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V pondělí 27. března a 17. dubna 

Vždy v čase 16.30–18.00 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 v  Li-
buši vás srdečně zve na dětský 
maškarní karneval, který se koná 
v sobotu 25. března 2023 od 14 ho-
din v  libušské sokolovně. Pro děti 
bude připraveno spoustu zábavy, 
her, občerstvení a bohatá tombola. 

Děti s maskou mají 
vstup zdarma, děti 
bez masky 50 Kč 
a dospělí 100 Kč.

Za SDH Libuš  
Pavel Mráz

Dětský maškarní karneval Káva na radnici

Nejbližší jednání Zastupitelstva  
městské části Praha-Libuš se koná 
v úterý 28. března od 18 hodin  
v zasedací místnosti Libušská čp. 1 
(vedle pošty). Na programu jednání 
je např. participativní rozpočet  
MČ na rok 2023. 

Aktuální problematika 
v sociální oblasti

Setkání se zástupci MČ Prahy 12, odbor sociálních věcí, na téma

• Informace	o	příspěvcích	na	děti,	jednorázové	příspěvky	na	školní	akce,	obědy,	nenárokové	příspěvky
• Zajištění	obědů	pro	seniory
• Pomoc	při	zvládání	základních	životních	potřeb	–	příspěvek	na	péči
• Využití	pečovatelské	služby
• Osobní	asistence
• Denní	stacionáře	a	centra	denních	služeb
• Odlehčovací	služby	aj.

Seznámíme	vás	se	všemi	těmito	tématy,	jak	postupovat	při	vyřízení	žádostí,	s	čím	
vším	se	můžete	obrátit	na	MČ	Praha-Libuš	nebo	MČ	Praha	12.	Předáme	potřebné	kontakty.
Budeme	vás	informovat,	co	pro	vás	připravujeme	pro	letošní	rok.	Rádi	bychom	také	slyšeli	
váš	názor,	co	nejvíce	chybí	na	naší	MČ.		Budeme	vděčni	za	každý	námět.

Setkání	proběhne	formou	prezentace	a	následné	besedy.		
Prosíme	zájemce,	aby	se	kvůli	kapacitním	důvodům	předem	ohlásili	
na	tel.: 603 529 931	nebo	na:	mistostarostka@praha-libus.cz 	
Lze	samozřejmě	přijít	i	bez	přihlášení,	každý	je	vítán.	
Služba je určena pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha-Libuš. 

Kdy:	středa 22. 3. 2023 v 17 hod
Kde:	zasedací	místnost	Libušská	čp.	1
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Vážení a milí sousedé, 
komunikace je termín skloňo-
vaný ve všech pádech. Uží-
vá se především ve smyslu 
předávání informací. Už se 
tolik neví, že původní vý-
znam je odvozen z latinské-
ho communicare, to zname-
ná společně něco sdílet, podí-
let se na dopadu dané zprávy. 

Informování veřejnosti o dění 
v obci i o činnosti radnice je jed-
ním z  důležitých úkolů starosty. 
Neexistuje na to jasný návod. Ani 
pokud jde o  frekvenci, ani pokud 
jde o  komunikační kanály. Vedení 
obce má za tímto účelem využívat 
nástroje, které jsou v daném místě 
obvyklé. Ale který kanál a jaká frek-
vence je právě pro Libuš a Písnici ta 
nejvhodnější? Dovolte nám shrnout 
hlavní zdroje informací, kde se mů-
žete dozvědět ověřené informace 
o dění v obci ze strany vedení ob-
ce. Nejsou nové, řada z nich fungu-
je již léta. Ale znáte je a využíváte je 
v plném rozsahu?

Časopis U nás není třeba před-
stavovat těm, kteří čtou tyto řádky. 
Jeho výhodou je větší rozsah jed-

notlivých člán-
ků, prostor 
pro fotogra-
fie, to, že ča-
sopis přine-
sou k  vám 
domů. Nevý-

hoda je zřej-
má – jeho mě-

síční frekvence 
neumožňuje reago-

vat na aktuální dění. Nabízí se zde 
pro vás i prostor pro zpětnou vazbu 
v Debatě, věcné články redakce rá-
da otiskne i v  jiných rubrikách. Ča-
sopis je také ke stažení na webo-
vých stránkách MČ a můžete si jím 
zalistovat i v aplikaci Hlášení místní-
ho rozhlasu.

Facebookové stránky MČ Pra-
ha-Libuš jsou jediným oficiálním fa-
cebookovým profilem městské čás-
ti, všechny ostatní FB stránky, kde 
se objevuje Libuš či Písnice v názvu, 
jsou soukromými (ne/politickými) 
aktivitami. Není zde handicap časo-
vého odstupu, můžeme poskytovat 
informace takřka v přímém přenosu. 
Publikujeme tu pozvánky na různé 
akce, někteří z vás si již navykli číst 

shrnutí toho nejzajímavějšího, čemu 
jsme se na radnici za uplynulý týden 
věnovali. Formou komentářů nám 
můžete poskytnout zpětnou vazbu. 
Tu obecně velmi vítáme, je nároč-
né na všechny příspěvky reagovat. 
Asi byste nebyli nadšení z úředníků 
městské části či starosty, kteří vyse-
dávají u Facebooku a většinu času 
lajkují zprávy. Na komentáře se sna-
žíme odepisovat, pokud však máte 
něco naléhavého, napište nám pro-
sím vždy e-mail nebo na úřad zavo-
lejte. Někdy vás třeba odkážeme na 
jiný zdroj informací, kde se dozvíte 
vše potřebné, jindy si domluvíme 
osobní schůzku s odpovědným pra-
covníkem, nebo si vše vysvětlíme 
mailem či telefonicky. 

Webové stránky městské čás-
ti praha-libus.cz fungují v  novější 
podobě od roku 2018. Plánujeme 
je aktualizovat a pročistit. Prozatím 
se velmi pěkně povedlo v kalendáři 
prezentovat místní akce. Pokud te-
dy někdo žije v  bláhovém domně-
ní, že se na Libuši a Písnici nic moc 
neděje, podívejte se do kalendáře, 
budete překvapeni, kolik akcí v  je-
den den je možné navštívit.

Hlášení místního rozhlasu je 
služba, ke které je třeba se aktiv-
ně přihlásit. Přestože zde také bě-
ží několik let, funkcionality tohoto 
nástroje se dosud plně nevyužívaly. 
A nabízí se toho opravdu celá řada. 
S  Hlášením místního rozhlasu lze 
pracovat například pro různá upo-
zornění, ankety, přes tento nástroj 
mohou komunikovat školy a školky 
s rodiči dětí, které je navštěvují atd. 
Podrobně vás s tímto nástrojem se-
znamuje v  tomto čísle článek paní 
místostarostky Turnové.

Nové vedení radnice usiluje 
i  o  osobní setkávání. Plánujeme 
pokračovat v  měsíčních setkáních 
s  občany na radnici. Budeme také 
organizovat další veřejná projed-
nání v souvislosti se zajímavými té-
maty, většími investičními záměry či 
rozsáhlejšími plány. 

Milí sousedé, věřím, že každý si 
najde svoji cestu k  informacím. Tě-
ším se na interakci s Vámi.

Lucie Jungwiertová,  
starostka Městské části 

Praha-Libuš

PARK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ 
KOLONIE A JEHO ROZŠÍŘENÍ 

Městské části Praha-Libuš byly 
v letošním roce svěřeny dlouhodo-
bě neudržované pozemky pod par-
kem U  Zahrádkářské kolonie. Jed-
ná se o pozemky parc. č. 888/3, 
888/5, 888/20 a 1057/4 v k.ú. Libuš 
o celkové rozloze 3 385 m2. Nyní 
byly nově svěřené pozemky zamě-
řeny v terénu. Chystáme dendrolo-
gický průzkum území a na jaře by-
chom chtěli celý prostor vyčistit, 
uklidit, prořezat. 

Uspořádáme setkání s  občany, 
kteří budou moci spolurozhodovat 
o budoucnosti a využití této nové 
části parku. Poté připravíme celko-
vý projekt a prostor postupně za-
čneme přeměňovat. 

Máte již nějaké nápady, co byste 
v  tomto prostoru uvítali? Své pod-
něty můžete zasílat na architekt@
praha-libus.cz.

Odbor životního  
prostředí a dopravy

OTEVŘENÍ OKRUHU  
KOLEM PRAHY

V  polovině března bude pravdě-
podobně opět otevřena mimoúrov-
ňová křižovatka Dolní Břežany (MÚK).

V souvislosti s další fází oprav Ba-
rrandovského mostu se na jaře 2023 
chystá opětovné otevření MÚK Dol-
ní Břežany, tedy nájezdu a sjezdu na 
okruh kolem Prahy. Přesné termíny a 
režim otevření nejsou dosud rozhod-

nuty, diskutuje se však varianta ote-
vření již v  polovině března tak, aby 
bylo možné ještě před uzavřením 
Barrandovského mostu provést mě-
ření hluku a intenzity dopravy. O dal-
ším vývoji vás budeme informovat.

Lucie Jungwiertová,  
starostka Městské části 

Praha-Libuš

LAMPY U ZASTÁVKY MÍLOVÁ 

Vážení přátelé! Dobrých zpráv 
není prý nikdy dost, avšak jed-
nu Vám mohu nyní s  radostí sdě-

lit. Lampy nasvicující přechod 
u zastávky MHD Mílová na 
Dobronické ul. v  Libuši, které 
se z  ne zcela zřejmých důvodů 
dlouho po jejich nainstalování 
nedařilo zprovoznit, už konečně 
svítí! Jistě ku prospěchu komfortu, 
a zejména bezpečnosti na daném 
místě. Někdy stačí drobný impuls… 
všem, kteří se o to zasloužili, chci za 
sebe, i ostatní chodce a motoristy, 
srdečně poděkovat! 

Jaroslav Melichar,  
místostarosta MČ  

Foto: Ing. et Mgr. Eva Vítová

NOVÉ POZEMKY
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Jedním z hlavních komunikač-
ních kanálů mezi občany a radni-
cí je tzv.: „Hlášení rozhlasu“, které 
umožňuje vzájemnou komunikaci a předávání si 
informací mezi úřadem MČ a občany.

Jaké má hlášení rozhlasu výhody? Jednoduchost zís-
kávání informací pro všechny věkové kategorie: 
– okamžitá informovanost o nejdůležitějších událos-

tech v naší MČ
– veškeré kontakty na úřad a informace z úřední desky
– možnost hlášení všech podnětů a závad
– kalendář většiny akcí pořádaných v MČ
– naleznete zde webové stránky všech organizací 

zřizovaných MČ, časopis U nás včetně předchozích 
čísel v elektronické podobě

– informace, např. seznam všech lékařů i s kontakty
– přístup z mobilního telefonu nebo počítače ke 

všem informacím
– možnost zasílání SMS zpráv nebo mailů
– aktuálnost všech údajů – budou zde přidávány po-

stupně další                  
– vše v jednom

Jednoduchost přihlášení:
1) Možnost zatelefonovat nebo si osobně dojít na úřad MČ 
2) Podrobný návod v přiloženém letáčku    

Mgr. Kateřina Turnová, místostarostka pro 
ekonomiku, školství, sociální oblast, zdravotnictví

Hlášení rozhlasu

mimořádný odběr SMS zpráv
Preferujeme odběr hlášení pomocí mobilní aplikace nebo e-mailu. Pokud však nemáte možnost odběru hlášení
pomocí těchto komunikačních kanálů, mohou vám být zasílány i SMS zprávy.

- ve tvaru PHALIBUS JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
(informace budete dostávat formou SMS)

- ve tvaru PHALIBUS JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE +"Váš e-mail" na číslo 774 724 136
(informace dostanete formou SMS i na Váš e-mail)

- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. PHALIBUS …..... INFO 1 3)

nainstalujte si aplikaci
Nainstalujte si mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete na 
Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů do 
aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

přihlaste se přes internet
Přejděte na adresu 
www.praha-libus.hlasenirozhlasu.cz 
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a 
zaregistrujte se.

Vážení spoluobčané,
chtěli byste být informováni o aktuálním dění v našem městě?
Díky službě Hlášenírozhlasu.cz vás budeme informovat e-mailem, SMS zprávami, mobilní aplikací, přes webové 
stránky nebo prostřednictvím Facebooku. Budete vždy včas informování o důležitých událostech nebo krizových 
situacích, ať jste kdekoliv a kdykoliv. 

 RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka MČ Praha-Libuš

 Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z MČ.  
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.praha-libus.hlasenirozhlasu.cz  nebo osobně na úřadě MČ.

přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte MČ Praha-Libuš 
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným. 

Kolik vás to bude stát?  Nic!  Tato služba je pro vás zcela ZDARMA 

Registrace k odběru hlášení
Jméno a příjmení:

Ulice a č.p.:

Telefon:

E-mail:

Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat:
mc.libus@praha-libus.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Mám zájem o tyto informace:

 Výstražné informace

 Oznámení úřadu MČ Praha-Libuš

Vyberte si zájmové skupiny (není povinné):

 Senioři        ZŠ Meteorologická 
         ZŠ s RVJ v Písnici   Klub Junior

Vyplněnou a podepsanou registraci včetně souhlasu 
GDPR na druhé straně vhoďte 
do schránek na úřadě městské části.

Opravy inženýrských sítí a vozovek, 
odstávky vody, elektřiny a plynu
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Kulturní akce, sportovní akce a jiné

1.

3.
2.

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů 
za účelem zasílání aktuálních informací z MČ Praha-Libuš. 
Je mi více než 16 let.

Podpis:

SPOŘÍCÍ ÚČTY  
A VKLADOVÝ ÚČET 

Máme za sebou první měsíc 
úspěšného zhodnocení finančních 
prostředků MČ. Za měsíc leden 
2023 byl na účet MČ připsán úrok 
ve výši 350.000 Kč. Jak se nám 
to podařilo? Již v  předchozím čís-
le našeho měsíčníku jsem se zmí-
nila o  založení dvou spořicích účtů 
a  o  zřízení jednoho vkladového 
účtu. Na obou spořicích účtech jsou 
uloženy veškeré finanční prostředky 
ke zhodnocování. Na běžném účtu 
zůstává minimální výše finančních 
prostředků. Velké díky patří také na-
šemu ekonomickému oddělení, kte-
ré se snaží na spořicích účtech držet 
co nejvyšší částky. Tyto účty nejsou 
určeny k  běžnému platebnímu sty-
ku, a proto je nutné sledovat aktuál-
ní stav na běžných účtech a v přípa-
dě potřeby plnění finančních závaz-
ků městské části z těchto spořicích 
účtů včas převést potřebnou výši fi-
nančních prostředků na běžný účet. 
Na vkladový účet byly ke zhodno-
cování vloženy finanční prostředky 
z Fondu rezerv a rozvoje. 

OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

O další změně investiční strategie 
MČ při obhospodařování investič-
ních nástrojů ve výši cca 25.000.000 

Kč vedla MČ jednání se zástupcem 
České spořitelny. Uplynulé roky 
vedly k  nepředvídatelným skuteč-
nostem, které významně ovlivňovaly 
dění na finančních trzích. Výkonnost 
portfolia nedosáhla očekávaného 
zhodnocení. Upřednostnili jsme ře-
šení, které přinese stabilní a  jasný 
výnos po delší dobu, což v součas-
nosti nabízí státní dluhopisy České 
republiky (jeden z  nejbezpečněj-
ších investičních nástrojů v  české 
měně s  vysokou likviditou). Výno-
sy těchto dluhopisů jsou nyní pozi-
tivně ovlivněny vysokou úrokovou 
sazbou ČNB. V  případě držení do 
splatnosti je navíc u dluhopisů s fix-
ním kupónem výnos předem známý, 
po celou dobu investice stejný a ga-
rantovaný státem. Výsledkem jedná-
ní tak je záměr uzavřít komisionář-
skou smlouvu, která umožní získat 
výše uvedené výhody a navíc za niž-
ších nákladů, než je současný man-
dátní vztah. Po uzavření komisio- 
nářské smlouvy dojde k  převodu 
státních dluhopisů ČR z mandátního 
portfolia do komisionářského, ostat-
ní finanční majetek bude vyprodán 
nebo převeden s následným prode-
jem, peněžní prostředky budou pře-
vedeny do komisionářského portfo-
lia a budou nakoupeny státní dluho-
pisy ČR s různou splatností.

Tento postup byl předložen za-
stupitelstvu MČ dne 14. 2. 2023 
a byl schválen.

ROZPOČET MČ NA ROK 2023

Rozpočet MČ na rok 2023 byl na 
zasedání ZMČ dne 14. 2. 2023 rov-
něž schválen. Nyní tedy končí ob-
dobí rozpočtového provizoria a MČ 
může začít hospodařit podle schvá-
leného rozpočtu. Ten bude v soula-
du s právními předpisy vyvěšen na 
úřední desce, kde se s ním občané 
budou moci seznámit. 

S  výrazně vyšším navýšením in-
vestic počítáme do příštího roku. 
V tuto chvíli je nutné vypracovat stra-
tegický plán, kde se nastaví inves-
tiční priority. Již v letošním roce po-
čítáme se zahájením příprav k rea- 
lizaci některých investičních zámě-
rů. Ty, které nebudou vyžadovat 
zdlouhavé procesy přípravy, před-
pokládáme, i zrealizujeme.

Pro rok 2023 byly schváleny 
příjmy ve výši 71.167 tis. Kč, kte-
ré tvoří transfer z  hlavního města 
Prahy k  městským částem ve vý-
ši 54.453,6 tis. Kč (dotační vztah 
a  příspěvek na výkon státní sprá-
vy) doplněný o  daňové a  nedaňo-
vé příjmy městské části. Celkové 
výdaje ve výši 79.810 tis. Kč pokrý-
vá rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 
8.643  tis. Kč, který bude kryt z vý-
sledků hospodaření minulých let. 

Běžné výdaje byly schváleny 
v  celkové výši 66.360 tis. Kč. Nej-
vyšší část výdajů bude v oblasti škol-
ství, mládeže a sportu. Tvoří provoz-

ní příspěvky zřízeným příspěvkovým 
organizacím, tedy hlavně školám 
a  školkám. Spadají sem rovněž vý-
daje na využití volného času dětí – 
vzdělávací kurzy pro mládež v Klu-
bu Junior, výdaje na provoz sportov-
ního zařízení (hřiště městské části) 
a  podpora nepodnikatelských sub-
jektů formou našeho dotačního pro-
gramu. Druhou nejvyšší výdajovou 
oblast tvoří vnitřní správa, kde jsou 
výdaje na činnost a  provoz úřadu 
městské části, zastupitelstva a rady. 

Investiční výdaje byly schváleny 
ve výši 13.450 tis. Kč. Výrazně vyšší 
navýšení investic plánujeme na pří-
ští rok. V tuto chvíli je nutné vypra-
covat strategický plán, kde nastaví-
me investiční priority. 

Již v  letošním roce chceme in-
vestovat do oblasti péče o  vzhled 
obce a  veřejné zeleně. Chystáme 
zrealizovat úpravu vstupů do zá-
kladní školy Meteorologická a  za-
dat vypracování studie možného 
rozšíření kapacity, včetně posouze-
ní možností nevyužívané, již prove-
dené nástavby této školy.

Na investice městské části vyu-
žíváme dotace vypsané hl. m. Pra-
hou i dalšími institucemi. Se všemi 
zamýšlenými investicemi i probíha-
jícími rozpracovanými projekty vás 
budeme postupně seznamovat. 

Mgr. Kateřina Turnová, 
místostarostka pro ekonomiku, 

Finance na naší MČ

školství, sociální oblast, 
zdravotnictví
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Na Libuši v ulici V Lužích na po-
zemku společnosti Saparia, a. s., 
se nachází nepovolená stavba 
ubytovny společnosti Scarlet 
Praha, spol. s r.o., tvořená z uni-
mo buněk, které zde byly umís-
těny jako ubytování pro staveb-
ní dělníky při výstavbě areálu 
Drůbežářských závodů Libuš. 

Jedná se o provizorní stavbu, je-
jíž povolení k užívání bylo dočasné 
a stále bylo ÚMČ Praha 12 odborem 
výstavby prodlužováno, a  to i přes 
nesouhlas MČ Praha-Libuš. Stav-
ba je od 1. ledna 2009 užívána bez 
právního titulu a v rozporu s přísluš-

nými právními předpisy. Ubytovna 
je i přes nevyhovující podmínky stá-
le v provozu.

Na základě urgencí MČ Praha-
-Libuš se podařilo obnovit jedná-
ní s  odborem výstavby MČ Praha 
12 o  odstranění nepovolené stav-
by. V  prosinci 2022 byla provede-
na na místě kontrolní prohlídka za 
přítomnosti zástupce odboru vý-
stavby ÚMČ Praha 12, starostky MČ 
Praha-Libuš Lucie Jungwiertové, re-
ferentů ÚMČ Praha-Libuš a dále za 
účasti Městské policie hl. m. Prahy 
a  zástupce Hygienické stanice hl. 
m. Prahy. Na základě provedené 
kontrolní prohlídky bylo odborem 

výstavby MČ Praha 12 obnoveno ří-
zení ve věci odstranění nepovolené 
stavby a 31. ledna 2023 bylo vydá-
no Rozhodnutí a nařízeno vlastníko-
vi stavby, společnosti Scarlet Pra-
ha, spol. s  r.o., odstranit nepovole-
nou stavbu, které je zatím nepravo-
mocné. Proti vydanému rozhodnutí 
vlastník stavby opět podal odvolání 
k odvolacímu orgánu – odboru sta-
vebnímu Magistrátu hl. m. Prahy. 

O dalším průběhu řízení vás bu-
deme dále informovat.

Šárka Pichová, vedoucí Odboru 
správy majetku a investic

Foto: Šárka Pichová

Ubytovna V Lužích – informace o objektu

Z důvodu zpožďování autobu-
sové linky č. 197 ve směru na 
Smíchov v odpoledních hodi-
nách, plánuje společnost RO-
PID zřízení vyhrazeného jízd-
ního pruhu pro autobusy na 
Kunratické spojce v části mezi 
ulicemi K Šeberáku a Vídeňská. 

Toto opatření jistě přinese rych-
lejší a  spolehlivější autobusové 
spojení, zároveň je ale podmíněno 
snížením rychlosti v dotčeném úse-
ku Kunratické spojky ze 70 km/hod. 
na 50 km/hod. v obou směrech.

Návrh tohoto dopravního opat-
ření je nyní projednáván na Magis-
trátu hl. m. Prahy. Městská část Pra-
ha-Libuš podporuje využívání MHD 

v  Praze jako prioritní typ dopravy 
a z tohoto důvodu zřízení vyhraze-
ného jízdního pruhu nerozporuje. 
Stejně tak jako Kunratice a  Šebe-
rov, máme zároveň obavy z  nega-
tivního vlivu tohoto opatření na do-
pravu v  naší městské části. Pláno-
vaným snížením rychlosti na Kunra-
tické spojce bude zrušen benefit 
rychlejšího průjezdu (i  když reálně 
se nebude jednat o  velkou časo-
vou ztrátu) a v důsledku toho může 
dojít k navýšení dopravy přes střed 
Libuše, tj. v ulicích Dobronická a Li-
bušská. Protože zahušťování již ny-
ní velmi zatížených komunikací ne-
ní žádoucí, požaduje městská část 
Praha-Libuš zvážit omezení rych-
losti na Kunratické spojce, respek-

tive zavést snížení rychlosti pouze 
v  nejnutnějších úsecích. MČ také 
podporuje návrh MČ Praha-Kunrati-
ce na úpravu linkového vedení linky 
č. 197, a to ve formě rozdělení linky 
na páteřní trasu Smíchov – Sídliště 
Písnice, a druhou, méně vytíženou 
trasu Libuš – Jižní město, která bu-
de zajišťovat obsluhu Jižního města 
a obsluhu Kunratické spojky až po 
Libuš, resp. napojení na právě do-
končovanou tramvajovou trať Mod-
řany – Libuš. Tím bude vyřešeno 
(ukončeno) přenášení zpoždění lin-
ky č. 197 a zároveň dojde ke zlep-
šení podmínek přístupu lokality ke 
kolejové dopravě.

Zuzana Kuryviálová, OŽPD
Ilustrační foto

Vyhrazený jízdní pruh pro autobusy na Kunratické spojce

Přestala Vám téct voda? Nesví-
tí lampa před Vaším domem? 
Chcete dostávat informace 
o dění v městské části? V tomto 
článku Vám vše shrneme:

HAVÁRIE, PORUCHY

Havárie vody nebo kanalizace: 
840  111  112 nebo 601  274  274 ne-
bo nahlásit na: https://www.pvk.cz/
aktuality/havarie/havarie-vody/.

Poruchy elektřiny: běžné poruchy: 
800 823  823. Volejte, pokud do-
šlo k  výpadku dodávky elektřiny, 
chcete-li informace o obnově dodá-
vek, nefunguje-li vám elektroměr či 
HDO apod. Volání je zdarma.

Ohrožení života: 224 919 473. Vo-
lejte v  případě hlášení havarijních 
situací, např. hoří elektroinstalace, 
jiskří skříň s rozvody, je cítit zápach 
z elektrospotřebičů apod. nebo na-
hlásit na: https://www.predistribuce.
cz/cs/kontakt/hlaseni-poruchy/.

Poruchy plynu: 1239. Pokud máte 
podezření, že cítíte ve svém okolí 
plyn, volejte kdykoli plynovou poho-
tovost. Mail: callcentrum@ppas.cz.

Nesvítí veřejné osvětlení: 
800  40  40 60, mail: poruchyvo@
thmp.cz, nebo https://www.skenuj-
prahu.cz/praha-sviti/form.php. Nej-
lépe znát číslo lampy uvedené na 
štítku lampy.

NEPOŘÁDEK, VRAKY

Hlášení nepořádku (černé skládky, 
zeleň, odhozené stříkačky apod.): 
244 021 432, formulář: https://www.
praha-libus.cz/nove-hlaseni-nepo-
radku/zelen, mail: ziv.prostredi@
praha-libus.cz.

Komunikace (závady na komuni-
kacích, údržba, dopravní značení): 
244 021 427, formulář: https://www.
praha-libus.cz/nove-hlaseni-nepo-
radku/komunikace, mail: ziv.pro-
stredi@praha-libus.cz.

Dětská hřiště (poničené herní prv-
ky, nepořádek): 244 021 425, mail: 
ziv.prostredi@praha-libus.cz.

Přeplněný kontejner na tříděný 
odpad: 244 021 425, mail: ziv.pro-
stredi@praha-libus.cz.

Autovraky: 244 021 427, formulář: 
https://www.praha-libus.cz/autovra-
ky, mail: vraky@praha-libus.cz.

Sídliště Písnice (nepořádek): 273 
139 331 mail: poruchy@cib.cz, web: 
https://pisnice.com/kontakt/.

Všechny podněty a závady můžete 
také zasílat pomocí mobilní aplika-
ce Hlášení rozhlasu. 

INFORMACE O AKTUÁLNÍM 
DĚNÍ NA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Přihlášením na: https://praha-libus.
hlasenirozhlasu.cz/ 

SMS – ve tvaru PHALIBUS JMENO 

PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na 
číslo: 774 724 136 (informace budete 
dostávat formou SMS) nebo ve tvaru 
PHALIBUS JMENO PRIJMENI ULI-
CE CISLOPOPISNE + EMAIL na čís-
lo: 774 724 136 (informace dostane-
te formou SMS i na uvedený e-mail).

Stáhněte si aplikaci Hlášení roz-
hlasu dostupnou na Google play, 
App Store. Pomocí aplikace může-
te také posílat veškeré vaše podně-
ty a závady.

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Hasiči: 150
Zdravotní záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie hl. města Prahy: 
156, nebo služebna Městské po-
licie Praha 12: 222 025 708, 222 
025 709
Jednotné evropské číslo tísňové-
ho volání: 112

připravil Petr Borský
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V současné době vidíme jako 
velký problém na naší MČ ne-
dostatečnou kvalitu sociálních 
služeb. Naše MČ se v minulos-
ti zaměřovala hodně na mladou 
generaci.  

Tento trend i nadále budeme sa-
mozřejmě rozvíjet. Chybí zde však 
podpora v sociální oblasti, zejména 
pro seniory, péči o rodinu a děti aj. 

Jednou z našich prvních snah je 
zajištění rozšířené nabídky dovozu 
obědů, s ohledem na ceny a kvali-
tu. V tuto chvíli jednáme s firmami, 
u  kterých by bylo možné poskyto-
vat obědy levněji, a  to za 105  Kč. 
Prosíme tedy všechny zájemce 
o dovážku těchto obědů, minimálně 
na zkoušku, aby nahlásili předběž-
ně své jméno a  kontakt na email: 
místostarostka@praha-libus.cz ne-

bo telefon: 603 529 931. Následně 
budou na tyto adresy zaslány na-
bídky možnosti odběru obědů.

Na naši MČ dovážku zajišťuje 
v tuto chvíli firma s výrazně vyššími 
náklady. Pokud budou chtít senioři 
využívající tuto nabídku pokračovat 
v odběru, podmínky zůstávají stejné.

Věříme, že se nám podaří zajistit 
i další služby pro seniory. Jednáme 
o možnosti odvozu k  lékaři, obsta-
rání zdravotní péče, úklid aj. Určitě 
uvítáme náměty k potřebám našich 
seniorů na uvedené kontakty.  

Mgr. Kateřina Turnová, 
místostarostka pro ekonomiku, 

školství, sociální oblast, 
zdravotnictví

tel.: 603 529 931
e-mail: mistostarostka@praha-libus.cz

Rozvozy obědů

Vážení občané, od 
15. ledna do 1. břez-
na jste mohli hla-
sovat o návrzích 
v Participativním 
rozpočtu MČ Praha-
-Libuš. Možná jste 
ale zaznamenali problémy při 
hlasování.

Chyba nebyla na straně městské 
části, ale u společnosti, která služ-
bu zajišťovala. Na stránkách www.
napadyprolibusapisnici.cz nalez-
nete omluvný dopis společnosti 
Agora CE.

Část omluvného dopisu zde ci-
tujeme: „Ve vaší obci jsme poprvé 
využili zcela nový elektronický hla-
sovací systém. Ačkoliv byl předem 
otestovaný interně, nebyl dosud 
testován v  reálném prostředí sto-
vek hlasujících. Testování neukáza-
lo žádný problém a  až nyní při je-
ho ostrém použití se vyskytl ten, 
který někteří z vás zřejmě zaregis-
trovali. Od jeho prvního výskytu 
jsme pracovali na jeho odstranění. 
I  přes snahu nalézt příčinu problé-
mu co nejrychleji se nám to opako-
vaně nedařilo. Proto hlasovací sys-
tém v určitých chvílích nefungoval. 
Mohu vás ubezpečit, že nedošlo 
k žádné ztrátě dat. Všechna hlaso-
vání, která byla potvrzena kontrol-
ním PINem a odeslána, máme ulo-
žena v  databázi a  budou součástí 
hodnocení výsledků, které prová-
dí naše organizace. Přístup k  těm-
to datům máme pouze my. Obec 
samotná od nás získává až jejich fi-
nální hodnocení v  podobě výsled-
kové tabulky a  anonymizovaných 

dat či kontaktů. Nikdo nezná prů-
běžné výsledky hlasování. Jediná 
průběžná informace, kterou předá-
váme obci, je počet hlasujících. MČ 
nebudou účtovány poplatky za toto 
hlasování.“

Na základě komplikací bylo hla-
sování prodlouženo až do 1. března. 
Můžeme Vás ubezpečit, že žádný 
hlas se neztratil, všechny hlasy byly 
zaznamenány. V příštím čísle časo-
pisu U nás naleznete výsledky hla-
sování a návrhy, které budou reali-
zovány. Konečné rozhodnutí o rea-
lizaci návrhů je v pravomoci Zastu-
pitelstva Městské části, které bude 
výsledky projednávat na zasedání 
v březnu. 

Ještě jednou se omlouváme za 
komplikace.

Bc. Petr Borský, koordinátor 
Participativního rozpočtu

Nepříjemnosti v hlasování 
v Participativním rozpočtu

Městská část Praha-Libuš si Vás 
dovoluje pozvat na dobrovol-
nou akci „Ukliďme Libuš a Pís-
nici“. Úklid proběhne individuál-
ně o víkendu 1. a 2. dubna. 

Pytle a  rukavice si budete moc 
vyzvednout v  tzv. Pytlomatech (zá-
sobník pytlů), které budou umístěny 
na těchto místech: 
 1. u dětského hřiště v parku U Za-

hrádkářské kolonie
 2. u bytového domu Zelená Libuš 

v ulici Zlatokorunská
 3. u fitparku v parku K Jezírku
 4. u úřadu MČ v ulici K Lukám 664/1
 5. u Klubu Junior v ulici Na Okru-

hu 395
 6. u nové hasičské zbrojnice SDH 

Písnice – Hoštická
 7. u  základní školy Písnice v  ulici 

Ladislava Coňka
 8. u  fotbalového hřiště v  ulici 

Švihovská
 9. u mateřské školy Ke Kašně
 10. u  víceúčelového hřiště v  rezi-

denci Vrtilka v ulici Rohanovská

Úklid proběhne individuálně, nasbí-
raný odpad lze zanechat na dostup-
ném místě (u cesty, u silnice atd.), mís-
to jeho uložení prosíme nahlásit k za-
jištění odvozu na SMS: 732 643 920, 
email: ziv.prostredi@praha-libus.cz, 
na facebooku MČ Praha-Libuš. 

Každý, kdo se této akce zúčast-
ní, si může vytipovat lokalitu, kam 
půjde uklidit. Buďte prosím všichni 
opatrní pro případ nálezu injekčních 
stříkaček, tlakových lahví či jiných 
podezřelých předmětů. Na takové 
předměty prosím nesahejte a  ná-
lez ohlaste na úřad MČ nebo dle zá-
važnosti nálezu rovnou složkám Zá-
chranného integrovaného systému.

Bc. Petr Borský,  
Odbor životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Ilustrační foto

Ukliďme Libuš a Písnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukliďme 

Písnici 
 

3. dubna 2023 
Sejdeme se v 16:30 hodin 

před budovou hasičské stanice, Hoštická 
701/33, Praha 4 – Písnice. 

 

p. Krátký 
775 209 219 

Pytle a rukavice zajištěny, nezapomeňte na 
pevnou obuv! 

Buřty pro pomocníky na závěr. 



RADNICE

U nás | 3/2023 | 7

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA ODPAD 

Vážení občané, připravili jsme 
pro vás souhrnný harmonogram při-
stavování velkoobjemových kontej-
nerů na městské části pro první po-
loletí 2023. 

Nově se nám podařilo změnit ter-
míny velkoobjemových kontejnerů 
na směsný odpad z  rozpočtu hlavní-
ho města Prahy na pátky od 16:00 do 
20:00. Pevně doufáme, že tento ter-
mín vám bude vyhovovat a kontejnery 
budou využívány. V loňském roce ty-
to kontejnery, které se přistavovaly ve 
čtvrtek odpoledne, odjížděly nenapl-
něny. U těchto kontejnerů je vždy pří-
tomna obsluha, prosíme, využívejte je. 

Víkendové velkoobjemové kon-
tejnery, hrazené z rozpočtu městské 
části se přistavují vždy v  pátek do 
16:00. Na každém stanovišti budou 
k  dispozici celkem dva kontejnery, 

takže se může stát, že již v neděli bu-
de i druhý kontejner zcela zaplněn.

Na jaře budou přistaveny kontej-
nery k celkem 31 stanovištím na ce-
lém území naší městské části, z toho 
u 16 z nich budou přistaveny kontej-
nery ve dvou termínech (první ter-
mín pátek, druhý termín víkendový). 

Další novinkou je skutečnost, 
že celý harmonogram přistavování 
těchto kontejnerů je naplánován na 
celé jaro od března do června. Je 
snahou, aby na jednotlivých stano-
vištích, a i v určitých oblastech, byly 
přistavovány kontejnery rovnoměr-
ně. Doufáme, že toto nové rozděle-
ní a  prodloužení celého harmono-
gramu vám bude vyhovovat. Pokud 
byste měli jakýkoliv dotaz, připo-
mínku, neváhejte se obrátit na Od-
bor životního prostředí a  dopravy: 
ziv.prostredi@praha-libus.cz. 

Sběrné nádoby jsou určeny pouze 
pro objemný odpad z domácností (ná-

Kontejnery na první pololetí 2023

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD 
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ 

Od dubna do června 2023 budou kontejnery přistaveny podle následující-
ho harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin. 

od 14. do 16. dubna: K Jezírku x Vyšebrodská, Ke Kurtům x Na Okruhu, 
Švihovská (u Ekospolu), K Vrtilce x Na Konečné 

od 12. do 14. května: Božejovická x Třebějická, Na Musilech x U Libušské 
sokolovny, Na Okruhu (u Klubu Junior), Hoštická x Dubovická,   
K Vrtilce x Předenická

od 19. do 21.května: Ke Lhoteckému lesu x Lojovická, Drůbežářská (mezi 
Libušskou a V Koutě), Zahrádecká x Hvězdonická, U Bazénu 
(vedle střední školy), K Vrtilce x Putimská  

od 26. do 28. května: Mirotická x Zbudovská, K Lukám (parkoviště), 
V Zákopech (u první zatáčky), Ke Kašně (u MŠ)

od 2. do 4. června: Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x V Koutě, Na Okruhu 
(u č.p. 389), Na Losách x Lužská

od 9. do 11. června: Na Močále x Třebějická, Výletní x Zahrádecká, 
Hoštická x Putimská, Chvalšovická x Křesanovská,

od 16. do 18. června: U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, Zbudovská x 
Předposlední, Na Domovině (u MŠ), Betáňská x Na Musilech, 
K Novému sídlišti x Na Šejdru

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY 

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den (pátek) vždy po 
dobu čtyř hodin, a  to od 16:00 do 20:00. Po celou dobu bude přítomna 
obsluha.

17. března: Zahrádecká x Hvězdonická, K Vrtilce x Putimská, K Novému 
sídlišti x Na Šejdru

24. března: Ke Kašně (u MŠ), Výletní x Zahrádecká, Na Močále x 
Třebějická, Hoštická x Dubovická

31. března: Ohrobecká x Lojovická, V Rohu x V Koutě, Mirotická x 
Zbudovská

21. dubna: Na Domovině (u MŠ), U Zahrádkářské kolonie x Přírodní, 
Zbudovská x Předposlední

28. dubna: K Lukám (parkoviště), Na Okruhu (u č.p. 389), Chvalšovická x 
Křesanovská

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kon-
tejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových 
kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na po-
čtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z  rozpočtu MČ Praha-Libuš bu-
dou přistaveny ve stanovený den od 9:00 do 15:00. Na daném stanovišti 
budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

22. dubna: Zahrádecká x Hvězdonická, Betáňská x Na Musilech, Ke 
Lhoteckému Lesu x Lojovická, Chvalšovická x Křesanovská

KONTEJNERY NA BIOODPAD Z ROZPOČTU HL. M. PRAHY

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy 
budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud 
se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na sta-
noviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

25. března od 9:00 do 12:00: K Jezírku x Vyšebrodská, K Vrtilce x 
Na Konečné

25. března od 13:00 do 16:00: K Vrtilce x Předenická, U Zahrádkářské 
kolonie x Přírodní

1. dubna od 9:00 do 12:00: Hoštická x Putimská, K Novému sídlišti x Na Šejdru
1. dubna od 13:00 do 16:00: Na Losách x Lužská, Drůbežářská (mezi 

Libušskou a V Koutě) 
15.dubna od 9:00 do 12:00: Na Močále x Třebějická, Ke Kašně (u MŠ)
15. dubna od 13:00 do 16:00: Ohrobecká x Lojovická, Hoštická x 

Dubovická

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přidě-
luje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů 
a typu převládající zástavby. 

bytek, koberce, podlahové PVC, zrca-
dla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, 
autosklo, kovové předměty apod.), 
který nelze odkládat do běžných kon-
tejnerů. Nejsou určeny pro odpad 
vznikající při podnikatelské činnosti. 

Do kontejnerů nelze odkládat sta-
vební suť, nebezpečné složky komu-
nálního odpadu, chladničky, pračky, 
televize, monitory, počítače, biolo-
gicky rozložitelný odpad ze zahrad 
nebo pneumatiky. Uvedené druhy 
odpadu lze uložit v nejbližších sběr-
ných dvorech hl. m. Prahy v ulici Ge-
nerála Šišky a v ulici Obrataňská. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
NA BIOODPAD

Již třetí rok městská část hradí i část 
těchto kontejnerů. Magistrát hlavní-
ho města Prahy přistaví kontejnery na 
12 stanovištích. Další 4 jsou hrazeny 
z rozpočtu městské části. Jsme rádi, 

že počet kontejnerů na bioodpad hra-
zený z  rozpočtu hl. města Prahy byl 
navýšen. Cílem je, abychom dosáhli 
na kvótu všech 16 stanovišť a nemu-
seli tyto kontejnery financovat.
Velkoobjemové kontejnery na biood-
pad hrazené z  rozpočtu MČ budou 
přistavovány ve stanovený den (so-
bota) po dobu od 9:00 do 15:00, ne-
bude přítomna obsluha. Budou při-
staveny celkem dva kontejnery na 
jedno stanoviště.
Velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad hrazené z  rozpočtu hlav-
ního města Prahy budou přistavová-
ny ve stanovený den (sobota) po do-
bu tří hodin, bude přítomna obsluha. 
Do kontejnerů na biodopad patří 
pouze odpad biologického původu 
– tráva, listí, větve, seno apod.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Ilustrační foto
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KOCOUR V BOTÁCH

18. ledna loutkové divadlo Buch-
ty a  loutky předvedlo hru Kocour 
v botách. Kdo jsou Buchty a loutky? 
Buchty a  loutky je nezávislé alter-
nativní loutkové divadlo, hrající pro 
děti i  dospělé. Byly založeny čers-
tvými absolventy loutkářské kated-
ry DAMU. Od té doby mají za sebou 
60 divadelních premiér pro dospě-
lé i děti, loutkové a animované filmy 
a klipy, mnoho jednorázových pro-
jektů v oblasti netradičního divadla, 
hudby i výtvarného umění.

V současné době Buchty a  lout-
ky hrají pravidelně jako stálý host 
ve Studiu Švandova divadla na Smí-
chově v Praze. Odehrají okolo 250 
představení ročně po celých Če-
chách a v zahraničí.

Buchty a  loutky klasické tituly 
i  vlastní autorskou tvorbu zpraco-
vávají s nadhledem a nezaměnitel-
ným humorem, s osobitým důrazem 
na výtvarnou stránku.

Od dob svého vzniku, kdy Buchty 
a loutky rozvířily vody českého lout-
kového divadla, svými dnes již kul-
tovními inscenacemi jednoznačně 
patří k divadelní špičce nejen v Če-
chách, ale i za hranicemi.

Představení Kocour v botách vol-
ně navazuje na motivy knihy Char-
lese Perraulta. Žili, byli tři bratři 
a  tatínek jim nechal dědictví… Nej-
starší syn dostal mlýn, prostřední 
peníze a  na nejmladšího, na toho 
zbyl jen kocour. Jen obyčejný ko-
cour? Ale pozor, on tak docela oby-
čejný není, on totiž mluví! A  doká-
že taky ledacos vymyslet a  zařídit, 
třeba princeznu. Nevěříte? A jak se 
nám představení líbilo?
Naty: Moc se mi líbilo. Jen mě mrze-
lo, že kocour neměl klobouk.
Vojta: Nejvíce se mi líbilo, jak se zlí 
bratři spolu prali. To bylo bezva.
Sába: Mně se to líbilo středně, pro-
tože se mi víc líbí, když hrají lidé.
Tonda: Divadlo se mi nelíbilo. Lepší 
je, když hrají herci. Taky mě štvalo, 
že kocour neměl klobouk ani kord.
Matěj: Já jsem byl nadšený, nejlepší 
byly bitvy bratrů o dědictví.

Majda: Loutkové představení se mi 
nelíbilo. Mám raději, když hrají lidé. 
Vadilo mně, že kocour nemá klo-
bouk. Nuda!
Lukáš H.: Naštvalo mě, že kocour 
neměl meč a nebojoval. Hrozný byl 
kocourův hlas.
Michal: Nelíbil se mi obr. Vypadal ja-
ko přerostlé mimino!

Jindra Němečková

POLITIKA NÁS ZAJÍMÁ

Už potřetí si naši rodiče vybírali 
prezidenta sami. Toto aktuální téma 
přímé prezidentské volby jsme pro-
mítli i do hodin předmětu Člověk ve 
světě (ČvS). Nejprve jsme se zamýš-
leli, kdo prezident je, jaké má úko-
ly, povinnosti, jak by se měl chovat. 
Své nápady jsme vzájemně sdíle-
li. Pak jsme diskutovali o prezident-
ských volbách. Zajímalo nás, kolikrát 
může být stejný prezident zvolen do 
funkce, na jak dlouhé období je vo-
len, kdo jej navrhuje, kdo může volit, 
co se děje ve volební místnosti. 

Odpovědi na naše otázky jsme 
společně hledali a  ověřovali ve vi-
deu, ale i  v  prezentaci spolužaček 
Julie a Terezky. Terka a Julie dokon-
ce vytvořily model volební místnos-
ti a seznámily nás, co se ve volební 
místnosti děje. Co jsme se naučili?
Elenka: Prezident má svoji vlajku 
a může udělit amnestii. 
Lucka: Prezident podepisuje a sjed-

nává mezinárodní smlouvy. 
Marek: Prezident dodržuje zákony 
a dobře reprezentuje naši zemi.  
Ema: Prezident mluví pravdu. 
Terka: Prezident se volí na pět let 
a sídlí na Pražském hradě. 

Soňa Štefanová 

BESEDA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Pravidelně každý měsíc navště-
vujeme městskou knihovnu hlavní-
ho města Prahy. Děti si zde půjčují 
knížky k domácímu čtení, ale i kníž-
ky potřebné k  jejich prezentacím 
na nejrůznější témata. Také jsme 
si na začátku školního roku půjčili 
obrazy na výzdobu naší třídy v ar-

totéce, která je součástí knihovny. 
Při poslední návštěvě knihovny nás 
čekala v knihovně u Opatova navíc 
beseda na téma Staročeské pověs-
ti. Byli jsme napjatí, jak bude bese-
da probíhat.

Přivítal nás velice milý a usměva-
vý pán, který nás pustil ještě před 
začátkem besedy nasvačit do vnitř-
ních teplých prostor knihovny. Pak 
jsme se přemístili do dětské části 
knihovny, ve které jsme byli úplně 
sami. Místo nudného povídání nás 
čekalo mnoho zábavných her a ak-
tivit. Snadno si tak děti zapamato-
valy důležité informace o  praotci 

Čechovi, jak došel až na horu Říp, 
kde pojmenoval po sobě naši zemi 
na Čechy. Nejvíce děti zaujalo hraní 
divadla, ve kterém si zahrály Kroka, 
jeho dceru Kazi, Tetu i Libuši. Proži-
ly si tak na vlastní kůži všechny na-
dání a dary Krokových dcer.

V  únoru nás čeká další beseda, 
tentokrát na téma Dobrodružství 
v literatuře. Už nyní se těšíme na to, 
co pěkného prožijeme a zajímavé-
ho se dozvíme.

EXKURZE DO BRNA

O  pololetních prázdninách, 3. 
února, jsme vyrazili do Brna se zá-
jemci ze základní školy Meteorolo-
gická. Překvapivě nás bylo celkem 

málo, což je ovšem škoda, protože 
ti, kteří nejeli, přišli o  skvělé zážit-
ky. Okolo sedmé hodiny ráno jsme 
vyjeli z Florence autobusem Regio-
jet. Během cesty se každý zabavil 
jinak, někdo si četl, někdo zase spal 
nebo se díval na film. Dojeli jsme 
v pořádku a naše první zastávka by-
la u katedrály svatého Petra a Pav-
la. Poté jsme šli na náměstí Svobo-
dy a měli jsme rozchod. Když jsme 
se přibližně po hodině zase sešli, 
naším cílem byla vila Tugendhat. 
Jeli jsme tramvají několik zastávek 
a vystoupili jsme kousek od vily. Ex-
kurze byla velice zajímavá a nauč-
ná. Líbilo se nám, že jsme ji prošli 
skoro celou. Překvapilo nás, že na 
to, jak je vila stará, vypadá opravdu 
moderně a je praktičtější než větši-
na staveb dnešní doby. Po prohlíd-
ce bylo možné jít do Kapucínské 
hrobky, ovšem ne všichni tuto pří-
ležitost využili. Bylo zajímavé se do 
krypty podívat a  něco nového se 
o  ní dozvědět. Překvapilo nás, že 
k  mumifikaci docházelo přirozeně, 
díky ventilaci. Pak už jsme měli jen 
rozchod a jeli jsme zpátky do Prahy. 
Výlet do Brna byl opravdu zajímavý 
a všichni si ho užili.

Anna Pekařová (9.C)

ZŠ Meteorologická
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CESTOVÁNÍ PO ASII 

Koncem prvního pololetí jsme se 
zúčastnili přednášky úspěšného fo-
tografa a  cestovatele Tomáše Ku-
beše v kulturním centru „12“. Usedli 
jsme do předních řad a tiše poslou-
chali poutavé vyprávění doplněné 
fotografiemi a  videi z  jeho dobro-
družných cest po Asii. Spolu s naším 
průvodcem jsme během jedné hodi-
ny procestovali Kyrgyzstán, Čínu, Fi-
lipíny, Indonésii, Barmu a  Thajsko. 
Nahlédli jsme do běžného života 
místních obyvatel a vyslechli si fasci-
nující příběhy, které náš přednášejí-
cí na svých odvážných cestách pro-
žil. Panu Kubešovi přejeme krásné 
zážitky na jeho dalších výpravách 
a rádi se s ním opět někdy příště vy-
dáme do dalších koutů světa. 

Kotková Dita (3.B)

NÁVŠTĚVA V ROZHLASE

Je pondělí 31. ledna, osm hodin rá-
no. Se spolužáky jsme se potkali ve 
třídě a pomalu se přesouváme na au-
tobusovou zastávku a vyrážíme směr 
Kačerov. Vystoupíme a teď už jen jet 
metrem na Muzeum. Do budovy roz-
hlasu jdeme pěšky, což by měla být 
jen chvilka, ale zabloudíme… Naštěs-
tí zanedlouho najdeme cestu a vchá-
zíme do obrovské budovy. Je to tady 
moc pěkné. Vítá nás milá paní a od-
vádí nás do šatny, kde si odkládáme 
věci a jdeme se podívat na generál-
ní zkoušku symfonického orchestru. 
To se jen tak někomu nepoštěstí. Ne-
bylo to zas tak špatné. Po vystoupe-

ní s paní průvodkyní jsme si odpoví-
dali na otázky a jdeme se podívat na 
prezentaci o historii celého Českého 
rozhlasu. Potom jsme si prohlédli ce-
lý interiér tří budov. Díváme se třeba, 
jak se vysílá rozhlas. Paní nám uka-
zuje také páternoster, což je starý 
oběžný výtah. Procházíme si různé 
kanceláře. Poté si bereme věci a od-
cházíme z rozhlasu. Jdeme na met-
ro a cestou si prohlédneme Národní 
muzeum. Vracíme se zpět do školy. 
Přijedeme přesně na oběd, takže po 
dlouhé a  vyhladovělé cestě se mů-
žeme konečně najíst. 

Lenka Vlčková (7.A)

PLAVÁNÍ ČTVRTÉHO ROČNÍKU

V  letošním 1. pololetí jsme se 
opět se 4. ročníkem zúčastnili po-
kračování kurzu plavání v  bazénu 
Jedenáctka na Praze 4 Chodov. 
Škola nám zajistila dopravu do ba-
zénu i  zpět vlastním autobusem, 
takže všichni byli rádi, že se rá-
no při odjezdu nemusíme mačkat 
v MHD v ranní špičce a že i s trochu 
mokrými vlasy nebo celí rozklepaní 
po hodinové výuce ve vodě, jsme 
se v  autobusu ohřáli a  dovezl nás 
zpět ke škole. Ve 2. pololetí pokra-
čuje v kurzu plavání 2. ročník, který 
prvními lekcemi svůj kurz zahajuje. 

A  takto hodnotí kurz někteří na-
ši účastníci?
Niki: Na plavání jsem se naučila, jak 
se zlepšit. Naučila jsem se znak, 
skákat a kraula.
Honzík: 1. Plavání je zábava a  vel-
mi osvěžující. 2. Pokaždé, když jdu 
plavat, osvěžím se. 3. Jednou, když 
jsem šel plavat, praštil jsem se hla-
vou o  lampu. 4. Jsem nadšený po-
každé, když jdu plavat. 5. Pokaždé, 
když skončím s  plaváním, cítím se 
velmi unavený.
Lucinka: Když jsem zkoušela, do 
jakého týmu patřím, zjistila jsem, 
že patřím do nejlepší skupiny. By-
la jsem ráda a  naučila jsem se to-
ho hodně: znak, prsa, kraula, malou 
šipku. Byla mi tam sice trochu zima, 
ale i tak jsem si to moc užívala. 
Lili: Když jsem byla na plavání, tak 
jsem se bála, ale pak už ne. Líbila 
se mi paní učitelka na plavání, ale 
nepamatuju si jméno. Naučila jsem 

se tam kraula, znak, šipku a plavá-
ní po zádech. Bavilo mě, když nám 
dovolili plavat tři bazény jakýmkoliv 
způsobem a  jak jsme mohli na po-
sledním plavání dělat, co jsme chtě-
li. Ale ne skákání pozadu, protože 
bychom si mohli něco udělat.
Maty: Na plavání jsem se naučil pla-
vat znak, skákat šipku. Pak jsem si 
opakoval všechno, co jsem už měl 
naučené. Dostal jsem se do druhé 
nejlepší skupiny. Moje sestra byla 
v nejlepší skupině :(. Měl jsem pana 
trenéra, byl moc hodný, ale nepama-
tuju si už jeho jméno. Na plavání jsme 
jezdili každý pátek do plaveckého 

bazénu na Jižní město. Nejezdili jsme 
tam sami, ale ještě s jinou třídou z jiné 
školy. Byli moc hodné. Měl jsem tam 
kamaráda Kryštofa. Na konci mě ba-
vilo, že jsme mohli dělat, co chceme. 
Tak jsem si dal „chill“ na desce a pak 
jsem si párkrát skočil ze skokánku.
Maky: Naučila jsem se plavat poza-
du bez desky. PlavánÍ se mi líbilo.
Kristýnka: Plavání mě hodně bavilo! 
Škoda že to skončilo. Naučila jsem 
se plavat o hodně lépe! Moje oblí-
bená věc je, když můžeme plavat, 
jak chceme :-D!
Kevin: Nejvíc se mi líbilo, že jsme 
plavali, jak chceme. Mně se ještě 
líbilo, že jsem mohl spát v autobu-
se. Mně se nelíbilo, že jsme přišli na 
oběd pozdě.
Laura: Na plavání nás zkoušeli, do 
jakého týmu nás musejí dát. Já jsem 
nakonec byla ve třetím týmu a nej-
dříve jsem se tam nudila, protože 
tam moji kamarádi nebyli, byli ve 
druhém týmu, takže jsem byla smut-
ná. Ale nakonec jsem si našla nové 
kamarády, takže jsem tam nebyla 
sama, byli milí a naše paní trenérka 
nás pochválila, že jsme šikovní. Na-
učila jsem se udělat šipku a plavat 
na zádech, protože jsem neuměla 
plavat na zádech.
Matěj: Měli jsme milého trenéra, na-
učil mě dobře plavat. Moc mě to ba-
vilo. Nejvíc mě bavil tobogán. Ne-
líbilo se mi, že voda byla studená. 
Chtěl bych pokračovat v plavání.
Angelika: Líbilo se mi, že mě nauči-
li plavat. Líbilo se mi, že jsme mohli 
hrát hry a mít pomůcky a hodně mě 
to bavilo. Ale nebavilo mě svlíkání 
do plavek a zpátky. Mám ráda plavá-
ní, škoda, že ho nemáme každý den.
David: Líbilo se mi to, že jsme se na-
učili znak a byli na nás hodní a moh-
li jsme skákat do vody.

NÁVŠTĚVA NÁRODNÍHO 
MUZEA S KROUŽKEM „TOULKY 
PRAHOU“

Které místo je pro děti jedno 
z  nejzajímavějších? No přece Ná-
rodní muzeum! Prohlídku jsme za-
čali v kupoli, odkud je krásný výhled 
na celé Václavské náměstí s  jez-

deckou sochou sv. Václava. Děti si 
procházely historické prostory mu-
zea s  velkým nadšením, prošly si 
část sálu s minerály, kde si ve vitrín-
kách prohlížely sbírky zlata, stříbra 
a platiny, dále si prohlédly zajímavé 
exponáty a sbírky z pravěku, kde je 
zaujaly rostliny, zkameněliny a mo-
dely prehistorických zvířat. Snad 
největší pozornost však věnovaly 
modelu mamuta s mládětem. 

Národní muzeum nás nikdy ne-
zklame, pokaždé objevíme něco 
nového a  zajímavého. Pokaždé si 
děti odnášejí krásné zážitky, na kte-
ré jen tak nezapomenou. 

Monika Bukovská,  
lektorka kroužku

BÁJEČNÁ SPOLUPRÁCE DĚTÍ 
A RODIČŮ SE ŠKOLOU

V  rámci výuky jsem se rozhodla 
dětem zadat nelehký a  výjimečný 
projekt; vytvořit model Sluneční sou-
stavy. Tento projekt byl zaměřen na 
delší spolupráci dítěte a jeho rodiny, 
čímž jsem chtěla podpořit vzácné 
společné chvíle rodičů s dětmi. 

Děti postupně nosily své práce 
do školy a s úžasem jsme zjišťova-
li, jaké nápady, originalitu a nasaze-
ní do projektů vložily. Přestože se 
projekt zprvu jevil jako velice ná-
ročný, zhostili se ho všichni poctivě 
a s velkou pečlivostí. 

Tímto bych chtěla vyzdvihnout 
vysokou úroveň projektů, která 
by se spíše dala očekávat od dětí 
z vyšších ročníků. 

Samy děti prezentovaly své prá-
ce s obrovským nadšením a potles-
kem. Ve třídě se vytvořila výjimeč-
ná atmosféra, kdy se děti navzájem 
chválily a měly velkou radost nejen 
tím, že se jim práce velice vydařila, 
ale i nad spoluprací s rodinou. 

Těší mě, že ačkoliv se tento pro-
jekt vymyká běžným standardům 
zadávaných úkolů, předčil výsledek 
všechna očekávání a  podpořil tak 
u dětí mimořádný pocit úspěchu. 

Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem rodinám za skvělou 
spolupráci. 

Alena Babáková, třídní učitelka



KRONIKA

10 | U nás | 3/2023

PROJEKT CIRKULÁRNÍ ŠKOLA 

V  době pololetních prázdnin se 
zaměstnanci školy sešli, aby se zú-
častnili dvou programů v rámci pro-
jektu Cirkulární škola. 

Zahrada jako místo přírodních 
dějů a vzdělávání  

Rádi bychom školní zahradu lépe 
využívali ke vzdělávání našich žá-
ků. Lektor z organizace Kokoza pan 
Michal Plundra nám během progra-
mu vysvětloval, čím vším pro nás 
všechny může školní zahrada být. 
Během prohlídky školního pozem-
ku jsme například hledali vhodné 
prostory, kde by bylo dobré vysa-
dit všelijaké dobroty a bylinky nejen 
pro využití ve školní kuchyni, kde 
a  jak si založit záhon, nejlépe pro 
celou třídu. Hodinová dotace pro-
gramu nám nestačila. Zájemci v na-
staveném čase dostávali zajímavé 
odpovědi na své dotazy od nadše-
ného odborníka. Pro členy žákov-
ského zastupitelstva a další zahrad-
níky je připraven program, při kte-
rém se pokusíme naplánovat dopo-
ručené úpravy naší školní zahrady.  

Prevence plýtvání jídlem 
na školách

Lektorka programu magistra Bar-
bora Kebová z  organizace Zachraň 
jídlo nám sdělovala často překvapivé 
odpovědi například na otázky, proč 
vyhazují jídlo zemědělci, zpracova-
telé, prodejci, proč jídlo vyhazujeme 
my spotřebitelé. Nikoho nás nepře-
kvapilo, že nejvíce se plýtvá jídlem 
v  našich domácnostech. Dozvědě-
li jsme se, jak můžeme předcházet 
plýtvání jídlem během školního stra-
vování.  Řekli jsme si, kdy a kde do-
chází nejčastěji k  plýtvání ve škole, 

co je příčinou plýtvání, a konzultovali 
jsem možnosti řešení. Další progra-
my, Hrajeme si na uzavřený cyklus 
jídla a Zachraň jídlo, neplýtvej, jsou 
připraveny pro naše žáky.  

Mgr. Blanka Chýlová           

INFORMATIKA V ZŠ PÍSNICE

Máme radost, že můžeme v  na-
ší škole poskytnout dětem nadstan-
dardní vybavení pro výuku informati-
ky. Máme rádi moderní technologie 
a  těší nás, že se děti při hodinách 
učí velmi zábavnou formou. Ať už se 
jedná o individuální nebo skupinové 
projekty, vždy je u nich zábava. 

Lukáš Zvěřina a Petra Brodská 

POETICKÁ SETKÁNÍ V KC JASOŇ 

Poezie rozvíjí fantazii, pomáhá 
vnímat a prožívat skutečnost, je to 
hra s jazykem. Své o tom ví i žáci na-
ší školy, kteří se zúčastnili školní re-
citační soutěže Lipový květ. Ti nej-
lepší se stali ozdobou poetického 
odpoledne pořádaném pro rodiče 
v komunitním centru Jasoň. 

Vedle recitační přehlídky mohli 
rodiče, žáci a učitelé obdivovat vý-
tvarné práce a  keramické výrobky 
našich nadaných umělců i  vystou-
pení školního pěveckého sboru.

Toto setkání se koná již podruhé. 
Byli bychom rádi, kdyby se zařadilo 
k tradičním akcím naší školy.

Lenka Veisová 
a Petra Brodská 

Foto Petra Brodská

VÝTVARNÁ VÝZVA 
LENKY VÍTKOVÉ 

Tento měsíc udělala paní učitel-
ka Vítková dětem velkou radost. 

Zadáním pravidelné výzvy by-
lo nakreslit libovolnou formou 
jejich oblíbeného Pokémona.

Obrázků se sešlo velké 
množství a byl jeden hezčí než 
druhý. Podařilo se nám z  nich 
udělat výstavu ve společných 
prostorách školy, u které se dě-
ti zastavují, díla hodnotí a  dis-
kutují o nich. Máme z toho vel-
kou radost a těšíme se na další 
aktivity!

Petra Brodská 
Foto: archiv ZŠ Písnice

ZŠ Písnice

ZIMA V MŠ K LUKÁM 

Jen jsme sklidili vánoční výzdo-
bu, dovyprávěli si vánoční zážit-
ky, už jsme se připravovali na dal-
ší oslavy.

V naší školce slavíme Nový lunár-
ní rok, který slaví naši kamarádi ze 
školky. Vždy se nese ve znamení 
zvířete z  lunárního zvěrokruhu. Le-
tos jsme měli zpočátku zmatek, pro-
tože jsme se připravovali na rok ve 
znamení zajíce, a nakonec to je rok, 
který je ve znamení kočky. Zkrátka 
i internetové vyhledávání vás může 
uvést do zmatku a omylu. Ale sláva, 
nakonec se vše vysvětlilo. Nový rok 
v Číně je ve znamení zajíce a ve Vi-
etnamu ve znamení kočky.

Mohly začít přípravy. Ve třídách 
jsme měli nazdobené větve typický-

mi vietnamskými ozdobami, rodiče 
přinesli další dekorace, přinesli i ty-
pické pokrmy pro toto období. Dě-
ti si nejvíce pochutnaly na čerstvém 
a sušeném ovoci.

Vytvářeli jsme obrázky koček 
v různých podobách, různou techni-
kou. Děti si vytvořily a zdobily viet-
namské klobouky, hrály hry, při kte-
rých klobouky byly důležitou rekvi-
zitou. V některé třídě proběhla mód-
ní přehlídka slavnostního oblečení. 
Našim kamarádům to moc slušelo.

Marta Hrubá

VÝLETY DO OKOLÍ

Ve školce nejen slavíme, ale cvi-
číme s  předškoláky v  sokolovně, 
jezdíme na malé výlety do okolí 
s předškoláky.

Vydali jsme se se třídou Měsíček 
bobovat do Šeberova do sportovní-
ho areálu. Ale ouha! Večer hroma-
da sněhu, dopoledne pouze zbytky. 
Ale i toho jsme museli využít a mu-
seli jsme se párkrát svézt. To se zví-
řátka v ohradě divila.

Další výlet byl za zvířátky do 
bažantnice a  zámeckého parku 
v Kunraticích. Ptáčkům jsme přivez-
li semínka a  lojovou kouli. Všímali 
jsme si, co se zde změnilo od na-
ší poslední návštěvy a určitě se při-
jedeme podívat, zda naše krmení 
ptáčkové našli. 

Vždyť: … Každý to ví, že když prá-
vě zima vládne, ptáci hladoví…

A  my zvířátkům chceme trochu 
pomoci, protože nejsme lakomí.

Marta Hrubá
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K Lukám

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.
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Letošní masopustní období bylo 
v MŠ Ke Kašně pěkně veselé.

Nejprve se děti seznámily s tradi-
cí Masopustu. Co je Masopust? Kdy 

se slaví, proč a kdo ho slaví? Vyrobi-
ly si své masky a masopustní deko-
race, zahrály si spoustu zajímavých 
her a  poslechly si nejeden zajíma-
vý příběh.

K  Masopustu neodmyslitelně 
patří zabíjačka, a proto naše skvě-
lé paní kuchařky dětem připravi-
ly k ochutnávce pravé zabijačkové 
pochoutky – jitrnice, jelítka, škvar-

ky, špek, tlačenku… Všichni mohli 
ochutnat a většina dětí si k našemu 
velkému překvapení náramně po-
chutnala. Však také jedním hlasem 
zhodnotily: „Eňo ňuňo!“

Závěr Masopustu ve školce byl 
opravdový bonbónek – Karneval 
s  Katkou a  Gábinou plný kostýmů, 
masek, hudby, tance, zpěvu a soutě-
ží. Karnevalové veselí si užily nejen 
děti, ale i paní ředitelka, paní učitelky, 
paní kuchařky i paní uklízečky. Zkrát-
ka všichni, kdo přišli ten den do škol-
ky, se oblékli do krásných kostýmů, 
prožili jedno nevšední dopoledne 
a udělali tak dětem velkou radost.

Celá MŠ Ke Kašně si Masopust 
s  karnevalem krásně, vesele a  zá-
bavně užila.

Pavlína Pálková Millerová,  
učitelka MŠ Ke Kašně

Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Veselý masopust v MŠ Ke Kašně

Před třemi lety jsme do našich 
tematických bloků zařadili i té-
ma vesmír. 

Vůbec jsme netušili, jak bude pro 
děti poutavé a kolik znalostí již dě-
ti mají. Do tříd přibyly i pomůcky – 
např. velké nafukovací modely pla-
net, encyklopedie a z řady Kouzel-
né čtení interaktivní kniha Vesmír 
a mluvící puzzle. Radost dětem dě-
lají také malé kometky, které hází-
me do „černé díry“. 

Když jsem letos jeden den pro-
cházela třídami, v každé se dělo ně-
co úplně jiného. Ve třídě Kytička dě-
ti s  paní učitelkou vyráběly raketu 
a pracovaly s příběhem „Do kosmu 
s Krtkem“, ve třídě Sluníčko si sest-
rojovali součástky do rakety pomo-
cí stavebnice Boffin a děti také vyu-
žívaly mikroskop ke zkoumání ves-
mírného prostředí. Nahoře ve Čtyř-
lístku byl nový pan učitel – předško-
lák Toník. Doma si totiž připravil ce-

lý projekt Vesmír, neboť se o toto té-
ma zajímá. Kamarádi ho posloucha-
li velice soustředěně a na závěr ho 
odměnili potleskem. Na konci týdne 
se předškoláci vypravili na pláno-

vaný výlet do Planetária na pořad 
„Za zvířátky do vesmíru“. Než zača-
la vesmírná pohádka, byl pořad mo-
derovaný a dětem byly kladeny růz-
né otázky. Pan moderátor byl velice 

překvapen ze znalostí předškoláč-
ků z naší mateřské školy, kteří znali 
většinu odpovědí. 

Dana Fáberová
Foto: archiv MŠ Lojovická

Nekonečný vesmír a ZŠ Lojovická

Ukliďme svět! Ukliďme Modřan-
skou rokli!

Zveme všechny rodiče, prarodiče 
i příznivce naší mateřské školy Mezi 
Domy a  přírodní památky Modřan-
ská rokle k účasti na akci Ukliďme 
svět. Dobrovolnická úklidová akce, 
která probíhá na území celé České 
republiky od roku 1993, je zaštítě-
ná Českým svazem ochránců příro-
dy, jejímž cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek. 
Pokud vám záleží na tom, jak vypa-

dá příroda kolem nás, prosím, při-
dejte se a pojďme dětem příkladem.

Začínáme společně v  pátek 24. 
3. 2023 od 14 hodin. Během víken-
du 25.–26. 3. každý individuálně.

Rukavice a  pytle si můžete vy-
zvednout u vchodu do levého křídla 
hlavní budovy po celý víkend. S se-
bou dobrou náladu a pevnou obuv.

Fotografie z  úklidu můžete zasí-
lat na: reditelka@msmezidomy.cz.

Těšíme se na Vás!
Všichni z MŠ Mezi Domy

Foto: archiv MŠ Mezi Domy

MŠ Mezi Domy Vážení a milí, 
Mateřská škola Mezi Domy  

vás srdečně zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Ve středu 3. 5. 2023  

od 15.00 do 17.00  
se na vás těšíme na hlavní budově 

Mezi Domy 373/10, kde máme 4 třídy.
Ve čtvrtek 4. 5. 2023  

od 15.00 do 17.00  
se na vás těšíme na detašovaném 

pracovišti v Klubu Junior, Na Okruhu 
395/1, kde máme 3 třídy.
Všichni z MŠ Mezi Domy
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Dne 6. 2. 2023 došlo poprvé 
v historii v souvislosti se země-
třesením v Turecku k aktivaci 
a následnému vyslání tzv. Hea-
vy USAR týmu ČR. 

V minulosti došlo k vyslání nanej-
výše středního USAR týmu naposle-
dy při výbuchu v Bejrútském přísta-
vu v roce 2020. Ze strany Turecka 
došlo k  akceptaci pomoci celkem 
ze 17 zemí EU, z  toho bylo 28 Se-
arch & Rescue týmů a 2 emergency 
medical teamy. 

Z  celého světa se do Turecka 
v  prvních hodinách vydalo celkem 
1155 záchranářů. ČR vyslala v  rám-
ci USAR odřadu 68 záchranářů, kte-
ří byli na místě mezi prvními. Páteř 
týmu byly příslušníci Hasičského 
záchranného sboru z  Prahy a  Os-
travy. Členem odřadu byl na po-
zici Deputy Group Leader i  člen 
Jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů Praha Písnice a  současně pří-

slušník Hasičského záchranného 
sboru hl. m. Prahy por. Ing. Marek 
Steiner. Rozhovor s ním Vám přine-
seme v některém z následujících čí-
sel časopisu.

Marek Steiner a redakce
Foto: Marek Steiner

Český USAR tým  
se vrátil z Turecka

Vážení přátelé! V sobotu 4. úno-
ra 2023 se uskutečnil další již 
tradiční pochod Pohrom-nicích 
(tj. po Hromnicích, které jsou 2. 
února), pořádaný JSDH Písnice 
ve spolupráci s MČ Praha-Libuš. 

Akce se opět vydařila a přes vel-
mi chladné počasí při ní vládla dob-
rá nálada. Ta snad bude provázet 
i další ročníky a vy se jich, doufám, 

zúčastníte také, a to v co nejhojněj-
ším počtu. Procházka zimní příro-
dou i doprovodný program, zajíma-
vá tombola, to vše s  chutným ob-
čertvením, vám jistě udělá dobře, 
stejně jako letošním účastníkům. Že 
akci zvládá i  ten nejmladší dorost 
a  je pro něj zajímavá, dokládá při-
ložené foto. Písničtí hasiči to prostě 
umí! Tak příště!

Jaroslav Melichar

Pochod Pohrom

Sváteční den v klubu nastal 7. 
února, kdy tři oslavenci společ-
ně s ostatními prožili své vý-
znamné narozeninové výročí.

Lásky bylo plno kolem dokola, i 
překvapení přišlo. Gratulace a dá-
rečky dosáhly větších rozměrů, stej-
ně tak účast čtyřiceti seniorů podpo-
řila dobrý pocit, že přátelství vzniklé 
již v roce 2000 stále silněji trvá, že 
se vzájemně potřebujeme – slovy 
pí. Prchlíkové, Mohylové a p. Sed-
láka, kteří toto odpoledne připravili.

Vždyť naši senioři se v rámci mož-
ností o své zdraví starají. K tomu 
jsou pro ně připravovány přednášky 
a mohou se i mezi sebou srovnávat, 
jak jsou na tom zdravotně.

Chtěli bychom tímto poděkovat 
všem seniorům, kteří nám udělali 

velkou radost – vážíme si toho! Čin-
nost vykonáváme dobrovolně a je 
to pro nás další motor k práci pro 
vás všechny.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková
Foto: Zdena Prchlíková

Přátelská posezení 
v Klubu Senior

Projekt Hasičská škola je ur-
čen pro mladé hasiče ve věku 
10–15 let. Jeho primárním cílem 
je propojit získané teoretické 
znalosti mladých hasičů s praxí. 
Naším cílem není pouze uká-
zat dětem, jak se to má dělat, 
ale nabídnout jim, aby se sami 
a aktivně zapojili do řešení růz-
ných problémů. Svým způso-
bem se jedná o společný výcvik 
členů zásahové jednotky SDH 
Písnice a dětí z kolektivu mla-
dých hasičů. 

Myšlenkou na realizaci toho-
to konceptu hasičského výcviku 
se staršími dětmi se již zaobíráme 
zhruba rok, ale až nízké venkovní 
teploty v  druhém únorovém týdnu 
zapříčinily jeho odstartování.

Ve čtvrtek 9. února se v  16:30 
na hasičské stanici v  Písnici sešlo 
osm dětí a  osm dospělých hasičů. 
Nejprve proběhla teoretická a me-
todická příprava, zdůraznění bez-
pečnostních pravidel a zodpověze-
ní všetečných dotazů. Poté jsme se 
všichni přesunuli k rybníku Kalibár-
na, kde jsme se rozdělili do dvou 
výcvikových týmů. V  tu dobu slou-
pec venkovní teploty na teploměru 
ukazoval pouhé -3 °C.

Na prvním stanovišti se děti nejpr-
ve dozvěděly, jak je nutné se zacho-
vat v případě, že se stanou svědky 
události, kdy se někdo propadne do 
vody. Poté jsme si změřili aktuální 
tloušťku ledu, která činila pouhých 
osm centimetrů. Následoval prak-
tický nácvik pohybu na ledě bez po-
můcek a s pomůckami a záchrana fi-

Hasičská škola  
– záchrana na ledě

guríny, která se propadla uprostřed 
rybníka do vody s pomocí žebříku.

Na druhém stanovišti nejprve do-
spělí hasiči vyrobili pořádnou díru 
v ledu, do které se následně pono-
řilo sedm dětí, které si vyzkoušely, 
jaké to je, když se propadnou do 
vody a  jak se správně dostat bez-
pečně z  vody zpátky do bezpečí. 
K tomu využívaly i různé záchranné 
pomůcky, např. ledové bodce.

Okolo 19. hodiny jsme náš spo-
lečný výcvik ukončili. Ze zpětných 
reakcí soudíme, že se výcvik líbil 
nejenom dětem, ale i pár přítomným 
rodičům. Předpokládáme, že do 
prázdnin se nám podaří zorganizo-
vat ještě minimálně tři další společ-
né výcviky v rámci Hasičské školy.

A CO UŽ NAŠI PROŠKOLENÍ 
MLADÍ HASIČI VĚDÍ? 

Daleko bezpečnější pro vstup na 
ledovou plochu je rybník se stoja-
tou vodou než řeka. Proud řeky 
může zeslabit výšku ledu a  stahu-
je probořenou osobu pod led. Na 
rybník bychom měli vstupovat, po-

kud má led sílu nejméně 10 centi-
metrů, ideálně však 15 centimetrů. 
Nikdy nevstupujeme na led, pokud 
jsme sami. Pokud se jeden člověk 
propadne, může druhý zavolat po-
moc a pokusit se poté o záchranu. 

Nejprve je nutné pomoc zavolat 
(tísňová linka 150 nebo 155, popř. 
112) a až teprve poté jít zachraňovat. 
Na ledě se plížíme a snažíme se roz-
ložit svou váhu. Pohybujeme se nej-
lépe směrem, odkud jsme přišli, jeli-
kož tam je již led prověřený. Velkým 
nepřítelem je v těchto situacích pani-
ka. Proto je třeba i v těchto krizových 
chvílích zachovat klid, s probořenou 
osobou je nutné komunikovat, sna-
žit se jí uklidnit a ujišťovat ji o blíží-
cí se pomoci, pokud není v možnos-
tech přítomných osobu vytáhnout. 

Pro záchranu lze používat cokoli, 
co je momentálně k dispozici – růz-
né větve, prkna, hokejku, rybářskou 
pramici, případně tažné lano z  vý-
bavy auta. Vytaženou osobu je nut-
né co nejdříve převléct do suchého 
oblečení. 

-Plš –
Foto: archiv SDH Písnice
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V České republice žije přes 
pět milionů lidí v produktiv-
ním věku, tedy zaměstnaných. 
Z nich každý pátý pečuje o ně-
koho blízkého. 

Služeb právě pro pečující oso-
by je však žalostně málo a  sehnat 
o  nich informace bývá mnohdy 
nadlidský úkon. Vyznat se v  sys-
tému zdravotních a  sociálních slu-
žeb vyžaduje opravdu velké úsilí. 
Pečující dennodenně zápasí s  ča-
sem: „Vždyť musím pracovat a sta-
rat se o rodinu. Kde mám najít něja-
kou pomoc, když pobytová zařízení 
přijímají až za několik let a terénní 
služby mají plnou kapacitu?“

Péče s sebou přináší mnoho povin-
ností, často mnohem více, než si pe-
čující v počátku uvědomují. Je časově 
velmi náročná, takže i samotný peču-
jící se může rychle dostat do psychic-
kých, fyzických či finančních problé-
mů. Průměrná doba starostlivosti se 
přitom pohybuje kolem 7–9 let.  

Pomoci v dané situaci může přitom 
Rodinný průvodce, služba, již pečují-
cím osobám poskytuje nezisková or-
ganizace A DOMA (www.a-doma.cz).

KDO JE RODINNÝ PRŮVODCE®?

„Odborník, který se dokáže vcítit 
do pečujícího nebo rodiny v obtížné 
situaci a dlouhodobě jim pomáhá na-
jít řešení v péči o blízkého. Tato me-
toda je v ČR unikátní a staví na mo-
delu case managementu. Úkolem 
Rodinného průvodce je zjistit sku-
tečné potřeby pečujících, opečová-
vaných a celých jejich rodin s využi-
tím znalostí a dovedností, které ten-
to profesionál má. Řeší také další lid-
ské potřeby, jež mohou mít přímou či 
nepřímou souvislost s péčí o blízké. 
Rodinný průvodce řídí případ a spo-
lečně s  multidisciplinárním týmem 
předkládá pečujícím nový pohled 
na řešení nepříznivé sociální situace. 
Dlouhodobě tak pracuje s celou ro-
dinou a je průvodcem pečujících při 
péči o jejich blízké,“ říká Jitka Zacha-
riášová, ředitelka A DOMA, z. s. 

Multidisciplinární tým tvoří odbor-
níci z  různých oborů: klinický farma-
ceut, ergoterapeut, právník, realitní 
makléř, trenér paměti, nutriční terape-
ut, psychoterapeut a další. Komplexní 
podpora poskytovaná pečujícím or-
ganizací A DOMA není jen o předá-

ní informací a  rad, ale o  skutečném 
a aktivním zapojení se do pomoci.

„Doporučuji pečujícím, kteří pe-
čují či je péče v blízké budoucnosti 
čeká, aby se obrátili na odborníky 
a  nechali si poradit. Oni mají zku-
šenosti a praxi. Ukážou vám cestu, 
kterou se můžete při péči vydat, či 
ji s vámi společně budou sdílet. Ří-
ci si o pomoc není selhání, i takové-
to rozhodnutí chce odvahu. Pak po-
znáte níže popsané přínosy Rodin-
ného průvodce, který se společně 
s  multidisciplinárním týmem stane 
vaší ,druhou rodinou',“ dodává Jitka 
Zachariášová.

PŘÍNOSY METODY  
RODINNÝ PRŮVODCE

– Pečující má člověka, na kterého 
se může obrátit. 

– Nemusí nikam cestovat, Rodinný 
průvodce přijede za ním. 

– Představí pečujícímu, co vše bu-
de potřeba řešit. 

– Pečující si vybere, co si udělá 
sám, či požádá o pomoc odbor-
níky, tzn. objedná si službu na 
klíč.

– Každá z  navržené pomoci šetří 
čas, peníze, ale i nervy pečujícím.

– Při sdílené péči nebude pečující 
vyčerpaný, rodina si ho užije.

– Pečující může řešit své preven-
tivní prohlídky u lékařů.  

– Bude mít čas na své přátele, ko-
níčky a záliby.

Pečující se o této metodě mohou 
více dozvědět na webových 

stránkách Středisko pro pečující: 
www.a-doma.cz. 

Péče nemusí být noční můra

Vážení přátelé, prožíváme bře-
zen, dobu předjaří, kdy končí 
vládu zima a příroda se s novou 
energií začíná probouzet. No-
vou životní sílu a energii přeji 
i nám všem! Pojďme se s ní po-
dívat, jaká výročí a události si 
můžeme připomenout. 

Hned 1. 3. slaví občanský svá-
tek Bedřichové a  2. 3. rozšířené 
Anežky. 

5. 3. 1953 nastala pro celý svět 
důležitá politická událost, zemřel 
totiž sovětský diktátor J. V. Stalin 
(nar. jako Josif Vissarionovič Džu-
gašvili 18. 12. 1878 v  gruzínském 
Gori). To on určoval dění v  sovět-
ském Rusku, a  nejen tam po 30 
let. Nelítostným způsobem se zba-
vil politických konkurentů, nasto-
lil téměř zbožňující kult své vlast-
ní osobnosti, ale také prosadil, byť 
za cenu velkých obětí svých obča-
nů, i  superindustrializaci SSSR, po 
které se z  této, původně zaosta-
lé agrární země, stala průmyslová, 
a  dokonce atomová supervelmoc. 
Rozporuplná, ale i neopominutelná 
postava dějin. 

6. 3. 1933 zemřel v  USA na ná-
sledky atentátu z  15. 2., namířené-
ho proti prezidentovi F. D. Roose-
veltovi, starosta Chicaga Antonín 
Čermák (*9. 5. 1873), který svým tě-
lem zachytil prezidentovi určenou 
kulku. 

8. 3. máme MDŽ – pánové, neza-
pomeňte na květinu pro své man-
želky či jiné dámy ve vaší blízkosti! 
Tento den r. 1943 také vrcholily boje 
našeho 1. čs praporu v SSSR s ně-
meckými fašisty u Sokolova. 

14. 3. 1953 zemřel náš prezident 
Klement Gottwald (*23. 11. 1896). 
Tento původně truhlář od Vyškova 
vstoupil do KSČ a  propracoval se 
záhy až do vedení této strany. Byl 
představitelem promoskevského 
křídla a  do Moskvy se také uchýlil 
před německými okupanty. Byl hla-
vou východního centra našeho od-
boje, a když KSČ r. 1946 vyhrála vol-
by, stal se premiérem. Po abdikaci 
Edvarda Beneše byl zvolen 14. 6. 
1948 prezidentem. Podvolil se teh-
dejšímu Stalinovu tlaku a  připustil 
úplně vše, co po něm tamní před-
stavitelé žádali, včetně řady zma-
nipulovaných procesů. Zemřel po-
dezřele krátce po svém „veliteli“ J. 
V. Stalinovi, až lidé říkali, že Stalin 
si vzal věrného služebníka s sebou. 
Měli pravdu, Klement Gottwald trpěl 
v důsledku syfilidy poškozením aor-
ty a pro obavy před prozrazením to-
ho veřejnosti nebyl správně léčen. 
Cesta letadlem na Stalinův pohřeb 
9. 3. 1953 a  zpět mu zhoršila stav, 
což se 2–3 dny tajilo, aby nebyla vi-
dět souvislost. Pak již bylo pozdě… 

17. 3. 1943 pronikly nacističtí SS 
do nemocnice v dočasně dobytém 
Charkovu, kde zmasakrovali cca 

800 ležících pacientů, jak sovět-
ských, tak československých vojá-
ků, zraněných po předchozích bo-
jích. To je fašismus! 

17. 3. 1173 došlo u nás k dlouho-
dobé politické krizi, nic nového, 
že… Tehdy totiž abdikoval náš král 
(ještě nedědičný) Vladislav I. Pro-
blém byl, že svým nástupcem určil 
syna z  1. manželství knížete Bedři-
cha. Sám chtěl užívat odpočinku při 
modlitbách v ústranní svého oblíbe-
ného Strahovského kláštera. Podle 
ještě v té době platných zásad „sta-
řešinského zákona“ měl však nárok 
na trůn syn jeho předchůdce, kníže 
Soběslav II., a také ho uplatnil. Na-
stala léta bojů a neklidu v celé zemi, 
což císař Fridrich I. využil k naštěs-
tí jen dočasnému oddělení Čech 
a  Moravy. Další přemyslovský pa-
novník Konrád Ota 25. 3. 1189 zemi 
ale opět sjednotil. Budiž mu chvála! 

18. 3. 1553 zemřel významný 
kněz a  literát Václav Hájek z  Libo-
čan (*1490), autor Kroniky České. 
Ta byla jak obdivována, tak kritizo-
vána, nesporný význam jí ale zůstal 
až dodnes. 

19. 3. popřejme všechno nejlepší 
našim Josefům! 

20. 3. 2003 začala 2. válka v Irá-
ku, v níž koalice vedená USA smet-
la tamní režim Saddáma Husajna 
a zemi na řadu let obsadila. Nepo-
kojnou oblastí ale Irák zůstal až do 
současnosti. 

20. 3. 1393 byl zavražděn patron 
naší země, sv. Jan Nepomucký. Na-
rodil se okolo r. 1343 a stal se kně-
zem. Vystudoval Pražskou univerzi-
tu (1381) a dále studoval v Itálii, kde 
se r. 1387 stal doktorem církevní-
ho práva. Po návratu byl jmenován 
generálním vikářem pražské arci-
diecéze, ale jeho nadřízený arcibis-
kup Jan z  Jenštejna se dostal do 
prudkých sporů s králem Václavem 
IV. Společně rychlým jmenováním 
nového opata kláštera v  Kladru-
bech králi právně znemožnili jeho 
záměr je oslabit zřízením dalšího 
biskupství. Krále to strašně rozzu-
řilo, vyvolal jednání, při kterém ar-
cibiskupa se suitou napadl a  chtěl 
zatknout. Arcibiskupovi ochran-
ka umožnila útěk, ostatním ale ne. 
Všichni byli biti a  mučeni v  mučír-
ně poblíž Můstku (čp. 404), čehož 
se opilý král osobně zúčastnil. Jan 
mučení nevydržel, zemřel a jeho tě-
lo pak bylo z Karlova mostu svrženo 
do Vltavy, v níž bylo objeveno až 17. 
4. Jan Nepomucký byl obecně uctí-
ván jako svatý již dávno před svým 
svatořečením v r. 1729. 

21. 3. máme 1. jarní den! 
28. 3. je Den učitelů (i  učitelek). 

Tak jim v  jejich leckdy nelehkém 
působení udělejte radost svým po-
přáním! Všem zmíněným i  nezmí-
něným patří naše tradiční Všechno 
nejlepší!

Jaroslav Melichar

Kalendářní střípky: březen 2023

Středisko 
pro pečující
Místo, kde naleznou 
pomoc všichni, kteří 
pečují o své blízké.
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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 bezplat-
ná první pomoc se školou pro žá-
ky ZŠ a SŠ. Registrace není nutná, 
stačí přijít.
Čtecí babičky
6. 3. od 15.00 do 17.30
Pohádkové čtecí babičky z organi-
zace Mezi námi čtou dětem každé 
první pondělí v měsíci.
V očekávání jara
3. 3. až 31. 3. 
Výstava obrazů Běly Sýkorové, 
členky Sdružení výtvarníků ČR.
Modřanský kulturní klub
20. 3. od 17.00 do 19.00
Klub vedený známým genealogem 
Zdeňkem Hornerem. Pravidelná se-
tkávání nad zajímavými tématy. 1. 
setkání se bude věnovat Tajemné-
mu případu spisovatelky Boženy 
Němcové. Vstup zdarma

Jana Jermářová

Dnes zkusíme něco pro děti 
a mlsné jazýčky

Ingredience
2 vajíčka
vanilkový cukr 
250 g měkkého tvarohu
200 ml mléka
150 g polohrubé mouky
zakysaná smetana 
olej 
sůl
(marmeláda) 
(moučkový cukr)

Postup
V misce smícháme 2 žloutky a lžič-
ku vanilkového cukru a lehce našle-
háme. Přidáme 250 g měkkého tva-
rohu, 200 ml mléka, 150 g polohru-
bé mouky a  špetku soli. Ze dvou 
bílků ušleháme sníh a vmícháme ho 
lehce do těsta.
Z  této směsi lehce odebíráme po 
lžících těsto a  na rozpáleném ole-
ji smažíme lívanečky z  obou stran 
dozlatova.

Tvarohová ozdoba
250 g tvarohu našleháme se dvěma 
lžícemi mléka, sáčkem vanilkového 
cukru a  dvěma lžícemi zakysané 
smetany. Můžeme dosladit.
Lívance ozdobíme tvarohovou oz-
dobou, marmeládou a  posypeme 
moučkovým cukrem.
Všechny děti budou nadšené.

Zdeňka Haladová 
Foto: ilustrační foto 

Recepty můžete zasílat na 

e-mail redakce:  

unas@praha-libus.cz nebo 

je odevzdat v úřední hodiny 

na sekretariátu ÚMČ Praha-

Libuš, Libušská 35 v obálce 

označené redakce U nás. 

RECEPTY ČTENÁŘŮ (3)

Tvarohové 
lívanečky

Opět nám byla představena kni-
ha od oblíbené dětské autorky 
Zuzany Pospíšilové. Je autor-
kou řady knih pohádek, háda-
nek a básniček pro děti. Umí 
vyprávění přizpůsobit malým 
dětem, příběhy jsou zajímavé 
a humorné. Sama se řídí hes-
lem: „Ten, kdo radost rozdává, 
ten ji také dostává“. A to právě 
dělá. Odměnou jsou jí spokoje-
ní a nadšení malí čtenáři. 

Dnes nám tuto knihu představil 
Filip Soucha ze 3. třídy.

Knihu jsem si vybral, protože 
mám rád detektivky. Líbilo se mi, 
jak strašidýlko Radílek vyšetřoval 
případ. Pátral po zmizelé učitelce 
a  dvou uprchlých vězních, kteří se 
snaží vyloupit banku. Jak to nako-
nec dopadlo, neprozradím, přečtě-
te si sami. Určitě se pobavíte. Moc 
hezké jsou i obrázky. Radílkovi bych 
vzkázal, aby byl pořád takový šikov-
ný a pomáhal hodným lidem.

Začátky čtení, nejsou pro děti nic 
jednoduchého, což si uvědomuje 
i Zuzana Pospíšilová. S  touto vese-

lou a lehce detektivně laděnou kníž-
kou si děti užijí spoustu zábavy. Je 
psána s  neuvěřitelným nadhledem 
a lehkostí a stejně tak se i čte. V krát-
kých kapitolách a ve vyprávění, jež 
odpovídá požadavkům prvního čte-
ní, se rozvíjí napínavý i humorný děj, 
odehrávající se ve školní budově 
i v podzemních prostorách školy. 

Mgr. Lenka Veisová
Foto: archiv ZŠ Písnice

ČTENÁŘSKÝ KLUB ZŠ PÍSNICE

Velký případ  
školního detektiva

Dnešní lušťovka je věnována vý-
znamné osobnosti, (15. 1. 1879 
Kamenný Přívoz – 8. 3. 1946 Pra-
ha), která žila a působila v jedné 
z obcí naší městské části.

(Viz 1. tajenka) pocházel z  učitel-
ské rodiny. Byl učitelem a  ředite-
lem, později i kronikářem a radním 
v  (viz 2. tajenka). Působil v mnoha 
místních komisích, byl zakládajícím 

členem Bolzanova sirotčince učitel-
ského, mimo jiné v této obci také tě-
lovýchovné jednoty Sokol a čtenář-
ského spolku Slavoj, inicioval zalo-
žení Lidové školy hospodářské tam-
též. Jeho zásluhou byla škola v ro-
ce 1933 přestavěna do dnešní po-
doby. Od roku 1934 v obci působil 
jako vládní komisař a  po dva roky 
také jako starosta.

Martin Zikeš

Školní křížovka

1. 2.

Opak chladna

Řehoty

Indcké rozdělování lidí na skupiny

Název pohovky

Francouzský druh slaného koláče

Tvrdé jádro ovoce

Hovorově pomluvy

Schopnost

Chemická značka mědi

Povzdechnutí

Inciály držitelky svět. rekordu na 800 m

Ukazovací zájmeno
Nápověda: ONNO
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Březen je opět příležitostí, jak 
v měsíci knihy, čtenářů a inter-
netu upozornit na to, že všich-
ni milovníci knih a čtení si mo-
hou užít svůj koníček a zároveň 
podpořit jeho rozvoj ve společ-
nosti. Ostatně letošní motto ve-
lí: Zpátky do knihoven! Protože 
symbolem moudrosti byla a je 
sova, pojďme se po ní v hroma-
dách knih poohlédnout.

V dětských příbězích se sovy ob-
jevují poměrně často: Hedvika nosi-
la poštu do kouzelnické školy v Bra-
davicích Harrymu Potterovi, „sůvič-
ka Stáňa po nemoci mohla létat je-
dině na svém vynálezu, balónkovém 
křesle, zato byla nejchytřejší v  lese 
Habřinci“ a  často dostala z  nesná-
zí jezevce Chrujdu, filmová Rozárka 
hlídala Popelce tři oříšky, v Hrubíno-
vě pohádce O  Všudybylovi čaruje 
zlá soví královna a z básničky Pavla 
Šruta přiletí popletená sova. Olík je 
nesmírně ospalá sovička ze stejno-
jmenné knížky Amelie Cobb, kouzel-
né sovy pomáhají i trestají v pohád-
ce Poklad na Sovím hrádku, příběh 
malé sovičky, která se ztratí své ma-
mince, ocení hlavně batolata v kníž-
ce Chrise Haughtona. Děti zachra-
ňují sovy v  příbězích Carla Hiaase-
na (Soví houkání), Martiny Drijvero-
vé (Zajíc a sovy) nebo v příběhu se 
šťastným koncem Sue Mongredien 
(Zachráněná sovička). Cestopis pro 
všechny zvídavé děti, ve kterém je 
evropskými městy provede sovička 
Ája, nese název Soví pošta. Fantas-
tický příběh o  třech kamarádkách, 
které se promění v sovy, aby zachrá-

nily nemocný magický kaštan v Ča-
rovném lese, napsala Catherine Coe 
pod názvem Sovy z Čarovného le-
sa. Dobrodružná série odehrávající 
se v království sov je známá jako Le-
genda o sovích strážcích americké 
spisovatelky Kathryn Laskyové. Vy-
právění plné tajemství, kouzel a lás-
ky ke zvířatům o zvláštním přátelství 
dívky Flóry a malé sovy kalouse uša-
tého najdete v sérii knih Soví kouz-
lo. V sovím doupěti se ocitne par-
ta dětí, jinak Správná pětka, a do ta-
jemné Soví jeskyně skryté v hlubo-
kých lesích a bludišti pískovcových 
skal v liduprázdném kraji Českosas-
kého Švýcarska má namířeno trojice 
patnáctiletých kamarádů. Za deset 
dní ujdou na dvě stě kilometrů, ob-
jeví při tom spoustu kouzelných pří-
rodních zákoutí, setkají se s  volně 
žijícími zvířaty a prožijí řadu dobro-
družství, které svým hrdinům vymy-
slel Miloš Zapletal.

V  titulech pro dospělé nenajde-
me zdaleka tolik „sovích“ knih jako 
v dětské části, ale několik jich pře-
ce jen je: Švýcarský spisovatel 19. 
století Gottfried Keller napsal po-
hádku pro dospělé o  lidech, zví-
řatech, čarování a  lásce Kocour 
Sklíčko a  sova Pálenka. Povídko-
vou antologii, zaměřenou výhradně 

na ženské autorky současné čes-
ké a slovenské fantastiky najdeme 
pod názvem Žena se sovou. Ro-
mán o hledání smyslu života s citli-
vým pohledem na život kanadské-
ho indiánského kmene a  jeho kul-
turu, která se postupně ztrácí pod 
vlivem bělošské civilizace, nazvala 
Margaret Craven Slyšel jsem sovu 
zavolat své jméno. Detektivní pří-
pad norské dvojice vyšetřovatelů, 
na jehož začátku stojí vražda mla-
dé dívky vykazující rituální podtext, 
je kniha Samuela Bjorka Sova. Do-
mácí provenience je detektivka So-
ví hnízdo Marka Ducháčka a Petra 
Sudka: „V  lese je brutálně zavraž-
děna osmiletá holčička a postřelen 
pes, který ji doprovázel. Podezře-
lý je každý z okolí malé Stáni, pro-
tože výsledky vyšetřování ukázaly, 
že děvčátko svého vraha znalo...“ 
– titul byl zpracován i  jako televiz-
ní inscenace.  Poetickou moderní 
bajku inspirovanou evangelickými 
podobenstvími nabízí kniha Tomá-
še Špidlíka Bajky o  moudré sově. 
Současný psychologický román pro 

ženy slovenské autorky Tamary Tai-
nové se připomíná názvem Ve zna-
mení sovy. Přírodní a kulturní dějiny 
sov z celého světa vysvětluje a  in-
terpretuje uznávaný autor a mode-
rátor Desmond Morris v  zajímavé 
knížce Sova. 

Literární soutěž O  knihovnickou 
sovu pořádaná poprvé v době koro-
naviru Městskou knihovnou v  Pra-
ze přinesla sborník povídek na té-
ma Příběhy ze života. Šestnáct tex-
tů si můžete přečíst v elektronické 
podobě, příběhy z  dalšího ročníku 
se chystají. Mezi osobnosti, které 
nám do dnešního tématu zapada-
jí, by patřili třeba herec Jiří Sovák, 
logoped Miloš Sovák, výtvarník Pra-
voslav Sovak, veterinář Zdeněk So-
va a hlavně básník a spisovatel An-
tonín Sova, první ředitel Městské 
knihovny v  Praze. Ve spojení se 
symbolem moudrosti se doslova 
nabízí konstatování: Nomen omen. 

Iva Karásková,  
Městská knihovna v Praze, 

pobočka Krč

KNIŽNÍ BŘEZEN

Ve znamení sovy

Rok 2022 byl prvním, kdy se mohli 
místní nadšenci do komunitního pěsto-
vání zapojit do nové komunitní zahra-
dy U Tří svatých. Komunitní zahrada 
se nachází na části pole podél ulice Ke 
Skladům v Kunraticích, tedy v podsta-
tě na hranici s MČ Praha-Libuš. 

V roce 2022 se do pěstování zapojilo 12 
členů, většina na svá políčka chodila i  se 
svými partnery nebo i celými rodinami. Dí-
ky aktivitě členů se podařilo napojit a zpro-
voznit k pohodlnému užívání tři nádrže na 
dešťovou vodu, sloužící k zalévání záhon-
ků. Většina zahradníků byla velmi aktiv-
ní a o svá políčka pečovali a navzdory su-
chému počasí se tam vše zelenalo a kvet-
lo všemi barvami. V průběhu roku jsme se 
společně se zahradníky několikrát setkali 

u společného ohně, u kterého jsme na ja-
ře sdíleli očekávání a plány na sezónu a na 
podzim zase úspěchy s pěstováním a plá-
ny na další rok. 

Rádi bychom pozvali další zájemce o ko-
munitní pěstování, aby nás kontaktova-
li a  zamluvili si svůj záhonek na příští se-
zónu, stále máme prostor, který můžeme 
nabídnout. 

Od další sezóny si slibujeme více společ-
ných akcí na zahradě vedle pole, kde máme 
zázemí a rádi bychom společnými silami bu-
dovali příjemnější prostředí, kde budou lidé 
chtít společně trávit více svého volného času.
Kontakt: e-mail: info@zygon.cz, 
Facebook: Zygón – městské ekologické 
zemědělství

Radka Zalená
Foto: Radka Zalená

Druhá sezóna komunitní zahrady  
U Tří svatých je za dveřmi
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PETICE AN PODPORU  
ŘEDITELE ZŠ METEOROLOGICKÁ, P. 
MGR. JAROSLAVA KULIKA

V  úvodu bych se ráda představi-
la. Jmenuji se Jitka Lörinczová a  jsem 
místní obyvatelkou naší MČ od naroze-
ní. Navštěvovala jsem ZŠ L. Coňka, ZŠ 
Smolkova (po dobu dostavby ZŠ Me-
teo) a konečně pak ZŠ Meteorologická. 
Jsem matka dvou dětí a obě navštěvují 
ZŠ Meteo. Nejsem členem žádné poli-
tické strany či seskupení. Jsem spoluau-
torkou „Petice na podporu ředitele ZŠ 
Meteorologická, p. Mgr. J. Kulika“:

Z  výše uvedeného vyplývá, že tato 
místa jsou mi blízká. Není mi lhostejné ak-
tuální dění, a jak tato situace může ovliv-
nit budoucí vzdělávání dětí v naší MČ.

Po zveřejnění informace vyhlášené-
ho konkurzu, v mnohých z nás zavládl 
moment velkého překvapení a  otázka 
„Proč?“…

Bylo kladeno mnoho otázek od ro-
dičů i samotných dětí, jak lze podpořit 
p. ředitele Kulika. Jako přirozený dů-
sledek těchto otázek vznikla „Petice 
na podporu ředitele ZŠ Meteorologic-
ká, p. Mgr. Jaroslava Kulika“. Pokud jde 
o  samotné žáky, vytvořili si svou verzi 
petice, sami sbírají mezi sebou podpi-
sy a  osobně věřím, že i  těmto hlasům 
bude přihlíženo s patřičným respektem.

Celé znění petice i s komentáři již po-
depsaných občanů lze nalézt na těchto 
stránkách: https://www.petice.com/pe-
tice_na_podporu_editele_z_meteoro-
logicka_p_mgr_jaroslava_kulika

Po jejím zveřejnění jsme obdrželi za-
jímavý dotaz (za nějž ještě jednou auto-
rovi děkujeme). Inspiroval nás k otiště-
ní těchto řádků v časopise U nás. Před-
mět dotazu byl „Smysl petice“, v  textu 
pak otázka, zda máme – jako autoři pe-
tice – dojem, že MČ prosazuje jiného 
kandidáta bez ohledu na jeho schop-
nosti a  vyjádření názoru. Každá sou-
těž podporuje kvalitu a  nutí účastníky 
zlepšovat se. Tuto otázku si může klást 
mnoho dalších, a proto bych velice rá-
da uvedla následující:

Jako autoři petice v žádném případě 
nerozporujeme legitimnost zveřejně-
ného konkurzu na post ředitele školy. 
Smysl petice byl a stále je koncipován 
primárně jako: „vyjádření podpory“. 

Souhlasíme s  tím, že každá soutěž 
podporuje kvalitu, a tím vytváří prostor 
pro zlepšování se, ať jde o jakékoliv té-
ma. Pokud jde o „dojem prosazování ji-
ného kandidáta“, ve zprávě o  výběro-
vém řízení je uvedeno, že kandidáti se 
mohou přihlásit do 27. 2. 2023. Jména 
těchto kandidátů nám nejsou v  tento 
okamžik známa. Zároveň však vyvstaly 
jisté znepokojující pochybnosti o  tom, 
jak může být výběrové řízení vedeno 
a  k  přihlášeným kandidátům přistupo-
váno. A  to zejména po přečtení osob-
ního vyjádření p. Koubka, bývalého sta-
rosty MČ, který byl tak laskav a naši pe-
tici zveřejnil na svém FB profilu.

Nikdo není dokonalý a nenahraditel-
ný, ale vnímáme p. Kulika jako otevře-
ného, aktivního i empatického člověka, 
který do ZŠ Meteo investuje nemálo 
i  ze svého osobního času, nad rámec 
„povinností“. Současně je dobré připo-
menout, že jeho pravomoci jakožto ře-
ditele školy jsou vymezeny zejména vý-
kladem a zněním zákonů ČR.

Důležitý je i fakt, že ZŠ Meteorologic-
ká je jediná spádová škola v naší MČ, 
kam na druhý stupeň přechází děti ze 
ZŠ v Písnici a spadají sem děti z MŠ Me-
zi Domy, MŠ Lojovická a MŠ K Lukám.

Informovat o  dění chápeme i  jako 
povinnost pro rodiče a děti, kteří budou 
na ZŠ Meteorologická nastupovat ve 
š. r. 2023/2024. Zda to bude prostředí 
stabilní, nebo nikoliv. 

Pevně věříme, že ano a  přejeme 
při volbě ředitele ZŠ Meteorologická 
„šťastnou ruku“. 

Děkujeme.
Jitka Lörinczová

PODĚKOVÁNÍ

Vážená paní starostko, vážený pa-
ne šéfredaktore, dovoluji si Vás oslovit 
v  souvislosti s  poděkováním a  velkým 
komplimentem za vyřešení následku 
nedávné vichřice, která se nad Libuší 
přehnala minulý týden a  částečně se 
dotkla i našeho pozemku (zahrada s ro-
dinným domem Na Šejdru).

Po příjezdu ze zahraničí v sobotu 4. 
února odpoledne jsem zjistil, že cca 20 
metrů vysoký modřín z lesa těsně sou-
sedícího s naším plotem v ulici Na Šej-
dru, byl silným větrem vyvrácen a padl 
přímo na náš plot a zahradu. Díky kovo-
vému zábradlí podél plotu, které vzrost-
lý strom zastavilo, došlo jen k částečné-
mu poškození plotu, zahrazení lesní pě-
šiny kolem plotu a poškození několika 
stromů na naší zahradě.

Lehce bezradný, s kým a  jak komu-
nikovat, kontaktoval jsem bývalého sta-
rostu pana Koubka, který mi obratem 
poskytl spojení na hasiče SDH Písnice 
(díky!). Obratem se mi ozval jejich zá-

stupce, pan Pavel Reinisch, domluvil si 
se mnou nejbližší možný termín na pon-
dělí 6. února a  na minutu přesné též 
i s kolegy dorazil. Ohledali terén a situ-
aci a během cca hodiny strom pořezali, 
stezku zprovoznili, upravili plot a odjeli 
za dalšími povinnostmi.

Myslím, že je vždy dobře poukázat 
i na věci, služby a podpory, které perfekt-
ně fungují – což je přesně tento případ. 
Vídáme hasiče z Písnice a Libuše dlouhé 
roky, často při výjezdech, službách i vý-
borné podpoře a  organizaci mnohých 
akci v  okolí (čarodějnice v  Modřanské 
rokli, Pohrom pochod, sbírky, dny ote-
vřených dveří aj.) a je výborné vědět, že 
a jak dobře fungují pro nás všechny.

Srdečně jim i  touto cestou – snad 
mohu doporučit i uveřejnění v časopise 
– děkuji jménem svým, naší rodiny a jis-
tě i většiny spoluobčanů Libuše a Písni-
ce. Věřím, že i  současné vedení obce 
si je těchto věcí dobře vědomo. Děkuji 
vám všem.

S přátelským pozdravem,
Martin Machac

Foto: Pavel Reinisch, archiv autora

JAKÝ BUDEME MÍT  
LETOS ROZPOČET?
Díl 4. – volné pokračování 
po dvou letech

Jeden by si řekl, že po letech 
špatných rozpočtů budeme mít letos 
konečně rozpočet kvalitní. Důvod je 
naprosto jasný. Konečně ho před-
kládá někdo jiný. Přesněji řečeno 
někdo, kdo nepatří do neschopné 
sestavy bývalého starosty Koubka. 
Stačí připomenout „odborné“ člán-
ky bývalého zastupitele Novotného. 
Ten na minulých rozpočtech nene-
chal nit suchou. A zdatně mu sekun-
dovala paní RNDr. Tůmová, nyní mís-
tostarostka.  Proto mě nesmírně pře-
kvapilo, že nám byl nyní předložen 
ke schválení rozpočet (schválen 14. 
2.), který se od těch předchozích pří-
liš neliší. Liší-li se vůbec. 

Co je vlastně jinak? Řekl bych, že 
nic podstatného. Na důkaz svých 
slov přikládám tabulku porovnáva-
jící základní údaje rozpočtů za roky 
2022 (za starého vedení) a  2023, 
tedy ten letošní. Nový a lepší.

Současná vysoká inflace se po-
depsala na celkově vyšších část-
kách pro letošní rok, ale základní 
schéma je úplně stejné. Příjmy zhru-

ba pokryjí běžné výdaje. Ty jsou ny-
ní přejmenované na neinvestiční. To 
z mé tabulky není zřejmé, ale tento 
netradiční termín je novým vedením 
skutečně použit. A  jakékoli investi-
ce se musí dotovat přebytkem z let 
minulých. Ještě musím náhodnému 
čtenáři osvětlit, proč jsem musel do 
srovnávací tabulky vytvořit sloupec 
2023 opr. Chci totiž porovnávat po-
rovnatelné, nebo se k tomu alespoň 
přiblížit. Sloupce 2023 a 2023 opr se 
liší v  tom, že jsem čtyři miliony pře-
sunul z kapitálových výdajů do běž-
ných. Proč? Protože v minulém roz-
počtu na rok 2022 byly totožné čtyři 
miliony ve výdajích běžných. V obou 
případech se jedná o peníze, které 
se z rozpočtu vyvádějí do rezervy na 
školství. Mám dojem, že naše zařa-
zení do běžných výdajů bylo správ-
né, neboť vytváření rezervy není in-
vesticí v pravém slova smyslu. Inves-
tičními se dotčené peníze stanou, až 
budou na nějakou investiční akci po-
užity. To je můj snad celkem logický 
názor. Ale musím uznat, že nové za-
třídění má něco do sebe. Stejné pe-
níze jako investiční uplatní hned dva-
krát! Když připustím, i když se mi to 
nezdá být správné, že ony čtyři mili-
ony patří do investic, tak musím pro 
změnu vytvořit sloupec 2022 opr 
(viz pravá část tabulky) a  dojdu ke 
stejnému závěru. Jakému?

Největším nedostatkem minulých 
rozpočtů byl údajně malý podíl na 
investice. Kritici to dokladovali uvá-
děním nebývale nízkého poměru in-
vestic vůči běžným výdajům. Teď je 
to skutečně jinak. Došlo ke zlepšení 
o necelá dvě procenta neboli o jed-
no procento a kousek. 

Tolik jsem se těšil, že konečně uvi-
dím kvalitní rozpočet a zase jsem se 
nedočkal. Údajné zpřehlednění (což 
je věc názoru), přejmenování někte-
rých termínů, pochybné přesunutí 
běžných výdajů do investičních a na-
výšení investic o necelá dvě procen-
ta – to je na můj vkus opravdu má-
lo. Ale něco se změnilo skutečně ra-
dikálně. Budeme mít podstatně více 
závazných ukazatelů. Jenom netu-
ším, co to obci přinese dobrého. Do-
mnívám se, že nic. Pouze více úřado-
vání úředníkům (těch mi je líto) a ná-
sledně radním (dobře jim tak).

Pavel Macháček,  
zastupitel 10. 2. 2023

2022 2023 opr 2022 opr 2023

příjmy 63 486,0 71 167 63 486,0 71 167

výdaje 74 183,1 79 810 74 183,1 79 810

 z toho běžné 66 660,5 70 360 62 660,5 66 360

tj.% 89,86% 88,16% 84,47% 83,15%

 a kapitálové 7 522,6 9 450 11 522,6 13 450

tj.% 10,14% 11,84% 15,53% 16,85%

výsledek -10 697,1 -8 643 -10 697,1 -8 643



ZVEME

U nás | 3/2023 | 17

Vážení senioři, jaro se blíží a na-
še jarní cestování za poznáváním 
a historickými zážitky se nám oteví-
rá plnou náručí, pro některé aspoň 
jízdou autobusem po krásné kraji-
ně, pokud si na prohlídku netrou-
fají. Využijme cestování v přátelské 
atmosféře a dívejme se více očima 
naráz, uvidíme více, než jen každý 
sám zpozoruje, více osob vždy na 
něco upozorní. Zažijme radost, že 
můžeme, a těm, kdo mají problémy, 
jakkoli pomůžeme.

Pojďme se tentokráte podívat 
nejen, co jsme připravili na měsíc 
březen, ale i na celý tento rok. Po-
zvánka platí pro celou městskou 
část Praha-Libuš.

PROGRAM V BŘEZNU 2023

7. 3. Jako vždy – nezapomínáme 
na MDŽ, na naše drahé, maminky, 
babičky, prababičky, vždy oběta-
vé a chápající. Co o MDŽ paní prof. 
Randová zjistila a vyprávěla…

14. 3. Něco pro zasmání a poučení 
z internetu atd.
21. 3. První jednodenní výlet: hrad 
Kámen, oběd Čechtice (zámek uza-
vřen, prohlídka zvenku), zámek 
Růžkovy Lhotice. Přihlášky v klubu 
se zaplacením 300 Kč. Odjezd od 
Eimů v 8.00 hodin.
28. 3. Historie s p. prof. Novákovou 
– premiéra (na tento náhradní ter-
mín přesunuta neuskutečněná úno-
rová přednáška).

Přejeme všem seniorům hodně 
jarních zážitků v  klubu i  na výletě. 
Nezapomeňte, prosím, že čas utíká 
a potřebujeme vědět (i se zálohou), 
kam s námi rádi vycestujete.

Prohlédněte si naši roční tabul-
ku zájezdů a výletů a vyberte a roz-
hodněte, prosím, nejpozději do 15. 
dubna. Buď se výlety naplní 30 oso-
bami, nebo budou zrušeny. Na 30 
osob je stanovena cena (autobus).

Za organizační výbor Klubu Senior 

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

NABÍDKA VÝLETŮ A ZÁJEZDŮ PRO SENIORY V ROCE 2023

TERMÍN DESTINACE CENA PŘIHL. DO

BŘEZEN
 

21. 3.
 

hrad Kámen, Čechtice oběd,
zámek Růžkovy Lhotice

300 Kč  14. 3.

DUBEN 11. 4. hrad Kokořín, hrad Houska, oběd 300 Kč 28. 3.

KVĚTEN
 
 
 

1.–6. 5. Harrachov, hotel Inn 4 500 Kč 18. 4.

27.–28. 5.
 
 

zahrádkáři, zastávka Kácov, 
Svojanov, Perštejn, Lysice, ubyt.,
Macocha, Kunštát, Letovice

1 900 Kč 16. 5.

ČERVEN 6. 6. Zvíkov – Orlík lodí, oběd 300 Kč 30. 5.

18.–23. 6. Františkovy Lázně,
hotel Bohemia s polopenzí

6 900 Kč 20. 6.

ČERVENEC
+ SRPEN

 
 

30. 7.– 5. 8.
(odj. 29. 7.
ve 23.00)

 

chata Třinec, Žiar,
1x Vysoké Tatry,
2x lázně Lúčky tam a zpět,
ev. Liptovský Ján, plná penze

300 EUR
2 000 Kč

 
 

15. 7.
 
 
 

ZÁŘÍ
 
 

3.–10. 9.
 
 

Maďarsko, hotel Majerik, Hévíz, 
vstup do jezírka a lázní zakoupit; 
ubyt. poloopenze, plavací kolo

291 EUR
2 000 Kč

 

31. 7.
záloha zaslat  

do 15. 8. 2023

ŘÍJEN 1.–6. 10. Šumava, Hotel Srní, polopenze, 
bazén

6 400 Kč 1. 6.

17. 10. hrad Hamzburk, oběd Mšené-láz-
ně, zámek Vrbičany

250 Kč 10. 10.

20.–22. 10. Jívka, Polsko, penzion p. Kobra, 
polopenze, bohatá snídaně, 2x 
večeře, historie tam a zpět,
střed. tvrz, zámek Skalice

1 800 Kč 10. 10.

PROSINEC 5. 12. výlet s posezením, zámek Třebe-
šice u Divišova, slavnostní večeře, 
s dotací od ÚMČ Praha-Libuš

400 Kč 28. 11.

POZOR! Změna programu vyhrazena!

1. 2.
Opak chladna T E P L O

Řehoty S M Í CH Y

Indické rozdělování lidí na skupiny K A S T Y

Název pohovky O N N O  

Francouzský druh slaného koláče Q U I CH E

Tvrdé jádro ovoce P E C K A

Hovorově pomluvy K L E P Y

Schopnost U M

Chemická značka mědi C U

Povzdechnutí A CH

Inciály držitelky svět. rekordu na 800 m J K

Ukazovací zájmeno T A

Školní křížovka – řešení

Zdena Prchlíková

Fo
to

: M
ar

tin
 Z

ik
eš

OTEVÍRÁME KURZY ANGLIČTINY  
PRO SENIORY 60+

Chcete si osvojit základní komu-
nikaci v  anglickém jazyce např. za 
účelem cestování? Jste „věčně za-
čínající“ s touhou posunout se dál? 
Ovládáte angličtinu a chcete pravi-
delně konverzovat?

Je-li Vám 60+, pak je tato nabíd-
ka Angličtiny zdarma určena právě 
vám! Pravidelné lekce pro začínají-
cí i pokročilé vždy ve čtvrtek v ča-

se 15:00–16:00 a 16:00–17:00 hodin 
se zahájí po jarních prázdninách po-
prvé ve čtvrtek 23. března v Klubu 
Junior v  učebně Akademie senio- 
rů v přízemí.

Přihlásit se je možné pouze 
osobně ve dnech 20.–21. března 
vždy v  10:00–11:00 hodin v kance-
láři KJ na adrese: Na Okruhu 1 na 
sídlišti Písnice. Přijďte, kurzy jsou tu 
pro vás!

Ing. L. Koudelková

Klub Junior
www.klubjunior.cz | kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, 
kjunior@centrum.cz | Praha 4, Na Okruhu 1, 142 00 ODVOZ  

STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU

Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí atd.

Naložíme a odvezeme 
cokoliv.

Rozumná cena. 
Tel.: 773 484 056

IN
ZE

RC
E

Střední škola grafická 
G.A.P. education 

HLEDÁ UČITELE 
ČESKÉHO JAZYKA

nástup od září 2023
v případě zájmu 

volejte 733 119 343
nebo pište  

na info@gape.cz

IN
ZE

RC
E
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  V. PísnickýPles

Zveme Vás na

25.3.2023
Vytápěný stan s podlahou • Sokol Písnice,  

vstup z ulice Švihovská

Předprodej vstupenek od února • Vstupné 500,-

Program: Welcome drink • O živou hudbu se postará kapela 
Party Leaders • Fotokoutek • Losování o ceny • Diskotéka

OPEN 18:00, START 19:00

stoly pro 10 osob

U Hertlů
Libušská 393/225, Praha 4

Bikeclinic
K Vrtilce 317/64, Libuš-Písnice

Bar Modrák
Papírníkova 628/4, Kamýk

–
–
–
–
–
–

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

PŘIHLÁŠENÍ A REGISTRACE

POCTA.BIKEGALLERY.CZ / PETRAKRADEK@GMAIL.COM
TEL. 734 233 214

2023
TERMÍNY

CENA
3 950 KČ 

SNÍDANĚ – OBĚD – SVAČINA – PITNÝ REŽIM – INSTRUKTOŘI – PROGRAM – SPORTOVIŠTĚ

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM

SPOLU UŽ 19 LET

PŘÍMĚSTSKÉ
KEMPY

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

Rada městské části Praha-Libuš  
vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace zřizované městskou částí Praha-Libuš: 

Mateřská škola Lojovická, Lojovická 557/12,  
142 00 Praha 4-Libuš, IČ 604 379 28

Více informací bude zveřejněno na webu MČ  
www.praha-libus.cz a na úřední desce.
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POZOR! Změna programu vyhrazena!
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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 

Společné setkávání v malé skupině lidí  
s cílem opustit programy a bloky, které nám brání žít spokojený život. 

Uvolnění a zklidnění mysli / prostor pro Vaše dotazy 
Těším se na Vás. 

Další termíny podle Vašeho zájmu.
Více informací na posezenivradosti@yahoo.com

www.facebook.com/posezenivradosti

POSEZENÍ V RADOSTI
11. 3. a 25. 3. 2023 od 15 hodin,  

Švihovská 546, Praha – Písnice

mailto:posezenivradosti@yahoo.com
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