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Participativní rozpočet – poslední možnost podat návrhy | Jak rozpohybovat děti?
Nový program Rodinného centra Kuřátko | Písnice Model Open 2022
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1 V Písnici prvňáčky do školy doprovázeli páťáci. 2 Slavnostní a plný novinek byl i začátek školy na Libuši. 3 SK Libuš zahájil 
podzimní fotbalovou sezónu. 4 Příměstský tábor SDH Písnice byl ve znamení potterovských Bradavic. 5 Libušští lakrosáci přešli 
z letního soustředění rovnou do podzimních soutěží. 6 Závod Písnický železný hasič junior uvítal jedenáct sborů ze tří krajů.

Foto: archiv ZŠ Písnice, Kateřina Tschornová, Miroslav Hruška, archiv SDH Písnice, Lívia Šavelková
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Občané městské části Praha-Li-
buš mají v druhém ročníku par-
ticipativního rozpočtu možnost 
rozhodovat o tom, na jaké pro-
jekty bude věnovaná část roz-
počtu. Radnice vyčlenila celkem 
500 000 Kč na vaše nápady.

Participativní rozpočet umožňu-
je veřejnosti zapojit se do rozho-
dování o  využití peněz pro rozvoj 
městské části. Lidé díky němu mo-

hou ovlivnit, kam bude část veřej-
ných prostředků investována. Kaž-
dý může podávat své návrhy, co by 
se mělo za částku, kterou vyčlenila 
městská část, zrealizovat.

Zapojte se i vy do plánování dal-
šího rozvoje naší městské části. Při-
hlaste svůj návrh a ovlivněte podo-
bu veřejného prostoru a zeleně.

Už jen pár dní, do 15. října, má-
te možnost podávat své návrhy za-
měřené na zlepšení prostředí, ve 

kterém žijeme, pracujeme, trávíme 
volný čas. Po přijetí návrhu proběh-
ne jeho kontrola k posouzení reali-
zovatelnosti. Ty návrhy, které jsou 
vhodné k  realizaci, budou v  pro-
sinci představeny veřejnosti. Vyvr-
cholením je elektronické hlasová-
ní o tom, které návrhy obyvatel má 
městská část zrealizovat. Na zákla-
dě veřejného hlasování vybereme 
nejlepší nápady, jež se následně 
dočkají uskutečnění.

Stručná pravidla:

– Navrhovatelem může být ob-
čan starší 15 let s  trvalým po-
bytem 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 přístup-
ných pozemcích soukromých 
majitelů (nutno sjednat souhlas).

– Návrh musí obsahovat název pro-
jektu, kontaktní údaje navrhova-
tele, detailní popis navrhovaného 
projektu, místo realizace, odha-

dované náklady na realizaci, foto-
dokumentaci 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 vítěz-

né návrhy realizovat.

Návrhy projektů je možné podat 
prostřednictvím online formuláře na 
webových stránkách projektu Ná-
pady pro Libuš a  Písnici: www.na-
padyprolibusapisnici.cz. Další mož-
ností 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 pro-
jektu a aktuality k projektu naleznete 
na: www.napadyprolibusapisnici.cz. 
S dotazy k projektu neváhejte kon-
taktovat koordinátora projektu pana 
Bc. Petr Borského, tel.: 732 643 920, 
mail: borsky@praha-libus.cz.

Pevně věříme, že vás projekt Ná-
pady pro Libuš a Písnici zaujal a tě-
šíme se na plno dobrých nápadů.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Nápady pro Libuš a Písnici

www.napadyprolibusapisnici.cz

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš 
– poslední možnost podávat návrhy

PARTICIPATIVNÍ 
ROZPOČET

Od 1. září do 15. října 2022 
je možno podávat návrhy 
projektů cílených na zlepšení 
prostředí v naší městské části.

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

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

Jak podat  
návrh?

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

Městská část Praha-Libuš se po 
loňské covidové přestávce zú-
častní se svojí prezentací Veletr-
hu poskytovatelů sociálních slu-
žeb, který pořádá městská část 
Praha 12 ve čtvrtek 6. října od 
11:00 do 18:00 hodin v Kulturním 
centru „12“, ul. Jordana Jovkova 
3427/20, Praha 12 – Modřany.

Osobně se zde budou prezento-
vat poskytovatelé sociálních a dal-

ších souvisejících služeb, kteří na-
bízejí svou pomoc občanům, žijícím 
na území MČ Praha 12 a MČ Praha-
-Libuš. Namístě lze získat odpovědi 
na konkrétní otázky, případně i do-
hodnout zajištění konkrétní služby.

Součástí Veletrhu budou také 
stánky ke Dni zdraví s  nabídkou 
změření krevního tlaku či hladiny 
cukru v krvi, měření tuku v těle ne-
bo nabídka masáží od nevidomých 
masérů.

V  rámci Veletrhu bude možné 
zhlédnout výrobky z  chráněných dí-
len či si je i zakoupit anebo si poslech-
nout vystoupení pěveckých souborů.

Bude zde zdarma k dostání i no-
vý Katalog poskytovatelů sociálních 
služeb 2022, který obsahuje ak- 
tuální kontakty na poskytovatele 
sociálních služeb, u nichž lze získat 
pomoc v nepříznivé sociální situaci, 
a na jehož vydání se finančně podí-
lela i MČ Praha-Libuš. Tento katalog 

bude následně možno obdržet též 
na odboru správním a školství ÚMČ 
Praha-Libuš, K Lukám 664.

Vstup na veletrh je tradičně zdar-
ma a všichni návštěvníci se mohou 
zúčastnit tomboly o  zajímavé ceny 
na základě odevzdaného návštěv-
nického slosovatelného kuponu, 
který bude k dispozici na místě ko-
nání tohoto veletrhu.

Miloš Hájek, koordinátor sociální 
pomoci MČ Praha-Libuš

22. ročník Veletrhu sociálních služeb

http://www.napadyprolibusapisnici.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
http://www.napadyprolibusapisnici.cz
mailto:borsky@praha-libus.cz
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Po velkém zájmu veřejnosti 
v loňském roce jsme v nedě-
li 28. srpna uspořádali druhý 
ročník Odpoledne s písnický-
mi hasiči.

Jelikož na zásahové technice 
a  vybavení dochází neustále k  vy-
lepšením, bylo opět občanům co 
představit. Od loňského roku se po-
dařilo získat například Škodu Octa-
vii od městské policie a  přestavět 
ji na velitelský automobil. K  vidě-
ní byl také vlek za čtyřkolku, který 
byl upraven speciálně pro zásah 
v Hřensku tak, aby byl schopen pře-
pravit co nejvíce potřebného vyba-
vení v náročném terénu.

Pro děti byla připravena dráha, 
na které si mohly vyzkoušet někte-
ré překážky ze soutěže Železný ha-
sič junior, která proběhla dopoled-
ne na fotbalovém hřišti. Odměnou 
pro děti byly drobné ceny pořízené 
z dotace městské části Praha-Libuš.

Pokud někoho ze spoluobčanů 
naše činnost natolik zaujala, že by 
se chtě přidat do našich řad, je vítán.

Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE

Odpoledne s písnickými hasiči

Vážení občané, v  době 
uzávěrky tohoto čísla se 
uzavíraly volební místnosti 
a  členové okrskových ko-
misí začali sčítat vaše hla-
sy. Proto vám místo obvyk-
lého úvodního slova sta-
rosty přinášíme výsledky 
komunálních voleb. Volby 
proběhly v pátek a v sobo-
tu 23. a 24. září 2022. Sou-
běžně s volbami do Zastu-
pitelstva MČ Praha-Libuš 
proběhly i volby do Zastu-
pitelstva hlavního města 
Prahy. Volby do jedné tře-
tiny Senátu se nás letos 
netýkaly. Děkuji všem voli-
čům, kteří přišli k  volbám. 
Děkuji úředníkům městské 
části a členům okrskových 
komisí za hladký průběh 
a  rychlé sečtení výsled-
ků vyjádřené vůle našich 
občanů.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš
Volební zisk:

– Spojené síly pro Libuš a Písnici, TOP 09, STAN, Nezávislí kandidáti: 47,48 %, 8 mandátů
– Společně pro Libuš a Písnici, Koalice ODS, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů: 27,46 %, 5 mandátů
– Patrioti Libuše a Písnice, ANO, ČSSD a nezávislí kandidáti: 25,06 %, 4 mandáty

Zvolení zastupitelé za jednotlivá uskupení podle pořadí získaných hlasů:

Spojené síly pro Libuš a Písnici,  
TOP 09, STAN, Nezávislí kandidáti:
Jiří Koubek – 1385 hlasů
Lenka Koudelková – 1291 hlasů
Kateřina Černá – 1270 hlasů
Martin Frank – 1262 hlasů
Michal Korbel – 1243 hlasů
Radek Řezanka – 1239 hlasů
Pavel Macháček – 1231 hlasů
Tomáš Loukota – 1217 hlasů

Společně pro Libuš a Písnici, Koalice ODS,  
KDU-ČSL a nezávislých kandidátů:
Pavla Tůmová – 779 hlasů
Eva Radová – 768 hlasů
Lucie Jungwiertová – 756 hlasů
Radek Horák – 740 hlasů
Michaela Novotná Burdová – 699 hlasů

Patrioti Libuše a Písnice,  
ANO, ČSSD a nezávislí kandidáti:
Kateřina Turnová – 679 hlasů
Jaroslav Melichar – 674 hlasů
Eugen Vojvoda – 644 hlasů
Petra Sedláčková – 642 hlasů

Volební účast: 45,49 %

47,48 %

50 %

37,5 %

25 %

Spojené síly  
pro Libuš a Písnici

Společně  
pro Libuš

Patrioti  
Libuše a Písnice

12,5 %

27,46 %
25,06 %
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ZŠ Meteorologická
ČÍSLO PĚT ŽIJE!

Škola může v každém vyvolávat ji-
né pocity, představy, jiná očekávání, 
ale letošní 1. září bylo pro páté roční-
ky ZŠ Meteorologická oslavou. Slav-
nostní ráz zahájení školního roku na 
nádvoří před školou se přenesl i do 
chodeb a do tříd. V pátých třídách se 
vznášely balónky, na chodbě se uve-
lebily samé pětky – slavné, známé, 
poučné, legrační, moudré, zábavné. 
Pětka je pro páťáky letos význam-
né číslo. Ocitají se na rozhraní první-
ho a druhého stupně, nebo přecho-
du na víceleté gymnázium, navazují 
vztahy  v nově vzniklých kolektivech 
rozdělených do tří tříd v  zadní sta-
ré budově, mají nové učitelky. Pře-
jeme jim, ať je jim škola dobrodruž-
stvím jako od Karla Poláčka, letem 
balónem, snadným početním příkla-
dem, olympijským vítězstvím, ať mají 
stále všech pět pohromadě!

Básně žáků 5.B na téma „Všední 
a prázdninový den“:

Školní den
Dneska půjdu do školy,
Budu mít zas úkoly.
Jedničku malou v matematice,
Budu mít dvě repetice.

Prázdninový den
Vstávat v deset z postele
To je rána! 
Budu mít hned super rána!
Rodiče zas někam jedou,
Jedou na další dovolenou.

Lucie M.

Školní den 
Ráno vstanu a z okna vidím vránu.
Utíkám do školy,
Lítají za mnou bačkory.
Pojedu busem
A dobíhám ho poklusem.
Přišel jsem ze školy
A zapomněl jsem si přezout bačkory.
Napiju se vody a kouknu se na schody.

Filip K.
Školní den 
Z postele ráno vstanu.
Umyju se
A pak rychle na autobus jdu a pak
Jé, omylem jsem sedl na vlak.
Už jsem v Brně. 

Jiří L.
Prázdniny
Ráno vstanu,
Pak se nasnídám,
Zábavu si užívám.
Pak si hraju se zvířátky
A tak celý den užívám si jen.

Simona R.
Školní den 
Ráno, když se probudím,
Snídani si uvařím.
Nejradši mám vajíčka,
Je po nich chytrá hlavička.

Na rybách 
Šel jsem takhle na ryby,
Říkal jsem si „Co kdyby?!“ 
Nějaký kapr zabral.
Seknul bych a tahal!

Lukáš P.
Všední den
Ráno vstanu z postele
A už zase do školy 
Běžím, běžím, co to jde,
Autobus mi ujede.

Je to dvěstěpatnáctka.
Není to žádná zatáčka.
Ze školy zase domů
S kočkami se pomazlím
A pak zase škola.
Musím dělat úkoly.
Po úkolech si hraju a koukám na telku.
Po telce jít spát a ráno zase vstát.

Tereza M.
Všední a sobotní den
Každou sobotu vstanu.
Půjdu se najíst dolů.
Poté jdu zpět nahoru
Do svého pokojíčku.
Každé ráno vstanu,
Triko si obléknu.
Vezmu si koloběžku.
A do školy pojedu

Bella

Všední den 
Ráno vstanu. Obléknu se.
Dojdu se psem.
Dojdu domů, připravím se do školy.
Jdu do školy a těším se na oběd.
A až přijdu domů, dojdu se psem.
A začnu si s ním hrát.
A až přijde táta z práce,
Tak jdu s tátou ven a se psem.
A do postele skočím.

Filip S.
Připravila Kateřina Tschornová

Foto: Kateřina Tschornová

MONTESSORI TŘÍDY NA CESTÁCH

Ihned začátkem školního roku se 
všech pět Montessori tříd vydalo na 
cestu do farmy Strnadovský mlýn. 
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ZŠ PísniceZabydleli jsme se uprostřed luk 
a hájů na rozhraní středních a již-
ních Čech. Farma dětem nabídla 
nespočet možností být v blízkosti 
domácích zvířat. Vyzkoušeli jsme 
si nahánění ovcí do stáje, přikrmo-
vali jsme včely, cválali na koních. 
Jeden den jsme se osmělili a  za 
plného deště zvládli osmikilomet-
rovou cestu do Prčic a zpátky. Veli-
ce nás zaujal areál Zeměráj v blíz-
kosti Orlíku, kde jsme mleli mou-
ku a zadělávali těsto na placičky. 
Potom jsme je opekli na otevře-
ném ohništi v kouzelném starém 
domečku. Celá vesnička je posta-
vená v duchu raného středově-
ku. Tímto malebným místem nás 
prováděla stará kořenářka a chvíli 
dětem demonstrovala i  středově-
kou výchovu. Téměř po celou do-
bu pobytu nám pršelo štěstí a my 
jsme se po pěti dnech ve zdraví 
vrátili svým rodinám.

Željka Ljuboja a Radana 
Konarská

Foto: Željka Ljuboja

PLAVEME JAKO RYBY VE VODĚ

Výuku plavání jsme zaháji-
li v prvním zářijovém týdnu v pla-
veckém bazénu Jedenáctka na 
Chodově.

Na první lekci nás lektoři rozřa-
dili do skupin a poučili nás o bez-
pečném chování během lekcí 
plavání.

Už při druhém setkání jsme si 
vyzkoušeli dýchání do vody, splý-
vání na zádech a  na břiše, potá-
pění, a dokonce někteří odvážliv-
ci skákali z plaveckých bloků šip-
ku a ten, kdo si tolik nevěřil, skákal 
po nohách.

Nejzajímavější aktivita druhé 
lekce se odehrávala pod vodou. 
Zahráli jsme si hru kámen – nůž-
ky – papír. A pro někoho z nás byla 
obtížná aktivita, při které jsme říka-
li pod vodou naše jména nebo řa-
dy souhlásek.

Už se těšíme na další lekce, 
protože plavání je pro nás radost! 

Soňa Štefanová,  
třídní učitelka 4.C

Foto: Soňa Štefanová

TŘÍDNÍ VÝLET 7.C

V pondělí 5. září se třída 7.C vy-
dala na výlet ze Závisti do školy. 
Trasa byla dlouhá 9,9 km a trvala 
nám zhruba 5 hodin. Cesta strmě 
stoupala i  klesala. Nejvyšší bod 
byl vysoko 376 m n. m. a nejnižší 
bod byl ve výšce 225 m n. m.

Kousek od Točné jsme se zasta-
vili na vyhlídce na Točenskou rokli. 
Výhled byl krásný. Zhruba v polo-
vině jsme se zdrželi na hřišti u le-
tiště na Točné. Bohužel celý výlet 
probíhal za přítomnosti komárů. 

Jiří Loukota, Jakub Kopkan,  
žáci 7.C

SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23

Prvního září proběhlo na školním 
hřišti slavnostní zahájení školního 
roku za účasti rodičů, zástupců MČ 
Praha-Libuš a žáků školy. Zároveň 
byli naši nejmenší slavnostně pa-
sováni na prvňáčky. V organizaci a 
uvítání pomáhali učitelům žáci páté 
třídy, kteří za potlesku ostatních žá-
ků, doprovázeli prvňáčky do školy. 
Všichni přejeme prvňáčkům, aby je 
radost z učení provázela po celou 
školní docházku.

Mgr. Milena Rážová
Foto archiv ZŠ Písnice

PPOODDZZIIMMNNÍÍ  KKEERRAAMMIICCKKÁÁ  DDÍÍLLNNAA
TTvvoorrbbaa  tteemmaattiicckkýýcchh  ddeekkoorraaccíí  ddoommůů  ii  nnaa  zzaahhrraadduu

Kdy: 5. 11. 2022 od 10.00 do 14.00 hod
Kde: v ZŠ Písnice, Ladislava Coňka 40/3, Praha

Přijít může kdokoliv, předškolní děti pouze s  
doprovodem.
S sebou si přineste svačinu, přezůvky a zástěru.

Vstupné: 1-2 hod. 100,- v ceně vstupného jsou max. 3 výrobky

2-4 hod. 200,- v ceně vstupného je max. 6 výrobků

Přihlašujte se na adrese krouzky@zspisnice.info
do 30. 10. 2022, do předmětu zprávy napište 
keramická dílna a uveďte čas příchodu.

Více informací na www.zspisnice.info.

Těšíme se na vás 

Odměna pro lektory je hrazena z účelové neinvestiční dotace MČ Praha-Libuš 
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Poslední prázdninová neděle 
byla pro písnické hasiče nároč-
ná, neboť se již podruhé zapojili 
do organizace závodů Dětské li-
gy TFA pražského a Středočes-
kého kraje s názvem Písnický 
železný hasič junior.

Letos se jednalo již o čtvrtý závod, 
kterého se mohli naši mladí hasiči 
zúčastnit, takže přesně věděli, co na 
ně čeká. Naším cílem bylo tuto spor-
tovní disciplínu přiblížit i  široké dět-
ské veřejnosti. Nakonec se přihlásilo 
105 soutěžících, kteří byli rozděleni 
do čtyř věkových kategorií od 3 do 
15 let. Celkem se soutěže zúčastnilo 
jedenáct sborů dobrovolných hasičů 
ze tří krajů České republiky.

A jak nakonec dopadlo našich tři-
náct statečných závodníků v široké 
konkurenci ostatních?

V  kategorii přípravka (3–5 
let) jsme měli zastoupení pouze 
v chlapcích. Čerstvě čtyřletý Michal 
Krátký nakonec skončil s  časem 
3:19,16 min. na 9. místě.

V  kategorii mladších děvčat (6–
8 let) chybělo Marii Bařinkové má-
lo na bronzovou příčku a nakonec 
tak skončila čtvrtá s časem 2:08,79 
min. V chlapcích jsme ve stejné vě-
kové kategorii měli zastoupení pě-
ti závodníků. V konkurenci devate-

nácti chlapců skončil nakonec Fran-
tišek Novotný s časem 1:40,94 min. 
na druhém místě. Tobiáš Chramosta 
bral nepopulární bramborovou me-
daili a pátý skončil Lukáš Gavenda.

V  kategorii mladších starších dí-
vek (9–11 let) se potvrdilo, že zís-
kané dovednosti mizí, pokud dě-

ti nemají přes prázdniny možnost 
tréninku. Aničce Holanové se po-
dařilo nakonec vybojovat pouze 6. 
místo. V  konkurenci jedenadvaceti 
chlapeckých závodníků ve stejné 
věkové kategorii získal Jakub Krát-
ký s časem 1:51,80 min. první příčku 
a potvrdil tak svou letošní dominan-
ci v této věkové kategorii. Pokaždé, 
když se závodů zúčastnil, vyhrál. 
Dobrý výkon předvedl i Tomáš Jor-
dán, který obsadil pátou příčku.

Do kategorie starších dívek (12–
15 let) jsme nikoho nenominova-

li a  v  chlapcích nás mile překva-
pil opět Jakub Krátký, který s  ča-
sem 2:02,61 min. získal čtvrté mís-
to. Pro příští rok to pro něj bude je-
ho soutěžní kategorie. V konkuren-
ci třinácti závodníků podal opravdu 
dobrý výkon.

Na závěr můžeme konstatovat, 
že domácí závody se nám vydaři-
ly nejenom organizačně, ale i  do-
saženými výsledky našich mladých 
sportovců.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Písnický železný hasič junior

T. J. Sokol Libuš,  
Libušská 294/129, Praha 4 – Libuš

HLEDÁ 

cvičitelku/cvičitele gymnastiky dětí 5–14 let 
pondělí od 17:00 do 19:00 hodin,

cvičitelku/cvičitele žákyň všestrannost 6–14 let 
úterý od 17:00 do 18:00 hodin

Nástup: ihned

Bližší informace poskytne:
náčelnice Jiřina Kolářová – tel.: 604 252 820
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Ve dnech 21.–27. srpna jsme 
opět vyrazili na společné sou-
středění s LC Jižní Město 
a Slunečnicí do Horní Branné 
v Krkonoších.

Letos se nám vyhnulo nesnesitel-
né horko, tak jsme se mohli věnovat 
intenzivnímu tréninku dopoledne 
i odpoledne a večer jsme si užívali 
pohybovými hrami, které byly sou-
částí etapové hry. Letošním téma-
tem byla stavba transkontinentální 
železnice. Uprostřed týdne jsme vy-
razili na celodenní výlet do Vrchla-
bí, součástí bylo i cvičení pozornos-
ti. Ve Vrchlabí jsme navštívili kostel 
svatého Augustina a děti si nakou-
pily nějaké dobroty.

Velkou výzvou byly jako každým 
rokem ranní rozcvičky s  výběhem 
do kopce. Odměnou všem zadýcha-
ným však byla každodenní podívaná 
na Černou horu, někdy zahalenou 
v tmavých mracích, někdy s modrým 
nebem a obláčky. Nechyběl ani tra-
diční turnaj dětí proti dospělým v in-
terkrosu, který si všichni užili. Také 
jsme se pustili do natáčení videa, ten-
tokrát byla hlavním motivem krádež 
poháru. Připravili jsme se na podzim-
ní sezónu v kontaktním lakrosu i v in-
terkrosu a těšíme se na turnaje.

Ve dnech 1. a 3. září jsme se jeli 
podívat do Radotína na mezinárod-
ní boxlakrosový Frank Menschner 
Cup. Tam jsme se také seznámili 
s  naší novou trenérskou posilou – 
Američanem Colinem Grippem, kte-
rý v USA trénuje děti. A o víkendu 
17. a  18. září nás čeká první boxla-
krosový turnaj nové sezóny. Těšíme 
se také na nové kamarády!

Lívia Šavelková
Foto: Lívia Šavelková

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Písnický železný hasič junior
Letní lakrosové soustředění v Horní Branné
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V týdnu od 15. do 19. srpna 
uspořádal Sbor dobrovolných 
hasičů Praha-Písnice příměst-
ský tábor pro pětadvacet míst-
ních dětí. Hlavním tématem ce-
lotáborové hry bylo prožít život 
v bradavické škole čar a kou-
zel, zažít některá dobrodružství, 
která prožil Harry Potter a jeho 
přátelé, a zachránit kouzelnický 
svět před lordem Voldemortem.

První táborový den začínal ne-
tradičně na nádraží Praha-Kačerov, 
kde děti po předložení jízdenky do 
Bradavic mohly „skrz zeď“ přejít na 
nástupiště 9 a  3/4, kde mohly na-
stoupit do Bradavického expresu, 
který budoucí studenty prvního roč-
níku převezl do Prasinek (nádraží 
Praha-Braník).

Moudrý klobouk a školní řád

Z  nádraží v  Prasinkách naši stu-
denti odešli navštívit blízké volno-
časové centrum Kroužky na Vltavě. 
Poté se pomocí potrubní pošty pře-
sunuli do Příčné ulice v  Londýně, 
kde navštívili pobočku Gringottovy 
banky, kterou však skřeti z důvodu 
ochrany svého bohatství postavili 
na ostrově a naši budoucí kouzelníci 
museli do banky překonat vodní hla-
dinu na paddleboardu anebo v raftu.

Jelikož se pan Ollivander roz-
hodl, že s  dětmi vyrobí kouzelnic-
ké hůlky až odpoledne na hradě 
v  Bradavicích, mohli si studenti za 
získané diamanty koupit oblíbené 
a chutné Bertíkovy fazolky.

Po příjezdu do Bradavic na stu-
denty čekal výborný oběd a  po 
něm slavnostní ceremoniál, při kte-
rém je Moudrý klobouk rozřadil do 
jednotlivých bradavických kolejí: 
Havraspárské, Nebelvírské, Mrzi-
morské a Zmijozelské. Během toho-
to ceremoniálu nejprve Hagrid spo-
lečně s paní profesorkou McGona-
gallovou studenty přivítali na škole 
čar a kouzel v Bradavicích, vysvětlili 
jim pravidla celoročního hodnocení 
školního poháru a pak už to vše by-
lo v režii Moudrého klobouku.

V  závěru prvního školního dne 
měli studenti jednotlivých kolejí se-
stavit třináct bodů školního řádu. 
Některé odpovědi se fakt vydařily.

Na pozemek vniknul troll  
a na řadu přišla dáma

Druhý školní den začal výukou tří 
předmětů: hraní kouzelnické dámy, 
ošetřovatelství a  bylinkářství. Stu-
denti si osvojili spoustu nových in-
formací, z  nichž některé mohli vy-
užít už odpoledne. Výuka byla bo-
hužel narušena vniknutím trolla na 

pozemky školy. Naštěstí se ho dí-
ky osobní statečnosti studentů po-
dařilo vyhnat ze školy pryč. Byl to 
však místy lítý a  nelítostný boj. Po 
vyhnání trolla se studenti vydali do 
lesa pro materiál na svá košťata. Po 
jejich výrobě následoval praktický 
výcvik na cvičném polygonu, který 
nejrychleji zvládnul za 31,2 s Jakub 
Topinka z Havraspáru.

Odpolední blok jsme otevřeli hra-
ním pravé kouzelnické dámy. Mís-
ty vypjaté souboje, které byly říze-
ny z  prvního patra, nabíraly grády 
zejména v  partii mezi Zmijozelem 
a  Nebelvírem. Cesta za záchranou 
kamene mudrců tak mohla začít... 
Studenti nejprve museli zpěvem 
přemoci tříhlavého Chloupka, násle-
dovalo Ďábelské osidlo a návštěva 
klíčníka. Při vyhodnocování odpo-
lední etapové hry nás mile překva-
pila návštěva ředitele školy Albu-
se Brumbála, který se konečně do-

stavil ze svých výprav. Byl studenty 
bouřlivě přivítán, obzvlášť když Mr-
zimoru přinesl jejich odcizený pra-
por koleje. V  závěru pomohl zničit 
kámen mudrců, aby nemohl být již 
nikým zneužit. Mrzimorská vlajka 
poté obsadila své čestné místo.

Obrana proti černé magii, 
ponožka pro Dobbyho 
a Zapovězený les

Třetí den začal výukou předmětu 
obrany proti černé magii a kouzlení 
v  krabici. Během obrany proti čer-
né magii si procvičili nejenom svou 
slovní zásobu, ale i přípravu na sou-
boj kouzelníků. U profesorky si za-
kouzlili v disciplíně kouzlení v krabi-
ci, kdy výsledkem byl zajímavě vy-
barvený obrázek. Následovala me-
lounová svačina – trochu netradič-
ně, ale zábavně. Na tyto předměty 
navázal předmět péče o  kouzelné 

tvory. Po přestávce se všichni ode-
brali k vrbě Mlátičce, kde se studen-
ti pokoušeli odcizit zpod jejích ko-
řenů barevné míčky. V  nedalekém 
lese poté proběhla evidence domá-
cích, lučních, lesních a  jiných skřít-
ků. Pokud chceme někoho zachra-
ňovat, tak je potřeba vědět, kdo to 
vlastně potřebuje.

Po dobrém obědě odpoledním 
klidu jsme se vydali opravit rozbité 
bradavické potrubí, které poškodil 
bazilišek. Venku bylo opravdu hor-
ko, tak se nám podařilo děti ales-
poň trochu zchladit. Také jsme vy-
robili pár stejných ponožek. Vrcho-
lem dne však byl turnaj ve famfrpá-
lu, kterého se zúčastnily všechny 
koleje. Vítězem turnaje se nakonec 
stál Nebelvír.

Studenti se večer od ředitele 
Bradavic Albuse Brumbála dozvě-
děli o  vyhlášení soutěže Turnaje 
tří kouzelníků. Pohár byl ohraničen 

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Příměstský tábor Bradavice – škola čar a kouzel
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Příměstský tábor Bradavice – škola čar a kouzel
nepřekonatelnou hranicí, kdy při-
hlásit se mohly pouze děti starší 12 
let. Ministerstvo kouzel reprezento-
val ve škole pan Lucius Malfoy. Při 
odchodu jej Róza zastavila a předa-
la mu Lexikon kouzel, který obsaho-
val ponožku. Kouzelník Malfoy lexi-
kon předal svému domácímu skřít-
kovi Dobbymu a ten se po nalezení 
ponožky stal konečně svobodným. 
Naše odpolední mise s výrobou po-
nožek slavila úspěch.

Večer následovala výprava do 
Zapovězeného lesa, kde studenti 
navštívili Aragogovo doupě. Každý 
z nich si pak odnesl svého želatino-
vého pavoučka. Okolo 23. hodiny 
zavřeli oči i ti nejvytrvalejší nespav-
ci. A  teď konečně můžeme jít spát 
i my. Dobrou noc...

Ohnivý pohár a překonání  
věkové a časové bariéry

Každý den musí začít zpěvem 
bradavické hymny. Nejinak tomu 
bylo i den čtvrtý. Výuka ve škole čar 
a kouzel byla ten den zaměřena na 
šifry a lektvary. Během hodiny pana 
profesora Snapea byl opravdu klid 
a spousta různých efektů.

Následovala návštěva profeso-
ra Brumbála, který seznámil všech-
ny studenty s  tím, že do Ohnivého 
poháru byla vhozena všechna jmé-
na bradavických studentů. Nějakým 

zvláštním a  silným kouzlem byla 
překonána ochranná věková barié-
ra a kouzelnickou smlouvu tak uza-
vřeli všichni studenti (i ti, kteří na to 
nemají potřebné znalosti a  zkuše-
nosti a jde jim tak o jejich život). Pro-
to se nakonec rozhodlo, že budou 
soutěžit všechny koleje dohromady.

Prvním úkolem bylo získání 
správného vejce z hnízda rozzuře-
ného draka. Odměnou pro každou 
kolej bylo získání malého dráčka. 
Druhým úkolem bylo zachránit tři 
kamarády uvězněné v říši jezerních 
lidí. Aby vše dobře dopadlo, mu-
sel nejprve proběhnout krátký vý-
cvik spočívající v ovládání svěřené 
techniky. Nakonec byli zachráněni 
všichni a  nikdo z  řad studentů ne-
zahynul. Před třetím úkolem se na-
ši studenti museli nejprve pořád-
ně posilnit. Ten den měli buď vel-
ký hlad anebo jim tolik chutnalo – 
téměř nic nezbylo a to byly prosím 
pouhé špagety se zelenino-maso-
vou omáčkou.

Jelikož lokalita našeho posled-
ního úkolu toho dne se nacházela 
časově mimo náš dosah, povolali 
jsme vícekoňový přepravník, který 
nás ke kukuřičnému bludišti poblíž 
Bystřice u Benešova dopravil v  ro-
zumném intervalu. Pak už se každý 
tým zanořil do bludiště, aby nalezl 
ukryté tabulky s kouzelnými znaky, 
ze kterých poskládal kouzelná slo-

va. A  když se poté ještě zamyslel 
nad jejich významem, byl schopen 
vytvořit nové kouzelné slovo, které 
pro každou kolej znamenalo vítěz-
ství a zisk vlastního poháru.

Jak zničit viteály

Navzdory všem špatným zprávám 
zvenčí se ranní čas pátečního dopo-
ledne věnoval školním povinnostem 
– naplánovaným zkouškám NKÚ. 
Zkoušky měly teoretickou i praktic-
kou část. Studenti nás mile překvapi-
li, jejich výsledky nebyly vůbec špat-
né. A věk nehrál žádnou roli.

Po zkouškách NKÚ byli studenti 
vysláni do okolních lesů, luk a strá-
ní, aby se podívali po Voldemor-
tových viteálech, do kterých ukryl 
část své duše. Na třech stanovištích 
se dozvěděli, jak zničit viteály, které 
už získali – Aragogova dědice, klíč 
Rojvola Gaunta a  Voldemortův po-
hár. Na dalších čtyřech se pak mu-
seli pokusit i  samotný viteál získat 
– diadém u Roweny z Havraspáru, 
Zmijozelův medailon na plovoucím 
ostrově, u baziliška pak Deník Toma 
Raddlea a hada Naginiho. Nakonec 
se to všem čtyřem kolejím podařilo 
a potřebné viteály byly získány.

Ještě před dalším vynikajícím 
obědem jsme využili volné chví-
le a  počali jsme hromadně získa-
né viteály ničit. Nejprve jsme pře-

sekli Aragogova dědice mečem ve-
dví. Následovalo zničení diadému 
odtržením od čelenky. Klíči Rojvola 
Gaunta jsme museli ustřihnout kři-
délka. Deník Toma Raddlea jsme 
propíchli ukořistěným baziliščím zu-
bem. Voldemortův pohár zničilo ja-
hodové šampaňské, které studenti 
museli do dna vypít. Nakonec mu-
sel dračí dech zničit Zmijozelův me-
dailon jeho spálením. K  tomu nám 
posloužil dříve odlovený drak.

Po odpoledním klidu jsme pro-
vedli fotodokumentaci nejhledaněj-
ších kouzelníků. Neviděli jste náho-
dou některého z nich? Je na ně vy-
psaná pořádná odměna.

Následovala velká a  nelítostná 
bitva mezi Voldemortovými přízniv-
ci a  studenty. Studentům se nako-
nec podařilo bitvu vyhrát. Následně 
se na scénu dostavil sám lord Vol-
demort a studenti bradavické školy 
s ním svedli závěrečný souboj. Ač-
koliv statečný Matěj z Mrzimoru hr-
dinně padl, zbytek zástupců lorda 
Voldemorta udolal.

A pak už následovalo vyhodnoce-
ní celotáborové etapové hry, kterou 
vyhrál Zmijozel, jako druhý skončil 
Nebelvír a  na třetím místě skončil 
shodně Mrzimor a Havraspár.

Bude pokračování?

Děkujeme všem dětem za jejich 
aktivní účast, rodičům za sladký dá-
rek a dobré víno a všem vedoucím 
a  pomocníkům za pomoc při reali-
zaci tohoto příměstského tábora.

Rovněž bych rád poděkoval Ma-
rice Bráchové, Michaele Fortinové 
a Františku Novotnému za celkovou 
realizaci této akce, stejně tak i ostat-
ním členům SDH Praha-Písnice (ze-
jm. Markovi, Milanovi a  Pavlovi) za 
ruku přiloženou k dílu. Nesmím za-
pomenout ani na městskou část Pra-
ha-Libuš, která umožnila pronájem 
prostor, a  hlavnímu město Praha, 
které poskytlo finanční dotaci.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice
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Po prázdninovém období, 
které proběhlo tradičně 
formou příměstských kempů, 
nám v juniorské První osobní 
cyklistické talentové akademii 
(POCTA), zapsaném spolku, 
začíná nábor.

V září a říjnu se hlásí nejvíce dě-
tí a  předpokládáme, že tak bude 
i tentokrát. Po nepříliš šťastném ob-

dobí pro nás všechny rodiče hleda-
jí možnosti, jak děti rozpohybovat. 
Věříme, že dají přednost externím 
kroužkům před družinou. Ve svém 
okolí mají velmi dobrou nabídku, 
která zaručuje opravdovou kvalitu. 
Investice do vlastních dětí jsou nej-
lépe investované peníze.

Nyní nás čekají pěkné dny na 
kolech, ale nezapomínáme ani na 
všestrannou pohybovou průpra-

vu v zimním období v tělocvičnách. 
Další nabídkou je i  krytý bazén na 
Zeleném pruhu.

Chceme také poděkovat rodičům 
za přízeň pro sportovní akci v Krko-
noších a  příměstské kempy. Letos 
jsme rozšířili nabídku o další lokali-
ty. Návštěva Slapské přehrady byla 
pozitivně vnímána. Celkem 150 dě-
tí našlo zábavu pod naším vedením 
a už se těšíme na rok 2023. Na dal-

ší rok už máme potvrzenou účast 
spousty dětí. Pohyb je důležitý pro 
nás všechny a  nemusí jít o  výkon-
nostní sportování, ale především 
o  to rekreační. Kdo máte zdravé 
ambice, přidejte se k nám. Po zaslá-
ní e-mailu na: petrakradek@gmail.
com vám zašleme kodex, ceník 
a přihlášku.

Radek Petrák, POCTA
Foto: archiv POCTA

Jak rozpohybovat děti?

PŘIDEJ SE K NÁM

A UŽIJ SI S NÁMI SPORT

I ZÁBAVU V AKADEMII

POCTA.BIKEGALLERY.CZ

Po tři roky jsme si Slovensko od-
říkali z důvodu covidu. A letos ko-
nečně! Odcestovali jsme s dopl-
něním skupiny turistů z Prahy 9.

Bylo vidět, že jsou nažhaveni na 
krásy Slovenska a nakonec jich by-
lo více než nás, a  tak si nás rych-
le získali. Tito senioři byli vstřícní 
a ukázali, jak se umí radovat. Vzali 
s  sebou harmoniku a  společenský 
večer byl zajištěn. Kromě toho p. Ji-
rásek, zástupce skupiny z Prahy 9, 
k velkému překvapení zajistil i tom-
bolu s hodnotnými dárky, a tak vše 
se neslo s heslem: Každý vyhrává.

Při cestě do hotelu je naše tradi-
ce nechat se osvěžit ještě před pří-
jezdem na ubytování, a tak zastáv-
ka byla v Lázních Lúčky. Je to jako 
malá Bešeňová. Byli jsme náram-
ně spokojeni, včetně teplé vody, 
včetně ceny. Nakonec jsme zpátky 
k  domovu cestovali opět s  dvoua-
půlhodinovou zastávkou v  lázních. 
Odpočatí, vyhřátí od slunce a z vo-
dy, nasáklí vůní přírody.

Viděli jsme toho hodně. Nevyne-
chali jsme Vysoké Tatry a  zbyl čas 
i na odpolední výlet do Liptovského 
Jána, kde se koupaliště může řadit 
do těch výběrových. Pro ty, kteří ješ-

tě neviděli miniatury nejlepších hradů 
a zámků na Slovensku, bylo na co se 
dívat. Vznikly z lásky k umění několi-
ka kamarádů, kteří vytvářejí napodo-
beniny za použití stejných materiálů, 
jako jsou originály. Pracuje se na dal-
ších miniaturách, a tak do budoucna 
to bude už velký kus poctivé práce. 
Mohli jsme delší dobu obdivovat z la-
viček, které jsou na všech cestičkách.

Dvě účastnice si opět udělaly 
výstup na Baranec a  splnily si své 
tajné přání. Ale, jak se nám potom 
svěřily, bylo to téměř nad rámec je-
jich sil. Jsou to hrdinky.

Procházky do Žiaru, malé ves-

ničky, na salaš, výstup na Žiarskou 
chatu, návštěva Medvědí jeskyně, 
autobusem do Liptovského Mikulá-
še atd. Čas utekl jako voda, zvláš-
tě když sluníčko svítilo a  paprsky 
vytahovaly vůni z  jehličí, borůvčí, 
hub a ptáčci to doplňovali… Celko-
vá krása přírody, na Slovensku v ho-
rách dvojnásobná.

Cestou k domovu jsme si nakou-
pili sýry a  jiné produkty ze Sloven-
ska pro rodinu nebo jako dárky. 
Spokojenost bylo velká a  snad se 
všichni těší na další rok s  heslem: 
Slovensko již volá!

Poděkování patří panu řidiči, kte-
rý vždy měl pochopení pro naše: 
„A  ještě se zastavíme…“ Nic neod-
mítal. Dále poděkování patří p. Ji-
ráskovi, který měl eminentní zájem, 
aby se vše podařilo, a dělal pro to 
vše. Každý z organizačního výboru 
předem věděl, čím potěší, aby se 
dílo podařilo. A tak se i stalo.

Účastníci děkují organizačnímu 
výboru, zvláště p. Prchlíkové, za 
uskutečnění tohoto odjezdu na Slo-
vensko, přestože až do června ještě 
nevěděla, zda pan Noris bude mít 
pro nás termín. Nakonec termín byl, 
ale až v  září; po množství urgencí 
a proseb a vlastně trochu i náhod-
ně termín vyšel.

Zaznamenala Zdena Prchlíková
Foto: Tamara Kalinová

KLUB SENIOR

Vždy se moc těšíme na Slovensko!
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Záznamy jednání a usnesení Za-
stupitelstva městské části Praha-
-Libuš (ZMČ) jsou v plném znění, 
včetně příloh, dostupné na: www.
praha-libus.cz.

Z  usnesení Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš ze dne 27. 6. 2022: 

č. 26/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje uzavření kupní smlouvy na 
prodej pozemků parc. č. 8/1 o  výmě-
ře 1699 m2, parc. č. 10/1 o výměře 343 
m2 definovaného geometrickým plá-
nem č. 1655-22/2016, parc. č. 12 o vý-
měře 1127 m2 definovaného geometric-
kým plánem č. 1666-108/2016, všech-
ny v k. ú. Libuš, obec Praha, a  to By-
tovému družstvu Libuš, se sídlem Li-
bušská 7/185, 142 00 Praha 4 – Libuš, 
IČO: 26452677, za kupní cenu ve výši 
16 194 000 Kč, stanovenou na základě 
znaleckých posudků Ing. Jana Fujáčka 
z listopadu 2020, tj. znaleckého posud-
ku č. 135/3605/20 a číslo 136/3606/20;
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koub-
ka podpisem této kupní smlouvy, kte-
rá je nedílnou součástí tohoto usnese-
ní a zajištění podání návrhu k přísluš-
nému katastrálnímu úřadu.
č. 27/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. bere na vědomí, že Zastupitelstvo 
hlavního města Prahy usnesením 
ze dne 27. 1. 2022 schválilo materi-
ál k  projednávání označený pod čís-
lem Z-9930, a to Metodiku spoluúčas-
ti investorů na rozvoji území hl. m. 
Prahy včetně všech příloh (dále jen 
„Metodika“);
2. souhlasí s použitím Metodiky v pod-
mínkách městské části Praha-Libuš.
č. 28/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje Připomínkování Metropo-
litního plánu hl. města Prahy, které je 
nedílnou součástí tohoto usnesení;
2. pověřuje místostarostu Ing. Pavla 
Macháčka odesláním Připomínková-
ní Metropolitního plánu hl. m. Prahy 
na hlavní město Prahu do 30. 6 .2022.
č. 29/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje:
- celoroční hospodaření a  závěreč-
ný účet městské části Praha-Libuš za 
rok 2021, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, včetně Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za 
rok 2021 s výhradou nedostatků uve-
dených ve Zprávě o výsledku hospo-
daření a přijímá opatření k odstranění 
chyb a nedostatků ve formě Opatření 
k nápravě chyb a nedostatků ze zjiště-
ní z  konečného přezkoumání hospo-
daření za rok 2021,
– plnění rozpočtu příjmů a  výdajů 
městské části Praha-Libuš za rok 2021 
a s financováním:
– s příjmy 86 700 355,91 Kč
– s výdaji 93 060 761,47 Kč

z toho:
– kapitálovými 
24 813 959,20 Kč
– běžnými 
68 246 802,27 Kč

– s financováním 
6 360 405,56 Kč
– plnění finančního plánu 
zdaňované činnosti měst-
ské části Praha-Libuš za 
rok 2021 s  hrubým hos-
podářským výsledkem 
před zdaněním ve výši – 
953 847,52 Kč. Hospoda-
ření se ztrátou.
2. ukládá:
starostovi Mgr. Jiřímu 
Koubkovi podat písem-
nou informaci o  přijetí 
Opatření k  nápravě chyb 
a  nedostatků ze zjištění 
z konečného přezkoumá-
ní hospodaření MČ Praha-
-Libuš za rok 2021 Magis-
trátu hlavního města Pra-
hy, a  to nejpozději do 15 
dnů po projednání.
č. 30/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-
-Libuš bere na vědomí:
– usnesení RMČ č. 
92/2022 ze dne 25. 4. 
2022 a  úpravu rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 
2022 č. 3/2022 provede-
nou rozpočtovými opatře-
ními č. 3/2022 – č. 8/2022,
– usnesení RMČ č. 
113/2022 ze dne 16. 5. 
2022 a  úpravu rozpoč-
tu MČ Praha-Libuš pro rok 
2022 č. 4/2022 provede-
nou rozpočtovými opatření-
mi č. 9/2022 – č. 10/2022,

– usnesení RMČ č. 128/2022 ze dne 
6. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2022 č. 6/2022 pro-
vedenou rozpočtovými opatřeními č. 
12/2022 – č. 16/2022,
– usnesení RMČ č. 145/2022 ze dne 
13. 6. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2022 č. 9/2022 pro-
vedenou rozpočtovým opatřením č. 
19/2022.
Změny rozpočtu v  roce 2022 by-
ly schváleny Radou MČ Praha-Libuš 
na základě zplnomocnění Zastupitel-

stvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení.
č. 31/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2022 č. 5/2022 roz-
počtové opatření č. 11/2022,
2. schvaluje úpravu rozpočtu MČ Pra-
ha-Libuš pro rok 2022 č. 7/2022 roz-
počtové opatření č. 17/2022.

K otištění připravila (red)

Z usnesení zastupitelstva

Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 

exekuce.justice.cz/milostive-leto

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
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Projekt Místního akčního plánu 
ve vzdělávání na území měst-
ských částí Praha-Libuš, Praha 
12 a Praha-Kunratice realizova-
ný již šestým rokem si od své-
ho počátku vytkl za cíl zlepšit 
kvalitu vzdělávání na daném 
území prostřednictvím aktiv-
ního partnerství všech aktérů 
vzdělávací politiky a společné 
stanovení prioritních směrů roz-
voje vzdělávání v tomto území. 
Na říjen, druhý měsíc nového 
školního roku, jsou připraveny 
opět zajímavé akce – informace 
naleznete níže nebo na: www.
mappraha12.cz. 

Pátek 7. října 
Čas a místo bude upřesněno
Řízení změny. RT MAP připravil pro 
vedení mateřských škol pracov-
ní setkání, jež si klade za cíl posí-
lit manažerské dovednosti ředite-
lů a podpořit a prohloubit týmovou 
spolupráci pedagogů mj. i při vytvá-
ření koncepčních materiálů MŠ.

Úterý 11. října
13:00–15.00 hodin 
Místo: ZŠ a MŠ Angel
MAPoGrant Wellbeing  PS Kaloka-
gathia a PS Rovné příležitosti se za-
měřuje na podporu péče o duševní 
zdraví dětí i pedagogů. Přináší aktuál- 

ní témata wellbeingu na školách, ja-
kými jsou zdravý vztah k tělu, preven-
ce bodyshamingu, i  nabídku řešení 
konkrétních náročných situací přímo 
na školách formou kazuistického se-
mináře. V  úterý 11. 10. to bude bese-
da na téma Prevence bodyshamin-
gu a rizika vzniku poruch příjmu po-
travy u dětí – besedu povedou zá-
stupci projektu Moje tělo je moje.

Čtvrtek a pátek 13.–14. října
9:00 – 16:00 hodin
Místo: Multifunkční sál  
radnice Prahy 12
Dvoudenní Leadership pro ředite-
le základních a  mateřských škol 
z  území MČ Praha-Libuš, Praha 12 
a Praha-Kunratice.

Úterý 18. října
9:00–13:00 hodin 
Místo: ZŠ Smolkova
PS Kalokagathia + PS Rovné pří-
ležitosti: Seminář: „ Zdravá 5“ – 
pět didaktických námětů na podpo-
ru výchovy ke správné výživě dětí 
a  mládeže. Metodický seminář je 
určen pedagogickým pracovníkům 
mateřských i základních škol.

Pondělí 17. října
od 15.30 hodin 
Místo: Polytechnické hnízdo 
v areálu Vltavanů, Vltavanů 229, 
P4-Braník
Vedoucí PS Digitální gramotnost Ph-
Dr. Ondřej Neumayer, PhD., zve na 
Exkurzi do polytechnického hnízda 
v Areálu Vltavanů, do profesionálně 

vybavených učeben pro výuku pra-
covních činností, jako je robotika, me-
chanika a další technické obory. Tyto 
učebny jsou určeny především žá-
kům druhého stupně základních škol. 
Cílem exkurze pro druhostupňové 
pedagogy je zjistit, jak přesně lze ty-
to aktivity zařazovat do výuky a jak si 
konkrétní návštěvy polytechnického 
hnízda domlouvat přímo pro své žáky.

Úterý 18. října
15:00–16:30 hodin 
Místo: MŠ Pohádka, Imrychova 937/15
PS Čtenářská gramotnost realizo-
vala svůj MAPoGrant krásnými kou-
zelnými kufříky – a  na setkání, na 
které zve jeho vedoucí paní Mgr. 
Mirka Škardová, si popovídáme, jak 
se práce s kouzelnými kufříky ve tří-
dách daří a jak aktuálně nejlépe na-
startovat jejich výměnu mezi škola-
mi. Vyzkoušíme si také novou čte-
nářskou lekci a nasdílíme inspirativní 
čtenářské zážitky. Své knižní úlovky 
si nezapomeňte vzít opět s sebou!

Zaujalo vás některé z tematických 
setkání? Ještě jste se žádného ne-
zúčastnili? Vězte, že stačí nahléd-
nout do   Kalendáře akcí na: www.
mappraha12.cz, kde se můžete bez-
platně 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 

Kalendář akcí Místního akčního plánu  
ve vzdělávání (MAP)

TURNAJ DESKOVÝCH HER

Turnaj deskových her uspořádala Pracovní skupina Matematická 
gramotnost v rámci tzv. MAPoGrantu pod vedením své vedoucí paní 
Mgr. Hany Böhmové. Zúčastnili se ho žáci čtyř základních škol zapo-
jených do projektu MAP, kteří soutěžili ve dvou hrách podporujících 
matematickou gramotnost: 
– SuperSix ve dvou kategoriích (2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy)
– Ubongo na cesty ve dvou kategoriích (6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy)
Žáci absolvovali postupně tři školní kola a dle svých výsledků postu-
povali dále. Nejlepší čtyři žáci se spolu utkali ve finále. Vítězové si 
odnesli krásné deskové hry, které převzali z rukou Mgr. Jana Adam-
ce, starosty MČ Praha 12.
„Ráda bych poděkovala žákům všech zúčastněných škol a jejich pe-
dagogům, jmenovitě Šárce Čapkové, Janě Vlkové, Miloslavu Malé-
mu a Tomáši Wilkemu, kteří organizovali školní kola a doprovázeli je 
do finále. Velký dík však patří i pomocníkům z řad žáků 9. třídy ZŠ 
profesora Švejcara,“ doplňuje Hana Böhmová.

Zdroj: MAP Praha 12

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

Miloš Hájek
koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Tel.: 604 740 696

http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
https://mojetelojemoje.cz/
http://www.mappraha12.cz
http://www.mappraha12.cz
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Petr Stárek je provozní ředitel 
Komunitního centra Jasoň ve 
staré Písnici.

Stal jste se nedávno staropísnic-
kým občanem. Jak se vám tu žije?
Žije se mi tu především klidněji, ne-
boť jsem 16 let bydlel na Vyšehradě, 
kde je krásně a všude kousek, nic-
méně poněkud rušno. Navíc mám 
u ruky přírodu, což má na mne bla-
hodárný vliv.

Co vás sem vlastně přivedlo?
Přivedla mě sem a mou rodinu na-
bídka Jany a  Mirka Hofmanových, 
jelikož hledali nájemce do Jasoně 
pro mateřskou školku, což přišlo 
vhod, neboť nám na Vyšehradě by-
la školka (kterou jsme se ženou Ve-
ronikou provozovali již 10 let) malá 
a dívali jsme se po větších prosto-
rech. No a jelikož Jasoň potřeboval 
někoho, kdo se bude starat o pro-
gram, tak to nabídli mně. Takže jsme 
se sem přestěhovali i s podnikáním.

Jaké máte předchozí zkuše-
nosti s provozem podobných 
organizací?
V  podstatě nedělám od mládí nic 
jiného. Pracoval jsem v  kultuře 
a  sportu jako produkční, provozo-
val restauraci, pořádal tábory pro 
děti a  do toho byl stále aktivním 
hudebníkem, kde v podstatě orga-
nizujete pořád. Takže jsem vlastně 
vděčným, když doma organizuje 
někdo mne.

Možná to není otázka přesně na 
vás, ale asi budete vědět… Proč 
se tvůrci projektu Jasoň, Hofma-
novi, rozhodli věnovat své síly 
a prostředky právě komunitnímu 
centru, a nikoli něčemu, co by asi 
bylo lukrativnější...?
Ano, je to spíše otázka pro ně, ale 
jelikož je znám již od mládí, tak si 
troufnu tvrdit, že chtěli čistě a  ne-
zištně udělat něco pro obec. Pro 
místní a blízké lidi kolem. Ono kdysi 
bývávalo zvykem, že pokud je ně-
kdo úspěšný ve svém oboru, tak to 
potom chce společnosti nějak vrátit 
a vybere si jakým způsobem. Bohu-
žel, jak tak pozoruji, se to u nás moc 
nenosí a takovýto počin je pro mno-
hé spíše podezřelý. A to je mi líto.

Teď jste slavili druhé Jasoňovy 
narozeniny… Ale máte za sebou 
první těžký rok s covidem, druhý 
rok s covidem… Jak to jde?
Jde to špatně, ale dobře to snášíme.

Co všechno za program komunit-
ní centrum nabízí?
V první řadě zde máme Montessori 

mateřskou školku Vyšehrádek, 
skvělou kavárnu Café Jasoň. Jinak 
pořádáme kroužky pro děti, kurzy 
pro dospělé, různé tělovýchovné 
aktivity, besedy, přednášky, letní ki-
no a v zimě kinosál a kinokavárnu, 
divadlo pro děti a také poskytujeme 
prostory pro ostatní, jako pronájem, 
ať už vzdělávací programy, školení, 
oslavy apod.

Kromě toho všeho se vám daří 
pořádat i atraktivní živá vystou-
pení hudební, herecká, přednáš-
ky… Můžete některé vzpomenout 
jmenovitě?
Mám takové dvě krásné vzpomín-
ky: na recitál zpěvačky Lenky No-
vé s Petrem Maláskem a na bese-
du Pavla Lišky a Honzy Révaie Va-
gamundos – Vandráci o jejich cestě 
na motorkách střední Amerikou. To 
jsem si moc užil.

Co mělo zatím největší úspěch?
Největší úspěch mají naše celoden-
ní akce, jako byly teď druhé naro-
zeniny Jasoně, kdy je otevřen celý 
Jasoň a  probíhá zde program pro 
malé i  velké. Takže bude podzim-
ní a  adventní jarmark, podobného 
rázu.

Jak se ujala dětská divadelní 
představení? Jen v létě skoro kaž- 
dý týden!
Musím říci, že návštěvnost je čím 
dál lepší. Tím, že jsme úplně noví 
a mnoho lidí o nás ještě neví, mu-
síme o nás dávat vědět. Funguje to 
především přes sociální sítě, což se 
nám třeba toto léto vyplatilo a  lidé 
chodili. Prostě jsem to zkusil.

A co vlastně ten nápad kavárny 
na vesnici… Funguje to vůbec?
Opět otázka spíše na nájemce… 
Ale ano, je to lepší, ale mohlo by 
být o  mnoho více. Musíme mít tr-
pělivost. Typ kavárny, jako je Café 
Jasoň, je opravdu náročný, neboť 
vše si vyrábí sami, nic nepřekupu-
jí. Navíc vyhledávají jenom špičko-
vé a čerstvé suroviny, což také ne-
ní lehké. Ale musím říci, že ta jídla, 
ať slaná, nebo sladká, jsou skvělá 
a bezkonkurenční a  lidé se vracejí 
a i za jídlem si dojedou. Vlastně to 
není jen kavárna, ale i restaurace.

Našla si už své stálé návštěvní-
ky vaše kinokavárna? Stará Pís-
nice je tím obohacená o, řekně-
me, artové kino a taky letní kino 
v příjemném prostředí venkovního 
atria. Tím se hned tak někde po-
chlubit nemohou… A dokonce za 
vstupné jen dobrovolné…
Ano, toto pololetí už máme dob-

rovolné vstupné. Vnímáme to spí-
še jako takovou reklamu než výdě-
lek. Sami máme tyto projekce rádi 
a chceme lidi naučit k nám chodit, 
takže podzim a zima teď bude jak 
v kavárně, tak i v sále. Uvidíme.

Filmy vybíráte vy?
Ano.

Poskytli jste v Jasoni prostor i pro 
hojně navštívené setkání místních 
s Ukrajinci, kteří v Libuši a Písnici 
našli útočiště před válkou. Opa-
kují se taková setkání?
Zatím bylo první a chystáme teď na 
podzim druhé, jen musíme sladit 
termíny s městskou částí, kde je na-
štěstí vůle tato setkání podporovat,

Máte pocit, že se daří naplňovat 
vize Jasoně jako místa pro celou 
rodinu, kde se mohou lidé různé-
ho věku potkávat a obohacovat?
Dalo by se říci, že ano. Covid však 
zabránil, a vlastně ty dozvuky jsou 
stále, dělat více akcí pro seniory, 
které jsme měli připravené, nicmé-
ně logicky nebyl zájem, neboť jako 
riziková skupina samozřejmě mě-
li obavy o své zdraví. Ale máme je 
připravené a např. kurzy na počítači 

pro seniory budou lahůdkou.

Co bude dál?
Kdo dnes může vědět? Jsme dítě 
dva roky staré. Chodíme, žvatláme, 
občas sebou sekneme na zem, bre-
číme a  radujeme se. Nicméně ně-
kde nahoře je psáno, že jsme od-
souzeni k úspěchu.

Za odpovědi děkuje  
Hanka Kolářová

Foto: archiv KC Jasoň

Chodíme, žvatláme, občas sebou  
sekneme na zem, brečíme a radujeme se

Petr Stárek v akci při jarním setkání místních a Ukrajinců. Foto: Kristina Thaler
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Cesta do libušské školy je pro 
některé školáky aktuálně ovliv-
něna probíhající stavbou tram-
vajové trati. Právě realizova-
ný plán má již jasnou podobu 
a přes komplikace na katastru 
Prahy 12 se snad podaří stavbu 
v červnu 2023 dokončit. Naše 
minulé fotozastavení ukazu-
je vznik křižovatky, přítomnost 
reflektuje stav před začátkem 
prací a budoucnost zde repre-
zentuje fotografie z vizualizace 
dokončené trati.

1  Minulost. Stavba ulice No-
vodvorská z  pohledu od křižovat-
ky s  ulicemi Meteorologická a  Ge-
narála Šišky přibližně v  roce 1975. 
Nově vznikající čtyřproudovka měla 
dle původních úvah pokračovat 
kolem základní školy a  navázat za 
sídlištěm Písnice na tzv. Kunratickou 
spojku. Dopravní řešení pro dnešní 
přetíženou Libušskou ulici by však 
od Modřanské rokle zcela odřízlo 
obě naše obce a nutné přemostění 
údolí by příliš klidu nepřineslo.

2  Přítomnost. Také fotografie 
přítomnosti by v říjnu 2022 zastihla 
křižovatku v  podobě stavby. Prá-
ce na tramvajové trati posunuly za-
stávky i trasy autobusů a komplikují 
cestu některým návštěvníkům ško-
ly. Proto tento snímek rovněž pou-
kazuje do minulosti, kdy byla No-

vodvorská ulice ještě před úpravou 
povrchu z  roku 2015, a  dokonce 
i před stažením dopravy do jedno-
ho pruhu a  vytvořením kruhového 
objezdu. To bylo realizováno někdy 
před rokem 2012. Složitá křižovat-
ka, která se při neustálém zahušťo-
vání provozu stala nepřehlednou, 
byla nahrazena řešením zajišťující 
plynulejší provoz. Postupně byly vy-
tvářeny odbočovací pruhy, parko-
vací místa s cyklopruhy a v nedáv-
né době došlo ke zrušení a zasypá-
ní jednoho z  dvou podchodů této 
komunikace.

3  Budoucnost. Modelový po-
hled na stavbu tramvajové trati 
z  Modřan na Libuš ukazuje místo 
z ptačí perspektivy. Na podkladové 
fotografii ještě není dostavěna bu-
dova komplexu Nad Modřanskou 
roklí společnosti Central Group. 
Tramvajová trať ruší kruhový ob-
jezd a  chod křižovatky bude řízen 
semafory. Spoj z Libuše do Modřan 
byl v minulosti podpořen řadou au-
tobusových linek (117, 153), jež byly 
brzy zrušeny. Zavedení tramvajo-
vé trati připraví spojení k  budoucí 
stanici metra D Libuš pro pasažé-
ry z Prahy 12. Bude rovněž přímým 
spojem Kamýku a  části Libuše na 
vlakové nádraží Praha-Modřany.

Matěj Kadlec
Foto: archiv kronikáře

BYLO, JE A BUDE? (2)

Tramvaj na Libuš
1

2

3

Malý příběh ze života.

Malý vnouček má rád domá-
cí i  vzácné živočichy. Jsou to milá 
a  neškodná zvířátka, ale vyžadu-
jí péči. Vnouček poskytuje. Kromě 
morčátek, mloků, myšky, dvou ma-
lých pejsků obdržel Achatiny – af-
rické šneky ve velikosti 7, 4 a 2 cm 
od paní učitelky. Měl z toho velkou 
radost. Avšak co s nimi, když je mu-
sí někdo pohlídat, jede-li rodina na 
dovolenou? V  péči vnoučka rych-
le rostli a  nakonec jsem se je po 
dvou letech uvolila pohlídat. Šneci 
byli o hodně větší, nakonec jsem je 
hlídala po dobu koronaviru a již mi 
zůstali. S  odůvodněním: „Babičko, 
vždyť ty je máš tak ráda.“ Vnouček 
viděl, jak s  láskou se o ně starám. 
Když se o něco starám, tak co nej-
lépe. A taky a hlavně – začala jsem 
je mít ráda.

Vždy, když jsem je koupala, taky 
jsem si je „pochovala“, a oni si na to 
zvykli. Nebáli se a natahovali krčky 
do výšky, jako že to pohlazení chtě-
jí. Jakmile jim byly čtyři roky, dochá-

zelo mezi nimi samovolně k  lásce 
a snášeli jednou za rok vajíčka. Nej-
prve jsem je vyhazovala, bylo to asi 
100 kusů malých „antiperliček“. Ale 
jednou mě napadlo, že bych ten zá-
zrak zrození měla vidět. Jak to pro-
bíhá, když vychází malilinkatý šne-
ček z  vajíčka? Tak jsem připravila 
podmínky. Na malou mističku jsem 
dala asi dvacet „antiperliček“ a sta-
rala jsem se pečlivě o ně po dobu 18 
dnů – převracela a polévala malou 
lžičkou vodu. Nakonec postupně 
praskaly a já jim pomáhala se z těch 
skořápek dostat. Bylo to bezbranná 
malá stvořeníčka…

Velkou péči potřebovali v  prv-
ních dnech, aby byli v čistotě a měli 
co jíst. Dávala jsem jim malý list sa-
látu a  ten byl postupně od šnečků 
„protečkován“, takže bylo vidno, že 
salát jedí, ale tak asi jako dírku ve-
likosti máčku. Denní kontakt s nimi 
a  pozorování, jak rostou, bylo ně-
co úžasného. Viděla jsem, že v no-
ci hledají potravu a ve dne spinka-
jí jeden vedle druhého. Pozorovala 
jsem jejich vnitřní potřebu žít a  je-

den o  druhého se starat a  být si 
oporou. Stále jsem obdivovala, jak 
se mají k životu.

Dne 23. listopadu jim bude rok. 
Jsou ve velikosti 8–12 cm v  ce-
lé délce včetně krku a  jsou zvyklí 
na každodenní starost. I když jejich 
velcí rodiče klidně týden vydrží sa-
mi, s krmením dvakrát za týden, ma-
lé jsem musela dokonce vzít na re-
kreační pobyt do Harrachova. Proto 
si nedovedu představit, že bych je 
utratila nebo vyhodila. To by mi srd-
ce nedalo.

Po dobu dvou měsíců jsem mě-
la výpomoc od syna a snachy, že se 
o  ně starali, přestože je „nemusí“. 
Byla jsem ráda.

Napadlo mě, že bych je darovala 
některé mateřské školce – 7 a 7 ku-
sů. To proto, že jsem slyšela, že prá-
vě mateřské školky některá zvířátka 
mají, hlídají je a krmí, zvláště nená-
ročná zvířátka, jako jsou Achatiny. 
Proč by tedy nemohly dětičky u nás 
na Libuši nebo v  Písnici. Mateřské 
školičky, bude-li mít někdo zájem, 
ozvěte se na tel.: 608 511 980, ráda 

dovezu do Klubu Senior. Předvedu, 
že se jich nemusíte bát, a kdo bu-
de mít zájem, tomu zdarma předám!

Zdena Prchlíková, t. č. chovatelka
Foto: archiv autorky

Jak jsem se k lásce k Achatinám dostala
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Vážení přátelé! Je těžké uvěřit, 
že je zde opět říjen, podzimní 
čas, kdy již fičí vítr po strništích. 
Ale je tomu tak. Co si v něm lze 
připomínat?

Víte, že 1. 10. je Mezinárodní den 
jak seniorů, tak současně i cyklistů, 
vegetariánů, hudby i kávy?
2. 10. můžeme, tak jako naši před-
kové, oslavit svátek sv. andělů stráž-
ných. Kým podle církve vlastně 
jsou? Mají to být duchovní, neviditel-
né bytosti, poslové nadřazené Boží 
entity, nadané ale i  vlastním rozu-
mem a vůlí. Jejich posláním má být 
nás vychovávat, a zejména chránit. 
Jsem pro – toho není nikdy dost!
4. 10. slaví svátek rozšíření Františ-
kové, alespoň ti, kteří jsou odvoze-
ní od sv. Františka z Assisi. V tento 
den r. 1582 začal v Evropě zavádět 
papež Řehoř XIII. místo starého ju-
liánského kalendáře svůj dodnes 
používaný kalendář „gregoriánský“. 
Tehdy to znamenalo, že po 4. 10. 
podle starého kalendáře následo-
valo rovnou 15. 10. podle toho no-
vého. Je též Mezinárodní den zvířat.
5. 10. slaví svátek Elišky a v r. 1842 
(pivaři, pozor!) sládek Josef Groll 
uvařil první várku populárního pl-
zeňského piva.
6. 10. se před r. 1990 slavil Den ČSLA  
– na památku toho, že v r. 1944 na-
ši vojáci, bojující proti nacistům spo-
lečně se sovětskou armádou na vý-
chodní frontě, překročili u  Dukly 
hranice bývalého Československa.
7. 10. 1952 se narodil sice význam-
ný, leč kontroverzní ruský prezi-
dent Vladimir Putin, ale zejména 
jde o den, který je Světovým dnem 
za důstojnou práci, a  též církevní 
svátek Panny Marie Růžencové, je-
jíž oslavy vyhlásil papež Pius V. již 
r. 1572 jako poděkování za vítězství 

křesťanů nad Turky v bitvě u Lepan-
ta o  rok dříve. Na celou církev by-
lo ale slavení rozšířeno ze stejných 
důvodů dalším potvrzením v r. 1716, 
rovněž po bitvě s  Turky, tentokrát 
u Petrovaradina, nyní v Srbsku.
8. 10. mají svátek Věry a na památ-
ku zákazu činnosti i  dalších per-
zekucí Sokolů v r. 1941 se slaví i Pa-
mátný den Sokolstva.
9. 10. zde máme i Světový den pošty, 
a též Světový den „tažných“ ptáků.
10. 10. by si všichni Evropané mě-
li připomenout dávné výročí počát-
ku důležité, asi dvoutýdenní bitvy 
u Poitiers v r. 732. Tehdy se totiž po-
dařilo porazit muslimská vojska, vy-
rážející na podmanění Evropy z Py-
renejského poloostrova.
12. 10. 1492 je zde významná udá-
lost – konec středověku. Ten právě 
nastal, když lodě Kryštofa Kolumba 
po přeplutí širého Atlantiku přistály 
u prvního ostrova na americké stra-
ně – Guanahani, jejž ale pojmeno-
vali San Salvador.
14. 10. 1742 byla pro Čechy důle-
žitá bitva u  Kadaně, kde rakouská 
vojska Marie Terezie porazila fran-
couzské oddíly markýze Maille-
boise, a  tím uvedla do bezvýchod-
né situace zbylé francouzské síly 
generála Belle-Isla, jež okupovaly 
Prahu. Z  toho vyplynulo, že naším 
panovníkem nebude bavorský Ka-
rel Albrecht, ale právě Marie Tere-
zie. V r. 1962 zjistila americký špio-
nážní letoun U-2 přítomnost sovět-
ských raket na Kubě a  začala tzv. 
„kubánská krize“.
15. 10. je dnem svátku pro Terezy, 
alespoň ty, jejichž jméno je odvoze-
no od sv. Terezie z Ávily. Ta je pova-
žována za pomocnici při bolestech 
hlavy, srdce či v  duchovní nouzi. 
Narodila se 28. 3. 1515 ve šlechtické 
rodině a v r. 1535 vstoupila proti vů-

li otce do kláštera. V  letech 1538–
1541 byla těžce nemocná, prý proži-
la i klinickou smrt. Upadala do extá-
zí s duchovními vidinami. Po uzdra-
vení založila řadu nových klášterů 
a  prosadila schválení přísné řeho-
le „bosých karmelitánů“. Zemřela 4. 
10. 1582 v  konventu Alba de Tor-
mes. Protože zemřela právě v noci 
před zmíněnou změnou kalendáře, 
byl její svátek určen na den násle-
dující, kterým bylo ale podle kalen-
dáře nového již datum 15. 10.
V neděli 16. 10. je sv. Havla a to je 
čas tradičního libušského posvíce-
ní. I když tradice postupně slábnou, 
hospodyňky, vy přece jen upečte 
něco dobrého!
18. 10. je sv. Lukáše, a to se říkáva-
lo, že je právě největší hojnost chle-
ba i kaše!
22. 10. 1962 hrozila atomová vál-
ka! Americký prezident J. F. Ke-
nnedy právě vyhlásil ultimátum na 
stažení sovětských raket spojené 
s blokádou Kuby.
23. 10. se nám Zvěrokruh přesouvá 
do znamení Štíra.

25. 10. máme Mezinárodní den do-
mácích mazlíčků, kupte jim něco 
dobrého!
26. 10. 2002 zaútočili v  Moskvě 
ruské bezpečnostní síly na čečen-
skými teroristy obsazené divadlo Na 
Dubrovce, ve kterém drželi cca 800 
rukojmích. Podařilo se je osvobodit, 
ale za cenu asi 130 životů z nich.
28. 10. máme státní svátek! Osla-
vujeme vznik ČSR v r. 1918! V r. 312 
došlo k  důležité bitvě mezi soupe-
ři o  římský císařský trůn. Vyhrál ji 
Konstantin, řečený Veliký, nad Ma-
xentiem, který zahynul a  ještě byl 
posmrtně sťat. Konstantin měl před 
bitvou vizi kříže na nebi, a tak učinil 
slib, že vyhraje-li, učiní nejen konec 
pronásledování křesťanů, ale že je 
oficiálně i schválí. Vyhrál a slib splnil.
V noci z 29. na 30. 10. se opět mě-
ní čas, a tak si ve 3:00 nařiďte ho-
dinky nazpět o 1 hod.
Všem zmíněným i nezmíněným pa-
tří naše tradiční: Všechno nejlepší! 
Krásný podzim!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: říjen 2022

Sobota 1. 10. Drakiáda a Den zdraví, fotbalové hřiště Písnice, 
MČ Praha-Libuš, od 14 do 17 h, www.praha-libus.cz

Čtvrtek 6. 10. Veletrh sociálních služeb, Kulturní centrum „12“, 
ul. Jordana Jovkova 20, Modřany, od 11 do 18, https://www.
praha12.cz/veletrh%2Dsocialnich%2Dsluzeb%2D2022/a-8820

Pátek 7. 10. Jablkobraní – open air festival v trávě, park Kamýk, 
MČ Praha-Libuš, 15–21 h, www.praha-libus.cz

Sobota 15. 10. Nápady pro Libuš a Písnici – participativní 
rozpočet, ukončení příjmu návrhů, https://www.participativni-
rozpocet.cz/praha-libus//

Sobota 15. 10. Písnice Model Open 2022, Klub Junior, 
Na Okruhu 1, modelářská soutěž a výstava modelů, 
8–16 h, http://www.modelari.eu/index.php/souteze-1/
pisnice-model-open/126-pisnice-model-open-2022

Další akce v samostatných pozvánkách na str. 18–19.

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.

Kalendář místních akcí – říjen 2022

http://www.praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz
https://www.participativni-rozpocet.cz/praha-libus//
https://www.participativni-rozpocet.cz/praha-libus//
http://www.modelari.eu/index.php/souteze-1/pisnice-model-open/126-pisnice-model-open-2022
http://www.modelari.eu/index.php/souteze-1/pisnice-model-open/126-pisnice-model-open-2022
mailto:hana.kolarova@post.cz
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„Četba jsou otevřené dveře 
do kouzelného světa,“ pronesl 
prý nobelista Francois Mauriac 
a jeho citát zůstává v platnosti 
i dnes, kdy můžeme číst nejen 
knihy, časopisy, ale i články na 
internetu a informace mít tak-
řka stále na dosah.

Letošní Týden knihoven připadá 
na 3.–9. října. Zapojené knihovny 
vždy v tomto období představují ná-
vštěvníkům různé aktivity, hledají se 
nová témata a cesty, jak oslovit co 
nejvíc obyvatel v daném místě. Od 
roku 1996 získávají při té příležitosti 
nejlepší knihovny ocenění Knihovna 
roku (mimochodem v  kategorii in-
formační počin v poskytování veřej-
ných knihovnických a  informačních 
služeb získala v roce 2020 za cen-
trální katalogizační službu hlavní ce-
nu Městská knihovna v Praze) a od 
roku 2009 i Městská knihovna roku.

Veřejných knihoven je v České re-
publice něco přes šest tisíc a v hus-
totě sítě patříme stále ke světové 
špičce. Kouzlo knihovny může být 
v  zajímavém prostoru, ale hlavně 
čtenáře přitahuje množství titulů, kte-
ré se jako moře vlní tam a zpátky, pří-
liv přinese nové, zajímavé, neokou-
kané, v hlubinách končí knihy zapo-
menuté, nečtené, ale stává se, že 
některá z vln vynese na hladinu po-
zornosti i věci dávno zapadlé. Mož-
ná si vzpomínáte na edice, které za-
hrnovaly příběhy pod názvy Světová 
knihovna, Antická knihovna, Klasická 
či Lidová, ale také Kouzelná, Fialková 
či Růžová (o červené nemluvě).

Dnešní nabídka vás zavede např. 
do Alexandrijské knihovny autora 
Jean-Pierra Lumineta. Historický ro-
mán situovaný do Alexandrie r. 642 
vypráví o  pokusu zachránit vzác-
nou knihovnu před zničením, které 
z náboženských důvodů nařídil ka-
lif Omar z Mediny. Stejný název má 
thriller Steva Berryho, odehrávající 
se v západní a střední Evropě, USA 
a na Sinajském poloostrově. Sledu-
je průběh nebezpečného pátrání po 
vzácném rukopisu z proslulé největ-
ší starověké knihovny. Ve fantasy ro-
vině bychom mohli navázat Velkou 
knihovnou Rachel Caineové, která 
zobrazuje alternativu, jakým způso-
bem by se dále vyvíjela a  působi-
la proslulá Alexandrijská knihovna, 
kdyby nedošlo k jejímu zničení.

Konspirační thriller s detektivní zá-
pletkou a s mnoha historickými fak-
ty se vydává na napínavou, mno-
ha vraždami dlážděnou cestu za ta-
jemstvím legendární Alexandrijské 
knihovny v  titulu A. M. Deana Ztra-
cená knihovna. Fantasy nabízí dá-
le třeba steampunkovou trilogii Ge-
nevieve Cogmanové Neviditelná 

knihovna, v níž profesionálně vycvi-
čení špioni vedou rafinovaný boj za 
záchranu dobrých příběhů a  světa. 
V každé knize, kterou vytáhne z re-
gálu Nora, rozhodnutá skoncovat se 
životem, se skrývá paralelní život s ji-
nými možnostmi – to nabízí Půlnoč-
ní knihovna Matta Haiga. Fantaskní 
hororová hříčka Podivná knihovna 
významného japonského autora Ha-
ruki Murakamiho vypráví hrůzný sen 
mladého chlapce v  prapodivné ve-
řejné knihovně. Historická románová 
trilogie s prvky mysticismu Mika Pe-
termana vás seznámí s Tajemstvím 
papežovy knihovny, zatímco Záha-
du Bodleyovy knihovny Veronicy 
Stallwoodové řeší v detektivním du-
chu její bývalá zaměstnankyně Kate.

Romantický příběh zasazený čás-
tečně do válečné Francie a  ame-
rické Montany v době studené vál-
ky v 90. letech 20. století se skrý-
vá pod názvem Pařížská knihovna 
a  napsala ho Janet Skeslien Char-
les. Osudy židovské dívky, která pů-
sobila v  nacistickém vyhlazovacím 
táboře jako Osvětimská knihovni-
ce, jsou popsány v  knize Antonia 
Iturbe, příběh je inspirován skuteč-
nými životními osudy Dity Krausové. 
Román Kim Michele Richardsonové 
odehrávající se v  horách Kentuc-

ky v první polovině 20. století a  lí-
čící složitou cestu ke vzdělání, kul-
tuře a hlavně ke knihám u nás vyšel 
pod názvem Knihovnice z Trouble-
some Creeku. Do projektu Koňské 
knihovny se zapojily ženy, které si 
vzaly za úkol šířit literaturu a vzdě-
lanost v odlehlých oblastech Appa-
lačských hor ve 30. letech 20. sto-
letí na americkém venkově v romá-
nu oblíbené autorky Jojo Moyesové 
Jako hvězdy v temné noci.

Knihovny se vyplatí, zůstáva-
jí u  nás jedním z  nejdostupnějších 
zdrojů kultury: Kromě knih, které 
se půjčují za mírný poplatek či do-
cela zdarma, se tu můžete zúčast-
nit přednášek, koncertů, autor-
ských čtení, promítání, virtuální rea-
lity, kurzů, můžete si zahrát či půjčit 
deskové hry, noty, mapy, přijít sem 
na výstavu, výtvarnou dílnu nebo di-
vadélko s dětmi. Jistě budete sou-
hlasit s Cicerem, který řekl: „Pokud 
máte zahradu a knihovnu, máte vše, 
co potřebujete.“ Jestli vám nestačí 
ani toto staletími prověřené moud-
ro, pak je tu vzkaz od Stephena Kin-
ga: „Když všechno selže, vzdej to 
a jdi do knihovny.“

Iva Karásková,  
Městská knihovna Praha,  

pobočka Krč

KNIŽNÍ ŘÍJEN

Kouzelný svět knihoven
MĚSTSKÁ KNIHOVNA  
V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

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

Doučování s Novou školou: kaž-
dý čtvrtek 17.00–19.00, bezplatná 
první pomoc se školou pro žáky 
ZŠ a SŠ. Registrace není nutná, 
stačí přijít.

Čtecí babičky 3. října  
15.00-17.30: Pohádkové čtecí 
babičky z organizace Mezi námi 
čtou dětem každé první pondě-
lí v měsíci.

Výstava Paměť národa: 
Představení příběhů z projektu 
Příběhy našich sousedů. Osudy 
pamětníků zpracované žáky ZŠ 
v Praze 12. Vzdělávací projekt 
organizace Post Bellum.

Kurz trénování paměti: Zveme 
všechny seniory na podzimní 
trénování paměti v šesti lekcích. 
Od 20. 10. každý čtvrtek od 10.00. 
Zájemci se mohou zapisovat na 
pobočce Modřany.

Výstava: Hana Opacká, členka 
Sdružení výtvarníků ČR: Přátelé 
za zvířecí říše

www.mlp.cz

KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Pokračovacím kurzem vás v šesti lekcích provede Iva Brožíková. Zájemci
se mohou zapisovat na pobočce Modřany.

Zveme všechny seniory na podzimní trénování paměti

od 20.10. 2022 každý čtvrtek od 10.00

Vstup zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12

www.mlp.cz

HANA OPACKÁ

Zveme vás na výstavu Hany Opacké, členky Sdružení výtvarníků ČR
a absolventky Akademie pro seniory. Ve svém díle se zaměřuje
především na motivy zvířat různými technikami: akrylová malba, kresba
tužkou, tuší, rudkou a olejomalba.

Vernisáž proběhne 12.10. 2022 od 17.00 hodin.

Přátelé ze zvířecí říše

6.10. - 2.11. 2022

Vstup zdarma

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12
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Poslední prezentaci knihy 
v uplynulém školním roce měla 
Julie Kubrichtová, která nám 
představila knihu od Lucie 
Hlavinkové Sesterstvo ve 
snové říši:

„Jedná se o  druhý díl pětidílné 
série. Po přečtení prvního dílu, který 
se mi moc líbil, jsem se těšila na dal-

ší dobrodružství sesterstva – Báry, 
Míši, Ely a kočky Fabioly. Kouzelná 
kočka Fabiola tentokrát nepřenesla 
sesterstvo do minulosti jako v prv-
ním díle, ale do říše snů. Začína-
jí se dít moc divné věci. V Elině uli-
ci navíc nikdo nemůže v klidu spát, 
všichni se  bezdůvodně budí a  rá-
no jsou nevyspalí a  strašně mrzu-
tí. A co ta fotka, kterou děvčata na-
jdou na půdě? Jak to vše spolu sou-
visí? Ela s  Bárou, Míšou a  kočkou 
Fabiolou se pouštějí do pátrání, při 
kterém zažijí spoustu dobrodruž-
ství. I  když se mi příběh líbil, mys-
lím si, že první díl byl zajímavější 
a dala bych mu 10 bodů z 10. A co 
bych vzkázala paní spisovatelce? 
Kniha se mi moc dobře četla. Vtáhla 
mě do děje a já jsem měla pocit, že 
jsem členkou bratrstva také. Možná, 
že to bylo i těmi hezkými ilustrace-
mi. Těším se na další díl, který si ur-
čitě přečtu o prázdninách.“

Knihy Lucie Hlavinkové dokážou 
předat poselství každému čtenáři. 
Vyprávění je o lásce, přátelství, od-
vaze, důvtipu a  troše kouzel. Ráda 
používá pořekadla a  přísloví a  tím 
příběh jakoby osvěží. Navíc se sna-

ží ukázat na chování jednotlivých 
postav, jak by se k  sobě měli lidé 
chovat. Malá kapka výchovy, která 
naprosto přirozeně zapadá do pří-
běhu a  ukazuje nám dobro, které 
v sobě lidi okolo mají.

Lucie Hlavinková patří mezi spi-
sovatele, jejichž knihy milují děti 
i dospělí. Narodila se a celý život ži-
je v Brně. Věnuje se učení a psaní. 
V roce 2016 vyhrála literární soutěž 
Albatrosu s příběhem pro děti „Pro-
jekt pes – ten můj“ a kniha byla za-
řazena do katalogu Nejlepší knihy 
dětem pro rok 2017. Malí čtenáři si 
oblíbili zejména její knihy Sester-
stva. Zatím napsala pět dílů. Kniha 
Sesterstvo a  nejoblíbenější barva 
na světě získala Literární cenu Alba-
trosu v kategorii Text pro starší děti 

za rok 2020. Poslední díl Sesterstvo 
a síla moci pokřtila letos 16. června 
2022 Lucie Vondráčková.

Lenka Veisová

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Sesterstvo ve snové říši

Oznamujeme všem přátelům a  známým 
v Libuši a Písnici, že nás náhle opustil pan

Václav Melich
ve věku nedožitých 73 let.
Vzpomínáme.
Byl to náš velký kamarád, veselý společ-
ník, který nezkazil žádnou zábavu, ale na-
opak ji vymýšlel pro ostatní. Byl členem 
velké rodiny, kde ho měli rádi pro jeho pří-
mou povahu a pracovitost. Bude nám tolik moc chybět. Vendo, od-
počívej v pokoji! Již teď nám moc chybíš!

Přátelé z Klubu Senior

Ze smutečního projevu:
Václav se narodil v Praze dne 15. 9. 1949, kde také celý svůj život 
prožil. Po základní devítileté škole se v Palace hotelu vyučil číšní-
kem a dále navázal studiem na Střední hotelové škole v Marián-
ských Lázních. Po studiích se oženil s Helenou, rozenou Vrňato-
vou. V manželství se jim narodili dva synové: starší Václav a mladší 
Tomáš. Byl pro ně spolehlivým tátou, dobrým přítelem a veselým 
společníkem. Pro větší spokojenost rodiny se Václav rozhodl změ-
nit svou profesní dráhu a začal pracovat jako pokrývač. Byl i vel-
kým sportovním fandou a zejména fotbal patřil k jeho oblíbeným 
sportům. Pravidelně doprovázel své syny na jejich fotbalová klá-
ní a nějaký čas působil i v roli asistenta trenéra. Rád sledoval pře-
nosy sportovních utkání, které dokázal velmi jadrně komentovat 
a některé jeho výrazy by mu záviděl leckterý sportovní komentá-
tor. Václav si vždy přál mít dceru, a tak se od synů dočkal ne dce-
ry, ale pěti vnuček, kterým s oblibou říkal „moje buchty“. Společně 
s manželkou Helenou rádi trávili se svými vnučkami volný čas, or-
ganizovali pro ně různé aktivity, ať sportovní, či herní. Významnou 
součástí jeho života v seniorním věku se stala rodinná vinotéka. 
Díky Václavovu milému a ochotnému přístupu si podnik místní ob-
čané přejmenovali na Vinotéku U Václava. Svou pozitivní životní 
energií, smyslem pro humor, svou pracovitostí a ochotou pomoci 
druhému si Václav získal srdce nejen své rodiny, příbuzných, ale 
i vás všech, kteří jste se s ním dnes přišli rozloučit. Všichni budeme 
na Václava s láskou vzpomínat a navždy zůstane v našich srdcích.

Rodina

ODVOZ  
STARÉHO NÁBYTKU  

NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056
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Voda-Topení-kanalizace
STrojní čišTění 
Malé opravy 
i velké rekonstrukce 

Tel.: +420 777 117 371
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Pondělí: 
9:30–11:00 Dětské hýbánky 
s rytmikou 
16:00–17:30 Kuřátka jdou za vrátka
Úterý:
9:30–11:30 Herna s tvořivou dílnou
16:00–17:00 Věda pro nejmenší
Středa:
9:30–11:30 Learning English throu-
gh Play
Čtvrtek:
9:30–11:30 Montessori herna

Pátek:
9:30–11:30 Herna bez programu

Přihlášky na programy a bližší infor-
mace najdete na našich stránkách: 
www.rckuratko.cz.
Něco navíc: Najdete nás také na 
akcích Drakiáda a Jablkobraní po-
řádaných MČ Praha-Libuš.
Těšíme se na vás, přijďte mezi nás!

Za RC Kuřátko Martina Matějková

Adresa: Klub Junior (vchod z boku u školky),  
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 608 04 709 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/rckuratko

Rodinné centrum Kuřátko

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN 
A ZAČÁTEK LISTOPADU 2022

Vážení senioři, máme tu již říjen, 
ale budou se snad hlásit i  hezké 
dny, které přeruší nastávající pod-
zim s ochlazením.

Budeme vás chtít také potěšit 
a zamýšlíme udělat v říjnu ještě je-
den jednodenní výlet – do Kutné 
Hory. Plánujeme ho na 18. 10. pro 
ty seniory, kteří na delší pobyt již 
nemohou.

Co tedy připravujeme:

4. 10. Oslava Dne seniorů s  pří-
pitkem a  radostným odpolednem. 
Zveme všechny seniory z celé Libu-
še a Písnice. Začátek ve 14.30.
11. 10. Klub uzavřen. V  tuto dobu 
jsme na týdenním pobytu na Šuma-
vě, a  to od 10. 10. do 15. 10. 2022. 
Pobyt je naplněn, odjezd v 8.00 ho-
din od stanice u Eimů.
18. 10. Plánujeme jednodenní vý-
let do Kutné Hory s prohlídkou ka-
tedrály, hradu, muzea. Prohlídka 
dvě hodiny pro ml. zájemce. Plánu-

je se oběd dle dobré a chutné na-
bídky. Odjezd v  8.00 hodin od Ei-
mů. Přihlášky se zaplacením zálohy 
v klubu. Telefonické objednávky jen 
závazné.
21.–23. 10. Po delší době plánuje-
me odjezd do Jívky do penzionu p. 
Kobra, s hudbou, tombolou a též za 
nákupy s cestou na 6 hodin do Kudo-
wa Zdroj. Potřebujeme alespoň 25 
osob, čím více, tím bude cena za do-
pravu nižší. Poslední letošní třídenní 
výlet vás jako vždy potěší. Přihlášky 
u p. Urbanové na tel.: 737 230 713. 
Těšíme se na hojnou účast!
25. 10. Na toto odpoledne v klubu 
přijde paní prof. Nováková povídat 
o  historii. Seznámí nás s  počátky 
země české. Nenechte si ujít.
1. 11. Odpoledne v klubu jsme vy-
hradili panu V. Vomáčkovi na kon-
cert. A  zavzpomínáme na naše již 
nežijící seniory. Koncert před pa-
mátkou zesnulých. Nebude to tak 
smutné, ale spíše dojemné! Přijďte 
a potěšte se hudbou.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

Vážení sportovní přátelé, po krátké letní přestávce se opět rozehrály 
fotbalové soutěže v podzimní části sezóny 2022–2023. Rádi bychom 
vás pozvali na utkání jak našeho A a B týmu mužů, na divizní utkání 
našeho dorostu, tak i na všechny utkání mládeže, která budeme hrát.

Kompletní rozpis zápasů všech věkových kategorií najdete na našich 
webových stránkách: www.sklibus.cz. V této pozvánce uvádíme rozpis do-
mácích zápasů našeho A mužstva a divize dorostu na říjen a listopad 2022.

Přijďte se podívat a podpořit naše mužstva, těšíme se na vás!

Sobota 1. 10. 10:15 A muži SK Libuš – SK Zbraslav

Neděle 2. 10. 11:00 Divize st. dorostu SK Libuš – FK Česká Lípa

13:15 Divize ml. dorostu SK Libuš – FK Česká Lípa

Sobota 15. 10. 10:15 A muži SK Libuš – Sokol Nebušice

13:00 Divize st. dorostu SK Libuš – FC Chomutov

15:15 Divize ml. dorostu SK Libuš – FC Chomutov

Sobota 22. 10. 10:15 A muži SK Libuš – SK Aritma Praha B

Pátek 28. 10. 11:00 Divize st. dorostu SK Libuš – VOŠ Roudnice n. Labem

13:15 Divize ml. dorostu SK Libuš – VOŠ Roudnice n. Labem

Sobota 5. 11. 10:15 A muži SK Libuš – TJ Cholupice

Sobota 12. 11. 11:00 Divize st. dorostu SK Libuš – ABC Braník

13:15 Divize ml. dorostu SK Libuš – ABC Braník

Miroslav Hruška
Foto: archiv SK Libuš

SK Libuš

Open

 

 

 

Modelářský kroužek KPM Křížem Krážem, z. s.,  
pořádá s podporou grantu městské části Praha-Libuš 

modelářskou soutěž a zároveň výstavu modelů 

Písnice Model Open 2022 
Kde:                     Junior klub, 
                              ul. Na okruhu čp. 395/1, PRAHA 4 – Písnice 
Kdy:                     v sobotu 15. října 2022 

Věkové kategorie: mladší žáci, starší žáci, junioři, senioři 

 Velká letadla – 1 : 48 a větší 
 Malá letadla – 1 : 72 a menší 
 Velká bojová technika – 1 : 48 a větší 

Malá bojová technika – 1 : 72 a menší 
Automobily (bez rozdílu měřítka) 
Lodě (bez rozdílu měřítka) 
Diorámy (bez rozdílu měřítka) 
Figury (bez rozdílu měřítka) 
Modely v měřítku H0 

Hodnocení: porovnávací systém (komisemi rozhodčích z řad přítomných modelářů) 

Kontaktní osoby: ředitel soutěže Šámal Petr   606 767 193 
   Ing. František Čech 602 360 925 

e-mail a web: klub@modelari.eu      www.modelari.eu 
www.modelari.eu – zde naleznete propozice k PMO 2022 

Na soutěž se bude možné přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného 
na internetové stránce www.modelari.eu, a to cca 10 dní před začátkem soutěže.

http://www.rckuratko.cz
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko
http://www.sklibus.cz
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Zbudovská 1000/12, Praha 4 Libuš, 142 00
web: www.fervivo.cz    tel: 773 504 700

• Pořízení solární střešní elektrárny s baterií je v dnešní době drahých 
energií jedna z možností, jak si snížit náklady na energie.

• Díky vlastní elektrárně jste zároveň více soběstační.
• Víte, že fotovoltaiku si lidé instalují nejen na rodinné domy, ale také 

na domy bytové či třeba penziony?
• • Prozkoumali jsme možnosti trhu a vybrali jsme si společnost, která 

se solárními střešními elektrárnami zabývá více než 20 let. Našim 
klientům tak přinášíme kvalitní řešení.

• Vyvíjí a vyrábí si baterie a další komponenty včetně software. Řešení 
je na „klíč“, i s vyřízením dotace. Technická podpora je samozřejmostí.

• Pro příznivce elektromobilů a jejich rychlého nabíjení je v nabídce 
připravena výkonná nabíjecí stanice.

FOTOVOLTAIKA

Uvažujete nad pořízením fotovoltaiky, nebo Vás zajímá více informací?
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

Vždy hledám nové cesty, jak
nemovitost prodat velmi rychle,

efektivně a za nejvyšší možnou cenu

Zuzana Radová
Realitní specialista
mobil: +420 724 189 167

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

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

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

– Malířské, lakýrnické,  
sádrokartonářské práce –

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

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

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.fableskfablesk .cz
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