodnotě 2 500 Kč
vyhrát? Jednoduše! Stačí mi do čtvrtka 22. září 2022
napsat e-mail na adresu: koubek@praha-libus.cz,
do předmětu napsat: „Chci permanentku do zoo“
a do těla e-mailu Vaše jméno a třeba Váš hezký zážitek z pražské zoo. Podmínkou účasti je dovršení
18 let věku a trvalé bydliště na území MČ Praha-Libuš. Losování proběhne v neděli 25. září prostřednictvím facebookové stránky Zpravodaj z Libuše,
Písnice a okolí.
Soutěžte – Vyhrajte – Užijte si zoo se svými dětmi!

Za posledních 12 let jsme do této
školy investovali více než 60 milionů korun. Vyměnili jsme střechu na
historické budově, zrekonstruovali
elektroinstalaci a v celém objektu
sociální zařízení, vyměnili jsme kotelnu, zrekonstruovali kuchyň. Připravujeme projekt většího a přehlednější parkoviště. V areálu školy
postavíme venkovní učebny a nový
atletický ovál. Pro družinu vytvoříme nová venkovní herní místa.
Revitalizace rybníku Obecňák
Břehy rybníka jsou zarostlé náletovými křovinami, cesta podél rybníka kolem dokola je fakticky nemožná, rybník lemuje nevzhledné zábradlí. Dáme tomuto místu nový život. Rybník vyčistíme, u hráze umístíme na rybník
molo, kde se budou moci odehrávat kulturní akce školy. Mezi školou a rybníkem postavíme nové
hřiště. Naším cílem je, aby se rybník stal skutečným centrem Písnice, kam budete se svými dětmi rádi chodit po celý rok.
Rozšíření parku
U Zahrádkářské kolonie

Jiří Koubek,
starosta a lídr
kandidátky č. 1
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Bývalá zahrádkářská kolonie se
na park proměnila v roce 2011.
Od té doby sem proudí za pěkného počasí stovky návštěvníků
denně. Součástí parku je i dendrologická stezka. Každoročně se
zde na podzim koná Jablkobraní,
které navštěvují tisíce lidí. Spodní část parku je však zanedbaná.
Bývaly to soukromé pozemky. Praha je na jaře 2022 získala do svého
vlastnictví a my jsme obratem požádali, aby nám tyto pozemky byly
svěřeny a mohli jsme spodní část
území rozšířit o park a další herní
prvky. O jejich podobě rozhodnete
vy a my je zrealizujeme.

2|

Mgr. Jiří Koubek, DiS.
Starosta MČ Praha-Libuš, zastupitel hlavního města
Prahy a předseda Výboru pro bezpečnost Zastupitelstva
hlavního města Prahy

Ing. Pavel Macháček
Místostarosta pro dopravu a ekonomiku,
odborník na dopravní stavby

4|

Bc. Kateřina Černá
Učitelka v MŠ Lojovická,
dobrovolná hasička SDH Písnice,
zastupitelka MČ Praha-Libuš
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Martin Frank
Technik pro správu veřejného
osvětlení, místostarosta pro správu
majetku, velitel Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Písnice
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Mgr. Radek Řezanka
Pojistný matematik, zastupitel
a předseda Komise stavební
a dopravní MČ Praha-Libuš
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10|

11|

12|
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Mgr. Jiří Koubek, DiS.

Ing. Lenka Koudelková
Místostarostka pro školství a sociální záležitosti,
vedoucí Klubu Junior v Písnici

3|

7|
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Bc. Michal Korbel
Salesman ve společnosti
Staropramen, místostarosta
pro oblast životního prostředí
a bezpečnosti, místostarosta
Sboru dobrovolných hasičů Libuš

6|

7|

10|

8|
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Jitka Kopičková
Finanční účetní v Ekonomickém
odboru ČVUT v Praze, předsedkyně
SVJ Dobronická 986, členka Komise
pro životní prostředí MČ Praha-Libuš

4|

Bc. Kateřina Černá

2|

Ing. Lenka Koudelková

13|

Petra Plecitá, DiS.
Nákupčí u mezinárodní společnosti,
zakladatelka a místopředsedkyně
Spolku přátel při ZŠ Meteorologická

9|

14|

Pavlína Damborská
Printová specialistka, media manager

15|

Petr Šiller
Živnostník v rodinné firmě,
revizní technik elektro

17|

Mgr. Hana Kendíková
Středoškolská učitelka,
překladatelka, zastupitelka
MČ Praha-Libuš

12|

16|

Marta Nezbedová

17|

Petr Šiller

Mgr. Hana Kendíková

PharmDr. Jana Nožičková

Bc. Jakub Hazda

PaedDr. Blanka Bartošová
Vedoucí speciálně-pedagogického centra
PharmDr. Jana Nožičková
Lékárnice, členka Kontrolního
výboru MČ Praha-Libuš

Petra Plecitá, DiS.

Mgr. Radek Řezanka

15|

13|

11|

Jitka Kopičková

Ing. Jakub Hazda
Bankovní poradce pro malé firmy, člen
Finančního výboru MČ Praha-Libuš

Marta Nezbedová
Prodavačka specializovaného zboží

Ing. Pavel Macháček

Bc. Michal Korbel

Tomáš Loukota, DiS.
Ekonom, ředitel knižní distribuce,
zastupitel a člen Komise stavební
a dopravní MČ Praha-Libuš

16|

Tomáš Loukota, DiS.

5|

Martin Frank

PaedDr. Blanka Bartošová

14|

Žijeme tu s vámi.
Známe vás a vy znáte nás.
Vaše starosti jsou i naše starosti.

Pavlína Damborská

Načtěte svým
chytrým mobilem
tento QR kód
a dozvíte se více.
Sledujte FB stránku
Zpravodaj z Libuše,
Písnice a okolí.
Najdete nás také
na instagramu.
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LIBUŠ A PÍSNICE
MAJÍ NA VÍC!
Bydlíme tady, naše děti tu chodí do školek a škol, trávíme zde volný
čas. Chceme, aby Libuš a Písnice byly místem, kde se všichni můžeme cítit dobře a bezpečně. Vidíme, že naše městská část má na
víc, než kam ji stávající vedení radnice po třech volebních období
dokázalo dovést. Přáli bychom si upravené zelené plochy, udržované komunikace, obchody, lékařská zařízení a další občanskou
vybavenost, která městské části chybí. Dohlédneme na to, aby ji
přinesl development u budoucích stanic metra D a aby měl rozvoj
jasné a koncepční mantinely. Dlouhodobě usilujeme o novou zeleň
– park Na Jezerách. Kvalitní školy by neměli rodiče svým dětem
hledat v jiných městských částech, ale měly by být u nás. Rádi bychom umožnili všem občanům Libuše a Písnice podílet se na projednávání důležitých témat. Věříme, že SPOLEČNĚ to dokážeme!

KDO JSME?
JUDr. Ing. Eva Radová — advokátka, opoziční zastupitelka,
členka Kontrolního výboru MČ Praha-Libuš. Eva vystudovala
práva a ekonomii a absolvovala kurz oceňování podniků na VŠE
v Praze. Nabyté znalosti uplatňuje i v práci pro naši městskou část.
Má ji ráda zejména pro její stále zčásti „vesnický“ charakter a existující zeleň, a proto by si přála, aby se s výstavbou metra, tramvajové
tratě a rezidenčních objektů tyto přednosti neztratily. Jako předsedkyně představenstva spolku 50. rovnoběžka usiluje Eva o rozumný
rozvoj MČ s ohledem na životní prostředí a kvalitu bydlení.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D. — bioložka, opoziční zastupitel-

Mgr. Michaela Novotná Burdová — politoložka a analytička s více než 15letou praxí pro
státní správu. Vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na UK Praha. Svou prací chce
přispět k posílení infrastruktury ve vazbě na
rostoucí počet obyvatel i zahušťování dopravy.
Podporuje rozvoj MČ v duchu zachování rodinné
zástavby s důrazem na rekreační volnočasové
využití zelených a vodních ploch.

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D. — evaluátorka v oblasti EU fondů a regionálního rozvoje,
opoziční zastupitelka, členka Školské komise
MČ Praha-Libuš. Zodpovídala za zpracování
strategie zaměřené na rozvoj školství pro Prahu
12, kam spadají i místní školy a školky. Přispěla
k obnovení letního provozu našich MŠ. Považuje
za klíčové využívat koncepční řešení ve strategických otázkách rozvoje obce, a to s důrazem na
kvalitní vzdělávání.

Mgr. Radek Horák, MBA — manažer, finanční a provozní ředitel, člen Finančního výboru při
MČ Praha-Libuš. V minulosti pracoval jako investiční manažer v Londýně a auditor u mezinárodní
auditorské společnosti, složil zkoušky do komory účetních a auditorů ve Velké Británii. Od roku
2016 do 2018 byl člen Komise dopravní a stavební. Chce svými zkušenostmi přispět k obnově MČ,
prostřednictvím plánování, systematické práce
a aktivního shánění financování.
Ing. Jiří Hlavnička — dopravní inženýr, ex-

pert v oblasti informačních technologií. Na naší
městské části v oblasti dopravní a komunitní
infrastruktury není mnohdy její rozvoj řešen ku
prospěchu obyvatel. Aktivně podpoří rozvoj MČ
Praha-Libuš, aby byl zachován charakter rodinné
zástavby především ve staré Písnici.

ka MČ Praha-Libuš. Pavla pracuje na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Vystupovala proti účelovým změnám územního plánu a problémům v hospodaření radnice. Pomáhala obyvatelům
v kauze prodeje sídliště Písnice. Iniciovala zásahy proti nelegálním
hazardním hernám na Libušské a kontroly hygieny v Sapě. Pavla
prosadila grantovou podporu financování sociálních služeb v naší
MČ, přišla s nápadem a dlouhodobě usiluje o nový přírodní volnočasový areál v Libuši park Na Jezerách.

Mgr. Matěj Kadlec — specialista spisové
služby, archivář a historik, opoziční zastupitel,
předseda Finančního výboru MČ Praha-Libuš.
Chce se nadále angažovat zejména v oblasti finanční kontroly městské části a při územním plánování v souvislosti s budoucími stanicemi metra
D. Podporuje vznik parku Na Jezerách a kritizuje
dosavadní vedení radnice za nekoncepční přístup. V případě zvolení chce být součástí dohledu
na výstavbu a finanční toky v městské části.
MVDr. Aleš Bílek — veterinární lékař. V letech

2014 až 2016 byl členem Finančního výboru MČ
Praha-Libuš, rovněž byl členem ekonomické rady
Lhotecké farnosti. Chce se věnovat především investicím do oblasti životního prostředí s vazbou
na dopravní infrastrukturu MČ Praha-Libuš.

Ing. Klára Smetanová — krajinná inženýr-

ka, státní úředník v oblasti životního prostředí.
Spolupodílela se na realizaci hřiště V Rohu. Z pozice místopředsedkyně Bytového družstva V Rohu
se účastní jednání s Magistrátem hl. m. Prahy
a Inspekcí životního prostředí v kauze “skládka
stavebního odpadu Obrataňská”.
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Nové možnosti parkování
a upravený veřejný prostor
na našich sídlištích
Naše sídliště si zaslouží rozšířené parkovací možnosti a upravený veřejný prostor. Upravíme zanedbané kouty, povrchy komunikací a vymezíme jak nová parkovací místa, tak místa pro kvalitní
a upravenou sídlištní zeleň.

Energetickou krizi musíme zvládnout
Zeštíhlíme chod radnice a úspory použijeme na zvládnutí krize.
Všechny budovy v majetku MČ budeme převádět na energeticky
úsporné. Občanům nabídneme přímo na radnici sociální a energetické poradenství, jak tíživou situaci zvládnout.

Nový park Na Jezerách
chceme společně s Vámi
Budeme jako dosud aktivně prosazovat vznik nového parku
Na Jezerách. Nové stromy, louky a vodní prvky jsou nejlepší klimatizací v horkých dnech. Nové zelené plochy ke sportu, pikniku
a odpočinku budou ideální k rekreaci přímo v srdci městské části.

Školství musí být chloubou Libuše a Písnice
Zvýšíme prestiž ZŠ Meteorologická, rozvineme vzdělávání obou
našich základních škol a zrychlíme integraci cizojazyčných dětí.
Každý žák na našich školách musí mít na dosah kvalitní výuku.
Chceme, aby v naší městské části vzniklo veřejné gymnázium
nebo jiná veřejná střední škola.

Čerstvé potraviny a lékaři
na dosah nejsou luxus
Probudíme Libušskou, nesmí to být jen vylidněná výpadovka
na jih. Občané naší desetitisícové městské části by měli mít k dispozici možnost koupit si čerstvé pečivo, řeznické lahůdky atp.,
nemluvě o chybějící lékařských ordinacích. Je třeba aktivně
hledat, oslovovat a motivovat nové podnikatele a lékaře.

Nová výstavba musí mít jasné mantinely
Budeme aktivním a sebevědomým hráčem při jednání s developery, aby jejich aktivity kolem budoucích stanic metra přinesly
potřebnou občanskou vybavenost a příspěvek do městské kasy,
kompenzující zátěž spojenou s novou výstavbou. Konec účelovým
změnám územního plánu, naše zeleň má větší prioritu.

Postavíme hřiště i pro starší děti
I starší děti a mládež musí mít možnosti, kam jít ven, kde se
protáhnout a setkat se v off-line světě. Na Libuši i v Písnici
vybudujeme nová hřiště, kde budou herní a sportovní prvky také
pro starší děti.
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Kalendář akcí Místního akčního plánu
ve vzdělávání (MAP)
Projekt Místního akčního plánu
ve vzdělávání na území městských částí Praha-Libuš, Praha
12 a Praha-Kunratice realizovaný již šestým rokem si od svého
počátku vytkl za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání na daném území
prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky a společné stanovení
prioritních směrů rozvoje vzdělávání v tomto území. Na září,
první měsíc nového školního roku 2022/23, jsou připraveny zajímavé akce – informace o nich
naleznete níže nebo na: www.
mappraha12.cz.
Pondělí 12. září od 15.30 hodin
Místo: Braník – Polytechnické
hnízdo
PS Digitální gramotnost
Zveme vás na další ze setkání pracovní skupiny Digitální gramotnost
pod vedením dr. Ondřeje Neumajera. Naplánována je návštěva dílny
robotiky v Polytechnickém hnízdu
v Praze-Braníku. Vzhledem k předprázdninové domluvě je v tomto případě změna programu vyhrazena.

Pondělí 12. září 15.00–17.00 hodin
Místo: online
PS Kariérové poradenství: Inspirace, jak vést kariérové poradenství
nejen o třídnických hodinách
Mgr. Kateřina Lichtenberková, vedoucí pracovní skupiny Kariérové
poradenství, zve především třídní
učitele k načerpání inspirace z oblasti kariérového poradenství – jak
posilovat silné stránky žáků, jak
dobře nasměrovat studenty závěrečných ročníků ZŠ při výběru kvalitní střední školy a další témata.
Čtvrtek 15. září 14.00–16.00 hodin
Místo: Komunitní centrum Jasoň,
Putimská 716/4, Písnice
Řídící výbor MAP
V září 2022 se opět sejde Řídicí výbor, hlavní pracovní orgán projektu
„MAP Praha 12 pokračuje“. Program
setkání naleznete na webu: www.
mappraha12.cz.
Čtvrtek 15. září 14.00–16.00 hodin
Místo: ZŠ Angel, Angelovova 3183/15
PS Cizí jazyky: Praktické ukázky
práce s pomůckami na rozvoj
komunikačních dovedností

PODCASTY
S LÍDRY PROJEKTU MAP PRAHA 12
Marie Horčičková
Marta Hrubá
Ondřej Neumajer
Petr Polák
Jan Mazurek

V rámci MAPoGrantů získaly mateřské i základní školy pomůcky na
rozvoj komunikačních dovedností
dětí a žáků MŠ a ZŠ. Vedoucí pracovní skupiny Cizí jazyky paní Mgr.
Marie Horčičková na tomto setkání
přiblíží celé spektrum jejich využití,
resp. jakými konkrétními způsoby
mohou učitelé s novými pomůckami při výuce pracovat. Setkání proběhne v českém jazyce.
Pondělí 19. září
Čas bude upřesněn
Místo: online
PS Financování
MAP Praha 12 zve k dalšímu setkání
Pracovní skupiny Financování pod
vedením Ing. Ivety Holé.
Úterý 20. září 17.00–18.00 hodin
Místo: online
PS Kalokagathia a PS Rovné
příležitosti: Zdravá pětka
Srdečně zveme k poprázdninovému společnému setkání pracovních skupin Kalokagathia a Rovné příležitosti nejen k příslušnému
MAPoGrantu.
Středa 21. září 16.00–18.00 hodin
Místo: bude upřesněno
Elixír do škol
I v novém školním roce pro vás připravujeme setkání plné fyzikální
pokusů určených zejména pro pedagogy mateřských, ale i základních škol pod vedením oblíbené
odborné lektorky paní Mgr. Věry
Koudelkové.

Čtvrtek 22. září
Čas bude upřesněn
Místo: online
PS Matematická gramotnost
K dalšímu setkání Pracovní skupiny Matematická gramotnost zve
její vedoucí lektorka Mgr. Hana
Böhmová.
Čtvrtek 22. září
Čas bude upřesněn
Místo: Viniční domek na Praze 12
Řízení změny
RT MAP Praha 12 připravil pro vedení základních škol Prahy 12, Prahy-Libuše a Prahy-Kunratic setkání,
které si klade za cíl posílit manažerské dovednosti ředitelů při uvádění Strategie 2030+ do praxe každodenního života škol, podpořit a prohloubit týmovou spolupráci pedagogů mj. i při vytváření koncepčních
materiálů školy.
Zaujalo vás některé z tematických setkání? Ještě jste se žádného
nezúčastnili?
Vězte, že stačí nahlédnout
do Kalendáře akcí na: www.mappraha12.cz, kde se můžete bezplatně přihlásit a obdržíte pozvánku s proklikem na akci. Neváhejte –
připravená setkání jsou tu pro vás!
Ing. Lenka Koudelková,
místostarostka pro oblast
vzdělávání, školství,
sociální a tělovýchovy

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

Koordinátor sociální pomoci

WWW.MAPPRAHA12/PODCASTY

Miloš Hájek
koordinatorpomoci
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
pro druhé pololetí 2022
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
Od září do listopadu 2022 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.
od 9. do 11. září: K Lukám (parkoviště), Na Močále x Třebějická, U Bazénu
(vedle střední školy), Zbudovská x Předposlední, K Novému sídlišti x Na Šejdru
od 16. do 18. září: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická,
Na Losách x Lužská, Výletní x Zahrádecká, Ke Lhoteckému lesu
x Lojovická
od 23. do 25. září: Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská,
Na Okruhu (u čp. 389), Mirotická x Zbudovská
od 30. září do 2. října: Ohrobecká x Lojovická, Na Domovině (u MŠ),
Ke Kurtům x Na Okruhu, Hoštická x Putimská, Ke Kašně (u MŠ)
od 7. do 9. října: Chvalšovická x Křesanovská, Švihovská (u Ekospolu),
Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), U Bazénu (vedle střední školy)
od 14. do 16. října Božejovická x Třebějická, Na Okruhu (u Klubu Junior),
V Rohu x V Koutě, Na Musilech x U Libušské sokolovny
od 21. do 23. října U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Předenická x K Vrtilce, K Lukám (parkoviště), V Zákopech (u první zatáčky)
od 4. do 6. listopadu Na Domovině (u MŠ), Mirotická x Zbudovská, K Vrtilce x Na Konečné, Betáňská x Na Musilech, Výletní x Zahrádecká
Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se
zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na
místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení
vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY
Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu
čtyř hodin, a to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.
6. října: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, K Novému sídlišti x Na Šejdru,
Mirotická x Zbudovská
13. října: Výletní x Zahrádecká, Na Okruhu (u čp. 389), K Lukám (parkoviště)
20. října: K Jezírku x Vyšebrodská, Hoštická x Olšovická, K Vrtilce x
Na Konečné
3. listopadu: V Rohu x V Koutě, Zahrádecká x Hvězdonická, Na Močále x
Třebějická
Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných
kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu
lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky
a v ulici Obrataňská.
Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.
KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy
budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud
se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.
8. října od 9:00 do 12:00: K Vrtilce x Na Konečné, K Jezírku x Vyšebrodská
8. října od 13:00 do 16:00: Předenická x K Vrtilce, U Zahrádkářské kolonie x Přírodní
22. října od 9:00 do 12:00: K Novému sídlišti x Na Šejdru, Hoštická x Putimská
22. října od 13:00 do 16:00: Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě), Na Močále x Třebějická
Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů
a typu převládající zástavby.
KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 18:00. Na daném stanovišti
budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.
15. října: Ke Kašně (u MŠ), Zahrádecká x Hvězdonická, Betáňská x Na Musilech
5. listopadu: Ohrobecká x Lojovická, Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Hoštická x Olšovická, Chvalšovická x Křesanovská
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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RC Kuřátko: Jsme tu pro vás už více
než 20 let. Oslavte to spolu s námi!
Na začátek musím napsat jedno malé osobní přiznání: nepopírám, že tento článek měl být
původně velmi obsáhlý. Ale není. Měl obsahovat velké množství dat, jmen, vzpomínek, fotek
a údajů. Ale není to tu. Protože
– jak vměstnat něco tak úžasného, skvělého a jedinečného,
co se zrodilo před více než dvaceti lety, jen do pár vět?
To prostě nejde. Chybělo by tomu
srdce. Ztratilo by to svoji duši, svou
jedinečnost. A věřte, že vím, o čem
mluvím, protože já osobně jsem většinu svého rodinného života spojila právě s touto organizací, s Kuřátkem, kam jsem poprvé přišla se
svojí první dcerou v roce 2005, tedy před 17 lety. Ještě dnes cítím nesmírnou hrdost a vděčnost za práci
všech žen a dětí, které centrem do
dnešního dne prošly a procházejí.
Na práci, úsilí a úsměvy všech vedoucích členek a lektorek, které do
jeho zrození a činnosti daly a stále
dávají svoji mysl, srdce i duši. Vzpomínám s láskou a úctou na všechny
ženy, pro které bylo důležité to, co
dělají. Které navštěvovaly prostory
centra se svými dětmi vždy, když cítily, že se chtějí potkat, sdílet, pohrát
si, ale pro které bylo také důležité to,
aby o tento prostor bylo náležitě pečováno. Aby se v něm všichni cítili
dobře a aby to jedinečné, co vytvořili lidé před nimi, bylo s úctou předáno i dál. Děkuji z celého srdce vám
všem, milé ženy, matky, manželky
a partnerky, které jste tu kdy pomáhaly a pracovaly bez nároku na odměnu. Jen pro ten dobrý pocit, pro
tu radost. Vždy, když bylo potřeba.
Kde je dobrá vůle, najde se cesta
Cítím také nesmírnou vděčnost,
úctu a obdiv k ženám, které se v roce 2001 rozhodly mít dostatek odvahy, energie a vůle, aby takové
místo pro setkávání rodin s dětmi
založily, vybudovaly a které mu v roce 2002 vtiskly také oficiální právní podobu ve formě založení neziskové organizace mateřského (dnes
rodinného) centra Kuřátko. A nebyly na to samy. Městská část Praha-Libuš, volení zástupci obce i pracovníci úřadu, byli celému procesu
vzniku centra již od počátku nápomocni. A jsme moc rádi, že podporu
ze strany obce má centrum (zejména v oblasti poskytnutí prostorového zázemí pro realizaci své činnosti) po celou dobu až do současnosti. Bez této formy vzájemné partnerské spolupráce a podpory by jistě
nevzniklo ani mnoho dalších dílčích
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projektů a aktivit, které se na území
Libuše a Písnice podařilo během let
například i ve spolupráci s dalšími
neziskovými organizacemi zrealizovat. To vše ukazuje, že kde je dobrá
vůle, tam se vždy najde i cesta. A ta
je v konečném důsledku přínosem
pro všechny, kdo po ní kráčí.
Ano, letos je tomu právě 20 let,
co tohle malé libušské „kuřátko“ přišlo na svět. A pořád tu je. Pořád jsou
tu úžasné a skvělé ženy, maminky,
které si předávají štafetu jedna od
druhé. Které cítí, že to, co dělají, má
smysl. Které nemyslí ve svém osobním každodenním životním kolotoči
péče o děti a domácnost jen na svou
rodinu, ale které taky rády a dobrovolně dělají, tvoří a vymýšlí něco navíc pro sebe i pro druhé. Ženy, které
našly cestu, místo a způsob, kde rozvíjí svůj potenciál, kde dělají to, co je
potřeba, a kde jim věci, které tvoří,
dávají smysl. Zkrášlují své okolí, připravují prostředí, vedou programy
a hry pro maminky a jejich malé děti. Přemýšlí nad tím, jakou akcí nebo
seminářem ještě udělají radost sobě
nebo druhým. V dalším měsíci, v dalším roce. Přemýšlí nad tím, jak pro
tu kterou akci vyrobit vhodný letáček a kam ho umístit, aby se zpráva
o všech těch báječných a jedinečných událostech, které se v Kuřátku připravují, dostala do co nejvíce
míst a rodin v okolí. Protože si přejí,
aby se k nim v tom krásném prostoru a té jedinečné energii připojilo co
nejvíce stejně nadšených a podobně smýšlejících rodičů i dětí.
Oslavy 24. září v Kuřátku
Jak už jsem řekla, něco tak krásného se nevybuduje za jeden den.
Něco tak jedinečného se nedá popsat ručně v několika větách. Ale
v jeden den se přesto o tom všem
můžete dozvědět mnohem, opravdu mnohem víc. Jak se žilo dřív a jak
se žije v Kuřátku dnes. A i proto vás
dnes i tímto článkem srdečně zvu.
Přijďte k nám do Rodinného centra
Kuřátko na adrese: Klubu Junior, Na
Okruhu 395/1 v sobotu 24. září 2022
odpoledne a oslavte společně s námi těchto krásných uplynulých dvacet let. Uvidíte, čím vším jsme si prošli, kolik úžasných a báječných žen
a dětí tu zanechalo svůj otisk, kousek své duše a radosti. Možná jste
to byli právě vy a vaše děti, co udělaly v Kuřátku své první kroky. Anebo vy, kteří právě teď malé děti máte
a rádi byste s nimi trávili i jiné chvíle
než na dětském hřišti nebo na procházkách v parku. Pokud za námi
v sobotu přijdete, nakouknete pod
pokličku nejen dnešních dní, ale ta-

ky všech těch let, po které jsme tu
byli pro vás a vy s námi.
Čekají na vás hry a soutěže, divadélka pro děti, drobné občerstvení
a retrospektivní výstava fotek.
Ať už tedy od nás dostanete pozvánku přímo osobně, nebo jen prostřednictvím tohoto článku, udělá
nám nesmírnou radost, pokud se
rozhodnete přijít. Moc ráda bych se
s vámi potkala osobně a spolu se
mnou i další ženy a stávající lektorky denních programů. Budeme vám
vyprávět příběh naší cesty, a pokud
vás osloví, můžete se zapojit do sou-

časné činnosti Kuřátka také vy. Třeba jen svojí návštěvou nebo drobnou podporou. Zkrátka pokud chcete vědět víc nebo si prostě jen užít
fajn odpoledne, připomínám ještě
jednou – přijďte v sobotu 24. září za
námi do centra a oslavte to s námi.
Věřím, že spolu strávíme příjemné
odpoledne nejen v atmosféře krásné přítomnosti, ale i v milých a laskavých vzpomínkách. Na všechno to,
co už není. Na to dobré, co se změní. I na to, co přijde a o čem se neví.
Katka Tomešová
Foto: archiv RC Kuřátko
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Bylo, je a bude?
Historické zastavení jsem tentokrát zvolil v souladu s tímto
číslem tak, aby přinášelo nejen
pohled do minulosti, ale mohlo
ukázat pojednávaná místa také
do budoucnosti.
SÍDLIŠTĚ PÍSNICE
1 Minulost. Sledujeme stavbu
náměstí na Písnickém sídlišti, která začala v roce 1977 a pokračovala až do revoluce. Architekti Alois
Šulc a Jan Hančl pojali panelové domy jako stavebnici a vytvořili
menší sídliště zasazené do přírody.
Spolupracovali se sociologem, psychologem nebo s výtvarníkem Kurtem Gebauerem, který na sídliště
rozmístil řadu soch. Důležitým prvkem byla i písmena před jednotlivými bloky podle návrhu Marka Housky, která místní děti využívali jako
prolézačku.

restaurace, která i přes změny majitelů či prostorů stále nese název
U Ryby.
3 Budoucnost. Pohled na model z územní studie s názvem „Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice“ je v souladu
s plány na dostavbu prostoru nového majitele sídliště. Kolem budoucí
zastávky mají vzniknout nové komplexy budov a současné náměstí
bude nahrazeno novým za Libušskou ulicí. Ze snímku situovaného
přibližně nad křižovatku ulic Výletní a Zahrádecká můžeme sledovat
také zarovnání terénu a čtvrtkruhových chodníků, které v modelu nahrazuje obdélníková alej.
Matěj Kadlec
Foto: archiv kronikáře
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2 Přítomnost. Stejný pohled na
náměstí kolem roku 2017, který zachycuje i dnešní podobu prostranství před nákupním centrem sídliště. V zimě se zde již tradičně rozsvěcí vánoční strom městské části a v létě funguje zahrádka místní

Kalendářní střípky: září 2022
Vážení přátelé! Na začátek září
připadá výročí důležitých jednání v Řezně (Regensburgu)
z r. 1182.
Císař Fridrich I. „Barbarossa“ při
nich rozsuzoval spor z pražského
trůnu vyhnaného knížete Bedřicha,
který byl synem dřívějšího krále Vladislava I. (1110 – 14. 1. 1174), jenž panoval v letech 1140–72. Ten se rozhodl r. 1172 abdikovat ve prospěch
zmíněného Bedřicha (1141 – 5. 3.
1189), jehož měl s Gertrudou Babenberskou. Proti se nejdříve postavil
tzv. „selský kníže“, syn Soběslava I.,
Soběslav II. (1128 – 29. 1. 1180), jenž
si panování udržel mezi r. 1173–1178.
Když byl nakonec poražen v bitvě
Na Bojišti (v Praze), objevili se další uchazeči – moravští Přemyslovci vedení Konrádem Otou. Právě
boje s nimi rozsoudil ke škodě naší země s chutí německý císař Fridrich I. „Barbarossa“ tak, že naši zemi rozdělil. Bedřichovi potvrdil držení Čech lénem a Moravu, ale jako nezávislé Moravské markrabství,
svěřil Konrádu Otovi. Nešťastné řešení! Po Bedřichově smrti se však
bystrý a schopný Konrád Ota II. prohlásil knížetem opět sjednocených
Čech a Moravy, jež přímo označil za
jednotnou zemi. Díky ti, kníže, snahy německých panovníků o naše

rozkouskování se tehdy nezdařily!
Kníže Konrád Ota II. (1138 – 9. 9. 1191)
však panoval bohužel jen dva roky.
2. 9. slaví svátek Adély, někteří
spoluobčané možná i vietnamský
svátek – Den nezávislosti a v r. 1954
se narodil známý politik A. Babiš. Významnou událostí byla i velká povodeň, k jejíž kulminaci v Praze došlo
4. 9. 1892. Voda tehdy dosahovala
až na Staroměstské náměstí! 5. 9.
si pamětníci možná vzpomenou na
nešťastné události při olympijských
hrách 1972 v Mnichově, kdy došlo
k napadení izraelského olympijského kampusu palestinskými teroristy.
6. 9. 1092 zemřel po osmi měsících
panování náš kníže Konrád I. Brněnský (*1035). 11. 9. 1962 byl zahájen
2. Vatikánský církevní koncil, jenž
v průběhu dalších tří let reformoval
katolickou církev. Následující den
12. 9. slaví svátek většina našich
Marií a v r. 2012 nás opustil známý
herec Radoslav Brzobohatý, narozený 13. 9. 1932. Všichni si vzpomínáme na tzv. „metanolovou aféru“,
při které byl 14. 9. 2012 u nás vyhlášen dočasný zákaz prodeje tvrdého
alkoholu. Připomenout si ale můžeme i 14. 9. v r. 1092, kdy došlo k nastolení knížete Břetislava II. (1058 –
22. 12. 1100). Od 21. 9. 1968 je u nás
zaveden pouze pětidenní pracovní
týden. 23. 9. nastává první podzim-

ní den! Máme totiž podzimní rovnodennost a zvěrokruh se nám posunuje ze znamení Panny do znamení Vah. Z historie jde o den, kdy byl
uzavřen Wormský konkordát, tj. mír
mezi římskoněmeckým císařem Jindřichem V. a papežem Calixtem II.
v r. 1122. Šlo o konec bojů o investituru, ve kterém byla úspěšná církev, jež si podržela pravomoc nad
církevními činiteli. 23. a 24. 9., tradičně v pátek a sobotu, proběhnou
volby do obecních zastupitelstev.
Tak nezapomeňte, vážení přátelé,
se k volebním urnám dostavit a prosím, zvolte dobře a uvážlivě ty, kteří
nás budou v dalších čtyřech letech
zastupovat! 25. 9. 1212 byla českému panovníkovi Přemyslu Otakaru I. vydána císařem Fridrichem II.
„Štaufským“ tzv. Zlatá bula sicilská,
tj. dokument, který uznává dědičnou královskou hodnost českých
panovníků. Přemysl Otakar I. (1155–
1230) tak dosáhl definitivního potvrzení dědičné královské hodnosti i výjimečného postavení samostatného Českého království jako
celku jen volně a formálně propojeného s tzv. Římsko-německou říší. Pro naše končiny je ale z r. 1212
důležitý i jiný dokument – ten, který je nejstarší dochovanou zmínkou
o sousedních Paběnicích a ve kterém zmíněný král Přemysl Otakar I.

místnímu drobnému feudálovi Vítkovi nařizuje bezodkladně vrátit dvě
pole, která on v době menšího dohledu odcizil ze stavu polností Kostela pražského (tj. Chrámu sv. Víta).
Inu, Vítek byl jistě dobrý hospodář
a říkal si, že co je doma, to se počítá. 28. 9. máme náš státní svátek,
je sv. Václava, a je tedy i Den české státnosti. Rovněž slaví náš prezident Miloš Zeman, který se v tento
den r. 1944 narodil. 28. 9. 1322 za
pomoc v bitvě u Mühldorfu uděluje císař Ludvík Bavor, tehdy bojující se vzdorokrálem Fridrichem Sličným, českému králi Janu Lucemburskému území Chebska jako trvalou
zástavu k Českému království. 29.
9. mají svátek Michalové a v r. 1942
bylo pro nás významné, že Francie
prostřednictvím své bojující části
Národního výboru generála Charlese de Gaulla odvolala svůj podpis
na Mnichovské dohodě a prohlásila ji za neplatnou. 30. 9. je v kalendáři jméno Jeroným a v r. 1452
došlo k vyrobení první tištěné knihy
na světě. Dílna Johanesse Guttenberga (1397–1468, Mohuč), původně zlatníka, tehdy dala světu první sérii 180 výtisků latinské Bible.
Všem zmíněným i nezmíněným patří naše tradiční a srdečné: Všechno
nejlepší!
Jaroslav Melichar
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KNIŽNÍ ZÁŘÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Škola, základ života
Projíždíte-li kolem nějaké školy, můžete v průčelí zahlédnout Komenského citát: „Pojď
sem, dítě, a uč se moudrým býti.“ Učitelům i žákům na všech
stupních nastává opět desetiměsíční kolotoč vzdělávání,
učení, výchovy, zkoušek a být
z toho všeho moudrý vyžaduje
značnou dávku trpělivosti, koncentrace, snahy a porozumění.
Povolání učitele v dnešní době je
poslání přímo heroické. Přesto se
najdou úsměvné momenty, na které
se poté dlouho vzpomíná. Mezi spisovateli učitele zcela jistě najdeme.
Např. autorka detektivek a historických románů Naďa Horáková,
která se podílí také na psaní scénářů televizního seriálu Policie Modrava, vytěžila ze své dlouholeté praxe učitelky sbírku úsměvných příběhů a fejetonů s názvem Tajnosti
sborovny. Trefné postřehy ze školní
praxe a příběhy učitelů a žáků pobaví a prozradí s milou nadsázkou
i to, co obvykle zůstává mezi čtyřmi
stěnami tříd, kabinetů a sboroven
většinou proto, že kouzlo okamžiku
je nesnadno zachytitelné.

Věra Soukeníková a Eva Ledecká
nenásilně a s humorem dokumentují všechny proměny a zvraty, kterým museli pedagogové společně
se svými žáky za posledních padesát let čelit, v knize Opakované přestupky školního řádu.
Knižní podobu filmové komedie
s fantastickými prvky Probudím se
včera napsal Lumír Holčák: Na třídním srazu si čtyřicátník (a učitel) Petr uvědomí, že v životě nejvíce miloval svou spolužačku Elišku, které se
však během studentských let neodvážil vyznat lásku. Když se pak Petrovi naskytne šance vrátit se do minulých let, do června 1989, neváhá
a rozhodne se vše napravit.
Knížka mikropříběhů a střípků
vzpomínek, v nichž Daniela Doubková čerpá ze své dlouholeté praxe
učitelky zvláštní školy, má název Zistisito sama.
Humorně i s nadsázkou vylíčené
postřehy ze života vesnické učitelky – to je kniha Gabriely Falcové
Diagnóza učitelka.
Na rozdíl od žáků Kantorům se
reparát nepovoluje, jak dokládá Hana Pohlídalová na příběhu učitelky
v Československu šedesátých let.

Děj nahlíží do sborovny i do tříd, do
vztahů mezi kantory jednoho obřího
učiliště. Rozkrývá především vztah
chlapecké třídy s jejich drobnou
a trošku divokou třídní, která si přesto vynutila respekt budoucích mužů.
Knížka školních perliček, která
vznikla na základě dlouholeté sběratelské činnosti autora, zkušeného
pedagoga Iva Samce, má příznačný název Škola je když… Soukromá
sbírka je doplněna nejlepšími ukázkami z tisku, dětský školní humor je
rozdělen do tematických oddílů.
Takřka totožný název, který posloužil jako nadpis tohoto článku,
má hned několik knih: Hudební komedie Jaroslava Žáka, soubor povídek Ivy Pekárkové z období jejího dětství a dospívání v 80. letech
20. století nebo vzpomínky 45 známých osobností, které zpovídal
Boris Dočekal. Vrátíme-li se proti
proudu času ještě dál, uvízne v naší tematické síti utkané z humoru
a školních historek kromě Jaroslava Žáka (s jeho Študáky a kantory,
Cestou do hlubin študákovy duše
či Příběhy děda Posledy) také Jaroslav Hašek a jeho Útrapy vychovatele (výbor z krátkých povídek, které se většinou odehrávají ve škole
za Rakousko-Uherska), Školní výlet
či Aféra s křečkem.
Vztahy mezi studenty a profesory, proměny našeho školství v letech minulých, ukázky z dobového
tisku a zajímavé myšlenky o kantorském povolání vůbec, to je náplní
knížky Miloše Hoznauera Cesta do
hlubin kantorovy duše.
Žákovská satira, kde se děti chovají jako dospělí, paroduje špionážní tematiku, akční filmy i totalitu a zároveň odráží současné společenské a politické problémy. Je dílem

Od září jedeme opět v plném
provozu. Máme otevřeno:
pondělí, středa, čtvrtek
13.00–19.00
úterý, pátek 9.00–16.00
Začínáme těmito akcemi:
Výstava Lenky Hejdové: Souznění
Doučování s Novou školou:
čtvrtek 17.00–19.00
Paměť národa: Představení
příběhů z projektu Příběhy našich
sousedů – osudy pamětníků
zpracované žáky ZŠ v Praze 12
Den Prahy 12:
v sobotu 10. 9. od 13.00
Michala Šefary a najdete ji pod názvem Profíci.
Pokud cestujete MHD, mohla by
se vám hodit Třídní knížka do tramvaje Jitky Neradové. Malý formát
i nevelký rozsah umožňuje vzít si ji
i do kapsy. Úsměvné historky i vážněji míněné úvahy nad současným
školstvím, k nimž autorku inspirovala její dvacetiletá praxe za školní katedrou, můžeme doložit řadou publikovaných poznámek s kouzlem nechtěného, například: „Dává pozor,
jestli dávám pozor, a když si myslí, že
nedávám pozor, tak nedává pozor.“
Škol je celá řada: Kábulská škola krásy, Písařská škola v Kalahari,
Škola noci, Bláznivá škola, Vysoká
škola humoru, Drsná škola, Medvědí, Obecná, Taneční, Strašidelná, Kouzelná, či dokonce Zmizelá…
Je jen na vás, kterou budete chtít
navštívit.
Iva Karásková,
Městská knihovna Praha,
pobočka Krč

Kalendář místních akcí – září a začátek října 2022
Sobota 3. 9. Fotbal: SK Libuš – Prague Raptors FC, A muži,
od 10.15, www.sklibus.cz
Neděle 4. 9. Druhé narozeniny Jasoně, KC Jasoň, www.jasoncentrum.cz
Sobota 10. 9. Fotbal: SK Libuš – FK Meteor Praha, Divize st. dorostu,
od 10.00, www.sklibus.cz
Sobota 10. 9. Fotbal: SK Libuš – FK Meteor Praha, Divize ml. dorostu,
od 12.15, www.sklibus.cz
Neděle 11. 9. Cyklistický závod horských kol O pohár MČ Praha-Libuš,
Písnice, Ke Březině, od 9 h, SK Velo, http://prahamtb.cz
Sobota 17. 9. Fotbal: SK Libuš – FC Př. Kopanina B, A muži,
od 10.15, www.sklibus.cz
Středa 21. 9. Sokolení – sportovní odpoledne pro děti i dospělé,
14–17 h, Libušská sokolovna, T. J. Sokol Libuš, www.sokollibus.cz
Sobota 24. 9. Oslavy 20 let RC Kuřátko, Klub Junior,
Na Okruhu 395/1, odpoledne
Sobota 1. 10. Fotbal: SK Libuš – SK Zbraslav, A muži,
od 10.15, www.sklibus.cz
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Sobota 1. 10. Drakiáda a Den zdraví, fotbalové hřiště Písnice,
MČ Praha-Libuš, od 14.00, www.praha-libus.cz
Neděle 2. 10. Fotbal: SK Libuš – FK Česká Lípa, Divize st. dorostu,
od 11.00, www.sklibus.cz
Neděle 2. 10. Fotbal: SK Libuš – FK Česká Lípa, Divize ml. Dorostu,
od 13.15, www.sklibus.cz
Pátek 7. 10. Jablkobraní – open air festival v trávě, park Kamýk,
MČ Praha-Libuš, 15–21 h, www.praha-libus.cz
Dejte vědět, co chystáte! Kulturní, sportovní, vzdělávací, komunitní,
dobročinné… prostě akce v Libuši a Písnici určené pro veřejnost.
Prosím, ve zprávě uveďte: název akce, datum (a hodinu), místo konání,
stručnou charakteristiku, 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.

ZVEME

Klub Junior
www.klubjunior.cz, Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Srdečně zveme na zápis do zájmových kroužků a sportovních
oborů na školní rok 2022/23 v termínu dle: www.klubjunior.cz, sek-

ce Aktuality. Zde naleznete aktuální
nabídku určenou všem zájemcům
bez rozdílu míry talentu či dispozic.
Těší se na Vás!
Ing. Lenka Koudelková
Foto: archiv Klubu Junior

O pohár MČ Praha-Libuš
V neděli 11. září pořádá
cyklistický oddíl SK Velo Praha
za podpory MČ Praha-Libuš
cyklistický závod horských kol.
Závod je určen pro nejmladší děti, školáky, ale i dospělé cyklisty. Tratě budou odpovídat věkovým kategoriím. Závodní tratě budou připraveny v ulici Ke Březině
a v okolí Písnického potoka.

Prezence závodu
je od 9 hod. Časový program závodu,
přihlášku a propozice najdete na webu:
http://prahamtb.cz
Pro všechny kategorie budou připraveny zajímavé ceny. Přijďte strávit pěkný den s kolem.
Karel Kubín
Foto: archiv SK Velo
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ZVEME

Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ
A ZAČÁTEK ŘÍJNA 2022

Zveme děti i dospělé
na cvičení do sokolovny
T. J. Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš
Tel.: 261 912 456 od 8:00 do 12:00 hodin
E-mail: sokollibus@volny.cz
www.sokollibus.cz, www.lakros-libus.cz

A máme tu opět září a setkání
přátel z Klubu Senior, na které se
moc těšíme. Je toho mnoho, kam se
v druhé polovině podíváme, a také
se něco dozvíme a potěšíme se slovem. Ať se nám daří a hlavně: zdraví, zdraví, zdraví.
6. 9. Zahájení klubu s přátelským
posezením a plánováním dalších
akcí. Těšíme se na vás.
12.–17. 9. Výjezd seniorů do Maďarska na rekreační a zdravotní pobyt. Zájezd naplněn.
13. 9. Pro ostatní seniory volná zábava a popovídání po prázdninách.
20. 9. Odpoledne věnujeme historii. Navštíví nás opět paní prof. Nováková a bude pokračovat: Konec
Habsburků v Čechách. A jiné. Nenechte si ujít.
23.–29. 9. Plánujeme odjezd do
Harrachova na tzv. houbařský zájezd pro ty, kdo mají tento odpočinkový pobyt v přátelském kolektivu
rádi. Odjezd v 9 hodin od Eimů. Pobyt je plánovaný pro 20 účastníků,
kdo má zájem, ať volá co nejdříve p.
Urbanové: 731 230 713. Cena zájezdu s dopravou tam a zpět: 4 600 Kč.
Bude-li doprava levnější, je možné celkovou cenu snížit. Ať zdravý
vzduch působí opět na naše pokoronovirové plíce. Budeme se těšit.
1.–2. 10. Výjezd nadšených rekreantů do Hodonína, s hudbou
za zpěvu nadšených zpěvaček,
s předpitkou z nedalekých sklípků,
se zastávkou za historií Moravy. Cena pěkného ubytování s polopenzí, sklípku, autobusu: 2 100 Kč. Ne-

Zahájení ve školním roce 2022/2023
dle pravidelného rozvrhu v pondělí 5. září 2022.
Předškolní děti

všestranný tělocvik

4–6 let

pondělí

16:00–17:00 hod.

Předškolní děti

všestranný tělocvik

4–6 let

středa

16:30–17:30 hod.

Žactvo

gymnastika

5–14 let

pondělí

17:00–19:00 hod.

Mladší a starší žactvo

všestranný tělocvik

6–14 let

úterý

17:00–19:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

pondělí

10:00–11:00 hod.

Rodiče a děti

všestranný tělocvik

2–5 let

úterý

16:00–17:00 hod.

Mladší žactvo

lakros

6–9 let

čtvrtek

16:00–17:30 hod.

Starší žactvo

lakros

10–15 let

čtvrtek

17:30–19:00 hod.

Mladší žactvo

taneční přípravka

5–10 let

čtvrtek

16:15–18:15 hod.

Ženy

zdravotní tělocvik

pondělí

19:00–20:00 hod.

Ženy a muži

country tance

úterý

19:00–20:00 hod.

Ženy a muži

jóga klasická

středa

18:30–19:30 hod.

Ženy a muži

všestranný tělocvik

středa

19:30–20:30 hod.

Ženy a muži

rekreační volejbal

pondělí

21:00–22:00 hod.

Ženy a muži

rekreační nohejbal

čtvrtek

20:00–21:00 hod.

Žactvo

parkour

od 8 let

pátek

14:30–16:30 hod.

Žactvo

tricking

od 8 let

středa

17:30–18:30 hod.
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váhejte a rozšiřte naši skupinu, nevíme, kdy se při takové příležitosti
ještě sejdeme.
Zveme co nejsrdečněji všechny seniory z naší městské části a přejeme
hodně zdraví a hodně sil do dalších
let, s mnoha pěknými zážitky v klubu.
Jménem organizačního výboru
Zdena Prchlíková
UPOZORNĚNÍ
Našim milým rekreantům, kteří
mají rádi výlet do Jívky a za nákupy
do Polska, s večerní hudbou a společenským posezením i tancem,
oznamujeme, že se koná 21.–23. října a počítá se s předvánočním nákupem a jedním zastavením za historií naší země s výkladem. Odjezd
dne 21. 10. ve 12 hodin, se zastávkou a občerstvením, poté přímo do
hotelu. Druhý den v 7:30 odjezd do
Polska (20 km), zpět ve 14:00 hodin. Pro večerní tombolu stačí, aby
každý donesl hezký, avšak postradatelný dárek, který někomu udělá radost – předmět do tomboly.
Vydražené peníze budou použity
k roznášce šampaňského vína. Třetí
den odjezd v 9:00 za historií, s obědem v místě prohlídky, kde jsme již
dlouho nebyli. Návrat do Prahy jako vždy mezi čtvrtou a pátou hodinou na Budějovické. Dle propočtu cena s polopenzí 2x, s hudbou
a autobusem: 1500 Kč. Přihlášky
ihned v klubu se zaplacením zálohy 1000 Kč. Bude-li 25 osob, zájezd
se uskuteční.
Organizační výbor:
pp. Prchlíková, Urbanová, Šťastný

Zaměření cvičení a náplň cvičebních hodin – s přihlédnutím k věku, zájmu a schopnostem cvičenců. Všestranná pohybová
průprava zahrnující prvky gymnastiky, atletiky a míčových her. Důraz je kladen na rozvoj obratnosti, síly, rychlosti, vytrvalosti, koordinaci pohybu a správné držení těla. Náplň cvičebních hodin: zahájení, rozcvičení,
rozběhání, cvičení v družstvech dle výkonnosti, závodivé hry, míčové hry – vybíjená,
přehazovaná, kopaná, florbal, košíková, volejbal, softball, zakončení hodiny, zklidnění.
Cvičenci se mohou zúčastňovat závodů sokolské všestrannosti, různých turnajů a závodů organizovaných Sokolskou
župou a Českou obcí sokolskou, dále sobotních doplňkových činností dětí i dospělých (např. turistika, plavání).
Informace o kroužcích parkouru a trickingu – https://www.facebook.com/zohirparkour/ nebo https://www.instagram.com/zohirparkour/ nebo https://www.zohir.cz
Vladimíra Tomášková, T. J. Sokol Libuš
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Pro DĚTI od 7 let
i pro DOSPĚLÉ
zájemce
____

KARATE
není jen
SPORT
____

Kvalifikovaný
instruktor KWF

Zlepšení fyzické
kondice

KARATE

____

Trénink probíhá
Út 17.00
Čt 17.00

NÁBOR

INZERCE

____

KARATE

Každé úterý a čtvrtek

KWF Praha

Začínáme 1. září v 17:00 hodin

Komunitní centrum
Jasoň
Praha PÍSNICE
Putimská 716/4
+420 775 105 597

ODVOZ
STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů,
pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme
cokoliv.
Rozumná cena.

INZERCE

Tel.: 773 484 056

PEDIKÚRA
U VÁS DOMA

INZERCE

INZERCE

INZERCE

karate-praha.webnode.cz

Klasická mokrá
pedikúra, ošetření
– pracuji i s méně
pohyblivými, 300 Kč
Monika:
tel. 604 803 450

Voda-Topení-kanalizace
STrojní čišTění
Malé opravy
i velké rekonstrukce

Tel.: +420 777 117 371

•
•
•
•
•
•
•

Přemýšlíte, jak ochránit své úspory?
Máte stávající hypotéku či přemýšlíte nad novou?
Zvýšili vám pojistné na auto či nemovitost?
Nebo jste smlouvy neupravovali déle než 3 roky?
Máte dražší zálohy na energie? A víte, na co si dát nyní pozor?
Přemýšlíte nad úsporou pomocí vlastní fotovoltaické elektrárny?
Máte v plánu prodat či pronajmout svou nemovitost?

Nejen o tom s námi ve FERvivo můžete popovídat. Objektivní a nezávislé
poradenství, s dlouholetými zkušenostmi, z oblasti Financí, Energetiky
a Realitních služeb. S důrazem na lidský a profesionální přístup.
FÉR spolupráce, FÉR život.
Jsme vaši sousedé. Zastavte se za námi, rádi Vás poznáme.
Zbudovská 1000/12, Praha 4 Libuš, 142 00
web: www.fervivo.cz tel: 773 504 700
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KRONIKA

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS

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

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

– 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 –

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. f a b l e s k . 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
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www.cvytahy.cz

