U nás
Měsíčník pro Libuš a Písnici

11 | 2022

Libuš a Písnice má novou paní starostku | Co prozradila anketa mezi rodiči dětí
ZŠ Meteorologická | Nový katalog sociálních služeb | Nostalgie stříbrného plátna
Pozvánka na předvánoční posezení seniorů 15. 12. | Bainšómjó opět 13. 11.
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1 ZŠ Meteorologická získala 1. místo mezi všemi základními školami v ČR v soutěži Eurorebus. 2 Třiadvacet nových občánků bylo
v září a říjnu slavnostně přivítáno v MČ Praha-Libuš. 3 Letošní Drakiáda a Den zdraví nabídl opět bohatý program.
4 Mladí písničtí hasiči získali řadu medailí v soutěži Dětské ligy TFA. 5 Památný den sokolstva 8. října si připomněla i libušská jednota.
6 Písnická škola oslavila Den stromů při terénním programu.
Foto: Martina Exnerová, Kristina Thaler, Pavel Dufek, archiv SDH Písnice, Lívia Šavelková a archiv ZŠ Písnice
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Drakiáda a Den zdraví 2022
Městská část Praha-Libuš pořádala v sobotu 1. října na fotbalovém
hřišti v Písnici již 17. ročník Písnické drakiády.
Drakiáda se uskutečnila ve spolupráci TJ Sokol Písnice, SDH Písnice.
I přes nepříznivé počasí nad hřištěm
v Písnici letos létalo více než 100 draků.
Soutěžilo se v již tradičních disciplínách: nejdéle létající drak, nejoriginálnější drak a nejkrásnější (nejvýše) létající drak. Za každou disciplínu
porota určila první tři místa. Jelikož
zajímavých draků bylo opravdu hodně, porota se rozhodla udělit ocenění i dalším drakům, v podobě diplomu
a věcné ceny.
Celé odpoledne drobně mrholilo,
ale to neodradilo návštěvníky, kteří
nesoutěžili s draky, a ti využili nabídky
z akce Den zdraví nebo si jen tak poseděli s přáteli. Vzhledem k deštivému
počasí si děti letos nemohly zaskotačit na skákacím hradu, ale mohly si nechat namalovat různé motivy na obličej
a poté si samy na ohni opéct buřtíka.
Den zdraví probíhal společně
s Drakiádou na fotbalovém hřišti. Pro
účastníky byla připravena stanoviště
týkajících se zdraví a zdravého životního stylu. Účastníci si tak mohli orientačně nechat změřit tlak, množství tuku v těle. K dispozici byl plně vybavený sanitní vůz s ukázkami první pomoci. Dále zde byla stanoviště s nutriční
poradnou, prevencí proti rakovinám.
Nechybělo také stanoviště týkající se
hygieny rukou či vyzkoušení tzv. alkobrýlí. Velice oblíbené bylo stanoviště týkající se stavu cévního systému a hodnocení intenzity a hladiny fyzického a psychického stresu. V šatně rozhodčích bylo dermatologické
poradenství, kde si lidé mohli nechat
zkontrolovat svá znamínka. Nechybělo ani orientační měření zraku spolu
s konzultací s optikem. Novinkou byly
tzv. mikromasáže. Stanoviště na Dni
zdraví byla tedy velice pestrá a bohatá a účastníky navštěvovaná.
Nechyběly ani další zajímavé
workshopy pro děti. Pro děti byla připravena stezka zdraví. Pokud účastníci prošli označené stanoviště, obdrželi malou pozornost
Děkujeme všem partnerům obou
akcí, jimiž byli: občanské sdružení Liga proti rakovině, nutriční poradkyně
Gabriela Mádrová, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Nadační fond Dar zraku, TeamPrevent-Santé, s. r. o., Fitbee,
spol. s r. o., Zdravotníci, s. r. o , Slow
Food Prague, z. s., Šárka Fruncová
Vlčková, Rodinné centrum Kuřátko,
Zdraví do škol, z. s., TJ Sokol Písnice,
SDH Písnice, společnost Terezia Company, s. r. o., která darovala vitamíny
pro děti.
Petr Borský, koordinátor MA 21
Foto: Pavel Dufek
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V

ážení občané, v úterý 18. října proběhlo ustavující zastupitelstvo, které zvolilo
kompletně nové vedení MČ Praha-Libuš. Loučím se tak po 12 letech
služby občanům ve funkci starosty.
Kandidoval jsem čtyřikrát, v těchto
posledních volbách jsem s kolegy
získal nejvyšší podporu – 47,48 %
– a voliče budeme zastupovat osmi
mandáty z celkových 17 zastupitelů. Další dva subjekty získaly 27,47
% a 25,06 %, což znamenalo pět
mandátů a čtyři mandáty, a s touto těsnou většinou devíti mandátů utvořily povolební koalici. Ačkoli
jsme konkurenčním subjektům nabídli povolební spolupráci, koalici
utvořila druhá dvě uskupení ODS –
KDU-ČSL a ANO – ČSSD. Na usta-

vujícím zastupitelstvu jsem přesto
obhajoval funkci starosty a v tajné
volbě získal osm hlasů, protikandidátka získala devět, a byla tedy zvolena novou starostkou.
V děkovné řeči po volbě jsem
paní starostce pogratuloval a vyslovil dvě přání: To první, aby měla ve svém okolí dobré rádce, kteří
jí budou pomáhat v nelehkých prvních krocích na úřadu. Měl jsem to
štěstí, že u mě tomu tak bylo, a jmenovitě děkuji panu místostarostovi
Pavlu Macháčkovi, který sloužil naší
městské části dvacet let a byl mou
věrnou pravou rukou v dobách dobrých i těžkých. Druhé přání směřovalo k tomu, aby paní starostka po
svém nástupu navázala dobrý vztah
s pracovníky úřadu městské části,
bez kterých by chod naší městské
části nebyl možný a kterým tímto
děkuji za mnohaletou spolupráci.
Děkuji také ředitelkám a ředitelům
našich škol, dobrovolným hasičům
a dalším organizacím, které na našem území působí a s nimiž jsem úzce spolupracoval. V době covidové
krize jsem zažil ohromnou solidaritu
občanů s nejzranitelnějšími, pomoc
od mnoha z vás, kteří čtete tyto řádky, velice si toho vážím. Děkuji za
všechna podnětná setkání, kterých
bylo za těch dvanáct let nespočet.
Bylo mi ctí i potěšením.
Jiří Koubek,
starosta MČ Praha-Libuš
v letech 2010–2022

V

ážení a milí sousedé, ve
dnech 23. a 24. září proběhly volby do místního zastupitelstva. Na základě volebního výsledku a povolební dohody
vznikla v naší městské části koalice
složená ze dvou uskupení – Společně pro Libuš a Písnici a Patrioti
Libuše a Písnice.
Děkujeme všem voličům, kteří
nás podpořili, budeme tady však
pro všechny občany, i pro ty, kteří nám hlas nedali. Těšíme se i na
spolupráci se zvolenými zastupiteli Spojených sil pro Libuš a Písnici, kterým gratulujeme k dosaženému výsledku. Konstruktivní
opozice má v demokracii podstatnou roli a važme si zejména toho, že změna vedení v demokra-

tických volbách je u nás možná
a běžná.
Na ustavujícím jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš dne 18. 10.
2022 byla zvolena nová Rada MČ
ve složení Lucie Jungwiertová, starostka, Kateřina Turnová, Eva Radová, Pavla Tůmová a Jaroslav Melichar, místostarostové.
S pokorou se ujímáme péče
o Libuš a Písnici a věříme, že radnici i v této nelehké době povedeme dobře. Chceme vás, obyvatele naší městské části, hned zkraje požádat o laskavost. Nečekejte
až na volby v roce 2026. Pokud
budete s našimi kroky spokojeni,
potěší nás, když nám to řeknete.
Ale ještě mnohem větší přínos pro
nás všechny bude mít, když nás
upozorníte na to, co podle vašeho názoru správně není. Městská
část je nás všech, všichni k tomu
mají co říci. Naším úkolem bude zejména nalézt řešení nejlepší pro naši městskou část a uvést
je v život.
Máte už nyní nějaký podnět?
Chcete se osobně seznámit s novým vedením radnice? Přijďte nás
již 21. listopadu navštívit na radnici
a dát si s námi kávu. Těšíme se na
vás mezi 16.30–18.00 hod.
Na spolupráci se za celou koalici těší
Lucie Jungwiertová,
starostka MČ Praha-Libuš
starostka@praha-libus.cz
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ZŠ Písnice
ZAHRANIČNÍ STUDENTI
OPĚT VE ŠKOLE

DEN STROMŮ
V KUNRATICKÉM LESE

Začátkem října se do ZŠ Písnice
vrátil oblíbený projekt Edison. Jedná se o speciální týden, kdy jsou ve
třídách zahraniční studenti a žáci se
zábavnou formou seznamují s různými státy světa a prožijí netradiční školní týden plný zábavy a poznávání. Studenti žáky seznamují
se svými národními tradicemi a zvyky, také se svými koníčky, a to celé v anglickém jazyce. Vše, co se
žáci dozvěděli, předvedli poslední
den při prezentacích, na které byli
pozvaní i rodiče, a věříme, že si to
moc užili. Při zakončení žáci předvedli taneční vystoupení spolu se
svými „Edisony“. Celé ukončení bylo velmi emotivní a žáci se od svých
studentů nechtěli odpoutat. Moc
děkujeme za pomoc rodičům, kteří se do projektu zapojili jako hostitelé studentů, ale také těm, kteří se
přišli podívat na své děti a podpořili
je. Těší náš, že ve škole můžeme takovéto projekty realizovat.
Petra Brodská,
koordinátorka školních akcí
a kroužků ZŠ Písnice

Některé třídy naší školy se 14. září zúčastnily akce Den stromů, kterou pořádaly Lesy ČR, i když počasí ten den vypadalo hrozivě. Akce
byla velmi dobře připravená, konala se v Kunratickém lese na velké
ploše čítající oblast od chodovského obchodního centra až téměř po
krčskou část. Zde byly stánky s jednotlivými tématy týkajícími se lesní přírody. Ke stánkům žáci putovali lesem podle mapičky, kde byla
jednotlivá stanoviště označena. Navštívili jsme stánek se včelami, kde
jsme pozorovali proskleným úlem,
jak se včely chovají uvnitř. Studentka lesní školy nám o všem dění hezky vyprávěla. Ohromil nás dřevorubec, který nám ukázal nejen práci
s motorovou pilou, ale i jeho uměleckou činnost, kdy přímo před našima očima vyřezával velké sochy
ze dřevěných špalků. Největším
zážitkem však byl velký tažný kůň,
který nám ukazoval, déšť nedéšť,
jak tahá klády z nepřístupných míst
v lese. Stanovišť zde bylo daleko
víc, než jsme stihli za celé dopole-
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dne projít. Akce byla krásně připravená, jen počasí nám vůbec nepřálo. Ale i v pláštěnkách a s deštníky
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Mgr. Olga Kretíková
SOKOLENÍ
Letos v září jsme si skoro poskočili a zakřičeli „jupí“. Proč? Protože
jsme zjistili, že se opět, po dlouhé
tříleté odmlce, bude konat Sokolení, sportovně zábavná akce pro děti. Ani chvilku jsme neváhali a začali

se na naši účast těšit. A když přišel
den D, vypravili jsme se v úctyhodném počtu, vybaveni sportovní náladou, do místní sokolovny. Čekala
nás tam spousta stanovišť, na kterých jsme si mohli vyzkoušet svoje
pohybové dovednosti. Balancovali
jsme na laně, šplhali, skákali na obří trampolíně, protáhli jsme se opičí
dráhou a absolvovali ještě spoustu
dalších aktivit. Zpátky do školy jsme
se vraceli unavení, ale spokojení...
Děkujeme organizátorům a těšíme
se na příští ročník.
Děti a vychovatelky ze ZŠ v Písnici
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ZŠ Meteorologická
VÝSLEDKY ANKETY
PRO RODIČE DĚTÍ
ZE ZŠ METEOROLOGICKÁ
– PODZIM 2022
Představujeme část výsledků ankety. Přestože prezentace školy na
dané téma již proběhla, zveme čtenáře na opakované ohlédnutí se
za výsledky ankety. To proběhne
v online režimu dne 23. 11. 2022 od
18:00. Odkaz bude sdílen na webu
školy v aktualitách.
Jaroslav Kulik, ředitel školy

NEČEKANÝ ÚSPĚCH
V EUROREBUSU
Od roku 2005 se naše škola pravidelně zúčastňuje soutěže Eurorebus, kterou pořádá společnost
Terra-Klub, o. p. s. Do této soutěže
se zapojují stovky škol, od základních po střední.

Ve 27. ročníku jsme
skončili na 1. místě
mezi všemi základními
školami v celé ČR.
Od počátku naší účasti se soutěže zúčastňuje většina tříd 2. stupně
v kategoriích ZŠ 01, ZŠ 02. Mezi le-

ty 2012–2018 se také zapojily vyšší třídy 1. stupně v kategorii Eurorebus Junior.
Soutěžní otázky byly zpočátku
zaměřené na zeměpis, postupem
let se okruh rozšířil i na otázky z dějepisu, přírodopisu a všeobecného
přehledu.
Žáci vyplňují elektronická kola,
bonusovky, za které sbírají body
pro sebe, třídu i školu. Dnes již samozřejmě elektronicky. Dříve jsme
ale odpovědi ze dvou korespondenčních kol posílali poštou.
Za dobu soutěže vždy naše třídy postupovaly do krajských kol,
ale podařilo se nám postoupit devětkrát i do celostátního kola, třikrát

postoupila tříčlenná družstva v kategorii Eurorebus Junior a šestkrát
za třídy 2. stupně v kategorii ZŠ 01
a ZŠ 02.
V loňském školním roce postoupily naše tři třídy 9. ročníku a třída
8.A do celostátního kola na základě
dosažených bodů.
Tři zástupci (družstvo) z každé třídy vyplňovali vědomostní test a získané body se přičetly k získaným
bodům za školu. V celkovém součtu
se stalo neskutečné skutkem: Ve 27.
ročníku jsme skončili na 1. místě mezi
všemi základními školami v celé ČR.
Obstáli jsme ve velké konkurenci
škol. Je to obrovský úspěch, který je
poděkováním za snahu žáků, za motivaci žáků vyučujícími a umožnění se
této soutěže zúčastnit. Díky patří i rodičům, kteří podporovali své děti doma při vyplňování soutěžních testů.
Dne 18. 10. nám byl slavnostně
předán putovní pohár, který budeme mít vystavený ve škole do jarních měsíců. Poté nám bude předána zmenšenina tohoto poháru k tr-

valému vlastnictví. Na tom putovním
bude už ale trvale štítek naší školy.
19. 10. začal další, již 28 ročník.
Přála bych naší škole, jejím žákům
a kolegům, aby se úspěch alespoň
ještě jednou zopakoval.
Monika Exnerová
Foto: Martina Exnerová
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
A TÁBORÁK
Součástí již tradičního ceremoniálu pasování prvňáčků a táboráku na začátku školního roku byli
letos nově i „Patroni“ z řad 9. tříd.
Jde o nový program vzájemné kooperace nejstarších a nejmladších
žáků na škole, který bude probíhat
v pilotním roce na ZŠ Meteorologická. Celkem bylo pasováno pět tříd,
akce se účastnily zhruba tři stovky
návštěvníků z řad žáků, jejich zákonných zástupců, přátel a zaměstnanců školy. Na akci bylo zajištěno
občerstvení zdarma, limonáda tekla
proudem, vuřtů k opékání a příloh

U nás | 11/2022 | 5

KRONIKA

Společné dny byly plné sportovních aktivit a her, které si užily nejen děti, ale i pedagogický doprovod
a pan ředitel, který, jak by řekl Exupéry: „nezapomněl, že byl kdysi dítětem“.
Děti byly pestrou nabídkou činností tak zaujaté, že se jakékoliv
stesky po rodičích během dne vytratily. Kromě sportovních a společenských her jsme si užili výbornou
kuchyň, vyrábění vlajky, procházky
po okolí a karnevalovou diskotéku.
Večerní smutky po rodičích se nám
povedlo zahnat pohádkami, ať už
čtenými, nebo televizními. Také pomohly rozhovory s dětmi před spaním. Pak sprcha a šup na kutě s oblíbenými plyšáky.
Výlet se moc povedl a už se těšíme na další. „Tak ahoj Žirovnice,
ahoj kamarádi.“
Michaela Divoká
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
bylo dostatek, počasí bylo jako na
objednávku. Akce vznikla za podpory MV ČR, dotačního programu MČ
Praha-Libuš, SDH Libuš, zaměstnanců ZŠ Meteorologická a nadšených dobrovolníků, kteří zajišťovali
program pro dětské návštěvníky.
Jaroslav Kulik, ředitel školy
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
ADAPTAČNÍ DEN 1.B
V pátek 14. 10. měla naše třída 1.B
opravdu nabitý program. Ráno jsme
přišli do školy se spacáky, karimatkami a věcmi na přespání, s batůžky na výlet a bez aktovek. Některé spolužáky doprovodili rodiče až
do třídy. Paní učitelka nám řekla, co
všechno nás ten den čeká, a na rozjezd jsme si pustili Toma a Jerryho.
V 9 hodin jsme se autobusem
a tramvají vydali na výlet do Království železnic, které je na Praze 5.
Před vstupem jsme ještě stihli sníst
svačinky a už jsme šli užít si obrovský model naší republiky s vláčky,
zkusit si řídit maketu tramvaje, autobusu nebo vlaku, jezdit s autodráhami a postavit si kolejiště a pohrát
si s vláčky. Zpět do školy na oběd
jsme jeli metrem a autobusem.
Ve škole jsme si dali po obědě malý odpočinek a už nás čekalo hřiště
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s pyramidou, kde jsme se řádně vydováděli, a pak jsme už šli do školy,
kde mezitím naše patronky z 9.C připravily stezku Údolím studánek s různými úkoly. Cesta byla nakonec dobrodružnější, než se zpočátku zdálo,
jedna spolužačka se vydala cestou,
kde narazila na bahno, a podařilo se
jí ztratit v něm botu. Nastalo hledání boty v bahně, ale byla nenávratně
pryč. Zpáteční cesta byla nejen do
kopce, ale spolužačku musela paní
asistentka poponášet na zádech.
Když jsme si zase trošku odpočinuli, vydali jsme se na připravenou
překážkovou dráhu do velké tělocvičny, kde to bylo super.
Potom už nás čekala večeře, kterou jsme si sami s velkou pomocí našich patronek připravili, a byly to výborné palačinky s nutelou
a marmeládou.
Mezitím se setmělo a nás čekal
táborák s opékáním buřtů a pak už
jsme se šli chystat na kutě. Hurá do
pyžam, vyčistit zoubky a dobrou noc.
Bohumila Janhubová, učitelka
ADAPŤÁK 1.C A 1.D
Když se řekne „dobré časy“, jistě se většině z nás vybaví společně
strávený čas s lidmi, které máme rá-

di. Chvíle, kdy nám bylo dobře, kdy
nám něco udělalo radost. Jednoduše čas, kdy jsme si to opravdu užili.
Takový byl i náš adaptační pobyt
prvních tříd, který proběhl v září na
Vysočině v Žirovnici, městě známém
dřívější výrobou perleťových knoflíků a vyhlášeným balkánským sýrem.
Ačkoliv náš pobyt nebyl příliš

Dobré časy nepadají z nebe,
tvoříme si je sami,
leží zamčeny v našem srdci.
Fjodor Michajlovič
Dostojevskij
dlouhý, o to víc zážitků si odnášíme.
Pro některé děti to byl jejich první
výlet s přespáním bez rodičů. Loučení
i návrat byly plné emocí. Děti mávaly
z okna autobusu plné očekávání, smíchu i slziček. S přilepeným nosem na
skle se loučily se svými blízkými, aby
se zas všichni mohli radostně setkat.
Když jsme dorazili na místo pobytu, obavy některých dětí se rozplynuly poté, co uviděly velkou zahradu s trampolínou. Také se velmi těšily, že mohou bydlet se svými novými kamarády.

VELKÝ PŘÍBĚH O VZNIKU ZEMĚ
V MONTESSORI
Každý rok se vypráví v Montessori výuce velké příběhy napsané přímo Marií Montessoriovou,
která je vyprávěla již svým dětem
v tehdejší škole. První příběh pojednává o vzniku Země. Zde se děti seznámily nejen se Sluncem, Zemí, ale i s ostatními planetami ve
Sluneční soustavě. Také nadšeně
objevovaly fyzikální zákony pevných, kapalných i plynných částic,
které na Zemi platí. Velmi děti zajímaly a také si vyzkoušely pokusy
se vzduchem a vodou. Velký příběh o vzniku Země ve třídě jsme
si doplnili i návštěvou hvězdárny,
kde se děti dozvěděly mnoho nového o Slunci, a návštěvou planetária, kde si vyrobily modely planet ve
sluneční soustavě. Návštěva muzea Dinosaurium a návštěva Triloparku, kde si děti vyhrabaly kostru
dinosaura, vyrobily si odlitek trilobitů a zkoušely si vrtání a hledání zkamenělin, děti velmi pěkně připravilo na další velký příběh o vzniku života na Zemi. Ten nás již brzy čeká.
Radana Konarská, učitelka
Foto: Radana Konarská
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TOULCŮV DVŮR

DEN JAZYKŮ

V pondělí 17. října jsme navštívili v Toulcově dvoře program Máme
rádi zvířátka. Pilně jsme se připravili,
abychom věděli co nejvíce informací o zvířátkách, která můžeme chovat doma nebo se na ně chodit dívat
do přírody. Postavili jsme pro ně domečky, připravili podestýlky a krmivo. Všechna jsme si opatrně pochovali, nebo alespoň pohladili. Nyní již
přesně víme, co které zvířátko potřebuje a co pro něj musíme koupit
a zabezpečit. Zvířátka tak jako my
potřebují lásku a péči, proto se musíme dobře rozmyslet, zda na zvířátko budeme mít čas. Domů jsme se
vrátili s dobrou náladou a už nyní se
těšíme na další program.
1.A ZŠ Meteorologická

Letošní Den jazyků se opravdu povedl. Ne, to není vychloubačnost, ale slova zpětné vazby
od žáků, pedagogických pracovníků a rodičů. Den jazyků proběhl v pondělí 26. září a byl rozdělen
zvlášť na aktivity pro první a pro
druhý stupeň. Na prvním stupni se děti zapojily do aktivit v jazycích, které slyší běžně na naší
škole – angličtina, němčina, ukrajinština, vietnamština, ruština. Děti
hrály pexeso, luštily křížovky, učily se pozdravy a písničky. A jako
bonus se hrálo loutkové divadýlko ve francouzštině. Na druhém
stupni se k těmto jazykům přidaly
jednak jazyky vskutku netradiční
– turečtina, indonéština, italština,
ale také další slovanské jazyky –
polština a slovenština. Žáci s údivem a překvapením poslouchali
své učitele, kteří je seznamovali
s reáliemi jednotlivých zemí, učili
je jednoduchá slova a větné fráze,
řešili spolu různé hádanky, spojovačky a křížovky. Bylo vidět, že žáky dopoledne bavilo, rádi se zapojovali do aktivit a doma se chlubili
novými slovíčky.
J. Malíková

26. 9. – DEN JAZYKŮ
(PROJEKT 2. STUPNĚ)
Každý rok máme díky učitelům a žákům z druhého stupně možnost připomenout si a osvěžit některé světové
jazyky. Tentokrát jsme se naučili zdravit německy, slyšeli jsme ukrajinskou
hymnu a tancovali na ukrajinské písně. Ve francouzštině jsme zhlédli loutkové divadélko – Šípkovou Růženku.
Ve třídě, kde nám byl představen vietnamský jazyk, nás čekalo překvapení. Zadání úkolů bylo celé ve vietnamštině. Pocítili jsme, jak je žáčkům, kteří
přijdou do české školy a vůbec nám
nerozumí! V ruském jazyce jsme se
snažili napsat naše jméno azbukou.
Pro někoho to byl docela oříšek, ale
mladí asistenti nám zdatně pomáhali.
Den jazyků završila angličtina. Na několika stanovištích jsme si zopakovali
slovíčka a pilovali výslovnost. Byla to
pro nás zajímavá zkušenost slyšet, jak
se mluví v jiných státech.
Děkujeme kolegům a jejich asistentům z řad žáků za skvěle připravený projekt.
Naše ohlasy:
Natálka: „Byl to nejlepší školní den.
Seznámili jsme se s jinými jazyky.
Za mě nejlepší program byl ukrajinský s tancem.“
Vojta: „Je důležité mluvit i jinými jazyky než češtinou. Já se chci domluvit arabsky, protože můj sen je
žít v Dubaji.“
Míša: „Bylo to skvělé. Naučil jsem
se zdravit v němčině.“
Matěj: „Hodně se mi den líbil, protože jsem se něco nového naučil.
Líbila se mi loutková pohádka Šípková Růženka, kterou paní učitelka
zahrála ve francouzštině.“
Vanesa: „Nejlepší bylo divadýlko,
protože se mi líbí francouzština.“
Kristínka: „Byla jsem ze všeho nadšená, ale nejvíc se mi líbil program
v ukrajinštině.“
Kryštof: „Pro mě byla skvělá angličtina, která měla několik stanovišť,
kde se plnily různé úkoly.“
Jindra Němečková + 2.A

DEN JAZYKŮ
Slavností den proběhl v pondělí 26. září. Pestrá prezentace zhruba desítky jazyků (ukrajinština, slovenština, turečtina, italština, polština, vietnamština, indonéština, angličtina, němčina) zahrnovala samozřejmě i francouzštinu v podobě
loutkové pohádky La Belle au bois
dormant. Pondělní dopoledne si
skvěle užili žáci prvního i druhého
stupně, stejně jako učitelé.
Kateřina Tschornová
PŘEDNÁŠKA O NEVIDOMÝCH
V říjnu u nás ve škole probíhaly
přednášky o nevidomých. Zúčastnilo se jich asi 12 tříd. Naše třída ji měla
17. 10. Dozvěděli jsme se, jak žijí, jak
jim můžeme pomoci a co vše mohou dělat. Dva lektoři nám také říkali, jaké hry a sporty mohou nevidomí provozovat. Je to atletika, lyžování, goalball, plavání, cyklistika, futsal,

šachy, člověče nezlob se, karty.
Mohli jsme si vyzkoušet různé brýle, které nám ukázaly různé
druhy očních vad. Nakonec jsme si
zkusili, jaké je to chodit se slepeckou holí, jak nalít do skleničky vodu
a nepřelít. Podle hmatu rozeznávají
nevidomí obrázky, písmena, číslice.
Také nám povídali o vodicích
psech. Jak se cvičí, jak dlouho to trvá (asi jeden rok) a kolik to stojí peněz (300 tisíc). Vycvičený pes zastaví před přechodem, zastaví před prvním a posledním schodem. Není dobré si psa hladit, může ho to zmást.
Povídání se nám moc líbilo.
V. Davidová, E. Lukášová,
T. Hykešová, D. Hněvkovská, 7.C
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
RECYKLACE HROU ANEB
UKLIĎME SI SVĚT
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností,
kvízů a menších projektů. Je důležité, aby se i děti podílely na sběru použitých baterií a vysloužilého
drobného elektrozařízení.
Z náplně a zaměření tohoto programu jsme se dozvěděli: Kde se dá
objevit zlato ve staré pračce? Proč
dopřát starým spotřebičům a bateriím „žít svůj druhý život s novou
tváří“? Hravou formou jsme nalezli
odpovědi na tyto otázky. Současně
jsme se naučili základy třídění. V závěru hodiny jsme se všichni shodli,
že recyklace má smysl. Za odměnu
jsme dostali do třídy malý papírový

kontejner na třídění baterií.
Naše ohlasy:
Vojta: „Program byl o třídění odpadu. Třídění je velice důležité, protože šetří naši přírodu. Nejvíce se
mi líbilo rozebírání počítače na jednotlivé části!“
Anička D.: „Program se mi líbil. Nejvíce mě nadchlo rozebírání
pračky.“
Míša: „Šetrné chování k přírodě
je důležité. Líbilo se mi rozebírání
počítače.“
Majda: „Líbilo se mi třídění odpadu. Na jednotlivé kontejnery jsme
dávali kartičky s obrázky věcí, které
do něj patřily. Občas jsme se spletli
a museli vše opravit. Nejvíce se mi
líbilo složit pračku do celku.“
Sabča: „Líbilo se mi třídit odpadky a rozkládat počítač.“
Toník: „Líbilo se mi hodně třídění odpadu. Podle mě je to důležité,
protože jinak by byl okolo nás jenom odpad a ,čurbes‘.“
Jindra Němečková, učitelka 2.A
Foto: Jindra Němečková
UKLIĎME SI SVĚT
K současné škole hrou patří i Recyklohraní. Zážitkový program s tematikou třídění odpadu a recyklace absolvovali 19. září žáci prvního
stupně. Věřili byste, že dokáží rozebrat a sestavit pračku, počítač, baterii? Pod vedením lektorek si také
upevnili znalosti o tom, do které popelnice jaký materiál patří a proč,
a že se vyplatí dát nepoužívaný
mobil do sběrného boxu, protože
se z něj dá vyrobit hotový poklad!
Možná ho nosíte právě vy!
Kateřina Tschornová, 5.B
Foto: Kateřina Tschornová
RECYKLACE HROU
Třídili jsme a rozkládali jsme pračku, baterii a počítač. A říkali jsme si,
na co jsou kontejnery. Třeba červený, žlutý, modrý a tak dále. A dostali jsme malý ecocheese na baterie.
Lucka J., 4.B
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Recyklace hrou mě bavila. Naučili jsme se třídit odpad. Poznali jsme
spoustu nových kontejnerů. Rozebírali jsme starý počítač. Kopii malé pračky a kopii velké baterky. A na
konci hodiny jsme dostali do třídy
malý papírový ecocheese.
Julie J., 4.B
Na Recyklaci hrou na nás v klubu
čekala paní. Přišli jsme tam, usadili
jsme se a paní nám začala povídat
o recyklaci. Pak jsme si vzali kartičky a byly tam různé obrázky. Ty obrázky jsme měli přilepit do různých
kontejnerů. Pak nám paní dala baterku, pračku a počítač a měli jsme
je celé rozložit a složit.
Nikola H,. 4.B
Foto: Alena Dušková
ŠKOLA MLADÝCH ARCHEOLOGŮ
Dne 20. září jsme se s paní učitelkou vydali do „Školy mladých archeologů“. Na začátku programu
jsme si povídali o tom, jak archeologové pracují, jaké nástroje používají a co všechno mohou v zemi najít.
Dozvěděli jsme se, jak jsou archeologické nálezy v muzeu ošetřovány, jak je pro archeologa důležité
při výzkumu vše zakreslit a zaznamenat. O to jsme se pokusili při zaměření a zakreslení kostrového hrobu. K tomu nám posloužily skládací
metry, tužka a milimetrový papír.
Archeologické nálezy, především
keramické nádoby, bývají často poničené a rozbité. Abychom poznali
jejich původní tvar, připravené střepy nádob jsme museli znovu pomocí lepicí pásky sestavit dohromady.
Poté jsme zařazovali keramické nádoby do jednotlivých pravěkých kultur a období – srovnávali originální
nádoby s připravenými tabulkami.
Jak asi vypadal život v pravěku?
Mohli jsme si to trochu vyzkoušet.
Kamennými zrnotěrkami jsme si
zkusili rozdrtit obilí na mouku.
Exkurze se nám všem líbila, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o práci archeologů.
Mgr. Stanislava Bíbová
a Alžběta Franková, žákyně 6. A
Foto: Stanislava Bíbová
PŘÍRODOPISNÁ EXKURZE
O MINERÁLECH A HORNINÁCH
Ve středu 5. října jsme jeli se třídou do Říčan na přírodopisnou ex-
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kurzi o minerálech a horninách. Čekal tam na nás zajímavý program.
Například jsme dělali různé pokusy na minerálech nebo hledali horniny podle skupin, ale také jsme viděli vznik krystalu pod mikroskopem. Z celé exkurze jsme si odnesli
spoustu nových vědomostí a každý
si v programu našel něco, co ho bavilo nejvíce. Myslím, že si akci užili všichni.
Anna Pekařová, 9.C
Foto: Klára Blahůtová
SEDMÁCI V NÁRODNÍM MUZEU
Potěšte se „sebranými spisy“ žáků sedmých tříd z návštěvy Národního muzea. V tomto školním roce
probíráme v dějepisu učivo o středověku a úvod do novověku. Paní
učitelka nám vybrala program Od
hradů k továrnám, který nás provedl raným, vrcholným a pozdním
středověkem až k počátkům novověku. Procházeli jsme několika sály, v každém nás paní průvodkyně
seznámila s hmotnými a písemnými prameny daného období a před
opuštěním sálu jsme vypracovávali část pracovního listu. Každého
z nás zaujalo něco jiného – zbraně, šperky, šaty, 3D modely, gombíky nebo hračky. Nejvíce se nám
líbily „čertovy obrázky“ – karty, horoskop, „Mercedes baroka“ – kočár Berlina nebo dveře do lékárny
s kostrou. Zaujala nás všechny nádherná výzdoba muzea, klid a pohoda, která nás provázela všemi sály. Také bylo fajn, že jsme si mohli
všechno vyfotit. Dopolední program
v Národním muzeu se nám velice líbil a dozvěděli jsme se moc zajímavých věcí. Rádi bychom se do Národního muzea ještě vrátili.
Jitřenka Malíková
ZEMĚPISNÝ POŘAD O ČÍNĚ
12. září se naše sedmé až deváté ročníky vydaly do Modřanského
biografu na představení Světa kolem nás, tentokrát s názvem „Čína
– říše za Velkou zdí“. Uvítal nás pan
vypravěč, který nás provázel celým
představením. Jako vždy se film
prolínal i s různými poznámkami,
fotkami a zážitky z výletu. Vyprávěli nám i o historii Číny nebo třeba o prastarém rituálu. Mohli jsme
vidět i některá zvířata žijící v Číně.

Byl samozřejmě i čas na dotazy, kdy
se někteří z nás mohli zeptat na podrobnosti ohledně poznávací cesty.
A dokonce proběhl i menší kvíz. Na
konci jsme všichni už jen zatleskali.
Představení bylo zajímavé a určitě
se nám všem moc líbilo.
Tereza Plánková, žákyně 9.A
NATÁČENÍ POŘADU „UŽ TAM
BUDEM?“ V OSTRAVĚ
Celkem pět žáků z naší třídy a naše třídní paní učitelka se 25. září vydalo na natáčení televizní soutěže
„Už tam budem?” do Ostravy. Přespali jsme na ubytovně, kterou nám
poskytla Česká televize. Další den
ráno začalo natáčení, které pro nás
bylo velkým zážitkem. Zažili jsme
alespoň na den život herců, setkání
s moderátory, starostlivost celého
velkého štábu. Následně jsme se
byli projít po Ostravě a večer jsme
už jeli zpátky do Prahy. Celý tento
výlet jsme si moc užili. Díl, ve kterém uvidíte, jak jsme v celé soutěži dopadli, vysílá 28. 10. ČT Déčko.
Lívia Benická, 9.A
Ještě s mými čtyřmi kamarády
a zároveň spolužáky jsem byl vybrán na natáčení pořadu České televize s názvem Už tam budem. Naše cesta začala v 25. 9. v 15:23, kdy
jsme i s naší paní učitelkou Martinou nastoupili a odjeli vlakem do
Ostravy. Nikdy jsem v Ostravě nebyl, tak jsem se moc těšil. Tato cesta trvala čtyři hodiny, takže to bylo
velice náročné a únavné. Po příjezdu do Ostravy jsme byli ubytováni Českou televizí v jejich pokojích pro hosty. Večer jsem si hezky
popovídal s kamarády i paní učitelkou a celkem dobře se vyspal. Následující den jsme hned ráno v 7:00
jeli na natáčení. Čekala na nás re-

žisérka Eva, která byla velmi milá,
ale velmi důsledná. Začali jsme natáčet různé soutěže, což byl opravdový zážitek, který trval celý den.
Potkali jsme známé herce Karla Zimu a Petra Stacha, kteří tento pořad moderují. Bylo zajímavé vidět,
kolik práce a úsilí stojí za třicetiminutovým pořadem pro děti. V soutěži jsme nakonec bohužel neuspěli, ale za ten zážitek to doopravdy
stálo. Už se těším, jak sám sebe uvidím v televizi.
Daniel Večl, 9.A
Foto: archiv ZŠ Meteorologická
PIRÁTSKÁ ZÁTOKA
Trefit se míčkem do golfové jamky není žádná jednoduchá věc a už
vůbec ne, pokud se nacházíte v pirátské zátoce. Právě tam, se vydala naše statečná posádka ze školní družiny. Minigolfové hřiště rozprostřené v okrasné zahradě plné
vodopádů nás uchvátilo, stejně jako techniky některých spoluhráčů. Všechny týmy statečně bojovaly o dobití jamek. Pokořit všech 27
stanovišť však dokázali jen ti nejzdatnější hráči. Odměnou byla jízda přes jezero červených kapříků
a krásná duha, kterou nám na obloze vykouzlilo sluníčko.
Petra Lehovcová, školní družina
PODZIM
Podzim přirozeně inspiruje k tvoření a aktivitám venku i doma a barevné listy jsou takovým základem.
Jsou všude, pestrobarevné a různých tvarů. Je dobré v dětech skrze ně pěstovat všímavost k přírodě
a rozvíjet fantazii.
Blanka Zirnsáková, školní družina
Foto: Blanka Zirnsáková
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MŠ Lojovická nabízí dětem pestré možnosti pohybu
Že se děti z mateřské školy Lojovická rády hýbou, cvičí a skotačí, to je známá věc. Také z tohoto důvodu se snažíme o pestrou nabídku tělocvičných aktivit
a rozšiřování nabídky sportovního náčiní a nářadí.
Celou škálu sportovního vybavení mají možnost využívat všechny
děti, ať již v rámci ranních her, nebo
během řízené činnosti.
K jedné z nejoblíbenějších aktivit mezi předškoláky patří společné cvičení s paními učitelkami ze
třídy Sluníčko. Pravidelně každý
měsíc vyráží děti cvičit mimo areál
školky, buď do blízkého kamýckého lesoparku, nebo do tělocvičny
ZŠ Smolkova, kam díky vstřícnosti pana ředitele Šafránka mohou
docházet zcela bezúplatně. Velký
prostor a možnost volného pohybu
jsou věci, které dnešní děti zažívají stále méně často, a my jsme velmi rády, že jim tento „luxus“ můžeme dopřávat. Zároveň se děti nená-

silnou formou seznamují s areálem
velké školy a především s tělocvičnou, ve které můžeme používat méně obvyklé vybavení, pro které ve
třídách není dostatek prostoru – padák a velký nafukovací míč.
Z tělocvičny potom chodíme pořádně unavení a není divu, že po
takovém výkonu se už každý těší
do školky na výborný oběd od naší paní kuchařky Ivetky. Ale sotva
dojíme, už se zase vzduchem nesou otázky: „A kdy půjdeme příště
cvičit?“
Kateřina Černá
Foto: Kateřina Černá

Klub Senior
KRÁSA HARRACHOVA
Vydařený týdenní pobyt v květnu t. r. nás přímo vybídl, abychom
se opět na podzim podívali do Harrachova na týdenní houbařský pobyt. Celý autobus souhlasil, a tak se
objednalo a uvěřili jsme, že se ve
větším počtu podíváme. Ale skutečnost byla bohužel jiná. Plánování bylo alespoň pro 18 osob. Někteří nemohli kvůli probíhajícímu covidu, jiní právě obrželi lázně a někteří
prostě pro nemoc. Pro ty, kdo chtěli
a jeli, měla p. Prchlíková pochopení i za cenu doplatku za autobus.
Jeli jsme v krásném autobuse jako
baroni, každý měl k dispozici dvojsedadlo, s pravidelnou půlhodinovou zastávkou na známém místě
na kafíčku, s posezením na sluníčku
a s těšením se na rekreaci se známými přáteli. Počasí bylo velmi slunné či polojasné a dalo se s ním počítat pro vycházky a pochůzky. To
nás vytáhlo na Čertovu horu, k jezírku, bobové dráze, k Mumlavským
vodopádům, do lesů na houby atd.
Nechybělo oblíbené ranní a večerní společné posezení a popovídání po jídle. Čtyři turistky pravidelně
po snídani vycházely na delší túry a prošly tak až 80 km za týden.
Gratulujeme!
Budeme na tento týden s láskou
vzpomínat, a někteří si určitě řeknou: zvládli jsme to a můžeme ještě
bez váhání cestovat.
Děkujeme tímto celému hotelovému personálu za vstřícnost, milou po-

zornost i různou výpomoc naší skupince a také za laskavé popovídání
s námi se slovy: na jaře opět zde.
A tak s radostí oznamuji, že na
první týden v května byl naplánován opět jarní pobyt v Harrachově.
K ozdravění plic po covidu, s pohodou mezi přáteli, a protože stáří neznamená jen sedět doma, ale také
možnost dělit se vzájemně o své
zážitky v Harrachově, kde se procházky dají dělat po rovině a nejsou namáhavé. Zveme tímto zájemce z celé Libuše a Písnice na tento
krásný odpočinkový pobyt. Bude se
vám určitě líbit!
MAĎARSKÝ HÉVÍZ – NEJVĚTŠÍ
TERMÁLNÍ JEZERO V EVROPĚ

vedle, má velmi pěkné ubytování.
S jídlem dostatečným, na tom jsme
se všichni shodli. Program je zaměřený na využití jezírka nebo bazénu
si kupujeme. Za 1000 Kč si můžete
dovolit až pětkrát jít do bazénu nebo jezírka na tři hodiny.
Léčbou v teplé vodní lázni jsme
byli úplně posedlí. Dále jsme mohli využít prohlídku historického města, nejlépe vláčkem až na vínový
kopeček s degustací, slevové nákupy, bohaté trhy, posezení na zmrzlině v cukrárnách atd., tentokráte
individuálně.
Při večerním posezení jsme probírali některé společné nápady,
výlety a také prožili hezkou oslavu Ludmil 16. září. Přidala se i dvě

děvčata z Trutnova, rozlévala se
třešňovice. Někteří gratulovali, bylo
to velmi milé, včetně příprav, zvláště
od manželů Sedlákových.
Při zpáteční cestě byly dvě možnosti. Bude-li pěkné počasí, pojedeme na noc, abychom si ten poslední den pěkně užili. Bude-li pršet
v den odjezdu, odjedeme dřív. A tak
se stalo, poslední den pršelo, jen se
lilo, a tak jsme odjeli přesně v poledne. Jinak nám počasí velmi přálo,
i když v Praze stále pršelo. Pan řidič
nás velice dobře dovezl tam i zpět
se zastávkami na občerstvení a my
jsme to také velmi ocenili. Maďarsko bylo opět krásné.
Zdena Prchlíková
Foto: Wikipedia

Hévíz a jeho voda v jezírku s velkým množstvím minerálů, síranů, uhličitanů a mírné radioaktivity
a dalších látek má podle výzkumů
léčebné účinky a je to jedno z nejvíce navštěvovaných takových míst
k léčbě celého těla. Leží na bývalé
sopce, s vrstvou rašeliny. Voda přitéká a odtéká během dvou dnů, voda je teplá v rozmezí 24–35 stupňů
v létě i v zimě.
Jezdíme do Hévízu již dvanáct
let. Hotel Panorama byl vždy naší
volbou, ale po rekonstrukci v době
koronaviru cena mnoho násobně
stoupla (1199 eur/dvoulůžko). To si
naši senioři dovolit nemohou, a proto p. Prchíkové trvalo nejméně dva
měsíce než se čistě náhodou propracovala k hotelu Majerik, hned

U nás | 11/2022 | 9

KRONIKA

Sokolení – sportovní odpoledne
pro děti i dospělé v libušské sokolovně
V rámci projektu České obce
sokolské #BeActive Sokol spolu
v pohybu 2022, který se snaží
propojovat lidi všech věkových
kategorií pomocí pohybových
aktivit napříč celou Českou republikou, pořádala ve středu
21. 9. 2022 T. J. Sokol Libuš akci Sokolení.
Tématem letošního ročníku bylo využití nářadí a náčiní při cvičení,
seznámení veřejnosti s používáním
tělocvičného nářadí a náčiní, které
máme v našich tělocvičnách. V letošním roce slavíme 160 let od vzniku Sokola. Představili jsme nářadí
a náčiní používané více v minulosti a také nové moderní, na kterém
se v sokolovně cvičí, a ukázali jsme
tradiční i netradiční využití.
Připraveno bylo osm stanovišť,
kde si účastníci vyzkoušeli různé
pohybové dovednosti a využili tělocvičné nářadí, náčiní a sportovní pomůcky, které jsou k dispozici v tělocvičně libušské sokolovny (slackline
– chůze po lajně, lakrosové dovednosti, různé sestavy nářadí a náčiní,
základy gymnastiky a skoky na velké trampolíně). Po splnění úkolů na
stanovištích a předložení vyplněné

kartičky obdržely děti drobné odměny včetně diplomu malého sportovce. Libušská sokolovna toto odpoledne ožila 92 účastníky a tradičně se zúčastnila velká skupina dětí
ze školní družiny při ZŠ v Písnici, kterou doprovázely paní vychovatelky.
Poděkování patří cvičitelům a členům jednoty, kteří se na přípravě
a samotném průběhu akce podíleli. Odpoledne strávené sportováním
a zábavou se vydařilo a dle ohlasů
účastníků se líbilo. Příští Sokolení by
se mělo konat ve středu 20. 9. 2023.
Těšíme se na další setkávání při
cvičení v libušské sokolovně.
Vladimíra Tomášková,
T. J. Sokol Libuš
Foto: archiv T. J. Sokol Libuš

Památný den sokolstva – 8. října
Památný den sokolstva, v němž
se připomíná hrdinství řady sokolů, kteří během 160 let existence Sokola obětovali své
životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost, jsme si
v naší jednotě připomněli dvěma akcemi.
Sokol, sokolničení a dravci
aneb správný sokol pozná sokola!
První akce – Sokol, sokolničení
a dravci – proběhla ve čtvrtek 7. října. V rámci ní nám Petr Kolomazník
ze spolku Penthea vyprávěl o dravých ptácích. Dozvěděli jsme se, že
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v nejvyšší rychlosti dokáže sokol letět až 400 km/h. Mohli jsme si důkladně prohlédnout jednotlivé ptáky a zaměřit se na rozlišovací znaky
dravců, například na tvar těla, zbarvení či siluetu v letu. Manželé Kolomazníkovi nám představili poštolku,
káně, jestřába, puštíka, orla bělohlavého, orla stepního a také supa. Velké nadšení způsobila bratrská trojice káňat Harrisových, která společně přelétávala ze střechy sokolovny nebo kaštanu na ruku sokolníků
a později i na ruce dětí. Dospěláci
pak nechávali na své ruce přistát
supa Omara, který vážil 4,5 kg. Sokol létat nemohl, protože potřebuje

na létání velký prostor a při své velké rychlosti by se mohl o plot zabít.
Dozvěděli jsme se o dravcích mnoho zajímavých informací a také to,
že jestřáb sídlí i v Modřanské rokli.
Bojovka v Modřanské rokli
s tematikou zapojení sokolů do
odboje
Vrcholnou akcí naší jednoty
k Památnému dni sokolstva byla
bojovka v rámci víkendového lakrosového soustředění 8. a 9. října.
Připomněli jsme si tematiku odboje
a postihy, jimž byli sokolové za Protektorátu Čechy a Morava vystaveni. Říšský protektor Reinhard Heydrich
se síly sokolů obával,
a proto vyhlásil „Akci Sokol“. V ní bylo
v noci ze 7. na 8. října
1941 zatčeno na 1500
představitelů Sokola,
řada z nich byla hned
popravena, další byli
mučeni a poté vězněni a zabiti v koncentračních táborech. Na
této události byl postaven i příběh bojov-

ky, v níž vystupovaly osobnosti sokolů v odboji a jména řady z nich,
například Jan Zelenka, Augustin
Pechlát či František Pecháček.
Děti nalezly v sokolovně starý
kufr s dopisem Jana Zelenky. Dozvěděly se, že Jan Zelenka je mrtev
a že za něj musí dokončit záchrannou misi dalšího sokola odbojáře.
Po rozluštění šifry zjistily, že je povedou sokolská hesla, jež získávaly
na jednotlivých stanovištích. Pro to
první si musely vylézt za horolezeckého jištění na strom. Získané heslo
„Lví silou, vzletem sokolím!“ bylo zásadní indicií pro další část hry.
Poté po skupinkách vyrážely do
Modřanské rokle plnit řadu úkolů
– přelézaly klády, snažily se zapamatovat důležité sokolské symboly a data, přenášely v lakroskách
depeše, na spojařském stanovišti
namotávaly provaz mezi stromy či
chodily po slepu s důvěrou ve svého průvodce. Velké nadšení bylo
u stanoviště střelby ze vzduchovky
a poté následovalo stanoviště s šifrou. Děti z ní zjistily, že musí v okolí
15–20 m najít vysílačku Sparta. Po-
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SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Jak moc železné máme hasiče juniory?
V sobotu 24. září se areál pražského Výstaviště v Holešovicích otevřel v rámci Dne hrdinů
nejenom široké veřejnosti, která mohla obdivovat techniku
záchranářů, policistů, hasičů,
vojáků, celníků a dalších, kteří
se podílí na zjištění bezpečnosti
anebo záchraně životů a zdraví
osob či zvířat, ale i mladým hasičům. Součástí akce byl totiž,
v pořadí již pátý a pro letošní
rok i poslední závod Dětské ligy
TFA Praha.
To vše pod záštitou Městského
sdružení hasičů Praha ve spolupráci s SDH Praha-Satalice a TFA týmem Praha.
Na místo konání se tak sjela pěkná řádka závodníků napříč všemi
věkovými kategoriemi – v konečném součtu to bylo 125 účastníků.
Dětská soutěž byla opět rozdělena do kategorií podle věku a vždy
na chlapce a dívky – přípravka (3–
5 let), mladší (6–8 let), mladší starší (9–11 let) a starší (12–15 let). Tratě byly postaveny obdobně jako
v předchozích závodech, s úpravami pro danou kategorii.
A jak nakonec dopadli naši závodníci, kterých jsme do bojů o medaile vyslali celkem patnáct?
V kategorii chlapců ve věku od 3
do 5 let soutěžili Michal Krátký, který svou trať zdolal za 3:18,34 min.,
a Vít Holan, který soutěžil úplně poprvé a se svým časem 2:34,35 min.
se nakonec se umístil na pátém
místě. Jeho sympatický výkon značí, že v příští sezóně by mohl bojovat o mety nejvyšší.

V kategorii mladších chlapců (6–
8 let) nám nastoupili tři závodníci.
Jako třetí se umístil František Novotný s časem 2:03,05 min. Páté místo
obsadil Tobiáš Chramosta s časem
2:11,31 min. a čtrnáctý skončil s časem 2:37,91 min. Jakub Holan.
V kategorii mladších dívek (6–8
let) skončila na druhém místě díky
času 2:24,83 min. Marie Bařinková,
která nás opravdu příjemně překvapila. O trochu pomalejší pak byla
Aneta Frýbertová, která se trochu
zasekla na motání hadice, ale i tak
byl její čas 2:39,11 min. dobrý a stačil
na celkové páté místo.
V kategorii mladších starších dívek (9–11 let) skončila Anna Holanová šestá s časem 3:04,61 min. Stejnou věkovou kategorii chlapců pak
Jakub Krátký vyhrál s časem 2:18,09
min. a prokázal svou letošní neporazitelnost v této kategorii. Příjemným
překvapením pak bylo třetí místo Filipa Krátkého za čas 2:44,40 min. Rozdíl od druhého závodníka byl pouhé 0,2 s. Desátý pak byl František
Novotný, devatenáctý Matěj Švehla
a dvacátý první Tobiáš Chramosta.

té se spojily s druhou stranou, zahlásily se heslem ze stromu a získaly důležitou informaci, že mají hledat spojence, který je označen sokolským symbolem. Pokračovaly na
stanoviště, kde byla další cesta specifikována česky, anglicky a ukrajinsky. Bojovky se totiž účastnily
i ukrajinské děti.
Následovalo stanoviště dravci, na němž probíhala poznávačka
dravců na obrázcích. Spojenec sdělil zásadní heslo, které se nesmělo
nikomu vyzradit, „Jindra – Pravda
vítězí!“. To nám připomnělo název
sokolské odbojové organizace, jež
byla pojmenována podle Jindřicha
Vaníčka, náčelníka České obce sokolské v letech 1892–1930. Děti pokračovaly na stanoviště s lakroskami, při nichž jim nesměl při přehazování vypadnout míček, jinak musely padnout k zemi. U nádrže zdolaly
dřevěné áčko a na můstku u poto-

ka si musely sestavit prut a vytáhnout z potoka zprávu. Pak ještě následovalo stanoviště zdravověda –
děti musely ošetřit raněného, kterého zranilo gestapo, a dopravit jej
do bezpečí sokolovny. V sokolovně ještě plnily vědomostní úkoly, za
něž získaly klíček k truhličce. V ní
byly falešné doklady a sdělení místa, kde se nachází sokol – odbojář.
Děti pak vystoupily na půdu
sokolovny. Tam
seděl v přítmí petrolejek odbojář,
který vděčně přijal doklady, aby
mohl odcestovat
do Anglie a chystat další odbojovou akci. Dětem
připomněl slova
Františka Pecháč-

Jakub Krátký si pak vyzkoušel
start ještě v kategorii starších chlapců (12–15 let), ve které skončil díky doteku kuželu s figurínou s penalizací 0:30 min. na sedmnáctém
místě, i když měl jinak sedmý nejlepší běžecký čas. Alex Kvítek, který do této kategorie věkově patří,
pak skončil s časem 2:34,25 min.
sedmý.
Na konci ceremoniálu se vyhodnocovalo celkové pořadí jednotlivých SDH v celém ročníku Dětské ligy TFA Praha na základě získaných bodů za celkové umístění.
Opravdu nečekaným, ale milým,

překvapením pro nás bylo celkově třetí místo ze všech zapojených
sborů. Ukazuje se, že pokud se této
disciplíně věnujeme a máme dostatek závodníků, kteří se umisťují na
předních příčkách, tak jsme schopni získat i tento druh ceny, které si
já osobně velmi vážím a považuji ji
především za ocenění naší trenérské práce.
Z výsledků našich mladých sportovců máme radost, takové množství medailí a dobrých výsledků
nám udělalo radost.
–Plš –
Foto: archiv SDH Písnice

ka, jednoho z významných činovníků Sokola a představitelů domácího
odboje, olympionika, tvůrce sletové skladby Přísaha republice v roce
1938, jehož nacisté v roce 1944 zavraždili: „Sbohem, bratři, vím, že jdu
na smrt, ale nebojím se jí. Statečný
muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, proto-

že vím, že naše oběti nebyly marné.“ Pod noční oblohou s měsícem
nad hlavou a jeho slovy v myslích
jsme pak zapálili na hřišti u sokolovny svíčky a vzdali tak úctu padlým sokolům a vzpomněli také na
Ukrajinu.
Lívia Šavelková, T. J. Sokol Libuš
Foto: Lívia Šavelková
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Z usnesení zastupitelstva
Záznamy jednání a usnesení
Zastupitelstva 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 20. 9. 2022:
č. 38/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
ukládá Radě MČ:
1. prověřit možnost oplocení fitparku v parku K Jezírku, vybudovaného na pozemku parc. č. 401/5 v k.
ú. Libuš, a uzamykání areálu v době
mimo provozní hodiny fitparku;
2. informovat o výsledku dle bodu
1) Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš na
jeho následujícím jednání.
č. 39/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš
1. schvaluje podání žádosti na HMP
o svěření části pozemku parc. č.
1271/5 v k. ú. Libuš, obec Praha, do
svěřené správy MČ Praha-Libuš;
2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího
Koubka odesláním žádosti o svěření
části pozemku do správy MČ k projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy.
č. 40/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere
na vědomí:
- usnesení RMČ č. 157/2022 ze
dne 23. 6. 2022 a úpravu rozpoč-

tu MČ Praha-Libuš pro rok 2022
č. 10/2022 provedenou rozpočtovými opatřeními č. 20/2022 – č.
26/2022,
- usnesení RMČ č. 181/2022 ze
dne 15. 8. 2022 a úpravu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2022 č.
11/2022 provedenou rozpočtovým
opatřením č. 27/2022.
Změny rozpočtu v roce 2022 byly
schváleny Radou MČ Praha-Libuš
na základě zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
č. 41/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere
na vědomí informaci o vrácení poskytnuté Návratné finanční výpomoci MŠ Mezi Domy, Mezi Domy
373, 142 00 Praha 4 – Písnice z října 2021.
č. 42/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere na vědomí informaci o změnách
v účtování a rozpočtovém zachycení příjmů a výdajů v souvislosti s poskytnutou pomocí Ukrajině.
č. 43/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
městské části Praha-Libuš za rok
2022.
č. 44/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš be-

Výzva kronikáře
Kronika městské části Praha-Libuš za rok 2021 se dostala
do závěrečné fáze. Rád bych
tedy oslovil všechny, kteří mají
podstatnou nebo zajímavou fotografii, sdělení, zážitek, který
s tímto rokem a Libuší nebo Písnici souvisí, aby se nejpozději
do konce listopadu přihlásili.
Kronika není nic tajného. Naopak,
jde o veřejně přístupný dokument,
a i když ho nelze podle zákona zpřístupnit elektronicky, je k dispozici
k nahlédnutí a v případě aktuálního ročníku rovněž k připomínkám či
doplněním. Kontaktujte mě proto na
adrese: kadlec.m@seznam.cz.

Vaše spolupráce v podobě upozornění na důležité události, ale
i širší zapojení bude pochopitelně vítané nejen za rok 2021, ale
všechny předchozí a následující
roky. Zvláště sháním ke spolupráci
krasopisce a malíře pro ručně psanou variantu kroniky – mohou být
i finančně odměněni. Jistě nemusíte být v oboru studovaní. Máte-li
úhledné písmo anebo rádi kreslíte
okolí svého bydliště, spolupráce se
přímo nabízí. Volejte prosím na tel.:
č. 604 266 025.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice

re na vědomí početní rozdíl ve výši 300 Kč vzniklý zaokrouhlením
výpočtu ceny podle znaleckého
posudku č. 136/3606/20 a souhlasí s opravou kupní ceny v bodu (1.)
usnesení Zastupitelstva městské
části Praha-Libuš č. 26/2022 ze
dne 27. 6. 2022 na částku ve výši
16 193 700 Kč.

č. 45/2022
Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 13. 6.
2022 do 15. 8. 2022.
K otištění připravila (red)

Veletrh a katalog
sociálních služeb
Ve čtvrtek 6. října se v Kulturním centru „12“ v Modřanech
uskutečnil již 22. ročník Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, působících na území MČ
Prahy 12 a MČ Praha-Libuš.
Veletrh byl, jako vždy, organizačně perfektně připraven pracovníky ÚMČ Praha 12 a zúčastnilo se
jej několik desítek poskytovatelů
sociálních služeb, mimo jiné Sociální služby MČ Praha 12, Modrý klíč,
Kvalitní podzim života, A doma,
Naděje atd. Přítomny byly i stánky sponzorů veletrhu, společnosti Veolia či Městské policie Prahy
12. V průběhu programu byla možnost nechat si změřit krevní tlak či

množství tuku v těle nebo využít
služeb nevidomých masérů. Součástí programu byl i křest nástěnného kalendáře pro rok 2023, vytvořeného z kreseb klientů společnosti Modrý klíč.
V souvislosti s veletrhem byl vydán i nový Katalog poskytovatelů
sociálních služeb 2022, na jehož
zrodu se finančně podílela i MČ Praha-Libuš. Zájemci o katalog jej mohou bezplatně získat u Koordinátora sociální pomoci MČ Praha-Libuš
anebo v kanceláři Odboru správního a školství ÚMČ Praha-Libuš na
adrese K Lukám 664.
Miloš Hájek, koordinátor sociální
pomoci MČ Praha-Libuš

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
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BYLO, JE A BUDE? (3)

Škola v Písnici
Škola v Písnici oslavila v roce
2015 své 130. výročí a v rámci
oslav proběhla nejen výstava
starých školních kronik a dalších dokumentů o škole, ale
také odhalení pamětní desky jejího významného ředitele
Emanuela Muchky. Vydána byla
také brožura shrnující stručné
dějiny školy. Dnes je však škola
na prahu velké a dle všech vizualizací povedené přístavby.
1 Minulost. Model školy v její
nejstarší podobě vytvořený k oslavě 130. výročí samostatného školství v Písnici v roce 2015. Posvěcení nové školní budovy proběhlo 15. července 1888. V kronice se
o této události píše: „Slavnost tu vytčena konala se za velkého účastenství nejen zdejšího, ale i vůkolního občanstva za neobyčejně krásné povětrnosti, při níž naše víska
v pravém svátečním hávu se ukázala a zvlášť slavobrána před školní budovou pouze z lípových kvetoucích ratolestí urobena, poutala
nemálo pozornost přítomných.“
1

2

3

2 Přítomnost. Budova školy, jak
ji známe dnes, prodělala přístavbu
ještě v roce 1905, kdy byla rozšířena o dnešní levou část přízemí. Tzv.
velkou přestavbu inicioval ředitel
školy Emanuel Muchka a ve velmi
krátkém termínu byla škola postavena. Začalo se 10. srpna 1933 a již
22. října proběhlo slavnostní otevření. Poslední přístavbu představuje školní jídelna dokončená v roce 1975.
3 Budoucnost.
Rekonstrukce
a přístavba ZŠ v Praze-Písnici je název architektonické soutěže, která
proběhla v roce 2020. Mezi deseti
vyzvanými účastníky, kteří předložili
svůj návrh, zvítězila společnost Rusina Frei. Škola tak získá například
dlouho potřebnou tělocvičnu nebo
zázemí pro pedagogický sbor. Bližší
termíny pro zahájení stavby veřejné
zdroje ještě neuvádí.

Matěj Kadlec
Foto: archiv kronikáře

Kalendářní střípky:
listopad 2022
Vážení přátelé, nic si nedělejme
z pošmourného počasí nastalého
listopadu a pojďme si povědět,
co si v něm můžeme připomínat.
Hned 1. 11. má narozeniny známá
zpěvačka Marta Kubišová (*1942). Lidové přísloví nám tento den praví, že
„Všichni svatí, dluhy platí“, což nám
přibližuje doby, kdy se 1. 11. vyplácela mzda před začátkem zimy čeledi a vůbec sezónním pracovníkům.
Sám důležitý církevní svátek Všech
svatých byl slaven v Říši římské již minimálně od 4. stol., jenže jindy – 13.
5. Protože toto datum způsobovalo
potíže zemědělcům a sadařům, přeložil ho papež Řehoř IV. r. 830 na 1.
11. Rozšíření do ostatních zemí se velmi urychlilo setkáním tohoto papeže
a franského krále Filipa Zbožného
r. 835, právě v době svátku. Název
Všech svatých pak pochází od toho,
že byl příležitostí k oslavám jak přímých mučedníků, tak úctu vzbuzujících osob zesnulých přirozeně. Datu
1. 11. přály i dávné tradice keltských
oslav, jejich Nového roku, a také vrcholu podzimu (tzv. Samhainu), ze
kterého vychází v další den slavená
Památka zemřelých, lidově nazývaná
Dušičky. V r. 1892 byl založen S. K.
Slavia Praha. 4. 11. mají svátek Karlové a Karličky – Všechno nejlepší!
7. 11. toho je k připomenutí více.
Před r. 1989 probíhaly oslavy VŘSR
z r. 1917 v Rusku, svátek mají Saskie
a je i výročí úmrtí významné osobnosti naší novodobé historie, politika Alexandra Dubčeka v r. 1992. Ten
se narodil 27. 11. 1921 ve slovenském
Uhrovci, v r. 1925 se ale jeho rodina
přihlásila do mezinárodního budovatelského družstva Interhelpo a přesídlila do SSSR. Zde vyrůstal nejdříve v kyrgyzském Biškeku a později
v ruském Nižním Novgorodu. S rodiči se vrátil až v době pomnichovského kolapsu republiky v r. 1938. Pracoval jako zámečník a vstoupil do
tehdy ilegální KSS. V r. 1944 bojoval
v SNP, kde byl raněn a jeho bratr dokonce padl. Od r. 1949 působil v aparátu KSS a postupoval v politických
funkcích, až v r. 1963 dokonce nahradil 1. tajemníka KSS Karola Bacílka.
Pro své reformní postoje měl neshody s nadřazeným 1. tajemníkem ÚV
celkové KSČ, prezidentem Antonínem Novotným, kterého ale v atmosféře politického uvolnění Pražského jara 5. 1. 1968 ve vedení KSČ také
nahradil. Právě on byl přímo symbolem tehdejší snahy o tzv. socialismus
s lidskou tváří. Při invazi vojsk SSSR
a dalších států Varšavské smlouvy
do naší republiky byl ale 21. 8. 1968
spolu s dalšími vedoucími činiteli sovětskými výsadkáři zajat a odvezen

do Moskvy. Tato skupina (až na osamoceného hrdinu MUDr. Františka
Kriegla) zde nakonec, snad v dobré
víře, že reformy částečně zachrání,
podepsala „moskevské protokoly“,
po čemž jim byl umožněn návrat. Atmosféra v ČSSR se ale již změnila,
a tak byl A. Dubček nucen 17. 4. 1969
odstoupit z vedení KSČ, ještě byl
však zvolen za předsedu nového FS
(Federálního shromáždění). V rámci
postupující „normalizace“ byl ale již
v říjnu 1969 převeden na post velvyslance v Turecku, snad mu tím byla dána příležitost k emigraci, jenže
ji nevyužil. V červnu r. 1970 byl tedy
odvolán, následně (jako „názorově
pomýlený“) vyloučen z KSČ a od prosince r. 1970 až do odchodu do důchodu v r. 1981 pracoval jako mechanizátor západoslovenských Státních
lesů. Při sametové revoluci r. 1989
se opět politicky angažoval a vrátil
se do vysoké politiky. Veřejnost ho
nejdříve vnímala jako možného prezidenta, on ale ustoupil Václavu Havlovi a spokojil se s navrácenou funkcí
předsedy Federálního shromáždění.
Politicky se umírnil a stal se předsedou slovenské sociálně demokratické strany SDS, za niž byl zvolen i do
Parlamentu. Byl důsledným odpůrcem rozdělování Československa
a dá se říci, že nešťastná autonehoda jeho služebního vozu, k níž došlo
na D1 dne 1. 9. 1992 a při níž byl těžce zraněn, přívržencům rozdělení republiky situaci značně ulehčila. Byl
ošetřován v pražské nemocnici Na
Homolce, kde však 7. 11. 1992 následkům podlehl. Čest jeho památce! 10.
11. 1982 zemřel protivník zmíněného
A. Dubčeka a celého našeho obrodného procesu, sovětský státník L. I.
Brežněv (*19. 12. 1906).
V neděli 13. 11. nelze opomenout
svátek sv. Anežky České (1211–
1282), naší princezny a významné
světice. 17. 11. máme státní svátek
Den boje za svobodu a demokracii,
před r. 1989 slavený jako Mezinárodní den studentstva. 18. 11. 1862 se
v Praze za obrovského zájmu obyvatelstva otevřelo české „Prozatimní“
divadlo. 20. 11. 1952 započal politický proces s tzv. protistátním centrem
dříve všemocného generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. 25.
11. 1992 Federální shromáždění odhlasovalo rozdělení ČSFR s účinností od 1. 1. 1993 a my můžeme tento
den k svátku popřát Kateřinám. Ale
nezapomínejme, že: „Na tu svatou
Kateřinu schováme se pod peřinu“.
Všem zmíněným i nezmíněným
patří naše srdečné: Všechno nejlepší a pro všechny hezký podzimní čas!
Jaroslav Melichar
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Zářijové a říjnové vítání občánků
V městské části Praha-Libuš
jsme začátkem podzimu slavnostně přivítali celkem třiadvacet nových občánků.
Dne 8. září slavnostně přivítal pan
starosta Jiří Koubek do naší městské části Praha-Libuš třináct nových
občánků. Vzhledem k nepříznivé
předpovědi počasí bylo vítání přesunuto „pod střechu“ do Klubu Senior městské části Praha-Libuš. Děti
z Mateřské školy Ke Kašně se svými
učitelkami si připravily milý program
pro své budoucí kamarády.
Počasí nám naopak přálo 6. října,
kdy jsme mohli společně s panem
starostou přivítat deset nových občánků venku v parku K Jezírku. Zazpívaly jim děti z MŠ Lojovická.
Po proslovu pana starosty obdrželi rodiče dětí drobnosti na památku a maminky květinu. A díky dárečkům z obchodu Dětský dům na Dobronické ulici dostali naši noví občánci i něco na víc, děkujeme. O fotografickou dokumentaci se postarala
profesionální fotografka z místního
fotoateliéru Fotostudio Libuš.
Přejeme dětem a jejich rodičům
hodně šťastných chvilek, které budou společně prožívat.
Renáta Sobíšková,
odbor správní a školství
ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler
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SÁZENÍ STROMŮ
Ve čtvrtek 13. října byl za pomoci malých i velkých zahradníčků
zasazen strom – lípa srdčitá –
v parku U Zahrádkářské kolonie.
Samozřejmě nechybí ani cedulka se jmény přivítaných občánků z 8. září. a 6. října.
Foto: Karin Záhorcová

SALON
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KNIŽNÍ LISTOPAD

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V PRAZE, POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

Nostalgie stříbrného plátna
Vzniku a rozšíření kin v Praze
věnoval svou obsáhlou publikaci Jaroslav Čvančara, známý
badatel, autor literatury faktu (zejména z českých dějin
v období druhé světové války),
hudebník countryové kapely a také ten, kdo jako dítě ve
vlastní rodině zažil průkopníky
kinematografie.
Jeho Zaniklý svět stříbrných pláten si pojďme přiblížit, najdeme tu
totiž informace o biografech v Praze 4, jejichž pamětníci se pozvolna
vytrácejí.
Bio Kačerov se nacházelo v ulici Na Záhonech 7, vybudovali ho
z přednáškového sálu Družstevního domu František Čvančara a Antonín Lachman v roce 1942 a repertoár byl hojně navštěvován – do 4.
5. 1945 uvedlo kino 423 různých
dlouhých filmů (z toho 33 % české
provenience), a diváci si dokonce
vyžádali osobní přítomnost několika hvězd, v roce 1943 jste tu mohli potkat Zdenku Sulanovou, ženami
obdivovaného Rolfa Wanku nebo vídeňského herce Hanse Mosera. Po
znárodnění nastala stagnace a na
jaře 1990 klesl Kačerov v tabulce 55
existujících pražských kin mezi nerentabilní podniky. Po 50 letech provozu musel definitivně uzavřít promítací kabinu a interiér se proměnil
na soukromý konstruktérský ateliér.
Na Spořilově existoval v Severozápadní V 1668/9 od r. 1933 biograf
Spořilov s 308 sedadly podle projektu B. Kohouta na místě bývalé sokolovny, ale v r. 1972 musel jako ztrátový
zmizet z inzerce filmového podniku.
Sigma v Hlavní ulici 141 měla 273
míst, bezbariérový přístup a příslib
atraktivních titulů vytvářel v r. 1989
předpoklad pro vysokou návštěvnost. Ta však byla pouze čtvrtinová.
Nejasná budoucnost kino v r. 2001
uzavřela, o rok později se změněným názvem Grand Bio Edison otevřelo, ale v r. 2008 ho Úřad městské
části Praha 4 jako poslední zdejší
tradiční kinosál zrušil.
Podobný osud stihl biograf Vesna v Záběhlicích (ulice Na Vinobraní
91), Pionýr (bývalá továrna v Záběhlické 59/108), Vesmír (Starochodovská 28), Oddech (V podzámčí 5),
dřevěný Edison (Krčská 154) a další.
Biograf Sokol promítal v Kunraticích, kino s 208 místy v licenci TJ
Sokol existovalo již ve dvacátých letech, za II. světové války přešlo do
kompetence Českomoravské kinematografické společnosti, v osmdesátých letech se už mluví o objektu
čp. 92/4 na dnešním náměstí Prezidenta Masaryka.
Kosmos na Novodvorské ulici č.
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151 byl otevřen 31. 5. 1973 filmem
Tajemství zlatého Buddhy jako třetí
významnější podnik tohoto typu od
konce války. Na nezájem si moderní kino s 485 sedadly a akusticko-vizuálním vybavením nemohlo stěžovat, ale v polovině devadesátých
let se situace změnila: R. 2005 došlo ke smrtelnému zranění zaměstnance KCN při sedmimetrovém pádu, to již bylo kino od r. 2001 nevyužívané a chátralo.
Naděje se upínaly k otevření Cinema City v obchodním centru Plaza v r. 2006, vydrželo v činnosti
pouhé dva roky, zejména kvůli nedostatečné dopravní obslužnosti.
Biograf Libuš, rovněž sokolské
kino, které mělo 400 sedadel, fungovalo od dvacátých let ještě v poválečném Československu v Libušské 294/129.
Modřanský biograf funguje (kromě dvou kin s krátkou životností –
v sále restaurace U Nováků, Obchodní nám. 9, v místě dnešního
parkoviště, a čtyřsálového multiplexu v nástavbě na Sofijském nám.
promítajícího pouhý rok 2002) od
roku 1919 a stal se nejstarším „lidovým biografem“ nejen v této části
Prahy, v ulici U kina 44/1. Za desítky let prošel několika rekonstrukcemi a změnami názvů i majitelů,
zpět v restituci ho dostali vnuci původního majitele Stanislava Drážného a nevzdali se ani po povodni v r.
2002, která veškeré zařízení zničila. Modřanský biograf tedy můžete,
na rozdíl od jiných, navštívit i dnes.
Chcete-li navštívit svět československého filmu v knihách, pak by
vaší pozornosti neměly ujít např.
třídílný Barrandov od Pavla Jirase,
Dvořákovy Pražské biografy, které objevují pomíjivé kouzlo potemnělých sálů, zpřístupňují informace o dějinách české kinematografie a množství obrazového materiálu. Období druhé světové války
se věnuje druhý svazek příspěvků
na téma Film a dějiny autora Petra
Kopala. Osudy herců první republiky můžete poznat v knížkách Aleše Cibulky Černobílé idoly nebo
v monografii Zdenka Sulanová. Jiří Bartoň se zabývá nepříliš zveřejňovanými skutečnostmi a snaží se
jít pod povrch faktů, odhaluje některé osudové kroky, situace a tajemství jednotlivých osobností a rozebírá jejich dílo a postoje v titulu
Velká kniha herců první republiky.

Otevřeno:
pondělí: 13.00–19.00
úterý a pátek: 9.00–16.00
středa a čtvrtek: 12.00–19.00

Podobně se tématu věnuje publicista Stanislav Motl s tituly Mraky nad
Barrandovem, Lída Baarová & Joseph Goebbels či Dlouhá svatební cesta (na Huga Haase vzpomíná manželka Bibi, knihu napsal Aleš
Fuchs). Katalog filmových plakátů
z let 1931–1948 uložených ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy
si můžete prohlédnout prostřednictvím obrazové publikace Český filmový plakát 1931–1948. Z dosud
nepublikovaných archivních materiálů z rodinného archivu Havlových,
německého Bundesarchivu, Archivu bezpečnostních složek a Archivu ministerstva vnitra, Národního filmového archivu a vzpomínek
pamětníků vychází obsáhlá monografie Krystyny Wanatowiczové
Miloš Havel. Dějiny českého filmu
němé a zvukové éry v originálních
fotografiích z let 1898–1945 mapuje svazek Milana Wolfa Český film
v obrazech.
Iva Karásková,
Městská knihovna v Praze,
pobočka Krč

Doučování s Novou školou
Každý čtvrtek 17.00–19.00 bezplatná první pomoc se školou pro
žáky ZŠ a SŠ. Registrace není nutná, stačí přijít.
Čtecí babičky
7. 11. od 15.00 do 17.30
Pohádkové čtecí babičky z organizace Mezi námi čtou dětem každé první pondělí 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.
Výstava Jaroslavy Jáněové
2. 11. – 7. 12. 2022 Portréty slavných, výstava, členky Sdružení
výtvarníků ČR nás seznámí s životy význačných vědců, koná se
k významnému životnímu jubileu
autorky.

Pobočka Modřany, Vazovova 3229/1, Praha 12

PORTRÉTY SLAVNÝCH
JAROSLAVA JÁNĚOVÁ
Srdečně zveme na výstavu olejů Jaroslavy Jáněové, členky Sdružení výtvarníků
ČR, která vás seznámí s životy významných světových vědců. Výstava se koná k
významnému životnímu jubileu autorky.

2.11. - 7.12. 2022
Vernisáž proběhne 2.11. 2022 od 17.00 hodin.
Vstup zdarma
www.mlp.cz

SALON

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Prašina, kniha, která vás zaručeně nebude nudit
Snažíte se omezovat dětem čas
strávený s mobily a počítačem?
Zkuste knihu Prašina. Kniha je
často přirovnávána ke knížkám
od Foglara. Oproti nim je ale Prašina blíže dnešním mladým čtenářům, a snad i proto má takový
úspěch.
Dobrodružný příběh, plný napětí
a tajemných zákoutí. Stále se něco
děje. Při čtení této knihy není prostor
pro nudu. Příběh je podtržen i pěknými ilustracemi. I když je to kniha pro
děti, myslím si, že bude bavit i dospělé čtenáře.
A jak se líbil příběh našemu žákovi
Tobiášovi Valovi z 5. třídy?
„Jednou jsem dostal od babičky
knihu se zajímavým názvem Prašina, kterou napsal Vojtěch Matocha.

Knihu jsem vůbec neznal, ale když
jsem ji poprvé uviděl a zalistoval v ní,
nadchly mě ilustrace, které slibovaly hodně zajímavé situace. Očekával
jsem, že mě bude bavit a bude zajímavá. Moje očekávání se potvrdilo.
Zaujalo mě, že se příběh odehrává
v Praze, na místě, které je tolik odlišné od těch známých. Nefunguje tam
elektřina a čtvrť je temnější než ostatní pražské čtvrti. Překvapilo mě, že
se postavy postupně mění a časem
se chovají jinak. V příběhu se odkrývají různá tajemství a lidské osudy.
Příběh je sice trochu strašidelný,
ale srozumitelný, a když se začtete,
nemůžete prostě přestat. Kniha má
pokračování, doporučuji číst jednotlivé díly postupně, protože na sebe
dějově navazují. Také jsem v knihovně viděl Prašina kroniky, což jsou ko-

PODĚKOVÁNÍ ZA SETRVALOU
PODPORU
Komunální volby v Libuši a Písnici
skončily jasným vítězstvím subjektu
Spojené síly pro Libuš a Písnici, který
jsem měl tu čest vést do voleb opakovaně. Vyhráli jsme komunální volby čtyřikrát po sobě. V roce 2010
jsme získali 35 %, v roce 2014 to bylo
42 %, v roce 2018 už 47 % a nejlepšího výsledku jsme dosáhli v letošních
komunálních volbách, kdy jsme od
občanů dostali bezmála 47,5 % hlasů.
V roce 2018 výsledek 47 % znamenal, že jsme v zastupitelstvu městské
části nabyli deseti mandátů z celkových sedmnácti, tedy absolutní převahu. Ačkoli jsme k vedení radnice
žádného partnera nepotřebovali, jako koalice TOP 09 a STAN jsme tehdy nabídli koaliční spolupráci ODS
a vedení finančního výboru KDU-ČSL. Spolupráce těchto subjektů se
nám jevila jako přirozená a možná.
Obě strany nás ovšem tehdy odmítly.
Letošní historicky nejlepší výsledek za poslední čtyři volební období
a vůbec nejvyšší procentuální zisk
jakékoliv strany v Libuši a Písnici od
roku 1998, tedy 47,5 %, znamená ovšem při přepočtu na mandáty o dva
mandáty méně než v roce 2018 –
tedy osm mandátů z celkových sedmnácti. Není to tedy již absolutní vítězství, ale po 12 letech práce
je to i nadále velká důvěra občanů,
za kterou bych rád poděkoval. Opět
jsme po volbách nejprve nabíd-

Vojtěch Matocha
Programátor a spisovatel v jedné
osobě vystudoval obor Matematické metody informační bezpečnosti
na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dnes vyvíjí
software pro mobilní telefony. Tvůrčím psaním se zabývá od gymnázia,
úspěšně se účastnil několika literárních soutěží. Za knihu Prašina byl za
rok 2018 nominován na prestižní cenu Magnesia Litera.
Připravila Lenka Veisová

PODĚKOVÁNÍ ZA VÝLET PRO SENIORY

DEBATA

Debata

miksové díly, takové plus k předchozím příběhům.
Čtení jsem si moc užil a doporučil
bych knihy všem, kdo rádi čtou napínavé historky.“

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, který
se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max.
3 500 znaků bez mezer. Je možno
připojit fotografie či jiné grafické
podklady − rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je v kompetenci redakční rady a grafika.
li spolupráci ODS a KDU (tyto strany tentokrát kandidovaly společně),
ale toto uskupení dalo před námi
přednost spolupráci s třetím subjektem (Patrioti – ANO a ČSSD). Dokonce na svém facebookovém profilu prohlásily, že občané volili změnu. To je k pousmání. Pokud v každých dalších volbách získáte více
hlasů než ve volbách předešlých, je
jasné, že stávávající vedení radnice
důvěru má a s každými volbami stále větší. Lidé nevolili změnu, dali důvěru stávajícímu vedení, ale chybělo nám pouhých dalších 30 voličů,
kteří by nám zajistili 9. mandát a jako vítěz bychom nemohli být obejiti
jako v tomto případě. Děkuji všem,
kteří k volbám přišli a speciálně
těm, kteří ocenili, kolik investičních
a jiných (společenských, kulturních)
akcí jsme zrealizovali. Uplynulé čtyři roky nebyly jednoduché. Nejprve
jsme byli v covidové krizi, následně v krizi vyvolané agresí Ruska vůči sousednímu státu. Přesto jsme
z vytyčených investičních akcí realizovali většinu těch, které jsme měli připravené. Odcházíme do opozice a přeji stranám, které se spojily
proti nám, i když ani jedno z těchto

Děkujeme vedení městské části Libuš za uspořádání výletu pro seniory Libuše a Písnice do Pardubic s návštěvou hřebčína v Kladrubech. Paní místostarostka Ing. Koudelková se o nás příkladně starala, paní průvodkyně byla opět úžasná. Škoda jen, že možnosti
„vyrazit za hranice všedních dnů“, za poučením, ale i zábavou nevyužili senioři v plné výši kapacity pohodlného autobusu.
Milí senioři, v žádném případě se neobávejte fyzické náročnosti pochodů, výlety jsou pohodové a utužují sousedské vztahy. Na další
shledání při příštím výletu a s velkým poděkování organizátorům:
Účastnice zájezdu
pí Hlaváčková (za Písnici) a Kocurková (za Libuš)

uskupení nedosáhlo výsledku, který jsem jako lídr získal v roce 2010,
2014, 2018 i 2022, aby naši městskou část spravovaly ku prospěchu
našich občanů. Nezačaly tedy moc
šťastně. Ještě před ustavujícím zastupitelstvem oba subjekty, které
přebírají vládu v Libuši, prohlásily,
že nenavážou na dlouholetou tradici a opozici nenabídnou funkci
předsedy finančního výboru. Vítězům sluší velkorysost a za mého starostování tuto funkci vždy obsadila
opozice (minulých 8 let to byl pan
Kadlec nominovaný za ODS). Nová
koalice ODS, KDU, ANO a ČSSD tuto tradici nectí. Jistě to nebude jediná změna. Další očekávám v redakční radě tohoto časopisu U nás,
která byla dosud velmi nezávislá
a jediný zastupitel, který v ní dlouhodobě zasedal, byl opoziční politik (pan Kadlec), který v tomto orgánu pracoval ještě dříve, než se stal
zastupitelem. V časopise vycházely
kritické články na mě jako starostu
a na mé spolupracovníky ve vedení
radnice. Jen za poslední čtyři roky
bylo v této rubrice Debata uveřejněno 138 článků, z čehož opoziční politici napsali 90 článků, koaliční za-

stupitelé 48 a občané 31. Čas ukáže,
jak dlouho bude tento stav pokračovat a zda dojde ke změně podoby
časopisu, který ovšem nepatří vedení radnice, ale všem obyvatelům naší městské části.
I z opoziční lavice jsem připraven
občanům z Libuše a Písnice sloužit,
byť v jiné pozici než uplynulých 12
let. Bylo mi ctí být Vaším starostou
a děkuji za všechna společná setkání, za Vaši důvěru i konstruktivní
kritiku. S úctou.
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
v letech 2010–2022
Redakční poznámka k očekávaným změnám v redakční radě: Hana Kolářová oznámila vedení radnice 29. 8. 2022, že z osobních důvodů s koncem volebního období
chce vypovědět mandátní smlouvu
na zpracování časopisu U nás bez
ohledu na to, jaký bude volební výsledek, je připravena zpracovat ještě několik čísel, než se najde nástupce. Kateřina Tomešová oznámila šéfredaktorce na jaře 2022, že z rodinných důvodů práci v redakční radě
ukončí s koncem volebního období.
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Klub Senior

Pozvánka na předvánoční
posezení seniorů
Vážené seniorky, vážení senioři,
dovolujeme si vás opět pozvat na
tradiční předvánoční posezení se
starostkou a zastupiteli naší městské části, které se uskuteční 15. prosince 2022 od 17 hodin v kunratické restauraci U Bezuchů – Na palubě, ul. K Libuši 73.
Dopravní spojení z Libuše a Písnice je autobusem č. 165 do zastávky Kunratická škola.
Připraveno bude večerní menu
se slavnostním přípitkem, moučník
a káva za váš symbolický příspěvek
50 Kč. K poslechu a tanci bude hrát
hudba.

Tradiční předvánoční oslava je
určena všem seniorkám a seniorům s trvalým bydlištěm na Libuši
a v Písnici. Vzhledem k obvykle velkému zájmu je třeba si zajistit místo
včas, a to osobní návštěvou od 28.
11. do 12. 12. 2022 na odboru správním a školství Úřadu městské části
Praha-Libuš v budově v ul. K Lukám
664/1, kde můžete současně uhradit příspěvek 50 Kč.
Vážené seniorky, vážení senioři,
vedení městské části Praha-Libuš
se těší na společné setkání.

Rodinné centrum Kuřátko
a
Sbor dobrovolných hasičů
Písnice

Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
Vážení senioři, je to až neuvěřitelné, že jsme dospěli pomalu již
k závěru tohoto roku, který již brzy
bude minulostí. A tak přijďte a potěšte se s námi!
PROGRAM NA MĚSÍC
LISTOPAD 2022
1. 11. S hudbou pana Václava Vomáčky s vlastními náměty, co se
bude hrát, a taky něco ze vzpomínek k památce zesnulých, ne moc
smutné.
8. 11. Co je nového v pomoci lidem
ve finanční tísni? Přijde se s námi
pobavit pan Mgr. Miloš Hájek, koordinátor sociální pomoci.
15. 11. Podzimní výlet a zámek
Berchtold a planetárium Ondřejov.

Přihlášky ihned v klubu pro objednání malého nebo velkého autobusu. Odjezd v 9.00 hodin od Eimů,
návrat nejpozději v 16.00 hodin. Cena předpokládaná podle počtu 20
osob 200 Kč.
22. 11. Bezpečnostní prevence
s policií s tématem: pozor, zimní období. Přijdou si s námi opět povídat naši známí, také vy se, prosím,
zúčastněte.
29. 11. Volná zábava spojená s něčím málo z internetu! Plánování
předvánočního posezení.
Těšíme se na vás a přejeme zároveň dobrou mysl a radost ze života.
Jménem organizačního výboru
Zdena Prchlíková

Klub Junior

Vás zvou na akci pro děti do 12 let a jejich rodiče

www.klubjunior.cz
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz
BAINŠÓMJÓ NA LIBUŠI OPĚT 13.
LISTOPADU

pondělí 7. 11. 2022
průběžný start: 16:30 – 17:30
start: RC Kuřátko, Na Okruhu 395/1, Praha - Písnice
❖
❖
❖
❖

akce je určena pro širokou veřejnost, zejména rodiče s dětmi (max. 150 dětí),
čekají na vás 2 trasy – pohádkově kočárková a lesní „lehce“ strašidelná,
na každé předem přihlášené dítě čeká odměna z pokladu sv. Martina a špekáček k opečení,
v cíli (Hoštická 701/33) bude možné shlédnout hasičskou techniku SDH Písnice, zakoupit
špekáčky pro dospělé a těšte se i na malé překvapení.

Na akci je nutná předchozí rezervace na
https://forms.gle/meT7mMcyXgZaQk968 !!!
Pro více informací navštivte www.rckuratko.cz. Nezapomeňte si doma lampion.
Akci finančně podpořilo hl. m. Praha:

MČ Praha Libuš podporuje pravidelnou činnost spolků RC Kuřátko a SDH Písnice.
Na této akci ručí za děti jejich rodiče. Za odložené věci neručíme. Svou účastí na této akci nám dáváte souhlas s
pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů a jejich dalšího využití pro potřeby Rodinného centra Kuřátko a
Sboru dobrovolných hasičů Písnice.

Písnický
Mikuláš

Bainšómjó je cvičení pocházející od mnichů školy Ňingmapa, nejstarší školy tibetského buddhismu
Vadžrajána. Ve světě se tímto cvičením zabývají skupiny a kláštery v Japonsku (Tokio, Ucunomija –
prefektura Točigi, Tsu – pref. Mie,
Ófuna – pref. Kanagama, Takasaki
– pref. Gunma), v Indii (Ladak, Mahabali, Puram, Agra), v Tibetu (Lhasa) a v Bhútánu.
Přijměte opět po létě pozvání na
podzimní bainšómjó – na Libuši je
může cvičit každý, i děti i senioři se
zájmem o meditaci a dechová cvičení. Někomu se při cvičení vyjevují
před vnitřním zrakem různé obrazy, jiný slyší sútry či chorály, varhany, syntetizátory apod. Užijme si těchto nejrůznějších zvuků a tělesných i duševních vjemů – bainšómjó je velmi unikátní způsob hluboké meditace, která dává pokaždé zcela jiný zážitek.

3. 12. 2022 Sokol Písnice,
Švihovská ulice
bližší informace na FB
Písnický Mikuláš
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Program v neděli 13. 11. v tělocvičně Klubu Junior:
8:00
Misogi – úvodní dechové
a očistné cvičení
10:00 Teatehó – japonské cvičení
pro zlepšení zdraví
12:00 Oběd
14:00 Kinorenma – cvičení pro
rozvoj ki
16:00 Zazen – meditace
18:00 Bainšómjó – společné
souznění
19:00 Čaj – podáván japonský čaj
matcha
S sebou si vezměte volné oblečení, cvičíme naboso nebo v ponožkách. A přineste si i malý polštářek, ručník nebo osušku, na které
můžete pohodlně sedět.
Absolvovat lze i libovolnou část
z programu.
Přijďte udělat něco pro sebe
a pro své zdraví!
RNDr. Michal Hájek, lektor
Foto: archiv Klubu Junior

ZVEME

Strom splněných přání 2022
PROMÍTÁNÍ
ETNOGRAFICKÉHO FILMU

Na břehu
ČESKÝ BOXLAKROSOVÝ TÝM NA MS 2019
REŽIE
LÍVIA ŠAVELKOVÁ A MILAN DURŇAK

Nadělte radost dětem
z dětských domovů.
Ježíšek přeci existuje jen jeden,
bez ohledu na to, kde a s kým trávíte Vánoce. Strom splněných přání umožňuje lidem koupit vánoční
dárek dítěti či mladému člověku žijícímu v dětském domově bez možnosti vyrůstat a trávit Vánoce ve své
rodině. Od 11. listopadu do 12. pro-

since můžete na www.stromsplnenychprani.cz plnit přání dětí pohodlně a rychle přímo ze svého počítače, nebo si můžete přání vybrat
osobně, a to od 19. listopadu do 11.
prosince v obchodním centru Novo
Plaza. Za každé splněné přání předem srdečně děkujeme!
Tým Dejme dětem šanci
a naše děti

On the shore

CZECH BOXLACROSSE TEAM AT THE WILC 2019
AN ETHNOGRAPHIC FILM

1. 12. 2022 T. J. SOKOL LIBUŠ

294/129,
19:00 LIBUŠSKÁ
PRAHA 4 - LIBUŠ

Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4
(500 m od Novodvorské)

pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ
kurz matematiky a českého jazyka.
Zahájení ve středu 2. 11. 2022.
16 lekcí (střídavě český jazyk a matematika)
vždy ve středu od 15.30 do 16.30 hodin.
Cena za celý kurz 1360 Kč.
Je možné zvolit jen M nebo ČJ.
Kurz bude zahájen při minimální účasti 15 zájemců.
Přihlášky: martina.amchova@gpisnicka.cz
nebo tel. 777 199 562.
„Štěstí přeje připraveným“
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VSTUP ZDARMA

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd.
Naložíme a odvezeme cokoliv.
Rozumná cena.
Tel.: 773 484 056

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

Tel.: +420 777 117 371
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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
INZERCE

INZERCE

www.cvytahy.cz

INZERCE

Díky Vašim hlasům bylo
zvoleno pět zastupitelů
z naší kandidátky.
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