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1 Vánoční koncert v Klubu Junior po tříleté covidové odmlce 2 Dětské oddíly Sokola Libuš připravily pro Mikuláše s čertem speciální 
vystoupení. 3 Sedmý ročník Svatomikulášské oslavy přivítal rekordní počet dětí a pozval je na prohlídku nebe i pekla. 4 Žáci ZŠ Meteo 
vybojovali druhé místo v turnaji v přehazované. 5 2.A písnické školy navštívila hru Prodaná nevěsta a vánoční trhy na Náměstí Míru.
6 Děti ze ZŠ Mezi Domy provoněly třídu jehličím a zdobily adventní věnce.

Foto: archiv Klubu Junior, Lívia Šavelková, Kristina Thaler, archiv ZŠ Meteo, archiv ZŠ Písnice, archiv MŠ Mezi domy
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KÁVA NA RADNICI
V pondělí 9. ledna od 17:30 hodin a 20. února 2023 v čase 
16.30-18 hodin zveme občany na setkání s vedením obce. 

Pokud máte jakékoli téma, které se týká rozvoje naší 
městské části, přijďte jej s námi prodiskutovat do kanceláře 
paní starostky a místostarostů na adrese Libušská 35/200.

Sbor dobrovolných hasičů Libuš 
vás srdečně zve na hasičský 
ples, který se koná v sobotu 4. 
února 2023 od 20 hodin v libuš- 
ské sokolovně. 

K tanci a poslechu bude hrát hu-
dební skupina Bueno. Občerstvení 
a  bohatá tombola zajištěna. Před-
prodej vstupenek bude zahájen 
18. ledna 2023 a  pokračovat kaž-

dou středu od 18 
do 19 hodin v  ha-
sičské zbrojnici (Li-
bušská 81/232) ne-
bo po předchozí 
domluvě na tel.: 
777  867  000 a  v  den plesu od 19 
hodin v sokolovně. Cena vstupenky 
je 250 Kč. Těšíme se na vaši účast.

Za SDH Libuš Pavel Mráz

Hasičský ples
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Vážení a milí sousedé,

vstupujeme do nového roku. Pře-
chod mezi prosincem a lednem, sta-
rým a  novým rokem je pro mnohé 
v něčem magický, jakoby změna ně-
kolika číslovek v datu měla moc roz-
hýbat i  změnu v  zaběhlých rutinách 
našich životů. Proto si lidé často dá-
vají novoroční předsevzetí a testují na 
nich svoje odhodlání a pevnou vůli. 

V  tomto čísle časopisu si může-
te přečíst programové prohlášení 

nového vedení, kte-
ré je průnikem voleb-
ních programů obou 
koaličních uskupe-
ní. Svým způsobem 
je možné je brát ja-
ko paralelu novoroč-
nímu předsevzetí, jen 
ve čtyřletém horizon-
tu. U  některých bo-
dů je to plán, co by-
chom chtěli za čtyři 
roky mandátu pro Li-
buš a Písnici stihnout, 
nebo alespoň nastar-
tovat. U  jiných bodů 
je to vize / směřová-
ní. Zde nebudeme mít 
hned jasný výstup, ale 
lze z nich vyčíst jedno-

značné principy, o něž se budeme 
opírat při rozhodování (například 
přístup k novému developmentu). 

Na mnoha z  těchto bodů jsme 
již za uplynulých pár týdnů od vo-
leb začali pracovat. Například jsme 
podnikli řadu konzultací s odborní-
ky, hledáme cesty, jak zefektivnit 
úklid na naší městské části, nebo 
jsme uzavřeli smlouvu na zajiště-
ní dvanácti míst pro místní seniory 
v plánovaném domově pro seniory 
(díky místostarostce Evě Radové). 

„Vytváříme databázi 
místních občanů  
různých odborností 
i profesí...“

Vážení přátelé! 21. listopadu 
proběhlo od 17:30 první radnič-
ní Setkání s občany, řekněme 
„večer otevřených dveří“, kdy 
občané mohli navštívit členy 
nynějšího vedení MČ v jejich 
pracovních prostorách v úřadu 
č. p. 35 a prodiskutovat s námi 
osobní podněty a návrhy. 

Nejen mne velice potěšil vel-
ký zájem občanů a množství jejich 
podnětů, poskytujících vedení MČ 
řadu impulsů pro jejich práci i  po-
třebnou zpětnou vazbu. Mohu ří-
ci, že se týkaly nejrůznějších témat 
a z těch rozhovorů, které jsem měl 
potěšení vést, vyjímám např. poža-
dované zlepšení cestičky mezi ul. 
K  Jezírku (směrem k  samoobsluze 

Obzor), což bylo předáno k dořeše-
ní pracovníkům ÚMČ. 

Z  těch strategických vyjímám ja-
ko příklad aktivního přístupu mladé 
generace podnět sl. Zuzany R. na 
zřízení muzejní síně s lokální histo-
rickou tematikou, který jsem přislíbil 
osobně akcentovat a který mne po-
těšil, stejně jako další podnět, po-
žadující kapacitně dostatečné za-
stoupení středního školství v  naší 
MČ. Příští takové setkání s občany 
je naplánováno na 9. 1. 2023, opět 
v 17:30 v č. p. 35. 

Prosím vás všechny, přemýšlejte 
a se svými podněty přijďte! Těšíme 
se na vás! 

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ Praha-Libuš

Foto: Pavla Tůmová

Setkání s občany

Dnešní doba je náročná pro 
každého. MČ Praha-Libuš za-
jistila bezplatnou konzultaci 
pro občany naší MČ na téma 
„Příspěvek na bydlení“ a o 
dalších možnostech sociální 
pomoci. 

Dávky státní sociální podpory 
mohou čerpat jednotlivci i rodiny, 
majitelé nemovitostí i lidé, kteří žijí 
v  nájmu, občané s  hypotékou atd. 
Nejste si jisti, zda máte nárok na pří-
spěvek na bydlení? Potřebujete po-
radit, jak žádost vyplnit? Jaké jiné 
možnosti pomoci rodinnému roz-
počtu připadají v úvahu?

Využijte bezplatné konzultace s 
proškoleným sociálním pracovní-
kem, který bude k dispozici v pon-

dělí 16. ledna 2022 v  zasedací 
místnosti Libušská č. p. 1 od 17 hod.

Prosíme zájemce, aby se kvůli 
kapacitním důvodům předem ohlá-
sili na tel. 602  577 004 nebo na 
mistostarostka@praha-libus.cz. Lze 
samozřejmě přijít i bez přihláše-
ní, každý je vítán. Služba je určena 
pro občany s trvalým pobytem v MČ 
Praha-Libuš. 

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
místostarostka

Trápí vás vysoké výdaje 
na energie? Máte vysoké 
náklady na bydlení?

V  roce 2023 chceme výrazně po-
kročit v  přípravě strategických do-
kumentů. A  budeme na nich pra-
covat společně s Vámi tak, aby se 
každý občan, který bude mít zájem, 
na jejich přípravě mohl podílet. Plá-
nujeme pracovní skupiny, které bu-
dou přímo obsah těchto dokumen-
tů spoluvytvářet. Výsledkem bude 
kromě víceleté strategie také pře-
hled konkrétních projektů, které bu-
dou postupně realizovány.  

V posledním čísle časopisu U nás 
roku 2022 jsme vyzvali občany, kteří 
mají zájem zapojit se do dění na na-

ší městské části, aby se přihlásili do 
nově ustanovených komisí. Školská 
komise, Komise územního rozvoje, 
Komise pro životní prostředí a míst-
ní Agendu 21 i Komise pro nakládání 
s majetkem již byly jmenovány a mo-
hou se plně zapojit do rozhodová-
ní o agendě naší MČ. Máme také již 
první přihlášené do skupiny „obec-
ních znalců“. Děkujeme! Vytváříme 
databázi místních občanů různých 
odborností i  profesí, kteří by nám 
mohli v případě potřeby poskytnout 
radu či doporučení pro potřeby roz-
voje obce. Zde není žádný termín, 

pokud byste se chtěli přihlásit a na-
bídnout svoji zkušenost, stačí napsat 
e-mail na starostka@praha-libus.cz. 

Pravidelně, zpravidla jednou za 
měsíc, budeme pořádat setkání 
s  vedením městské části. Na listo-
padové setkání přišlo asi 25 občanů 
a každý měl možnost hovořit s ně-
kým z Rady městské části. Někteří si 
přišli pro informaci, jak se vyvíjí situa- 
ce ohledně tématu, které je zajímá, 
jiní přišli s  konkrétním podnětem. 
Nejvíc námětů jsme sesbírali v  ob-
lasti dopravy. Také jsme v  reakci 
na tyto podněty již podnikli některé 
kroky a  možnosti zvýšení bezpeč-
nosti na Libušské, v  okolí základ-
ních škol jsme již začali konzultovat 
s  příslušnými institucemi, tj. zejmé-
na Magistrátem hlavního města Pra-
hy nebo Technickou správou komu-
nikací. Další nejbližší setkání vede-
ní obce a občanů se budou konat 9. 
ledna a 20. února 2023.

Nejen plánováním a prací je živa 
obec. V roce 2023 nás bude čekat 
i řada akcí tradičních, některé nové 
a některé zcela mimořádné. Těšit se 
všichni můžeme například na osla-
vy 100 let od založení Fotbalového 
klubu SK Libuš, které se budou ko-
nat v červnu 2023. Již nyní se těší-
me, že se na těchto akcích společ-
ně setkáme.

Milí sousedé, dovolte mi za vo-
lené zástupce MČ i  zaměstnance 
UMČ popřát všem řadu splněných 
předsevzetí.

Lucie Jungwiertová
Starostka Městské části 

Praha-Libuš
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V druhém pololetí loňského 
roku byl spuštěn druhý roč-
ník Participativního rozpočtu 
MČ Praha-Libuš – Nápady pro 
Libuš a Písnici. Participativní 
rozpočet umožňuje veřejnosti 
zapojit se do rozhodování o vy-
užití financí pro rozvoj měst-
ské části.  Občané díky němu 
mohou ovlivnit, kam bude část 
veřejných prostředků investo-
vána. Na realizaci návrhů je vy-
členěno 500 000 Kč. Celkově 
bylo přihlášeno sedm nápadů, 
všechny nápady byly v soula-
du s pravidly a může být o nich 
hlasováno. 

HLASOVÁNÍ

Chcete se o  návrzích dozvědět 
více? Neváhejte a  přijďte ve stře-
du 11. ledna od 17:00 do zasedací 
místnosti MČ Praha-Libuš (Libušská 
1, vedle pošty), kde budou jednotli-
vé návrhy představeny.

Nyní je na vás, které návrhy bude 
městská část realizovat. Jen vaše 
hlasy rozhodnou. Na stránce www.
napadyprolibusapisnici.cz nalezne-
te odkaz na hlasování a také všech-
ny návrhy, o kterých rozhodujete. 

Máte na výběr dva kladné a  je-
den záporný hlas. Kladnými hlasy 
označíte projekty, které preferujete, 

které se vám líbí, záporným hlasem 
označíte projekt, který se vám nelí-
bí, nezdá se vám. Záporný hlas lze 
využít až po využitých kladných hla-
sů. Využít můžete všechny tři hlasy, 
ale klidně i jeden hlas (kladný). Hla-
sování proběhne pouze elektronic-
ky prostřednictvím výše uvedených 
internetových stránek. Pro online 
hlasování bude vyžadována autori-
zace pomocí SMS zprávy. 

Pro občany, kteří si s  moderní 
technikou úplně nerozumí, je mož-
né hlasovat i osobně, a to na poda-
telně úřadu MČ Praha-Libuš (Libuš-
ská 35/200) s asistencí zaměstnan-
ce úřadu, a  to pondělí a středy od 
9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. 
Hlasující musí disponovat mobilním 
telefonem.

Hlasování bude spuštěno 15. 
ledna a potrvá do 15. února. A jaké 
projekty bojují o Vaši přízeň?

1  Umístění ping-pongového 
stolu na sídlišti K Lukám – Na Do-
movině, naproti mateřské škole

Na prostranství při ulici Na Domo-
vině naproti mateřské školce umístit 
pingpongový stůl. Ping- pong je lev-
ná hra, dostupná pro všechny. Zahrát 
si mohou dospělí i  děti. Stůl by byl 
bez laviček, aby nedocházelo k se-
skupování občanů. Stál by v blízkosti 
stromů, aby docházelo k odhlučnění.
Předpokládané náklady: 30 000 Kč

2  Umístění dvou zemních tram-
polínek v parku K Jezírku

V  parku K  Jezírku umístit dvě 
zemní trampolínky o  rozměrech 
skákací plochy 100 x 100 cm. Na 
území městské části se tyto herní 
prvky nenacházejí. V parku K Jezír-
ku se již nacházejí jiné herní prvky, 
trampolínky by zpestřily a  vhodně 
doplnily tyto prvky. 
Předpokládané náklady: 174 000 Kč

3  Pilotní odborná úprava zele-
ně kolem panelového domu  
V Rohu s herním prvkem

Záměrem projektu je vytvoření 
příjemného prostředí kolem pane-
lového domu. Díky odbornému ná-
vrhu zahradního architekta vznik-
nou plochy, na kterých najde pro-
stor pro svou zahradnickou vášeň 
každý dobrovolník. Tyto plochy bu-
dou zrekultivovány, proběhne reali-
zace výsadeb. V severní části vznik-
ne plácek s herním prvkem, stolním 
fotbálkem. 
Předpokládané náklady: 240 000 Kč

4  Doplnění stávající výsadby 
a hmyzího hotelu v ulici 
K Lukám 648

Doplnění stávající výsadby okras-
ných keřů, trvalek a  travin na po-
zemcích u  domu v  ulici K  Lukám 
648. Jedná se o dva pozemky před 
hlavním vchodem a  dva pozemky 
u zadního vchodu. Cílem je tyto čás-
ti zvelebit nejen pro obyvatele byto-
vého domu, ale i pro chodce, kteří 
mají tato místa stále na očích. Výběr 
rostlin by byl zaměřen na vnesení 
barev, oživení, rozjasnění pozemků, 
přilákání hmyzu, motýlů, zadržování 
vody, zamezení prorůstávání pleve-
le. U obou vchodů budou umístěny 
tzv. hmyzí hotely.  
Předpokládané náklady: 22 500 Kč

5  Doplnění herních prvků a re-
vitalizace dětského hřiště v ulici 
K Lukám

Na dětském hřišti v ulici K Lukám 
umístit herní prvek; domek na hra-
ní s  tabulí, počítadlem, lavičkami 
a stolkem. Nainstalovat herní prvek, 

Participativní rozpočet MČ Praha-Libuš
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Vyhozené vánoční stromky roz-
hodně nepatří do sběrných ná-
dob na směsný odpad, protože 
výrazně snižují jejich kapacitu.

V  případě, že máte veřejně pří-
stupnou popelnici nebo kontejner 
na směsný odpad lze stromky volně 
odložit vedle nich. V ostatních přípa-
dech, tj. činžovní a  rodinná zástav-
ba nebo v  případě umístění nádob 
v  klecovém stání, prosíme o  odlo-
žení vánočních stromků k nejbližším 
sběrným nádobám na tříděný odpad. 

Občané by měli stromky vyha-
zovat ideálně den před odvozem 

komunálního odpadu, aby nedo-
cházelo k  jejich přílišnému hroma-
dění v  ulicích po zbytečně dlou-
hou dobu. Stromky budou do vo-
zů na komunální odpad nakládány 
v  běžných svozových dnech a  je-
jich odvoz bude svozovými spo-
lečnostmi zajišťován po celý leden 
a únor 2023. Výjimka platí pro umě-
lé stromky. Pokud už umělý stro-
mek dosloužil, rozhodně nepatří do 
sběrných nádob na tříděný či směs-
ný odpad, ale do sběrného dvora.

Tisková zpráva Pražské služby, a. s.
Foto: Pražské služby, a. s.

Vánoční stromky  
do popelnice nepatří

V prosinci loňského roku byla 
dokončena stavba víceúčelové-
ho hřiště v Písnici. Hřiště se na-
chází při příjezdu do rezidence 
Vrtilka, na rohu ulic Rohanov-
ská a Křesanovská.

Hřiště má rozměry 22 x 12 m 
s povrchem umělé trávy. Hřiště dis-
ponuje dvěma brankami na ma-
lou kopanou či házenou, košem na 
streetball a  také sloupkami na síť 
pro sporty nohejbal či volejbal. Hři-

ště bylo pořízeno z dotace magist-
rátu hl. m. Prahy.

Na jaře tohoto roku budou k hřiš-
ti nainstalovány lavička, koš a bude 
zrealizován chodníček ke vstupům 
na hřiště.

Věříme, že hřiště se stane oblíbe-
ným místem všech generací a všech 
obyvatel naší městské části.

Odbor životního prostředí a dopravy
Foto: archiv Odboru životního 

prostředí a dopravy

Nové víceúčelové  
hřiště v Písnici

řetězovou houpačku pro batolata 
s  baby sedákem. Dále pořídit kry-
cí plachtu na pískoviště, zrealizovat 
výsadbu keřů při východní a západ-
ní straně hřiště. 
Předpokládané náklady: 160 000 Kč

6  Naučná stezka  
Toulky starou Písnicí

Naučná stezka s pěti informační-
mi tabulemi z akátového dřeva, kte-
ré budou obsahovat barevný text, 
mapu, fotky, QR kód, UV ochra-
nu tabule. Tabule umístit u  pomní-
ku 1. světové války při ulici K Vrtil-

ce, u základní školy v Písnici, u ryb-
níku Obecňák, u  hasičské zbrojni-
ce a u  fotbalového hřiště v Písnici. 
K  jednou ze stanovišť navíc umístit 
edukační panel pro děti.
Předpokládané náklady: 99 000 Kč

7  Umístění lanových drah  
na náměstíčku při ulici  
K Vrtilce v Písnici

Na náměstíčku při ulici K  Vrtilce 
umístit čtyři herní prvky lanových drah 
uspořádaných do tvaru písmene Ypsi-

lon. Lanová dráha učí děti zvládat mír-
né výšky a koordinovat tělo při pohy-
bu na lanech. Ve staré Písnici se tyto 
herní prvky nevyskytují. Podle stupně 
obtížnosti jsou prvky určeny pro děti 
od 4 let věku. Herní prvky nevyžadují 
speciální povrch ani oplocení.
Předpokládané náklady: 91 000 Kč

Bc. Petr Borský, koordinátor 
participativního rozpočtu

Vážení přátelé, mohu těm z vás, 
kteří bydlí na jiných místech na-
ší MČ sdělit, že zjednosměrnění 
významné libušské ulice K Lu-
kám, dlouho požadované jejími 
obyvateli, bylo v průběhu po-
sledního listopadového týdne 
konečně zrealizováno. 

Pro motoristy je nyní ulice K  Lu-
kám průjezdná jen ve směru od 
Dobronické ulice. Však zde projíž-
děla, zejména ve chvílích stojících 
kolon na hlavní Libušské, oběma 

směry neustávající množství aut, 
směřujících většinou do/z areálu SA-
PY. V  návaznosti na to bylo prove-
deno i  zjednosměrnění blízké ulice 
Na Musilech a otočen dopravní re-
žim již delší dobu jednosměrné ulice 
Slavonické. Po těchto úpravách mů-
žeme věřit v trvalé, citelné zklidnění 
dopravní situace v této oblasti, jistě 
k uspokojení naprosté většiny zdej-
ších obyvatel. 

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ 

Foto: Mgr. et Ing. Eva Vítová 

Zjednosměrnění  
ulice K Lukám
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Zástupci uskupení Společně pro 
Libuš a Písnici a Patrioti Libuše 
a Písnice se dohodli na společ-
ných prioritách pro volební období 
2022–2026, které vycházejí z je-
jich volebních programů. Dosud 
nebylo v naší MČ zvykem, že by 
programové prohlášení bylo zve-
řejněno. Je to pro nás závazek, ale 
jsme přesvědčeni o tom, že obča-
né mají mít možnost znát dopředu 
základní směřování rozvoje obce. 

Územní rozvoj, výstavba  
a veřejný prostor
– Budeme přistupovat k  rozvoji MČ 

koncepčně, zajistíme zpracování 
strategického plánu a dalších studií 
a koncepcí podstatných pro rozvoj 
MČ Praha-Libuš. Při rozhodování 
budeme spolupracovat s  odborní-
ky, mj. zřídíme novou pozici měst-
ského architekta, budeme se inspi-
rovat dobrou praxí jiných obcí.

– Při posuzování nových developer-
ských projektů budeme dbát na to, 
aby nová zástavba podstatně nesní-
žila kvalitu života v naší MČ, podpo-
rovat vznik potřebné občanské vy-
bavenosti a  jednat s  investory, aby 
nesli náklady a kompenzovali zátěž 
vzniklou v souvislosti s výstavbou.

– Budeme se snažit zamezit změnám 
územního plánu, kterými přichází-
me o zeleň, vyjma Zastupitelstvem 
MČ schválených rozvojových úze-

mí souvisejících s  výstavbou met-
ra – linka D.  Budeme usilovat o re-
alizaci nového velkého parkového 
prostranství Na Jezerách v  Libuši 
jako prevenci klimatických změn 
a možnost volnočasového rekreač-
ního vyžití pro naše občany.

– Prověříme možnost oživení prosto-
ru před radnicí na Libušské ulici, 
aby sloužil více komunitnímu životu.

– Zlepšíme kvalitu úklidu na MČ, bu-
deme dbát na posílení bezpečnosti.

– Budeme bojovat proti reklamnímu 
smogu a nadále bránit vzniku nele-
gálních hazardních heren. 

– Vytvoříme / otevřeme / zatraktivní-
me dětská hřiště pro více věkových 
skupin dětí.

Doprava
– Ve spolupráci s  odborníky na do-

pravu připravíme koncepční řešení 
při zklidnění dopravy na MČ. 

– Budeme aktivně hledat nové možnos-
ti parkování, především na sídlištích.

– Budeme aktivně usilovat o další re-
konstrukce chodníků a ulic a o rea-
lizaci obchvatu Písnice a Libuše.

– Připravíme další opatření na pod-
poru cyklodopravy (např. cyklo-
obousměrky, propojení na MČ 
Kunratice).

Školství, sociální služby
– Budeme hledat cesty k zajištění do-

statku míst v MŠ a ZŠ a podporovat 

kroky ke zvýšení kvality školství (ro-
dilí mluvčí, podpora učitelů apod.).

– Budeme dlouhodobě a  transpa-
rentně podporovat spolky posky-
tující volnočasové aktivity na území 
městské části. Zpřístupníme krouž-
ky v Klubu Junior dětem ze sociál-
ně potřebných rodin. Zajistíme více 
aktivit pro děti, dospělé i seniory. 

– Nasmlouváme a  podpoříme kvalit-
ní sociální pobytové i terénní služby 
pro libušské a písnické seniory. Po-
můžeme občanům s žádostmi o so-
ciální pomoc.

Hospodaření, radnice
– Budeme hledat úspory v rámci roz-

počtu MČ a  odpovědně nakládat 
s finančními aktivy MČ.

– Pokusíme se sjednotit Úřad MČ na 
jedno místo, aby občané a  úřed-
níci nemuseli stále putovat mezi 
budovami.

– Povedeme aktivní jednání s Magis-
trátem hlavního města Prahy o svě-
ření budovy bývalého internátu do 
majetku městské části s  cílem zří-
dit tam především byty pro potřeb-
né profese a sociální byty, částečně 
rovněž služby pro veřejnost. 

– Zajistíme kvalitní právní služby 
městské části a  právní vymahatel-
nost smluvních závazků.

– Zajistíme občanům vstřícnou, ote-
vřenou a  aktivní radnici. Všechny 
důležité investiční záměry přiblí-

žíme občanům, budeme informo-
vat o plnění cílů, občané budou mít 
pravidelně možnost setkávat se 
s vedením radnice. 

– Pro naše plány a projekty budeme 
aktivně hledat externí zdroje. 

Životní prostředí
– Prověříme možnosti využití alterna-

tivních zdrojů energie a  zajistíme 
větší energetickou soběstačnost 
a úspornost budov MČ.

– Zrevidujeme plány údržby zeleně, 
aby nevznikaly vyprahlé úhory. Vodní 
prvky a kvetoucí rostliny patří do ve-
řejného prostoru. Zlepšíme průchod-
nost lesní cesty v Modřanské rokli.

– Pozornost zaměříme i na revitaliza-
ci vodních toků a rybníků na území 
MČ.

Soudržná komunita,  
dostupné a kvalitní služby
– Budeme usilovat o rozvoj občanské 

vybavenosti (zdravotní péče, so-
ciální služby, maloobchodní síť) na 
naší MČ. Ve spolupráci s architekty 
rozvineme potenciál veřejných pro-
stranství pro podporu komunitního 
života.

– Podpoříme lokální historické pově-
domí a spolkový život; aktivity oby-
vatel a spolků. Vytvoříme naučnou 
stezku Libuší a Písnicí.

– Přeneseme projekt “Zažít město ji-
nak” i na území městské části.

Programové prohlášení nového vedení  
MČ Praha-Libuš pro období 2022–2026

Rada městské části Praha-Libuš 
ve smyslu ustanovení § 166 odst. 
2 a odst. 3 věty první zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, zá-
kladním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších před-
pisů a § 3 Vyhlášky č. 54/2005 
Sb., o náležitostech konkurzní-
ho řízení a konkurzních komisích, 
vyhlašuje:  
 
Konkurzní řízení na vedoucí pra-
covní místo ředitele/ředitelky  
Základní školy Meteorologická,  
se sídlem Meteorologická 181,  
142 00 Praha 4 – Libuš.

Předpoklady pro výkon funk-
ce ředitele/ředitelky dle zákona č. 
563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a  o  změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „zákon o pedagogických 
pracovnících“):
– předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogického pracovníka podle 
§ 3 a  předpoklady pro  výkon čin-
nosti ředitele/ředitelky školy pod-

le § 5 zákona o  pedagogických 
pracovnících

– odborná praxe podle § 5 záko-
na o  pedagogických pracovnících 
v délce dle § 5 odst. 1 b), 4 roky

– plná způsobilost k právním úkonům,
– odborná kvalifikace dle § 7 nebo 

§ 8 pro přímou pedagogickou čin-
nost, kterou vykonává,

– bezúhonnost,
– zdravotní způsobilost,
– znalost českého jazyka.
Požadavky pro výkon funkce 
ředitele/ředitelky:
– znalost problematiky organizace, ří-

zení a financování v oblasti školství 
a znalost příslušných předpisů,

– organizační a řídící schopnosti,
– výhodou: zkušenosti s  řízením 

provozu.
Přihláška uchazeče musí obsahovat 
tyto náležitosti:
– jméno a  příjmení uchazeče vč. 

titulu,
– datum narození uchazeče,
– trvalé bydliště uchazeče, korespon-

denční adresu uchazeče (liší-li se 
od adresy trvalého bydliště).

Nepovinný údaj přihlášky:

– kontaktní údaje: funkční e-mailová 
adresa, telefon.
K písemné přihlášce musí být přilo-

ženy originály nebo úředně ověřené 
kopie následujících dokumentů: 
– ověřené kopie dokladů o  dosaže-

ném vzdělání (diplom a vysvědčení 
o státní zkoušce nebo diplom a do-
datek k diplomu),

– doklad o průběhu zaměstnání a délce 
praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pe-
dagogických pracovnících, ze  které-
ho vyplývá délka praxe včetně pra-
covního zařazení (např. potvrzení za-
městnavatelů, pracovní smlouvy),

– strukturovaný profesní životopis,
– koncepce dalšího rozvoje organiza-

ce (max. rozsah 4 stran formátu A4),
– výpis z  evidence Rejstříku trestů 

(ne starší 3 měsíců),
– lékařské potvrzení o zdravotní způ-

sobilosti k výkonu pracovního mís-
ta ředitele/ředitelky organizace (ne 
starší 2 měsíců).
Předpokládaný nástup na pracovní 

místo ředitele/ředitelky: 1. 7. 2023.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 

zrušit toto konkurzní řízení kdykoliv 
v jeho průběhu bez udání důvodů.

Do konkurzního řízení budou zařa-
zeny pouze vlastnoručně podepsané 
přihlášky uchazečů se všemi úplnými 
požadovanými přílohami došlé do po-
datelny zřizovatele nejdéle do níže 
uvedené uzávěrky.

Písemnou přihlášku s  uvedenými 
doklady včetně příloh s  označením: 
„Konkurzní řízení – Základní ško-
la Meteorologická“ a  heslem „Ne-
otvírat“ musí být doručeny do dne 
27. 2. 2023 do 14:00 hod. (uzávěrka) 
do podatelny zřizovatele školy: MČ 
Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 
Praha 4 – Libuš. 

Další informace budou podány na 
ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 
142 00 Praha 4 - Libuš, odbor Kan-
celář starosty tel. 244 471  884 a  na 
odboru Správním a  školství na tel.: 
731 247 996.

V Praze dne 2. 1. 2023
Mgr. Kateřina Turnová, v.r.
místostarostka pro oblast 

ekonomiky, školství,  sociální 
oblast a zdravotnictví
Dle § 94 písmeno 2) g  

zákona č. 131/2000 Sb.  
o hlavním městě Praze.

Vyhlášení konkurzního řízení
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V roce 2022 byla zaháje-
na výstavba tramvajové trati 
Modřany – Libuš. Práce po-
kračují podle harmonogra-
mu a tramvají se svezeme již 
v červnu 2023.

21. listopadu 2022 byla zahájena 
další etapa výstavby tramvajové tra-
ti (TT) z Modřan na Libuš. Po nároč-
ném období pro všechny, kdy byla 
zcela uzavřena ulice Meteorologic-
ká, byla opět umožněna jízda všemi 
jízdními směry a  autobusové linky 
se vrátily do původních tras.

Všechna omezení ale bohužel 
nekončí. 16. ledna je plánováno za-
hájení další etapy výstavby TT, bě-
hem které bude zjednosměrněna 
ulice Novodvorská ve směru sever 
– jih. To znamená, že nebude mož-
né projet z   ulice Generála Šišky 
a  z  ulice Meteorologické dále uli-
cí Novodvorská směrem do centra. 
Opačný směr průjezdný bude. Ve 
směru na sever bude doprava ve-
dena po objízdné trase ulicí Libu-
šská. Předpokládá se, že autobu-
sové linky č. 197, 215 a 904 budou 
vedeny ve směru do centra ulicí Li-
bušskou a  na svou trasu do ulice 
Novodvorské se vrátí ulicí Zbudov-
skou. Ve směru z  centra pojedou 
beze změny. 

Nejvíce se všichni těšíme, až bu-
deme moci tramvajovou trať vyu-
žívat. Bude v  provozu od června 
2023. Současně se zahájením pro-
vozu TT bude zprovozněna nová 
světelná křižovatka v  křížení ulic 
Novodvorská x Meteorologická x 
Generála Šišky. V  ulici Novodvor-
ská bude tramvajová trať vedena 
středním pruhem a bude zakonče-
na úvratí u zastávky Pavlíkova.

Do budoucna se počítá s  dal-
ším prodloužením tramvajové trati 
k  poště v  ulici Durychova. Vznik-

nou  nové zastávky Přírodní, Chý-
novská a  Durychova. Trasa bude 
ukončena tramvajovou smyčkou, 
která bude vedena ulicemi No-
vodvorská – Durychova – Libuš-
ská – Chýnovská. V současné do-
bě investor zahajuje projekční pří-
pravu a  vyřizování všech potřeb-
ných povolení, stavba samotná 
by měla být realizována nejdříve 
v roce 2025.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí a dopravy
Vizualizace: Metroprojekt Praha a. s.

Jak pokračuje výstavba tramvajové tratě?

Na Libuši a Písnici bylo (ne)ote-
vření mimoúrovňové křižovatky 
(dále jen „MÚK“) Dolní Břeža-
ny, tedy napojení na okruh ko-
lem Prahy, již řadu let velkým 
tématem. 

Otevření této křižovatky je pod-
míněno ze strany MČ Praha-Libuš 
vybudováním východního obchva-
tu Písnice. Tato podmínka je sou-
částí jak územního rozhodnutí, tak 
stavebního povolení. Obchvat Pís-
nice je plánovanou investicí hlavní-
ho města Prahy a bylo na něj vydá-
no pravomocné územní rozhodnutí. 
Investorem silničního okruhu kolem 
Prahy, a tedy i MÚK je Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR.

V  souvislosti s  1. fází oprav Ba-
rrandovského mostu a opravou sil-
nice II/101 v  Břežanském údolí byl 
na jaře 2022 částečně otevřen 
sjezd a  nájezd MÚK Dolní Břeža-
ny v omezeném režimu (křižovatka 
byla zkolaudována v dubnu 2022). 
Nové vedení MČ Praha-Libuš regis-
trovalo žádosti občanů MČ Praha-
-Libuš, MČ Praha 12 i  občanů Dol-
ních Břežan, zda by MČ Praha-Libuš 
nepřehodnotila své stanovisko k tr-
valému otevření této křižovatky.

Současná radnice respektuje do-
savadní stanovisko MČ Praha-Libuš, 
které podmiňuje otevření MÚK vy-
budováním obchvatu Písnice. Toto 
usnesení však současně nesouhla-
sí ani se zkušebním zprovozněním 

mimoúrovňové křižovatky (usnese-
ní Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č. 
40/2011 ze dne 9. 11. 2011). Vzhledem 
k tomu, že usilujeme o rozhodování 
podloženém daty, považovali jsme 
za podstatné mít aktuální údaje 
k dispozici. Data o vlivu otevření mi-
moúrovňové křižovatky Dolní Břeža-
ny však pocházejí z roku 2010 a ani 
tehdy modely nepoukazovaly na vý-
razný nárůst dopravy v naší MČ. Si-
tuace v dopravě se od té doby navíc 
velmi posunula, proto se domnívá-
me, že je třeba znovu posoudit vliv 
případného otevření mimoúrovňové 
křižovatky na MČ. Toto vyhodnoce-
ní může vyžadovat měření v různých 
režimech otevření mimoúrovňové 
křižovatky a bude třeba jej ve spolu-

práci s dopravními odborníky správ-
ně načasovat v návaznosti na další 
stavební akce, které mohou ovlivnit 
pražskou dopravu tak, aby získaná 
data poskytla věrohodný obrázek. 

Zastupitelstvo MČ Praha-Li-
buš na svém zasedání 13. prosin-
ce 2022 schválilo, že bude možné 
prověřit vliv otevření mimoúrov-
ňové křižovatky Dolní Břežany na 
dopravní situaci na naší MČ. Vý-
sledky tohoto šetření budou zveřej-
něny a budou podkladem pro další 
postup. V každém případě všechny 
další kroky budou předmětem dal-
šího schvalovacího procesu na Za-
stupitelstvu MČ. 

Lucie Jungwiertová, starostka 

Mimoúrovňová křižovatka Dolní Břežany
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V pátek 2. prosince si děti i ro-
diče užili příjemné odpoledne 
v libušské sokolovně, kde pro-
bíhaly Svatomikulášské oslavy, 
poslední letošní akce městské 
části Praha-Libuš pořádaná 
v rámci projektu Ministerstva 
vnitra na podporu integrace ci-
zinců. Jako součást oslav ne-
směl chybět Mikuláš s čertem 
a andělem. A všechny děti, kte-
ré se účastnily těchto slavností, 
byly pozvány na prohlídku nebe 
a pekla.

Sedmý ročník Svatomikuláš-
ských oslav na Libuši byl jako kaž-
dý předchozí rok velmi akční a dě-
ti měly o zábavu postaráno. V hlav-
ním sále byly připraveny tvořivé 
dílny inspirované jak českými, tak 
i  vietnamskými a  ukrajinskými tra-
dicemi. Děti zdobily perníčky, vy-
tvářely čerty z  brambor, psaly přá-
ní ježíškovi, vyráběly vánoční deko-
race, věnce atp. Na pódiu vystupo-
vali děti i dospělí, zatímco v hledišti 
se zaujetím poslouchali a aplaudo-
vali všichni, co nebyli zrovna zane-
prázdněni kreativní činností.

Program oslav především navodil 
předvánoční atmosféru pohody a zá-
bavy. Letos se Mikuláš s čertem a an-
dělem věnovali rekordnímu počtu 
dětí. Dvě stě třicet dětí bylo obdaro-
váno mikulášskou nadílkou a odnes-

ly si drobnosti, které si samy vyrobily.
Jsme rádi, že se letošní Svato-

mikulášské oslavy podle hodnoce-
ní účastníků i vystupujících vydařily, 
a to díky všem partnerům, organizá-
torům a jednotlivcům, kteří akci po-
mohli připravit. Díky patří TJ Sokol Li-
buš, která pronajala prostory pro ak-
ci. Dále děkujeme MŠ Ke Kašně, MŠ 
Lojovická, MŠ Mezi domy, Info-Drá-
ček, z. s., za tvořivé dílničky, za vy-
stoupení tanečního sboru pod vede-
ním paní Gregorové, za vystoupení 
ukrajinských dětí pod vedením Kris-
týny Silber. Nemalý dík patří i mode-
rátorce Petře Zajíčkové a  andělovi 
z Hraj si, kteří navodili tu správnou 
atmosféru a provázeli nás celou akcí 
a následně i nebem a peklem.

O  chutné zákusky se postaraly 
dámy z Vinice café & bistro, výteč-
nou kávu s pěnovými obrázky tvořil 
pan Honza Růžička z Latte art, pan 
Keller všechny lákal svým občerst-
vením a  dobrým svařeným vínem. 
Děkujeme za vytvoření báječné at-
mosféry a zajištění zábavy pro naše 
návštěvníky. 

Celá akce byla realizována 
v  rámci projektu na podporu inte-
grace cizinců spolufinancované-
ho Ministerstvem vnitra ČR, hlav-
ním městem Praha a městskou částí 
Praha-Libuš.

Těšíme se na Vás na dalších ko-
munitních akcích. Zveme vás na 

nejbližší z  nich, která se plánuje 
na  sobotu 21. ledna 2022 – Festi-
val nového lunárního roku a staro-
českého masopustu.

Iveta Ouředníčková,  
koordinátorka projektu,  

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Svatomikulášské oslavy na Libuši

Naši městskou část čeka-
jí v následujících letech velké 
změny, především v rozsahu 
nové výstavby, která se bude 
podél trasy metra D intenziv-
ně objevovat. Proto se nové 
vedení naší radnice rozhodlo 
inspirovat v jiných městských 
částech a obcích, kde nad kon-
cepčním rozvojem obce dohlíží 
vedle politiků také „městský 
architekt“. 

Náš rozpočet bohužel zatím ne-
umožňuje zřídit trvalou pozici jako 
součást úřadu, nicméně podařilo 
se nalézt zkušenou urbanistku paní 
Elišku Málkovou, která bude exter-
ní spolupracovnicí naší MČ. Jejím 
tématem bude kultivovat také stá-
vající veřejná prostranství, ať před 
libušskou radnicí, tak v Písnici.  

Eliška Málková vystudovala ar-
chitekturu na TU v Liberci a na Vy-
soké škole uměleckoprůmyslové 
v  Praze. V  současné době zača-
la studovat doktorský program na 
Fakultě architektury ČVUT. Archi-
tektuře a urbanismu se věnuje i po 
praktické stránce. Po pětileté pra-
xi ve studiu CCEA MOBA, kde pra-

covala především na územních stu- 
diích, územním plánu a příležitost-
ně na přípravě architektonických 
soutěží, si založila vlastní studio 
Taktiky. V Taktikách se spolu s ko-
legy specializují na návrhy a  vý-
zkum měst, městských částí a  ve-
řejných prostor.

Jih Prahy a  městskou část Pra-
ha-Libuš objevila v  roce 2004, kdy 
se spolu s rodinou přestěhovala do 
Zvole a  územím denně projíždě-
la. Z toho důvodu si o 15 let později 
jih Prahy vybrala i jako téma své di-
plomové práce s  tématem Metro D 
– Druhý plán jižní periferie Prahy. 
V  práci zkoumala, jak území, které 
bylo dlouho mimo politickou i finanč-
ní pozornost, ovlivní výstavba metra 
D a navrhovala plán ideálního rozvo-
je Prahy od Kačerova po Písnici. Na 
podzim roku 2022 pak spolu s Lyn-
dou Zein na sídlištích Libuš a Písnice 
uspořádala umělecký festival, který 
poukazoval na úskalí i možné výho-
dy budoucí rozvoje související s plá-
novanou výstavbou metra D.

Od začátku prosince 2022 pra-
cuje Eliška Málková jako externí ar-
chitektka městské části Prahy-Li-
buš. Pokud by vás napadly jakéko-

liv připomínky nebo nápady na roz-
voj obce, kontaktujte ji na emailu:  
architekt@praha-libus.cz. 

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
místostarostka 

Foto: archiv Elišky Málkové

Nová architektka Libuše a Písnice
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BETLÉM V ZŠ PÍSNICE

Paní učitelka Lenka Vítková (Čer-
vená) společně s dětmi z výtvarné-
ho kroužku pro nás připravila vel-
ké překvapení. Podařilo se jim vyro-
bit překrásný betlém, který ozdobil 
prostor školního altánu. Moc za to 
děkujeme a  máme radost, že má-
me tak kreativní paní učitelku a vel-
mi šikovné žáky. Ještě jednou všem 
velké díky.

Petra Brodská

OBVODNÍ KOLO SOUTĚŽE 
PRO ŽÁKY ZŠ SE LETOS OPĚT 
PO „COVIDOVÉ PAUZE“ KONALO 

Naše škola ZŠ Písnice se le-
tos s  nadšením zúčastnila soutěže 
v sólovém zpěvu žáků ZŠ Vánoční 
nota konané v ZŠ Meteorologická. 
Po „Covidových rocích“ obnovená 
tradice přinesla své ovoce. Děti se 
pečlivě připravovaly na své výstupy 
a těšily se na „Velkou soutěž“. 

Z naší školy postoupili především 
mladší žáčci. V  obou kategoriích, 
které může naše škola pokrýt (jsme 
škola s žáky pouze 1. stupně), se na-
ši žáci umístili na pěkných předních 
místech. V I. kategorii se na 1. místě 
umístil Vojtěch Fremut a na 3. místě 
Nikol Arbogast a Kateřina Černá. Ve 
II. kategorii pak Lea Hacklová a Filip 
Krátký na 3. místě. 

Vzhledem k  velké nemocnosti 
dětí se nezúčastnila původně za-
psaná ZŠ Ohradní, ale my doufáme, 

že příští rok si budeme moci pomě-
řit síly i s touto školou. Nejdůležitěj-
ší však bylo, že jsme si všichni, jak 
žáci, tak i  členové poroty, vystou-
pení užili, nasáli vánoční atmosfé-
ru a klima dětské sounáležitosti bez 
soutěživé rivality, ale přitom s nad-
šením ukázali, co umíme. Vítězo-
vé dostali krásné vánoční perníčky 
a barevné diplomy.

Mgr. Olga Kretíková

PRODANÁ NEVĚSTA

Žáci 2.A se vypravili 21. listopadu 
na operu Prodaná nevěsta. Z ener-
getických důvodů bylo představení 
přesunuto z  Národního divadla do 
DDM na Vinohradech, ale to nijak 

neubralo na nadšení dětí z očeká-
vaného zážitku. 

Děti se shromáždily už v 7:30 ho-
din před školou a v doprovodu tříd-
ní učitelky a paní asistentky vyrazily 
v ukázkových dvojičkách na autobu-
sovou zastávku. Cesta autobusem, 
metrem, a nakonec tramvají byla jistě 
velmi náročná pro doprovázející „do-
spěláky“, ale děti si to moc užívaly. 

Samotné představení pak bylo 
velmi vkusně upraveno a zkráceno 
pro malé publikum. Ale samozřejmě 
nechyběla krásná Mařenka, chytrý 
Jeník, ani trochu popletený Vašek. 
Členové opery Národního divadla 
na začátku představili děj a jednot-
livé postavy tak, aby se děti moh-
ly lépe orientovat v příběhu. Nadše-

ní a  spokojenost dětí po skončení 
představení byla zcela patrna z  je-
jich rozzářených očiček. Třešničkou 
na dortu pak byl volný čas na Ná-
městí Míru, kde již začaly vánoční tr-
hy a děti nadšeně okukovaly stán-
ky, kupovaly si malé sladkosti nebo 
dárečky pro rodiče. 

Po návratu ke škole byly z celého 
dopoledne velmi nadšené a už teď 
se těší na další představení, kterým 
bude balet. Velké poděkování patří 
paní učitelce Kretíkové, která touto 
milou formou umožňuje dětem se-
známit se s jednotlivými typy kultur-
ních představení.

Eva Jiruše, rodič, pomáhající  
při doprovodu na akci.
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

OONNLLIINNEE  RREEGGIISSTTRRAACCEE  
KK  ZZÁÁPPIISSUU  DDOO  11..  TTŘŘÍÍDDYY

Online registrace k Zápisu do 1. třídy s výběrem termínu 
budou organizované od 10. 1. do 31. 3. 2023 

na www.zspisnice.info v sekci Novinky, kde bude proklik 
na online formulář.

Den otevřených dveří se bude konat dne 14. 2. 2023 
od 8,00 do 14,00. 

Pro školní rok 2023-2024 se Zápis s návštěvou školy koná 
24. 4. 2023 od 8,00 do 17,00.

Těšíme se na vás.

U nás | Libuš a Písnice | leden 2023
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ADVENTNÍ CESTA  
– STROJ ČASU BYL UKRADEN 

Vánoce a stroj času jsou dobro-
družným příběhem na pokračová-
ní, který děti seznámí s  existencí 
stroje času, jenž byl ukraden. S  je-
ho pomocí se nyní známý padouch 
Grinč Kazisvětovič vrací do minulos-
ti, aby překazil Marii a Josefovi ces-
tu do Betléma, tím přepsal příběh 
Ježíškova narození a  navždy zničil 
Vánoce. 

Děti čeká speciální agentský vý-
cvik a  spousta luštění a  úkolů, na 
jejichž splnění a  rozluštění závisí 
úspěch celé vánoční mise.

Zapsala B. Zirnsáková

PREVENTIVNÍ PROGRAM 
MĚSTSKÉ POLICIE PRO PRAŽANY 

Již několik let naší školu navště-
vuje Městská policie s preventivním 
programem. Preventivní program 
probíhá napříč všemi třídami 1. stup-
ně. Program je v každé třídě přizpů-
soben věku dětí.

Co se děti naučily a  jaké vědo-
mosti si upevnily?

Velká pozornost je kladena na 
problematiku bezpečného chování, 
a  to například v situacích: sám do-
ma, sám na ulici, jak jednat při se-
tkání s  cizími lidmi, jak se chovat, 
když jsem svědkem trestného činu, 
která důležitá telefonní čísla bych 
měl znát.

Děti si upevňují zásady bezpeč-
ného chování v  silničním provozu. 
Dozví se, jak a  na jakých místech 
mohou přecházet, kdo má na pře-
chodu pro chodce přednost, co ma-
jí udělat, než vkročí na zebru. Žáč-
ci si také zopakují důležité dopravní 
značky, které by měli znát.

A jak se nám program líbil?
Sabča: Nejvíce se mi líbilo, když 

jsme před tabulí chodili jako na pře-
chodu. Myslím si, že bezpečnost 
je velice důležitá, aby se nám nic 
nestalo!

Michal: Líbilo se mi přecháze-
ní vozovky, a taky jak pan policista 
opravoval naše chyby.

Natka: Program byl bezva, pan 
policista uměl hezky povídat.

Majda: Mně se moc líbilo, že za 
správnou odpověď jsme dostali od-
měnu. Já jsem dostala miniaturní 
dopravní značku ke klíčům.

Kristína: Super bylo přecházení!
Matyáš: Mně se to taky moc líbilo. 

Umět správně přecházet je důležité.
Tonda: Mně se nelíbily dvě věci:
1. S  programem tady byla měst-

ská policie. To mně vadilo! 2. Chtěl 
jsem tady svého tátu, který je u stát-
ní policie.

Jindra Němečková, garant 
dopravní výchovy

ZAČÁTEČNICKÝ PROGRAM 
FUJÁRNA 

Stejně jako minulý rok se žáci ZŠ 
Meteorologická, kteří zde navště-
vují kroužek Ultimate frisbee, vyda-
li zúročit nabyté zkušenosti ze spo-
lečných tréninků a poměřit své do-
vednosti s ostatními týmy na turnaj 
s názvem Fujárna. 

Turnaj proběhl v sobotu 12. listo-
padu 2022 v  pražských Dejvicích 
a  zúčastnilo se ho celkem deset 
týmů. Naši žáci se v pětičlenné zá-
kladní skupině rozhodně neztratili 
a po velmi dobrých výkonech se jim 
povedlo vyhrát první dva zápasy. Při 
konfrontaci se zkušenějšími týmy už 
se od nás bohužel štěstí odvrátilo 

a přes nespornou snahu se již zbylá 
skupinová utkání vyhrát nepodařilo. 

Po obědové pauze nás již čekal 
boj o celkové páté místo na turna-
ji. V posledním zápase se bohužel 
projevila větší zkušenost soupeře, 
kterému jsme se zatím vyrovnat ne-
dokázali. To nás ale nabíjí motivací 
do další práce na tréninku, a přede-
vším dalších turnajů, kdy dorazíme 
opět s o něco zkušenějším týmem 
a budeme se rovnat s těmi nejlepší-
mi. Celkové šesté místo je rozhod-
ně velký příslib do budoucna.

Jan Splítek, vedoucí kroužku

MIKULÁŠ NA METEO

5. prosince se na naší škole usku-
tečnila tradiční oblíbená akce – mi-
kulášská nadílka. Deváťáci v  pře-
strojení za Mikuláše, čerty a anděly 
měli úkol složitější než jejich býva-
lí spolužáci v  minulých letech – ve 
škole totiž přibylo tříd a bylo nutné 
si je všechny rozdělit. Žáci splnili za-
daný úkol na jedničku. Během do-
poledne se po celé škole ozývalo 
chrastění řetězů a povyk čertů, což 
je postava, o kterou bývá mezi žáky 
9. ročníku největší zájem. Děti z niž-
ších ročníků byly obdarovány drob-
nými sladkostmi, za jejichž zajištění 
bych rád poděkoval Spolku rodičů 
při ZŠ Meteorologická. S  nadílkou 
se dostalo na všechny, přestože ně-
které děti musely nejprve dle poža-
davků třídních učitelů a učitelek za-
recitovat básničku nebo zazpívat 
písničku. Pozornost zaujal nový viet- 
namský žák z 9.C, který se v roli čer-
ta „našel“, přestože pro něj tato čes-
ká tradice byla dosud neznámá. Rád 
bych také poděkoval Danielu Kalá-

tovi z 9.B za to, že se hbitě zhostil 
úlohy třídního Mikuláše v situaci, kdy 
několik předchozích kandidátů na 
tuto úlohu postupně onemocnělo.

Mgr. Viktor Keller

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU NA SÍDLIŠTI PÍSNICE 

V  sobotu 26. listopadu 2022 se 
pod záštitou městské části Praha-Li-
buš uskutečnilo slavnostní rozsvíce-
ní vánočního stromu na sídlišti Písni-
ce. I naše škola byla oslovena, zda 
má zájem se na programu podílet. 
A naše třída 7.A bez váhání souhla-
sila. Někteří z nás napekli něco slad-
kého, jiní připravili něco slaného či 
vyrobili krásné šperky. A  stánek, 
který jsme společně s  rodiči slav-
nostně vyzdobili, se prohýbal pod 
dobrotami a  našimi výrobky. Pro-
gramu se účastnila spousta lidí a my 
jsme nestačili doplňovat dobroty, 
o které byl velký zájem. Největší zá-
jem byl o čerstvé, ještě teplé závit-
ky, na které se stála fronta a které 
byly během chvilky pryč. Celou ak-
ci velmi krásně doprovázel zpěv dě-
tí nebo zvuk saxofonu, který se ozý-
val z pódia. Podle nás se celá akce 
velmi povedla a už teď se těšíme na 
příští rok, kdybychom se opět rádi 
zapojili. Naše velké díky patří rodi-
čům, kteří nás v celé akci podpořili 
a pomohli nám vše připravit.

Text: Lenka Tomínová 
Foto: rodiče 7. A

ŠKOLNÍ KOLO VÁNOČNÍ NOTY  
JE ZA NÁMI 

...a nás čeká kolo obvodní. Letoš-
ního kola školní části soutěže Vá-

ZŠ Meteorologická
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noční noty se zúčastnilo přes čty-
ři desítky zpěváků, což je po dvou 
letech „nezpívání“ obrovská účast. 
Samozřejmě do obvodního kola 
mohli postoupit jen ti nejlepší, jak 
už to v soutěžích bývá. Někteří zpí-
vali bez doprovodu, jiní využili kla-
vírní doprovod učitele a  někteří si 
doprovod připravili z kanálu YouTu-
be či si přinesli nahrávku doprovo-
du ve formátu MP4. Pokud to tak-
to bude pokračovat dál, pak se sa-
mozřejmě potvrdí ona památná slo-
va Bedřicha Smetany, že: „V hudbě 
život Čechů“. A tak to má jistě být. 

Alexandros Charalambidis,  
učitel HV

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

Meteo se opět utkalo s  ostatní-
mi školami, tentokrát v přehazova-
né. Míčové hry jsou pro naše páťá-
ky hračka, a  tak se vypořádali i  se 
smečováním přes vysoko nasaze-
nou síť. Někteří překonali i sami se-
be dlouhým podáním nebo chytá-
ním střel na způsob Matrixu. Všichni 
jsme si turnaj užili a s ostatními tý-
my si na závěr zahráli přátelský fot-
bal. Do školy jsme si přivezli pohár 
za 2. místo. 

Petra Lehovcová, učitelka TV

VÁNOČNÍ TURNAJ  
MÍČOVÝCH HER 

V  sobotu 10. prosince 2022 se 
uskutečnil Vánoční turnaj míčových 
her na Meteo, kdy podmínkou účas-
ti byl pouze zájem a  nadšení. Ná-
vrh na akci přišel od členů Žákov-
ské rady. A mezi pedagogy se našli 
nadšenci, kteří celou akci podpoři-
li, zorganizovali a hlavně realizovali. 
A protože to byla akce pro děti, sa-
my děti si také vybíraly sporty a hry, 
které si chtěly zahrát. Všichni jsme 
se sešli před 9. hodinou, přivítali se, 
rozdělili do tělocvičen a  sportovní 
klání mohla začít. Žáci, kterých se 
sešlo kolem 70, si zahráli např. flor-
bal, fotbal, přehazovanou a  vybí-
jenou. Byla i  chvilka pro libovolné 

sporty, kdy k našemu velkému a mi-
lému překvapení se zapojili i někteří 
rodiče. S neskrývaným nadšením si 
vzali míč a zahráli si se svými dětmi. 
Celá akce se nesla ve velmi příjem-
né atmosféře. Ale přesto se jedna-
lo o turnaj. Nesměly tedy chybět ani 
drobné odměny. A ty si děti oprav-
du zasloužily. Do každého klání šly 
s elánem. Ale i  v  zápalu hry neza-
pomínaly na pravidla. A to nejen na 
pravidla hry, ale i  na pravidla sluš-
ného chování. Týmy byly smíšené 
a chlapci i v přirozené touze vyhrát 
byli k dívkám ohleduplní. Vzhledem 
k úspěšnosti celé akce je na místě 
otázka, zda už nyní můžeme Vánoč-
ní turnaj 2022 označit jako 1. ročník. 
A zda se třeba nesejdeme ještě as-
poň jednou a celou akci nezopaku-
jeme dřív než za rok. Třeba jako Ve-
likonoční turnaj. 

Dana Novopacká Augustýnová
Foto: Michaela Kuliková,  

Petra Lehovcová

PÍSAŘSKÁ DÍLNA  
V MONTESSORI TŘÍDĚ 

Písařská dílna doprovází velký 
příběh „O vzniku písma“ každý rok. 
Tento rok děti v písařské dílně nejví-
ce zaujala aktivita – neviditelné pís-
mo. Nejdříve si děti napsaly citró-
novou šťávou nebo mlékem na bí-
lý papírek tajný vzkaz. Až se vzkaz 
usušil, daly děti papírek nad plamen 
a už jen s napětím čekaly, až se pís-
mo odtajní. Několik tajných vzkazů 
vyrobily děti i pro rodiče domů.

Další aktivita se týkala klínového 
písma. Děti si pomocí dřívek vyzkou-
šely napsat a  vybarvit písmena či 
celá slova klínovým písmem. Klíno-
vá abeceda byla však těžší, než na 
první pohled vypadala. A tak většina 
dětí skončila jen u jednoho písmena. 

Zato u  další aktivity – hieroglyfy, 
kde se písmena kreslí pomocí obráz-
ků, vymyslely a napsaly děti spoustu 
slov včetně svého jména. Velmi tvo-
řivá byla také aktivita  - čínský znak. 
Děti měly za úkol vymyslet svůj vlast-
ní čínský znak pro své oblíbené slovo. 

Malovaly svůj znak velikým štětcem 
na veliký papír modrým inkoustem. 
Děti byly velmi kreativní a  nápadité. 
Některé namalovaly znaků hned více.

V  poslední aktivitě si zkoušely 
děti nakreslit co nejvíce ozdobené 
písmeno latinské abecedy. Tato ak-
tivita bavila především děti, které 
rády pečlivě, trpělivě a  delší dobu 
pracují na jednom úkolu.

Všechny děti si nakonec vymy-
slely svůj symbol či značku, kte-
rý sloužil jako jejich podpis, a  na 
všechny své výrobky se svou znač-
kou podepsaly.

SVOBODA NENÍ 
SAMOZŘEJMOSTÍ 

„KDY – KDYŽ NE TEĎ?“
„KDO – KDYŽ NE MY?“

17. listopadu si již tradičně při-
pomínáme dvě významné událos-
ti moderních českých dějin. Prv-
ní z nich je Den za svobodu a de-
mokracii, kdy desetitisíce studen-
tů pražských vysokých škol vyšlo 
do ulic protestovat proti totalitnímu 
režimu. Ačkoliv demonstrace byla 
v  nočních hodinách brutálně roze-
hnána, odstartovala protesty v  ce-
lém Československu.

Nenásilné svržení komunismu, 
pro které se vžilo označení Sameto-
vá revoluce, bylo završeno 29. pro-
since 1989 zvolením neformálního 
vůdce opozice Václava Havla.

Druhé významné datum 17. listopad 
1939 se vyznačuje uzavřením čes-
kých vysokých škol po dobu tří let, na 
základě vyhlášky říšského protektora.

Záminkou byly podzimní demon-
strace proti nacistické okupaci. Po-
slední demonstrace se odehrála bě-
hem pohřbu studenta medicíny Kar-
lovy univerzity, který zemřel na ná-
sledky zranění po jedné z protinaci-
stických demonstrací proti okupan-
tům. Proto tento den byl dalším dů-
vodem vyhlášení státního svátku ja-
ko Mezinárodního dne studentstva.

I my jsme nemohli tento rok chy-
bět u  oslav těchto dvou význam-
ných výročí a udělali jsme si s prv-

ňáky exkurzi na Národní třídu k pa-
mátníku Sametové revoluce. Zapáli-
li jsme svíčky u památníku a rozvířili 
debatu o  tom, cože to ta svoboda 
vlastně je a zda má vůbec cenu za 
ní bojovat. Děti měly mnoho otázek 
k samotným událostem i k době, ve 
které se odehrály. Vlastní úvahou 
dospěly k tomu, že život v nesvobo-
dě nemůže být šťastným životem už 
ze samotného principu. 

Další zastávkou byl kostel pan-
ny Marie Sněžné na Jungmannově 
náměstí, kde si děti mohly v tichosti 
utřídit vlastní myšlenky z  nově na-
bytých informací.

A  aby toho filozofování nebylo 
příliš, dostaly prostor ke společné 
diskuzi u zaslouženého občerstvení 
v McDonaldu na Národní třídě, kte-
ré si samy odhlasovaly.

Co jsme si z akce odnesli je to, že 
svoboda není samozřejmostí. A  že 
to má cenu...

Michaela Divoká

LITERÁRNÍ HRÁTKY ANEB  
KAŽDÝ MŮŽE BÝT BÁSNÍKEM 

Nejznámější formou japonské 
poezie je lyrický útvar s přírodní te-
matikou, zvaný haiku. Vyznačuje se 
zvukomalebným trojverším s  po-
čtem slabik 5-7-5.

Velmi důstojně se s  tímto téma-
tem vypořádali žáci 5.C, kdy si sami 
v  suplované hodině, vyzkoušeli na-
psat vlastní jednoduchou báseň hai-
ku. V jejich tvorbě se odráží nejen pří-
rodní téma a citové rozpoložení auto-
ra, mají hloubku a některé jsou obo-
haceny kapkou laskavého humoru.

„I děti mohou být básníky!“ A že 
v  jednoduchosti je krása, vás pře-
svědčí nejedna z  jejich básní. Po-
suďte sami:

(Johan Pecina 5.C)
A JEN KVĚT SMUTKU
JEDINÝ ŽIJE VE MNĚ
JAKO MŮJ ŽIVOT

(Johan Pecina 5.C)
SLUNCE SE MRAČÍ
A NAD TÍM HROZNÝM SVĚTEM
NEBE FURT ŽIJE

(Karolína Zákostelecká 5.C)
ČERNÁ A BÍLÁ
ZEBRA JE ČERNO-BÍLA
JAKO STARÝ FILM

(Matěj Vaníček 5.C)
JELEN MÁ PAROH
ALE BEZ NĚJ MÁ CITY
JAK BĚŽNÝ TVAROH

(Sára Topinková 5.C)
ACH ZAS TA ZIMA
KÉŽ UŽ TU BYLO JARO
BUDE VÍC A VÍC
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POLYTECHBUS VE ŠKOLCE

Ve dnech 22. a  23. listopadu 
v naší školce proběhl program Po-
lytechbus pro mateřské školy. Děti 
byly rozděleny do dvou skupin na 
starší a  mladší. Po oba dny měly 
k dispozici tři stanoviště, mezi který-
mi se po splnění úkolu přesouvaly.

První stanoviště se věnovalo ke-
ramice. Děti si zde vyrobily svícny 
a ozdoby na vánoční stromek.

Druhé stanoviště bylo věnová-
no elektrotechnice, kde se děti uči-
ly zapojit žárovku a  elektromotor 
s  kruhem. Třetí stanoviště nabíd-
lo dětem stavbu domu. Měly zde 
k dispozici cihly, okna a dveře. Vše 
spojovaly maltou.

Myslím, že tento projekt byl krea- 
tivní a zajímavý. Dětem se to moc lí-
bilo. Rodičům večer vyprávěly své 
zážitky.

Linda Kvítková

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA,  
DIVADLO A NADÍLKA

Letošního Mikuláše jsme si v MŠ 
K  Lukám opravdu užili, a  tentokrát 
jak ti malí, tak ti velcí. Období Miku-

lášů, čertů a andělů jsme totiž zapo-
čali společně s rodiči dětí, kteří při-
šli podpořit své ratolesti 30. listo-
padu na naše Mikulášské dílničky. 
Snad každý si něco pěkného vyro-
bil a odnesl – a to byste koukali, ja-
kou radost umí mít dospělí z něče-
ho tak drobného, jako je třeba an-
dělíček nebo svícínek. K tomu nám 
ještě naše paní kuchařky, a také ně-
které maminky, připravily výborné 
občerstvení, takže nám to odpole-
dne vážně nic nechybělo.

V  pátek 2. prosince děti zhlédly 
veselou pohádku, ve které byl také 
čert. Tak legračního čerta jsme ale 
snad ještě nikdy neviděli, a tak se dě-
ti při samotné nadílce už čerta skoro 
vůbec nebály. Každý kluk i holka od 
nás ze školky sebral svou odvahu, vy-
slechl si, co mu chce říct svatý Miku-
láš, na někoho musel trochu zahud-
rovat čert a  nakonec všichni dostali 
od andílka nějaké laskominy. Vždyť 
každý z  nás v  sobě něco dobrého 
má, a to i ti, kterým občas rostou na 
hlavě růžky. Důkazem je tomu také 
to, že si čert nakonec nikoho do pek-
la odnést nemusel.

Veronika Hynková
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K Lukám

MIKULÁŠ 

Období adventu je plné rados-
ti a  očekávání. Všichni se těšíme 
na jeden z  nejkrásnějších svát-
ků v roce. Tento předvánoční čas 
provází děti ve školce básničky, 
koledy, děti se seznamují se zvy-
ky a  tradicemi, vyrábíme advent-
ní věnce, tvoříme pro rodiče dárky 
a přání. Ale především se připra-
vujeme na  besídku – tentokrát 
Mikulášskou.

Mikulášská besídka se letos ko-
nala 5. prosince na školní zahradě 
za hojné účasti rodičů, kteří přišli 
podpořit své děti. Ty si nachysta-
ly básničky a písničky a s napětím 
čekaly na příchod Mikuláše a  je-
ho doprovodu. A opravdu, za zvu-
ku zvonečku přišel Mikuláš s  čer-
tem a  andělem. Mikuláš se s  dět-
mi pozdravil a začetl se do své kni-
hy, kde se psalo, že do naší školky 
chodí samé šikovné a hodné děti, 
což potvrdily i paní učitelky. Připra-
vené básničky i  písničky byly od-
měněné velkým potleskem a  po-
chvalou od Mikuláše. Ten měl pro 
děti nachystané překvapení – čer-
tovské a andělské soutěže a samo-
zřejmě i sladkou odměnu.

Rodiče mohli navštívit naši tra-
diční výstavu výrobků rodičů a dě-
tí. Společným tématem výstavy byl 
„Mikuláš, čert nebo anděl“. Paní uči-

telky s dětmi tvořily krásné výrobky 
ve svých třídách, dokonce i rodiče 
si našli v předvánočním shonu čas 
a v hojném počtu se do tvoření za-
pojili a  velmi nás překvapili svými 
nápady a krásnými výrobky.

Mikulášské společné odpoled-
ne se vydařilo. Ohnivá show, která 
následovala, byla krásnou závěreč-
nou tečkou a  my už teď nedočka-
vě čekáme na další zvonění – na to 
ježíškovské.

Dagmar Bumbalová

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Předvánoční čas má své kouzlo 
a děti se nemohou dočkat Ježíška. 
Netrpělivě odpočítávají dny, kte-
ré zbývají do Štědrého dne. V  na-
ší školce si umíme advent pořádně 
užít. Zdobením adventních věnců 
vše začíná. Třídou voní jehličí, sko-
řice, badyán, sušená jablíčka a po-
meranče. Nechybí ani slaměné, 
dřevěné i  třpytivé ozdoby a samo-
zřejmě krásná mašle. A  teď už jen 
záleží na dětské fantazii. Každý vě-
nec ale nakonec rozzáří dětské oči 
a  hlavně je každý jedinečný. I  le-
tos se vše povedlo, a  protože do 
školky chodí Ježíšek dříve, prožili 
jsme si bohatou nadílku již v  čase 
předvánočním. 

Helena Böhmová
Foto: archiv MŠ Lojovická

MŠ Lojovická



KRONIKA

U nás | 1/2023 | 13

Každodenní pobyt venku je 
u nás samozřejmostí. Krásné 
okolí mateřské školy nám dovo-
lí dlouhé vycházky, chůze dě-
tem přináší vytrvalost, zdatnost. 
Dále se v dětech buduje vztah 
k místu, ve kterém žijí, posiluje 
se vztah k přírodě. 

Každým rokem vítáme na zahra-
dě Klubu Junior kolem 11. listopadu 
svatého Martina na bílém koni. Dě-
ti mají pro Martina připravené bás-
ničky a písničky a plno dobrot pro 
koně. Tady patří velké poděkování 
paní Vrňákové a všem ze stájí Don-
ja v Písnici. Jsou skvělí a děti vždy 
vítají s otevřenou náručí.

Další tajemnou akcí MŠ je lampio- 
nový průvod s  rodiči. Díky hojné 
účasti rodičů jsme měli určitě nej-
delší průvod v Písnici.

Na konci průvodu děti prokazují 
svoji statečnost tím, že samostatně 
prochází stezku odvahy na zahradě 
hlavní budovy, kde na ně čeká po-
klad s překvapením.

Každým rokem k nám 5. prosin-
ce přichází Mikuláš s čertem a an-
dělem. Pro děti je připravená nadíl-

ka a na návštěvu čeká v každé třídě 
krátký program. Odvážní si mohou 
zkusit i tanec s čertem.

Blíží se nám Vánoce, nejkrásněj-
ší svátky v roce. Ve školce probíhají 
přípravy, pečeme s dětmi perníčky, 
zdobíme třídy a užíváme si společ-
ně vánoční atmosféru. Těšíme se na 
vánoční setkání s rodiči.

K  Vánocům patří koncert. Pravi-
delně do MŠ přijíždí hudební sesku-
pení Accordo, profesionální hudeb-
níci, jejichž program dětem přiblíží 
vážnou hudbu a vánoční zvyky.

K Vánocům patří pohádka. Diva-
delní seskupení Žlutý kopec a  je-
jich Andělé ze zapomenuté skříňky 
opět v naší MŠ. Krásné představení 
o andělské poště a kouzelné skříň-
ce, plné laskavosti a něhy.

Vše u nás vrcholí společnou ná-
vštěvou kostela sv. Jakuba Starší-
ho v  Kunraticích. Za zvuku varhan 
si zpíváme koledy, poslechneme si 
příběh o narození Ježíška.

Tak hlavně hodně zdraví a štěstí 
nám všem v roce 2023!

Veronika Gateva, Ivana Gerlašinská
Foto: archiv MŠ Mezi domy

Od podzimu do Vánoc v MŠ Mezi Domy

ZÁVĚR KLUBU PŘED 
VÁNOČNÍMI SVÁTKY BYL 
HEZKÝ!

Děkujeme všem těm, kteří i přes 
špatné počasí (sníh a  námraza) 
do klubu dorazili, aby se zúčastnili 
ohlášeného bazárku. Už dvě hodin-
ky před zahájením pracovnice při-
pravovaly klub, aby tento den byl ji-
ný, výjimečný, s vůní františků… Na-
chystaly domluvené a  donesené 
věci, cukroví, bohaté zlaté a  stříbr-
né zdobení větví připravené do vá-
zy a také množství různých větviček 
k dispozici zdarma pro členy klubu 
pro vánoční výzdobu jejich domovů.

Vzájemné obdarovávání senio- 
rů mezi sebou a  krásné povídá-
ní o  době současné i  o  tradicích, 
o  připravovaném zahrádkářském 
výletě na Moravu do Olomouce 
atd. Byl to klidný a spokojený den 
v našem klubu.

Hezké a spokojené Vánoce pře-
jeme všem našim seniorům, aby-
chom v příštím roce byli, vše si spo-
lečně užívali a rádi se stále měli.

SPOLEČNÝ  
PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET

Plánovaný výlet s pohoštěním při-
pravovaný vždy na závěr roku jako 
předvánoční se stal v našem klubu 
již klasikou. Zájem byl i letos velký, 
zdálo se, že nebude stačit autobus, 

ale… Někdy zapomínáme, že stáří 
má své vrtochy, nemoci i nepředví-
daná zakopnutí, pády a  jiné tram-
poty. Celkový počet z přihlášených 
se tak bohužel snížil o  tři senior- 
ky, ale to se nedá nic dělat…

V době, kdy se vše, na co jsme 
byli zvyklí, zdražilo, jsme se roz-
hodli jet do nedalekého zámku 
Chvaly. Vidět, slyšet, s  prohlídkou 
uvnitř i venku, posedět v kavárnič-
ce na grogu, kávě a palačince – to 
je také dobrým zvykem. Ve 14 ho-
din pak navázalo posezení s hud-
bou v  zamluveném prostředí re-
staurace Mondi a se spoustou po-
vídání. Vždyť někteří se dlouho ne-
viděli! Vychutnali jsme si pohoště-
ní, které organizační výbor zamlu-
vil. Dokonce došlo i na tanec, přes-
tože posezení bylo sice velmi útul-
né, ale malé. Všechno jsme si užili.

Děkujeme našim seniorům, že 
i přes dosti špatné počasí, zvláště 
v  ranních hodinách, nikdo neod-
řekl a všichni cestovali. Děkujeme 
Úřadu městské části Praha-Libuš 
za finanční podporu, kterou kaž-
dým rokem věnuje na takovouto 
akci. Obvykle jsme každý rok po-
seděli v  zámeckých prostorách, 
tentokráte z finančních důvodů ne-
vyšlo, co jsme chtěli, ale na příští 
rok již máme zas dohodnuto.

Hlavně si budeme přát zdraví 
vás všech, protože: jeden senior 
není nic, v  jednotě je síla. Proto si 
u vánočního stromečku také vzpo-
meňte na nás všechny, kdo vás 
mají moc rádi.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Foto: Štěpán Sedlák

Klub Senior
PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM  
POSPÍŠILOVÝM I OSTATNÍM

Manželé Pospíšilovi vždy kolektiv 
klubu obohacovali. Dovezli málo 
chodící seniory do klubu a z klubu, 
začali v  klubu společně oslavovat 
narozeniny a všichni se přidali, do-
kázali připravit překvapení, uvítání 
rekreantů před hotelem s chlebem 
a solí v kuchařském, jen tak upekli 
velké koláče a my se všichni bavi-
li... Sesedli jsme se a oslavovali jaro 
nebo léto… V posledním podzimním 
čase dovezli do klubu od syna čty-
ři velké krabice propagačních před-
mětů a s radostí sobě vlastní se dí-
vali, jak jsme si rozebírali nafukova-
cí míče, peněženky, hodinky, ledvin-
ky, sešity, omalovánky, přívěsky na 
klíče, kosmetické taštičky, Rubikovy 
kostky, panenky a  mnoho dalšího. 
Na bazárek, který se konal 13. pro-
since, paní Pospíšilová přidala vlast-
noručně vytvořené náušničky.
Jsme rádi, že takové členy klubu 
máme! A nejsou sami! 
Děkujeme všem, kteří pro nás pra-
cují a mají klub rádi. Jsou to např. p. 
Literová, p. Březinová, p. Švarcová, 
p. Sedláková, p. Baseová, p. Kaně-
rová, p. Hainzová, Ing. Řezáč a další.
I proto se členové organizačního vý-
boru na zahájení Klubu Senior v ro-
ce 2023 a na nové náměty a připo-
mínky všech do nového roku již těší!
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Bezmála třicet let uplynulo od založe-
ní libušského komorního sboru Libuše, 
který právě pořádá nábor nových čle-
nek. Pokud rádi zpíváte, může zaznít 
také váš hlas.

„Padla rosa studená Kriste elejson, chodí 
po ní Maria, Aleluja zdrávas Maria!“ zpívá 
Komorní sbor Libuše při rozsvícení  vánoč-
ních stromečků v Libuši a Písnici.

Zpěv je důležitou prioritou v našem živo-
tě. Každý týden se sejdeme v  přátelském 
duchu, zazpíváme si naše oblíbené písně 
lidové, country, ježkovky, ale i  renesanční 
a  písně různých skladatelů. Je to pro nás 
vždy velká oáza klidu! 

Sbor má mnohaletou tradici. Od roku 
1994, kdy byl založen při Sokole Libuš, se 
zúčastnil mnoha festivalů, přehlídek, kaž-
doročních vánočních koncertů a dalších vy-
stoupení pořádaných Sokolem a  Úřadem 
MČ Praha-Libuš.

Milí přátelé, zveme vás, kteří rádi zpíváte 
a máte rádi písničky, do našich řad, kde se 
setkáte nejen se zpěvem, ale také s přátel-
stvím výborné party žen.

Zkoušky máme každé úterý v  17:30 
v místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš v Klubu 
Senior, ulice K Lukám.

Jana Kaněrová,  
sbormistryně sboru.

Foto: archiv sboru

Komorní sbor Libuše

V úterý 13. prosince jsme se po 
třech letech nečekané odmlky 
způsobené covidovou krizí se-
šli opět na Vánočním koncertu 
v Klubu Junior.

Hudební lektoři, děti s rodiči i pra-
rodiči přišli, aby si poslechli skladby, 
které pro ně lektoři se svými žáky 
a s dětmi společně připravili.

A zážitek to byl krásný! Vystupují-
cí klavíristé, flétnistky i kytaristé da-
li všem vzpomenout na milé chvíle 
tradičního setkávání s vánoční hud-

bou v Klubu Junior po dobu před-
chozích dvaceti let. V prosinci roku 
2022 jsme na tuto tradici opět na-
vázali a prožili nádherné chvíle svá-
tečního času Vánoc zase společně.

V  novém roce 2023 přejeme 
všem požehnané a zdravé dny!

Vedení Klubu Junior a tým lektorů
www.klubjunior.cz

kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 
604 273 968, kjunior@centrum.cz, 

Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4,
Foto: archiv Klubu Junior

KLUB JUNIOR

Po třech letech opět společně

Děti v T. J. Sokole Libuš cvičí 
pro radost celý rok, ale když 
má přijít vzácný host, tak si 
pro něj vždy připraví něco 
výjimečného. 

A nejinak tomu bylo i letos v pro-
sinci. K  adventnímu období patří 
slavnostní atmosféra a  třpytivá vý-
zdoba, a  tak dětské oddíly zkrášli-
ly vstupní dveře sokolovny vlast-
noručním adventním věncem. Před 
svou pravidelnou cvičební hodinou 
si děti vždy zkontrolovaly, jak se je-
jich barevné kouličky nebo stro-
mečky celý týden měly, a těšily se, 
zda si do takto ozdobené tělocvič-
ny najde cestu i  svatý Mikuláš se 
svými andělskými a  čertovskými 
pomocníky. Přání se jim splnilo. 

Nejmladší sokolíci ve věku od 
dvou do čtyř let předvedli písnič-
ku o hladovém vrabečkovi, kterému 
pomáhají na krmítku přečkat zim-
ní čas, tedy hudebně-pohybovou 
skladbičku na zdokonalení obrat-
nosti a jemné motoriky. 

Předškoláci si odvážně zahrá-
li na čertíky a zkoušeli na tělocvič-
ném nářadí opravdu pekelné kous-

ky. Pro rozvoj slu-
chové pozornosti 
cvičitelky zapojily 
také hudební ná-
stroje, typické pro 
mikulášskou troji-
ci. A sváteční návštěvu děti potěšily 
i sněhulákovou písničkou a vánoční 
říkankou.

Vystoupení oddílu gymnastek za-
bralo celou plochu tělocvičny, neboť 
si pro rodiče a svatého Mikuláše při-
pravily pestré sestavy na bradlech, 
na kladině a prostná. Nejmladší cvi-
čenky zvládly své první veřejné vy-
stoupení bez zaváhání, zkušeněj-
ší již zapojily i složitější akrobatické 
prvky na nářadí a  koberci. Potlesk 
sklidily také starší žákyně se svou 
závěrečnou skladbou se stuhami.

Všechny děti odcházely z  tělo-
cvičny nejen s nadílkou, ale i s Mi-
kulášovým přáním, ať je cvičení v li-
bušském Sokole baví minimálně do 
jeho dalších jmenin.

Magda Machková,  
T. J. Sokol – Libuš

Foto: Lívia Šavelková,  
Magda Machková

Mikulášská návštěva v libušské sokolovně
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Stává se pomalu tradicí, že pís-
nický sbor dobrovolných hasičů 
pořádá jak pro děti z kolektivu 
mladých hasičů, tak i pro širokou 
veřejnost akci Písnický Mikuláš. 

Samotné přípravy akce začaly už 
koncem měsíce října, ale až v  so-
botu 3. prosince nastal ten správný 
den. Od dopoledne skupina hasičů 
z písnické jednotky připravovala na 
fotbalovém hřišti vše potřebné, aby 
na 16. hodinu vše potřebné připra-
vili. Od 15 hodin se k nim připojilo 

i  pár mladých hasičů a  písnických 
dětí, které zajišťovaly v  převlecích 
malých čertíků čertovskou stezku.

Na čertovské stezce na malé ná-
vštěvníky čekala spousta úkolů. 
Čerti je na jednotlivých stanovištích 
nenechali zahálet. Děti tak postup-
ně tančily pekelný tanec, překoná-
valy překážky, hrály hazardní kost-
ky, sbíraly andělovy spadlé hvěz-
dy a  plnily další dovednostní úko-
ly. V samotném závěru pak musely 
prolézt tunelem, který byl plný svět-
la, kouře a strašidelných zvuků.

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Písnický Mikuláš

O víkendu 5.–6. listopadu jsme 
vyrazili na Memoriál Marty 
Habadové v pražské Stromov-
ce. Jednalo se o soutěž mla-
dých hasičů v běhu na 60 m 
překážek, která je určena pro 
jednotlivce.

Kvůli mnoha omluvenkám se na-
konec na start v kategorii starších žá-
ků postavil pouze Lukáš Frýbert, pro 
kterého to byla premiéra v  závodu 
60 m s překážkami. V prvním pokusu 
se mu příliš nedařilo, neboť ho sra-
zily k zemi vlastní hadice při seběhu 
z kladiny. I přes bolavé koleno se na-
konec v druhé pokusu zlepšil a do-
běhl s časem 27,61 s na 215. místě.

Mezi mladšími dívkami, které 
nastoupily o  den později, nás re-
prezentovaly Anna Holanová a Mi-
chaela Strmisková. Zatímco Anič-
ka už nějaké zkušenosti měla, pro 
Míšu to byl její první závod v živo-
tě v  této disciplíně. A  bylo to po-
znat i  v  konečném srovnání obou 
závodnic. Míša zaběhla dva platné 
pokusy a nakonec si v druhém bě-
hu ustanovila svůj osobní rekord 

na 32,32 s, což jí přineslo 187. mís-
to. Anička se hodně zlepšila a hned 
její první běh znamenal změnu je-
jího osobního maxima na hodnotu 
19,44 s a celkové 111. místo. 

Mezi mladšími chlapci nás repre-
zentovali Lukáš Gavenda, Jakub 
Holan, Vojtěch Kovář, Filip Krátký, 
František Spurný a  Matěj Švehla. 
Kluci zabojovali a spousta z nich si 
vytvořila svůj nový osobní rekord. 
Nejvíce překvapil asi Filip, který se 
zlepšil o  více než 5 s  a  s  dosaže-
ným časem 17,51 s se stal naším nej-
úspěšnějším závodníkem a v celko-
vém pořadí skončil na 79. místě.

A  jak naši kluci nakonec dopad-
li? František 23,55 s  (149.), Lukáš 
23,6 s  (150.), Matěj 24,79 s  (164.), 
Vojta 28,68 s  (182.) a Kuba zaběhl 
sice krásné časy, ale oba jeho po-
kusy byly hodnoceny jako neplatné, 
a tak nakonec skončil na 194. místě.

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

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice

SDH PÍSNICE – KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ

Český halový pohár

Teprve po výlezu z pekla na dě-
ti čekala očekávaná mikulášská na-
dílka. Svatý Mikuláš nahlédl jak do 
pekelné knihy hříchů, tak do anděl-
ské knihy dobrých skutků a veške-
ré skutečnosti patřičně vyhodnotil. 
Poté andělé se sv. Mikulášem dali 
89 zúčastněným dětem zaslouže-
né dárky a  čerti se zase postarali 
o symbolické potrestání a postraše-
ní těch zlobivých.

Soudě dle ohlasů rodičů si myslí-
me, že dobrá věc se podařila a pů-

vodní pouhou myšlenku se podařilo 
dovést do reálného světa. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem dobrovolníkům za jejich vol-
ný čas, který tomuto dětskému pro-
jektu věnovali, vč. Lukáše Urbana 
a Jakuba Suka. Poděkování směřu-
je i  městské části Praha-Libuš, kte-
rá tento projekt dotačně podpořila, 
a  my jsme tak mohli zúčastněným 
dětem připravit zajímavější zážitek.

-Plš-
Foto: archiv SDH Písnice
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Vážení přátelé! Začal nám opět 
nový rok a s ním i měsíc leden, 
zimní čas, ve kterém si snad na-
jdeme chvilku na připomenutí 
událostí, důležitých pro dřívější 
generace. 

Hned 1. 1. – na Nový rok – neopo-
meňte prosím mé doporučení; dě-
lejte si samé příjemné věci! Vždyť 
lidové rčení nám praví, že „jak na 
Nový rok, tak po celý rok“. Jedná se 
i o státní svátek – Den vzniku České 
republiky v r. 1993 – po předchozím 
ukončení československé federace. 
Než Nový rok opustíme, povězme si 
ještě, odkdy se slaví 1. ledna? Došlo 
k tomu vlastně náhodou! Ve starém 
Římě se Nový rok slavíval k  1. 3. –  
a to se i vždy volili čelní představite-
lé – konzulové. Jenže v r. 154 př. n. l. 
nastala potřeba je zvolit o 2 měsíce 
dříve, výjimečně, jen pro tentokrát, 
se posunul Nový rok 153 př. n. l. o 2 
měsíce dříve, na 1. leden. Šlo o pro-
vizorium, jehož dočasnost však asi 
trvá déle, než jeho tvůrci zamýšleli. 

3. 1. 1923 zemřel známý spisova-
tel, autor populárního Švejka, Jaro-
slav Hašek (nar. 30. 4. 1883). 

Českou, většinou husitskou po-
pulací 15. stol., byly pozorně sledo-
vané zprávy o  významné události; 
od 14. 1. do 14. 4. 1433 byla přizvá-
na česká delegace na Basilejský 
církevní koncil, kde vyjednala tzv. 
„kompaktáta“. Šlo o  zapracování 
minimálních husitských požadavků 

do církevního kánonu tak, aby byl 
možný smír s papežem a čeští hu-
sité nebyli pokládáni za kacíře. Sice 
dočasně, ale zdařilo se to! 

5. 1. 1923 byl v Žitné ulici v Praze 
atentátníkem postřelen ministr financí 
Alois Rašín, nar. 18. 10. 1867, čemuž 18. 
2. 1923 podlehl. Dr. Rašín byl úspěš-
ným autorem měnové odluky od ze-
mí bývalého Rakouska-Uherska v  r. 
1919 a atentátníkem se stal naivní, te-
prve 18letý anarchista Josef Šoupal. 

6. 1. je zde slavnost Tří králů, tak 
nezapomeňte učinit na vstupní dve-
ře žehnající nápis K+M+B 2023. 

11. 1. je den důležitý připomínkou 
pražského anomálního jevu, kterým 
je zachování těla Ctihodné Marie 
Elekty (ctihodnost, dále jen „ct.“, je 
nejnižším stupněm svatosti). 

Narodila se 28. 1. 1605 jako Ka-
teřina Tramazzoli v  italském Terni. 
Tam také, i  se svou sestrou Lucií, 
vstoupila 3. 6. 1626 do kláštera tzv. 
„Bosých karmelitánek“. Aktivně se 
do dění komunity zapojila, ukázala 
se organizačně schopnou, a  tak již 
5. 9. 1629 odjela se skupinou svých 
klášterních sester do Vídně založit 
zdejší klášter jejich řádu. V něm se r. 
1638 stala převorkou a byla jí až do r. 
1643, kdy odjela opět se zakládající 
úlohou do Štýrského Hradce, čehož 
se úspěšně zhostila. Jistě to vše ne-
bylo snadné v těžkých časech obec-
ného rozvratu, probíhající Třicetileté 
války. V létě r. 1656 přijala tento úkol 
opět, ale tentokrát byla městem ur-

čení Praha. Se skupinkou, v níž by-
ly i  sestry Eufrosie, Josefa a  Pavla 
Marie, sem přibyla 1. 9. 1656. Vítal je 
osobně pražský biskup Josef Corti 
i samotný kardinál Harrach. 

I v Praze Marie Elekta řídila svůj 
klášter velmi schopně, ale trpěla již 
řadou chorob, z  nichž nejvýznam-
nější byla vodnatelnost. Zemřela ve 
2:30 hod ráno 11. 1. 1663 a následně 
byla pohřbena blízko zahradní gro-
ttové kaple sv. Josefa. Po dvou le-
tech měla ale sestra Tereza z neda-
lekého kláštera Panny Marie Vítěz-
né (u Jezulátka) –  kam bosé karme-
litánky chodily převlékat známou 
sošku Jezulátka – vidění, při němž 
se jí Marie Elekta zjevila a prozradi-
la jí svou nespokojenost s hrobem 
i  trvající neporušenost svého těla 
v něm. Sestra Tereza vše kolegyním 
karmelitánkám sdělila a  jejich teh-
dejší představená, sestra Eufrosie, 
rozhodla o přezkoumání skutečnos-
ti exhumací, provedenou 14. 1. 1666. 

Zázrak! Tělo bylo skutečně nepo-
rušené! Od těch dob je mumifikova-
né tělo Marie Elekty, opět sedící ve 
svém křesle, trvalou součástí zdej-
šího kláštera! Jen kolik zažilo stěho-
vání; první mezi r. 1782–92 (po zru-
šení kláštera cís. Josefem II.) do Po-
hledu na Vysočině a další po návra-
tu do Prahy. Původní budova byla 
obsazena a  sestry převzaly bývalý 
klášter Barnabitů na Hradčanském 
náměstí. Odsud byly urychleně vy-
stěhovány v r. 1950 a objekt se stal 

hotelem pro významné diploma-
ty. Když se do něj sestry vrátily po 
r. 1989, zjistily, že ct. Marie Elekta 
byla pouze zazděna příčkou, za níž 
ve svém křesle sedí dál. Vše přeč-
kala! V poslední době ale řád získal 
vhodnější objekt v Drastech u Kle-
can, a tak ct. Marie Elekta asi již za-
žila další stěhování. 

13. 1. 993 byl pražským biskupem 
sv. Vojtěchem založen náš nejstarší 
klášter v Praze na Břevnově. 

23. 1. máme výročí sladké. V  r. 
1843 dostal Jakub Kryštof Rad pa-
tent na kostkový cukr. 

27. 1. 1983 zemřel oblíbený fran-
couzský herec a  komik Louis de 
Funès (nar. 31. 7. 1914). 

30. 1. 1943 je významný den na-
šeho protifašistického odboje za 
2. sv. války. Z  Buzuluku začal pře-
sun 979 mužů a žen 1. čs. praporu 
v SSSR pod velením plk. L. Svobody 
směrem k frontě. 

Všem zmíněným i  nezmíněným 
patří naše srdečné přání všeho nej-
lepšího v nastalém roce! 

Jaroslav Melichar 

P.S. Vážení čtenáři, velmi se omlou-
vám za nepřesnost vzniklou při krá-
cení textu Střípků v  minulém čísle. 
K 28. 12. tam patří informace, že ke 
ztroskotání lodi Santa Maria a  ná-
sledujícím tamním aktivitám došlo 
u severozápadního pobřeží Haiti po 
předchozím rozdělení Kolumbovy 
flotily u břehu Kuby. 

Kalendářní střípky: leden 2023

Vážení přátelé, i letos Vás mo-
hu s uspokojením informovat, že 
v neděli 4. prosince zdařile pro-
běhl již tradiční adventní pochod 
na letiště Točná s doprovod-
ným programem, pořádaný DTJ 
Modřanka. 

Start byl jako vždy na dvou místech – 
buď z Modřan, nebo od zastávky MHD 
Sídliště Libuš s tím, že v cíli se obě sku-
piny potkají. Opět nám přálo počasí – na 
rozdíl od velmi pesimistické předpově-
di. Šlo se krásně a dobrá nálada pano-
vala mezi účastníky jak při pochodu, tak 

potom v letištním hangáru, který byl pro 
nás opět otevřen. Čekalo tam na nás ob-
čerstvení i s milou obsluhou, ovšem zá-
jem samozřejmě upoutávala tamní uni-
kátní historická letadla. Po zajímavé be-
sedě o nich a letectví vůbec jsme si tam 
slíbili, že i příští rok všichni, kdo budou 
moci, přijdou na akci zase! Věřím, že do-
razí i mnozí z vás, kteří tyto řádky čtete! 
Pořádající s akcí počítají na 10. prosince 
2023 se startem na obvyklých místech 
opět v  12:20 hod. a  již se na vás těší!  
Tak příště! 

Jaroslav Melichar 
Foto: Vladimír Vaněk

Adventní pochod

Vážení přátelé! Těm z vás, kte-
ré zajímá historie a najdou si 
i čas na posezení s dobrou kni-
hou, podávám zprávu, že 1. 
prosince proběhl křest již osmé 
knihy autorů Otomara Dvořá-
ka a Josefa Pepsona Snětivé-
ho, nazvané Krajinou Albrechta 
z Valdštejna. 

6. prosince, rovněž v hradčanské 
pobočce Městské knihovny v  Pra-
ze, pak proběhla další z přednášek 
pana Pepsona Snětivého o  Stra-
hovském klášteře a  okolí, popiso-
vaném v  jejich díle Tajemství praž-
ských klášterů. Protože se jedná 
o knihy z  cyklu, jehož některé díly 
– např. Utajené hrady a zámky II. – 

se dotýkají i naší MČ a okolních ob-
cí, dovoluji si vás na nové přírůstky 
této řady tímto upozornit a vřele je 
k přečtení i doporučit. Veškerá díla 
tohoto cyklu jsou nejen plná zajíma-
vých informací, ale i čtivě napsána. 
Tak neváhejte! 

Jaroslav Melichar 
Foto: Mgr. Dagmar Volencová 

Křest knihy a přednáška



SALON

U nás | 1/2023 | 17

Na přání čtenářů se vrací na 
stránky časopisu recepty, je-
jichž společným jmenovate-
lem je rodinná tradice někoho 
z Libuše nebo Písnice. Budeme 
rádi i za vaše místní speciality. 
Třeba i s komentářem. 

Recepty můžete zasílat na e-mail 
redakce: unas@praha-libus.cz nebo 
je odevzdat v úřední hodiny na sekre-
tariátu ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35 
v obálce označené redakce u nás. 

Ingredience

½ kg hladké mouky
12 dkg másla
10 dkg cukru
3 žloutky
3,5 dkg droždí
200 ml mléka
4–8 dkg mandlí
4–5 dkg rozinek
Kávová lžička soli
1 vanilkový cukr
panák (větší) rumu  
citronová kůra

Postup

Do mísy dáme mouku, žloutky, 
špetku soli, vanilkový cukr, mandle, 
rozinky, citronovou kůru. 

Z trocha vlahého mléka uděláme 
kvásek. 

Do kastrůlku dáme mléko, na 
kousky nakrájené máslo a cukr, ne-
cháme pomalu máslo roztopit – ne-
smí být horké a přidáme 1–2 paná-
ky rumu.

Až bude máslo i cukr roztopené, 
přidáme do mísy s moukou a lehce 
vše promícháme, přidáme mléko 
s kváskem. Jestliže by těsto bylo řid- 
ší, přidáme hladkou mouku. Těsto 
se nesmí lepit na mísu.

Necháme kynout. 
Po vykynutí rozdělíme na   9 bo-

chánků   a  vyválíme dlouhé tenké 
válce asi 3 cm široké. 

Zapleteme první patro ze 4 copů 
a dáme na vymazaný plech, potře-
me je rozšlehaným vajíčkem a  po-
sypeme plátky mandlí. Další patro 
zapleteme ze 3 copů a  dáme na 
první cop ze čtyř, potřeme rozšle-
haným vajíčkem a  posypeme plát-
ky mandlí. Poslední řada je splete-
ná jen ze dvou copů a položená na 
ty předešlé. Celé to znova potřeme 
rozšlehaným vejcem a  posypeme 
ještě mandlemi.

Pečeme ve vyhřáté troubě   (hor-
kovzdušné) na 195 °C na dolním roš-
tu, po 10–12 minutách teplotu sníží-
me na 170 °C, po 20 minutách vánoč-
ku otočíme (není potřeba, když trou-
ba peče rovnoměrně) a podle barvy 
vánočky snížíme teplotu na 150 °C. 

Zdeňka Haladová

RECEPTY ČTENÁŘŮ

Vánočka od Simony
„Něco pro ty, které to pečení 
s  novým rokem ještě nepusti-
lo, a kteří se během svátků ne-
stihli dostatečně nabažit vá-
nočky.“ Recept paní Haladové 
se setkal s úspěchem u všech 
jedlíků. 

Do nového roku 2023 všem našim čtenářům (a nejen jim) přejeme to, co 
mnoha lidem chybí – viz tajenka.

Vaše redakce

obr K

samice skotu K

zloděj pokladen K

stadium motýla K

kola K

lži K

odvod kouře K

šlechtický titul K

druh kůry tropického stromu K

Křížovka  
do nového roku

Zajímavá kniha plná humor-
ných, smutných i detektivních 
situací. Řeší se v ní problém 
Alzheimerovy nemoci, vztahy 
v rodině a zároveň se čtenáři 
dozví i něco málo z historie 2. 
sv. války.

Dnes  nám o  této knize poví ví-
ce Vojta Plíhal ze 3. třídy, který má 
Walliamsovy knihy v oblibě: 

Knihu jsem si vypůjčil v  třídní 
knihovničce a  vybral si ji, protože 
jsem od tohoto autora přečetl něko-
lik knih a moc se mi líbily. Byl jsem 
zvědavý, jestli bude tento příběh ta-
ky tak pěkný – a byl. 

Hlavními postavami jsou Jack 
a dědeček. Jack měl dědečka, kte-
rý kdysi létal s  vojenskou stíhač-
kou za 2. sv. války. Dědeček vyprá-
věl Jackovi svoje příběhy. Jack měl 

svého dědečka nejraději na celém 
světě, ale dědeček byl starý a my-
slel si, že je pořád 2. sv. válka. Pro-
to musel do domova důchodců, kde 
se neměl dobře. Ale Jack dědečka 
vysvobodil. Spolu podnikli dobro-
družný let. Konec příběhu je trochu 
smutný, dědeček se už z letu nevrá-
tí, a  já si myslím, že Jack si přeje, 
aby se měl jeho děda v nebi dobře.

A  co bych vzkázal Jackovi? Přál 
bych mu, aby byl šťastný, měl hodné 
děti, jako byl on sám, a aby se ně-
kdy zase proletěl letadlem. Tuto kni-
hu bych doporučil velkým čtenářům, 
kteří mají rádi dobrodružné příběhy.

David Walliams, anglický spiso-
vatel, se věnuje dětské tvorbě a po 
vydání knížky Kluk v sukních (2008) 
se stal bestsellerovým autorem. Je-
ho romány jsou plné humoru a oslo-
vují děti po celém světě, byly také 

přeloženy už do 42 jazyků. V Čes-
ké republice se poprvé představil 
knihou  Babička  drsňačka  (2012) 
a  ihned si získal srdce malých čte-
nářů.  Za svou tvorbu získal v  le-
tech 2012, 2013 a 2014 cenu British 
Book Awards  za nejlepší dětskou 
knihu. V  českém překladu vyšla 
víc než desítka jeho knih.  Namát-
kou jmenujme: Kluk v sukních, Pan 
Smraďoch, Malý miliardář, Ďábel-

ská zubařka, Příšerná teta, Dědeč-
kův velký útěk, Půlnoční gang, Nej-
horší děti na světě, Táta za všech-
ny prachy a  další. Poslední knihou 
u  nás vydanou je z  letošního roku 
kniha Nejhorší rodiče na světě. 

Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Dědečkův velký útěk

https://www.knihydobrovsky.cz/../kniha/kluk-v-suknich-534865
https://www.knihydobrovsky.cz/../kniha/babicka-drsnacka-75616
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Slavného detektiva není třeba 
představovat, setkal se s ním 
skoro každý. Jeho geniální de-
dukce při řešení zapeklitých pří-
padů byly zpracovány v mnoha 
podobách. Původně postava 
z povídek a románů sira Arthu-
ra Conana Doyla doznala ta-
kové obliby mezi čtenáři, že se 
o pokračování či návazné příbě-
hy pokoušejí stále další autoři. 

Obecně známé informace uvá-
dějí jako Holmesovo bydliště Baker 
Street 221b ve Westminsteru v Lon-
dýně, spolupracovníkem je doktor 
Watson, Holmesův bratr se jmenu-
je Mycroft. Holmes by se neobešel 
bez nezbytné dýmky či houslí (pro-
to je jeden z  výborů povídek na-
zván Muž s  dýmkou a  houslemi), 
ale také bez lupy a typické kostko-
vané čepice. 

Prvním případem, se kterým se 
mohli seznámit angličtí čtenáři, by-
la Studie v šarlatové, vydávaná jako 
román na pokračování v  roce 1887. 
Postupně přibývaly další atraktivní 
povídky zasazené do 19. století: Pod-
pis čtyř, Skandál v Čechách, Spolek 
ryšavců, Modrá karbunkule, Straka-
tý pás, Tančící figurky, Šest Napo-
leonů, Pes baskervilský a další. 

Není divu, že se našli noví autoři, 
kteří se nechali postavou geniální-
ho detektiva inspirovat a vznikla ce-
lá série víc než 30 svazků Příběhů 
Sherlocka Holmese. Najdeme zde 
tituly: Sherlock Holmes na cestách 
(E. Martin), kde hlavní hrdina tento-
krát řeší ty nejprapodivnější zločiny 
téměř po celém světě. Kromě ev-
ropských měst ho můžeme zastih-
nout i při pátrání v Tokiu, New Yorku, 
Singapuru, ba dokonce i v Antarkti-

dě a  v  afrických pralesích. Dobře 
napsaná klasická detektivka v Doy-
lově duchu je též Sherlock Holmes 
a  bezhlavý mnich (C. Buggé). Do-
sud nevydané případy slavného de-
tektiva a jeho společníka dr. Watso-
na, tentokrát z pera spisovatelky J. 
V. Thomson představuje kniha Taj-
né dokumenty Sherlocka Holme-
se. Jedenáct detektivních povídek 
doplněno esejem samotného A. C. 
Doyla hledejte v knize M. Greenber-
ga Vraždy na Baker Street. 

Postava světoznámého detektiva 
pronikla i  do dětských knih. V  ča-
sopise Ohníček ze sedmdesátých 
let fascinovaly čtenáře Holmesov-
ské záhady v  podání Rudolfa Če-
chury s  krásnými ilustracemi Karla 
Franty. Později dostaly knižní po-
dobu a v komiksové verzi Marcela 
Steckera si je můžete připomenout 
v podobě e-knih na webu Městské 
knihovny v Praze (Sherlock Holmes 
řeší případ s  králíkem, pavoukem, 
případ podivného houbaře, Wat-
sonova synovce, psího ducha, po-
dezřelého kluka a  mnoho dalších). 
Čtyři díly má řada Tracy Mack Sher-
lock Holmes a příležitostní malí de-
tektivové z Baker Street; „Při líčení 
detektivních dobrodružství svého 
slavného přítele Sherlocka Holme-
se doktor Watson hrubě opomíjel 
přínos ,příležitostných malých de-
tektivů‘ k vyšetřování. Jen na něko-
lika málo místech jsou zmíněni tito 
pouliční otrhánkové, kteří se doká-
žou vloudit tam, kam to nedokáže 
ani pověstný mistr převleků a  vy-
slechnout vše, co se vyslechnout 
dá. Slavný detektiv je přitom až ne-
pochopitelně pasivní a parta maza-
ných kluků a jedné dívky si zdánlivě 
musí poradit sama.“ 

Dvanáctiletého Artieho Doyla do-
sadil jako hrdinu své knihy Robert J. 
Harris. Budoucí autor detektivních 
příběhů řeší nyní záhadu Klubu 
hrobníků, pátrání ho zavede nejen 
na hřbitovy, ale i do ponurých uliček 
Edinburghu. S jinou mladou dámou, 
Holmesovou sestrou Enolou, se se-
tkáme v  Případu levoruké dámy 
a  Případu pohřešovaného marký-
ze Nancy Springerové. 

Literárně se Holmesem zabýval 
Petr Vyhlídka ve studiích s názvem 
Holmesiana nebo Martin Fido – fak-
ta a  mýty o  největším detektivovi 
všech dob vyšly pod názvem Svět 
Sherlocka Holmese. Vlastní de-
dukci, logické uvažování a  postřeh 
si můžete vyzkoušet na úkolech 
a hádankách Garetha Moora Velký 
Sherlock Holmes, Sherlock Holmes 
na stopě nebo v Hádankách a hla-
volamech Sherlocka Holmese. 

A ten zmiňovaný čaj na začátku? 
Na ten se můžete těšit 6. ledna 2023 
v  ústřední knihovně na Marián- 
ském náměstí. Setkání všech mi-
lovníků dobrých detektivek a hlav-
ně slavného detektiva Čaj se Sher-
lockem Holmesem se koná už 
podeváté.

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ LEDEN

Čaj se Sherlockem Holmesem
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE, 
POBOČKA MODŘANY
Vazovova 3229/1

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

Doučování s Novou školou
Každý čtvrtek 17.00–19.00 bez-
platná první pomoc se školou pro 
žáky ZŠ a SŠ. Registrace není nut-
ná, stačí přijít.

Čtecí babičky
9. 1. od 15.00 do 17.30
Pohádkové čtecí babičky z organi-
zace 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 or-
ganizace Post Bellum

Barevný svět 
5. 1. – 31. 1.
Výstava fotografií Ivany Frolíkové. 
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Klub Senior
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU
Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme cokoliv.
Rozumná cena. 

Tel.: 773 484 056
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obr K O L O S
samice skotu K R Á V A

zloděj pokladen K A S A Ř
stadium motýla K U K L A

kola K R U H Y
lži K L A M Y

odvod kouře K O M Í N
šlechtický titul K N Í Ž E

druh kůry tropického stromu K O R E K

Křížovka do nového roku – řešení

Naši milí senioři!
K  nastupujícímu novému ro-

ku přejeme tolik krásných zážitků 
z cest a výletů, kolik snesete, mno-
ho společenských akcí k  potěšení 
a  poučení a  vše krásné, byť by to 
byla pro některé hlavně projížďka 
autobusem a možnost vidět ty krá-
sy v okolí, změny životní i přírodní. 
Proto se, prosím, nenechte pobízet 
– vždyť se vám bude zdát po kaž-
dém výletě život o hodně krásnější.

A  co jsme pro vás připravili na 
měsíc leden?

PROGRAM NA LEDEN 2023

3. 1. Zahájení nového roku s  pís-
ničkami našeho dvorního mistra na 
klávesy p. Václava Vomáčky. Též 
ještě některé drobnosti z  bazárku 
– doprodej.
10. 1. Na toto klubové odpoledne 
přijde paní Ing. Fruncová s  před-
náškou na téma: Světlo a  láska 
v nás. Doporučujeme!
17. 1. Naši tradiční hosté z Městské 
policie hl. m. Prahy, kteří se zaměřu-

jí na prevenci. Bude nás opět chrá-
nit tím, že nás poučí a odborně vy-
světlí. Nenechte si ujít!
24. 1. Čerpáme z internetu zajíma-
vosti o bylinách, lécích… A taky tro-
chu pro zasmání a poučení.
31. 1. Paní prof. Nováková nám bu-
de vyprávět o  začátcích naší his-
torie, kde jsme se tu vzali a  jak to 
všechno začalo. Nepochybně to 
bude opět zajímavé.

Těšíme se na první setkání v no-
vém roce a  radostné popovídání, 
jak jsme slavili svátky, co je nového 
a co nás čeká.

Děkujeme tímto všem, kdo cho-
dí do Klubu Senior, za podporu, za 
dárečky, za vstřícnost, se kterou 
přicházíte, a  věříme, že bude za-
se lépe, s  písničkou Marty Kubišo-
vé (a  skladatele Jindřicha Brabce 
a textaře Petra Rady): Ať mír dál zů-
stává s touto krajinou, zloba, závist, 
zášť, strach a svár, ty ať pominou... 
Ať už pominou…“

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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

Tel.: +420 777 117 371
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ZŠ METEOROLOGICKÁ   
A  ŽÁKOVSKÉ  ZASTUPITELSTVO  PRAHA – LIBUŠ

POŘÁDÁ TRADIČNÍ

MAŠKARNÍ 
ODPOLEDNE

ZVEME VŠECHNY MALÉ DĚTI A JEJICH RODIČE 
NA PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE

V SOBOTU 14. LEDNA 2023   
OD 14:30 DO 16:30 HODIN

 PROBĚHNE JIŽ PO SEDMNÁCTÉ
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ METEOROLOGICKÁ

HUDBA BUDE DOPROVÁZET TANEC,
HRY A SOUTĚŽE V MASKÁCH

VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍ MASKY

DROBNÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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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

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

Jílovská 14a, Praha 4 
(Lékařský dům) 

• převzali jsme následnou péči
o pacienty MUDr. Vyskočilové

• přijímáme nové pacienty
• ošetřujeme děti i dospělé

• péče hrazená ze zdravotního 

pojištění
• kosmetologické poradenství
• LYMFOLOGIE

Tel. pro objednání +420 604 120 223

WWW.DERMALINK.CZ 
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