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1| Na letošní pražské Cyklozvonění se vyráželo i z Libuše a Písnice.
2| Začala škola – takhle to vypadalo ve staré Písnici.
3| První den ve školce – MŠ Lojovická.
4| Brány se opět otevřely i v ZŠ Meteorologická.
5| Mateřská škola Ke Kašně získala nové vybavení zahrady.
Foto: Josef Koudelka, archiv ZŠ L. Coňka, Ivana Sýkorová,
Soňa Štefanová, archiv MŠ Ke Kašně.
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KRONIKA

SLOVO STAROSTY

V

ážení občané, v minulém
čísle časopisu vyvolal mezi
vámi čtenáři, především
mezi rodiči dětí z mateřské školy, velký ohlas text o rekonstrukci ulice Ke Kašně. Opakovaně se
mi dostalo dotazů, zda opravdu nebylo možné zahájit opravu ulice během letních měsíců.
Odpovídám se smutkem: bylo.
Stačilo, kdyby tuto rekonstrukci
paní primátorka Krnáčová spolu
s dalšími radními za hnutí ANO
v červnu na jednání Rady hlavního
města Prahy nezablokovala, a realizace se mohla uskutečnit alespoň z větší části v prázdninových
měsících. Koaliční partneři ze sociální demokracie a Trojkoalice
rekonstrukci podporovali a opakovaně pro ni hlasovali. Patří jim
náš dík. Ovšem kvůli neustálému
oddalování rozhodnutí o vítězi

tendru (který byl znám de facto
od dubna) došlo k jeho vyhlášení až v druhé polovině července
a k podepsání smlouvy v polovině
srpna. Rekonstrukce tedy začala
až devátého září, kdy podle původního harmonogramu měla naopak finišovat a nezatížit tak provoz školky a rodiče našich dětí. Za
zdržení městská část nikterak nemůže. Přesto mi dovolte, abych se
vám, dotčeným občanům, omluvit za zdržení i logicky zvýšenou
prašnost prostředí. Omlouvám
se o to více obyvatelům v okolí,
kteří musí nyní snášet zhoršenou
kvalitu bydlení bez konkrétní naděje na zlepšení stavu jejich ulic.
Na tuto rekonstrukci jsme čekali
dlouhých sedm let. Je to po mnoha letech první významná investice do technické vybavenosti
v naší městské části. S radní hlavního města pro infrastrukturu
paní Janou Plamínkovou a s odborem technické vybavenosti vyjednávám o další rekonstrukci, tentokrát části ulice K Vrtilce a ulice
Ladislava Coňka, tedy prostranství před Základní školou s rozšířenou výukou jazyků v Písnici.
Po zkušenostech s předcházející
investicí těžko odhadovat harmonogram schválení. Budu vděčný, když se do konce roku záměr
dostane na program jednání Rady
hlavního města Prahy a rozběhne
se několik měsíců trvající proces
výběru zhotovitele.
Nerad bych byl jen pesimistický, a tak mi dovolte podělit se
o radost z menších dokončených
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POZVÁNKY PRO VEŘEJNOST
OTEVŘENÁ SETKÁNÍ S HUDBOU
Cyklus malých komorních
koncertů naživo pokračuje v naší
obci po letní pauze další nabídkou jazzové hudby naší i světové scény – přijďte, těšíme se na
vás v úterý 20. října od 19 hodin
v zrcadlovém sále Klubu Junior,
Na Okruhu 1 na sídlišti Písnice.
Vstupné dobrovolné.
SKLÁDÁME SVŮJ VOLNÝ ČAS
A tak v něm pojďme zkusit
i nové, neotřelé věci! Užijme si
radost z hudby a z vlastního zpěvu – a nebude vůbec vadit, že nemáme svůj hlas školený! Nejdůležitější je společná přítomnost
a radost z prožitku.

Společné zpívání napříč věkem
i zkušenostmi – od písní až po
gospely pod vedením zkušeného sbormistra je tu pro vás každé
pondělí plných devadesát minut
vždy od 17.30 do 19 hodin v hudebně v 1. patře Klubu Junior.
Známý recept, jak žít radostně a optimisticky svůj život, bývá
až překvapivě prostý – nebát se
a zkusit nové, neotřelé věci!
Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

akcí. Začátkem září jsme úspěšně dokončili rekonstrukce dvou
střech, na Mateřské škole K Lukám a Mateřské škole Mezi domy.
Obě školky to už zoufale potřebovaly. Vedle toho byl v Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků v Písnici do prostoru schodiště v kuchyni instalován výtah na
přesun potravin. Všechny tyto
tři investice byly financovány
z peněz hlavního města Prahy.
Děkuji všem, kteří tyto akce připravili a dohlédli na jejich realizaci, a pochopitelně i těm, kteří
nám tyto investice odsouhlasili.
Snad se pro příští rok podaří získat i další prostředky právě do
školství na rekonstrukce a opravy. V polovině září se na úřadu
uskutečnila schůzka s ředitelem
pražské pobočky Naděje Janem
Kadlecem, sociální kurátorkou
Prahy 12 Ivanou Davidovou,
protidrogovou
koordinátorkou
Prahy 12 Marií Vašákovou a ředitelem Městské policie Prahy

12 Gejzou Úlehlou. Spolu s mou
zástupkyní Lenkou Koudelkovou
a kolegyní Jaroslavou Hlávkovou
z odboru správního a školství
jsme diskutovali o problematice bezdomovectví a možnosti
užší spolupráce s Prahou 12
a neziskovou organizací Naděje.
Bezdomovectví sice není na území naší městské části příliš rozšířené a místa výskytu bezdomovců
máme zmapována, nicméně jsme
požádali Naději o rozšíření jejich
záběru i na naši městskou část.
Lépe je působit preventivně, než
aby muselo docházet třeba na zásah represivních orgánů. Je to běh
na dlouhou trať, ale věřím, že přinese své výsledky.
S přáním pěkného podzimu,
Jiří Koubek,
starosta Libuše a Písnice
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ODPOLEDNE
PRO ZDRAVÍ A ZÁBAVU
V sobotu 3. října od 14 hodin vás zveme na fotbalové hřiště v Písnici, kde
se koná Drakiáda a Den pro zdraví.
Po celé odpoledne
se na travnaté ploše
hřiště bude soutěžit v létání draků, ale
také radit jak pečovat
o své zdraví, jak sestavit dětský jídelníček, co škodí našemu
zdraví, a co naopak
prospívá. Budou tu
ukázky policejní a hasičské techniky, sportovní aktivity, nabídka fair trade výrobků
a fyzikální pokusy. Na
akci se můžete dozvědět o kompostování a získat zdarma vlastní kompostér. Nabídka bude opravdu pestrá,
proto neváhejte a přijďte si s námi užít příjemné sobotní odpoledne.
A upozorňuji ještě na jednu akci. V ten samý den, sobotu 3. října dopoledne, se koná Libušsko-písnický duatlon dětí a mládeže. Pozvánku najdete
v tomto čísle časopisu a také na webu www.praha-libus.cz.
Jana Martínková, koordinátorka projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21
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ZŠ PÍSNICE

ZPĚT VE ŠKOLE
Prvního září je datum, které má
snad každý spojené se začátkem
školního roku. Je to den s mnoha přívlastky. Může být něčím
smutný, nostalgický i něčím veselý a radostný. Určitě je to ale
den významný a jedinečný. Dětem
končí prázdniny, učitelům dovolená. Všichni si po dlouhém pobytu
v přírodě připadají ve škole tak trochu nepatřičně. Po dvouměsíční léčebné kúře je časné vstávání, pravidelný režim, hluk, mumraj a větší
množství dětí na jednom místě nezvyk jak pro učitele, tak pro jejich
malé svěřence. Na všech je ale zároveň na první pohled vidět radost
z opětovného setkání a potěšení ze
sdílení prázdninových zážitků.
První školní den v naší škole
v Písnici byl opravdu krásný. Že to
tak bude, bylo patrné již ráno ve
sborovně, ještě před slavnostním
zahájením. Když se tu totiž sešly
všechny paní učitelky, člověku by
se snad zachtělo zapět árii o rusalce. Ne ale o té ubohé a bledé, která svými ladnými pohyby láká nešťastníky do bažin, ale o odpočaté, růžolící a usměvavé, která láká
děti zpátky do školních lavic. Tolik
krásných, rozevlátých šatů s květinovými vzory a krajkami, tolik nadýchaných, rozvlněných účesů, tolik originálních šperků snad chodby písnické školy ještě neviděly.
Samotné zahájení školního roku
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na hřišti školy proběhlo za nebývalého hemžení. Letos se u nás
totiž otevírají hned dvě první třídy! Novopečené školáčky přivítala
nejen paní ředitelka a zástupkyně,
ale i paní místostarostka. Své rady
a přání sdělili i jejich zkušení kolegové ze starších ročníků. V závěru
ceremoniálu paní učitelky každého z nich pasovaly čestným řádem
„Prvňáčka“ a školní rok mohl začít.
Veronika Šizlingová
ENGLISH SUMMER CAMP
O letošních prázdninách se konal již 5. ročník English Summer
Campu, který pořádáme pro místní děti. V červenci nám pro první turnus poskytla krásné zázemí
Základní škola Kunratice, kde se
o 26 dětí starali 3 rodilí mluvčí.
V srpnu jsme s 22 dětmi a 2 lektory
již tradičně zakotvili v srdci našeho písnického sídliště, v Klubu Junior, který svými prostory nabízí
pro děti skvělé vyžití. Lidem v bezprostřední blízkosti klubu nemohl
uniknout hlahol a dětský smích,
který bylo slyšet každý den.
Dopoledne vedli rodilí mluvčí,
kteří měli pro své skupinky připravený poutavý program a nespočet
vodních her na osvěžení v horkém
počasí. V Kunraticích byly děti rozděleny do tří skupin. Kory měla
nelehký úkol připravit zábavně
vzdělávací program pro 12−14leté.
Druhý tým cestoval s Beth za tajemnou Atlantidou v ponorce okolo celého světa. A naši nejmenší
(5−7 let) objevovali společně s Alice
a Kristýnkou zvířátka z džungle při
herních, pohybových a výtvarných
aktivitách. V Klubu Junior si Anthony připravil poutavý program s historickým nádechem z dob Vikingů.
A Beth seznamovala děti zábavnou

formou s kontinenty a světem kolem nás.
V odpoledním čase jsme dětem
nabízeli hodiny tance s profesionální lektorkou, výtvarné dílny
s milovníky výtvarného umění
a sportovní hry vedené mladými
lektory, pro které je sport zábavou.
Celý náš realizační tým si English Summer Camp i tento rok moc
užil, a to díky dětem, které s námi
strávily dva týdny v dobré náladě
a radosti. Bylo to s vámi skvělé.
Doufáme, že i příští rok bude tak
nabitý jako tento. Děkujeme všem
za účast a spolupráci.
Mgr. Ladislava Ondrouchová
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO PŘEDŠKOLÁKY
Podařila se nám velká kouzla
s pronajatou místností a skvělou
zahradou v naší rodinné Základní
škole Ladislava Coňka, kde jsme
pořádali prvním rokem dvouturnusový příměstský tábor pro předškoláčky pod vedením Mgr. Ladislavy Ondrouchové. Tato místnost
se stala útočištěm, hernou, uměleckou dílnou nebo také perfekt-

ním místem na odpočinek. Děti
denně přicházely od sedmi hodin
ráno odpočinuté a připravené na
celodenní program. Jeden den bořily rekordy jako olympijští závodníci, jindy se zase v Modřanské
rokli staraly skřítkům o domečky
a nechyběl ani velký piknik na hřišti v Písnici. Papoušek Norton byl
naším veselým anglickým kamarádem a prostorná školní zahrada umožňovala dětem všestranné
vyžití.
Dětem jsme připravili program
plný her. Současně jsme jim ale
chtěli dopřát možnost volby. Vždy
bylo tedy připraveno více aktivit,
abychom se mohli přizpůsobit počasí, našim nejmenším účastníkům, kterým bylo okolo 3 let, nebo
zájmu dětí. Největší odměnou pro
nás byly uplakané oči, když se dětem nechtělo domů, a dotazy, jestli
k nám budou chodit do školky už
napořád. Tato dvoutýdenní akce
bavila nejen děti, ale i nás. Budeme
se na vás těšit i příští letní prázdniny. Pozdrav za celý tým vám posílá:
Kristýna Ondrouchová
Foto: archiv ZŠ L. Coňka
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ZŠ METEOROLOGICKÁ

POHÁR VE VYBÍJENÉ
Na konci školního roku jsme se
zúčastnili Poháru starosty Prahy 12
ve vybíjené 6. tříd.
Hrály pouze dívky. Sešlo se osm
družstev a soupeřilo se na dvou hřištích. Byly jsme rozděleny na dvě
skupiny. My jsme byly ve skupině B,
vyhrály jsme všechny zápasy z této
skupiny a postoupily jsme do finále
proti ZŠ Písnická. Zápas byl velice vyrovnaný, bohužel jsme neměly dobrou koncovku a prohrály jsme. Nebyla to žádná ostuda, protože soupeři
loni postoupili až na republiku. Jsme
šťastné, že jsme na druhém místě.
Vyhrály jsme krásný pohár, hurá!
Aneta Hrášková
a Veronika Dvořáková, (loňská) 6.A
Foto: Jindra Němečková
V TÁBOŘE A JESKYNÍCH

Šimon: Dost se mi tady líbilo, hlavně tělák, výtvarka, větičky
v češtině, které jsme opravovali.
Dlouho jsem chyběl, tím jsem propásl tělocvik, což mě mrzí.
Adámek: Mně se tady celkově
strašně líbilo!
Adélka: Mně se tady moc líbilo,
obzvlášť tělák (hurá) a výtvarka.
Lucinka: Mně se tady strašně
líbilo, hlavně výtvarná výchova
a matematika.
Ada: Nejvíc se mi líbily diktáty
a jak paní učitelka byla na mě hodná.
Jiřík: Líbilo se mi všechno!
Zděnda: Nejvíce se mi líbila matematika, tělocvik a angličtina.
Nathálka: Jsem šťastná z výtvarky a tělocviku!
Jindra Němečková za (loňskou) 1. B

aby se jim u nás líbilo a našli si brzy
nové kamarády. Na závěr hodiny
byl vybrán Matěj, aby nám odstartoval již třetí školní rok. Zazvonil
na zvoneček a popřál všem: „Ať se
nám daří, dobře se učíme a máme
samé jedničky!“
Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová
VĚDA NÁS BAVÍ
Zúčastnili jsme se Vědeckého
jarmarku v Dejvicích, který zorganizovali studenti pražských vysokých škol. A jak jsme si to užili?
Přečtěte si z našich hodnotících
dotazníků.
1. Jak hodnotíš tuto akci? Podle
úspěšnosti vybarvi opičáky.
Bylo vybarveno všech pět opičáků
téměř celou třídou.

2. Koho nebo co jsi na Vědeckém jarmarku viděl/a, co sis vyrobil/a, zahrál/a, prozkoumal/a, dokázal/a,
vyzkoušel/a? Zapiš.
Na Vědeckém jarmarku jsem viděl
Alberta Einsteina, suchý led a prozkoumal jsem hada z lega. Vyzkoušel jsem si ovládání mechanické
paže. Mario Š.

Spolu s naší loňskou 7.A jsme jeli
v červnu do Tábora. Nejdříve jsme
navštívili Husitské muzeum v Táboře. Zhlédli jsme krátký film o tom,
jak se žilo v době Jana Husa. Dostali
jsme pracovní listy, které jsme měli
vyplnit. Bylo to lehké. Poté jsme šli
do sklepů, kde nám paní průvodkyně vyprávěla, k čemu sklepy sloužily. Prošli jsme také výstavu k výročí
upálení mistra Jana Husa.
Po rozchodu na občerstvení nás
autobus odvezl k Chýnovským jeskyním. Prošli jsme je s průvodkyní
a na konci v dlouhé chodbě byly na
stěnách obrázky netopýrů a kokony pavouků. V této jeskyni přezimují netopýři řasnatí.
Výlet se nám všem líbil, škoda že
nám ho znepříjemňovalo deštivé
počasí.
Honza Gála, 8.A
HURÁ, PRVNÍ TŘÍDA JE ZA NÁMI
Naše názory:
Davídek H.: Docela se mi tady líbilo, protože jsem se pral s Matesem.
Síma: Líbila se mi výtvarka, kde
jsme malovali a vyráběli.

Vyhrála jsem speciální tužku na dotykový mobil. Střílela jsem z laserové pistole na terč. Vyrobila jsem
si jmenovku a připínáček. Mluvila
jsem do televize. Verunka P.
Vyzkoušel jsem si cyklistický test,
zahrál jsem si na simulátoru čtyřkolky a získal jsem řidičský průkaz.
Kryštof
3. Jaký objev jsi učinil/a?
Vezmu potravinářské barvivo, olej,
šumák, vodu a vše promíchám,
směs začne bublat. Kryštof
Umělé zranění vypadá jako skutečné. Klárka
Suchý led, protože jsem si myslel,
že to je voda, ale byl to oxid uhličitý. Jakub H.
Překvapilo mě setkání s Albertem
Einsteinem. Zuzka
Laserem jde řezat. Kačka
4. Co sis z Vědeckého jarmarku odnesl/a?
Trilobita, pírko a nálepky, zážitky
a jmenovku, dobrý pocit, řidičák,
umělé zranění, odznak s logem jarmarku, časopis ABC…
5. Myslíš, že má pro tebe smysl navštěvovat takové akce? Svoji odpověď zdůvodni.
Má, protože se dozvídám novinky.
Jakub H.
Ano, protože si člověk odnese zážitek. Mario

ZÁŘÍ U FÍKŮ VE 3. A
Sešli jsme se v naší hezké třídě.
Přivítali jsme se a rychlým dotazníkem zjistili, že jsme se opravdu
do třetí třídy těšili (až na pár výjimek, viď, Verunko!). Těšili se i dva
noví spolužáci, Mario a Matěj. Známe je už z loňského roku, protože byli u nás ve třídě na návštěvě.
Dnešní den byl pro Matěje opravdu
sváteční. Slavil narozeniny a začal
chodit do nové třídy. Dárkem od
spolužáků byla narozeninová písnička. Oběma klukům jsme popřáli,
Ano, protože si užiju zábavu a něco
nového se dozvím. Ondřej
Ano, protože jsem si toho hodně
vyzkoušela. Zuzka
6. Chtěl/a by ses stát vědcem?
Ano, chtěla bych postavit Golema.
Kačka
Možná, chtěl bych udělat stroj na
změny počasí. Mario
Ano, chci být vynálezcem. Kryštof
Ostatní žáci a žákyně se vědcem
nebo vědkyní stát nechtějí, protože už mají jasnou představu
o svém budoucím povolání (opravář, lékárnice, učitel, kadeřnice,
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zvěrolékařka, sportovec, policista,
motorkář a učitelka).
Připravila Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová
4.A dostala odpovědi
na spoustu otázek
Vědecký jarmark 2015, který se
konal na Vítězném náměstí, jsem
navštívil se třídou 4.A. Bylo tam
hodně stánků, kde se můžete dozvědět hodně zajímavé věci. Nechyběla ani Městská policie Praha,
hasiči a „záchranka“. U policie si
mohl každý vyzkoušet vyplnit test.
Když vyplnil, dostal „řidičák“, který
platí pouze jeden rok. Mladí studenti Škoda akademie vymysleli automobil Funstar, vypadá jako nová
Fabie v provedení hatchback, ale
nemá zadní sedadla a místo kufru
má korbu. Na akci dorazila i Česká
televize a návštěvníci se mohli podívat do přenosového vozidla.
Filip Kopic, 4. A
Na Vědeckém jarmarku byla
elektronická střelnice, skákací
hrady, pokusy... Byl jsem tam čtyři
hodiny, ale nestihl jsem vše, proto-

že tam byly fronty. Přesto jsem si
jarmark moc užil. Kdyby se konal
znovu, tak neváhejte a jeďte se podívat. Bylo to super!
Marek Oravec, 4.A
Na Vědeckém jarmarku vám
třeba mohli udělat umělé zranění.
Nebo jste si mohli vyrobit hopík.
Bylo tam i planetárium a různé
stánky se zajímavými věcmi a pokusy. Některé z nich bych dělat
doma nedoporučovala. Často se
tam ozývaly rány z jednotlivých
stánků. Byli tam i tři vědci, např.
Albert Einstein. Dostali jsme se do
světa vědy. A dostali jsme odpovědi na spoustu otázek.
Sabina Štěpánková, 4. A
Věda a Malá Strana
Vědecký jarmark byl v Dejvicích
hned u východu z metra. Paní učitelka nám dala rozchod a my si po
skupinkách prošli celý jarmark.
Každého zaujalo něco jiného. Nás
například zaujal robot skládající
Rubikovu kostku a pojízdné studio
České televize.
Před odchodem se celá třída

MŠ LOJOVICKÁ

USMĚVAVÝ NOVÝ ZAČÁTEK
Uteklo to, co jsme se viděli u zápisu a na Hracích dopoledních naposledy,
a už vyrážíte ruku v ruce směr školka.
První den se vás sešlo 18 nových kamarádů a všichni jste přišli
s úsměvem a vydrželo vám to celý

den. Rodiče vás totiž bezvadně připravili na tento nový začátek. A my
ve školce jsme tento vstup do světa her také nenechali náhodě.
Veselo bylo hned po ránu, protože před vchodem do školky nás
za krásného počasí uvítali pejsek s kočičkou. Uvítání bylo plné
smíchu a radosti, které k dětem
patří. Nová poznání na děti čekala v upravených třídách se spoustou hraček, stavebnic a kamarádů.
Společně si děti pohrály, zazpívaly,
zatančily a zasportovaly na školní
zahradě, seznámily se také s naši-

vyfotila u vzducholodě a protože
nám zbývalo ještě moře času, paní
učitelka nás vzala na procházku
po Malé Straně. Začala u křižovatky Klárov, odkud jsme se odebrali
k nejužší uličce v Praze. Prošli jsme
kolem Čertovky, u které byla zaznamenána hladina řeky Vltavy za
největších povodní v roce 2002. Po
ostrově Kampa jsme se došli k památnému platanu. Dále jsme se do-

SRDEČNÉ POZVÁNÍ

pro bývalé i současné děti MŠ Lojovická a jejich rodiny

NA PODZIMNÍ TÁBORÁK
A JARMARK
ZAHRADNÍ SLAVNOST K 35. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ MŠ LOJOVICKÁ

6. října 2015

od 16.00 hodin na zahradě
MŠ Lojovická
Činnost a tuto akci Mateřské školy
Lojovická podporuje finančně MČ
Praha-Libuš.

mi zvířecími kamarády − rybičkami.
Při stolování a sebeobsluze byly
všechny děti moc šikovné, rodiče
na ně mohou být právem pyšní.
První den se vydařil a jistě v hlavičkách dětí přetrvá do dospělosti.
Přejeme dětem, aby se jim v jejich
školce líbilo, aby toho hodně poznaly. Potěšila nás skutečnost, že
děti fungují dohromady, dokážou
se domluvit, pozdravit a že doba ve
školce nebyla a nebude promarněná. Tak krásná poznání.
Ivana Sýkorová a Dana Fáberová,
MŠ Lojovická
Foto: Ivana Sýkorová
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stali kolem Vltavy až k mostu Legií,
ze kterého jsme viděli na muzeum
Kampa, kde dříve stály Sovovy mlýny. Přešli jsme nad Střeleckým ostrovem až k Žofínu, kde jsme nasedli
na tramvaj a jeli zpět do školy.
Výlet se nám zdál zábavný a poučný.
Lucie Hatiarová a Anna Le, 8.A
Foto: Monika Exnerová

inzerce

Příprava na přijímací zkoušky

Gymnázium, Písnická
760, Praha 4

(500 m od Novodvorské)
pořádá pro zájemce z 9. tříd ZŠ
kurz matematiky a českého jazyka
(vybrané učivo).
Zahájení ve středu 4. 11. 2015.
16 lekcí (střídavě český jazyk
a matematika) vždy ve středu od
15.30 do 16.30 hodin.
Cena za celý kurz 1120 Kč.
Je možné zvolit jen M nebo ČJ.
Kurz bude zahájen při minimální
účasti 15 zájemců.
Přihlášky zr@gpisnicka.cz
nebo tel. 777 199 562.
„Štěstí přeje připraveným“

KRONIKA

MŠ KE KAŠNĚ: NOVÁ HERNÍ SESTAVA NA ZAHRADĚ
Prázdniny utekly jako voda a na děti z Mateřské školy Ke Kašně čekalo
1. září na školní zahradě velké překvapení.
Během měsíce srpna byly na zahradu nainstalovány nové herní
prvky, díky nimž budou děti zdokonalovat svoji tělesnou zdatnost
a pohybové dovednosti, obratnost,
rovnováhu, sílu, ale také fantazii
a představivost při nových hrách.
Ke stávajícímu vybavení přibyla
velká herní sestava se skluzavkou,
pružinová houpadla pejsek a kočička, dřevěný domeček s terasou
a velké terénní auto na 4 pruži-

nách, které se okamžitě stalo „největším hitem“.
Školní zahrada nyní disponuje
jak dostatečným počtem prvků, na
kterých mohou všechny děti aktivně prožít podstatnou část dne,
tak několika zónami určenými pro
klidnou relaxaci.
Mgr. Ivana Koutná
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

MŠ K LUKÁM: BEZ OBAV, DO ŠKOLKY NEZATEČE
Bylo horké léto a nám se nechtělo věřit, že pomalu odchází a že bude
1. září. S tím datem nastávají každodenní starosti jak pro dospělé, tak
pro děti. Ranní vstávání, příprava svačin, zajistit kroužky, všechny ty
platby a potom ty úkoly… Však to všichni známe.
1. září se naše třídy zaplnily do
posledního místečka. Z tříd se ozývalo sem tam vzlykání po mamince, ale to k prvním dnům bez rodičů patří. Děti přivítaly upravené
třídy, odpočaté paní učitelky a celý
kolektiv školky.
Pro děti je na tento školní rok
připraveno spousta akcí, aktivit, na
které se všichni těšíme.
V polovině září již máme všechny kroužky zaplněné. Velice oblíbený je kroužek keramiky pod vedením paní Jiříkové ze Šeberova.
Stejně plně obsazeny jsou kroužky

angličtiny, zumbičky a plavání.
8. září jsme začali první lekcí
v bazénu v Průhonicích v hotelu
Floret. Děti byly nadšené.
Už se těšíme na výlety do přírody, naše děti velice rády cestují autobusy a od prvního dne se ptaly,
zda pojedeme na výlet.
Naše školka během prázdnin oblékla novou střechu, za to děkujeme MČ Praha-Libuš a chtěla bych
především poděkovat paní Šárce
Pichové za velice dobrou spolupráci a komunikaci během této rekonstrukce. „Ať si prší, jen si leje, nám

to nevadí…“ To jsou slova jedné
z našich písniček, kterou si s chutí
zazpíváme a budeme bez obav, že
nám zateče do školky.

Hezký podzim přeje:
Kolektiv MŠ K Lukám
Foto: archiv MŠ K Lukám

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ 2015
V sobotu 12. září se smíchovská náplavka rozezněla stovkami cyklistických zvonků. Nábřeží Vltavy u Jiráskova mostu se na jeden den proměnilo k nepoznání. Namísto parkoviště zaplnilo prostor dětské tržiště,
přehlídka módy na kolech, z části komunikací se zase staly dráhy určené
pro jízdu na elektrokolech, segwayích, městských kolech a dalších vozítkách. Spanilou jízdu Prahou tu zakončily průvodcované skupiny, které se
sjely z celé metropole.
Společným zvoněním na cyklistické zvonky se účastníci nejen
z Libuše a Písnice pokusili před
polednem probudit smíchovskou
náplavku. Ta v uplynulých letech
sloužila především k parkování. Hlavní město Praha výhledově
plánuje oživit tuto část Smíchova
a každý tak dostal možnost vyzkoušet si, jak by náplavka mohla v budoucnu vypadat. Společně
s uzavřením jednoho jízdního pruhu na ulici Strakonická a Hořejší nábřeží se zde vytvořil prostor

pro bezpečný příjezd jízdních kol
z obou hlavních směrů.
Peloton cyklistů a cykloturistů
z Libuše a Písnice společně s pelotonem z Průhonic, Újezda, Šeberova,
Kunratic, Prahy 12, ale i Prahy 4 vytvořil páteřní peloton, který zaplavil
barrandovský most i hlavní komunikaci od zlíchovského lihovaru až
na Janáčkovo nábřeží. Zde se setkal
s pelotony z Prahy 3, 14, 19 a dalšími a všichni společně si poměřili své
síly na kolech i v testech vědomostí. Mobilní dílna Bajkazyl zde zdar-

ma poskytovala jednoduchý servis
kol, iniciativa Cyklisté sobě zase na
místě sbírala podněty od uživatelů
jízdních kol. Kampaň Nakupuj na
kole se snažila ukázat, že jízdní kolo
může být užitečným pomocníkem
i v denním životě rodiny.

Sobotní sluneční den na kole
uběhl jako voda a my se těšíme za
rok opět na shledanou!
Tiskovou zprávu Pražského cyklozvonění 2015 upravila a doplnila
Ing. Lenka Koudelková

PODPORA BEZPEČNÉ CYKLISTICKÉ DOPRAVY
Pražské cyklozvonění je společná cyklojízda zúčastněných pražských městských částí a Nadace Partnerství pořádaná každoročně na
podporu myšlenek Evropského týdne mobility (ETM) a dne Zelených
stezek − Greenways. Akce propaguje Zelené stezky − Greenways a různé formy bezmotorové dopravy a turistiky, tedy nejen cyklistiku, ale
i koloběžky, inline, jízdu na koni či kánoi apod.
Smyslem Pražského cyklozvonění je podpora a propagace bezpečné
cyklistické dopravy jako způsobu dopravy do zaměstnání i formy městské
rekreace. Trasa Cyklozvonění je vedena tak, aby se účastníci jízdy seznámili s trasami využitelnými pro cyklistiku na území jednotlivých městských částí a s lokalitami a trasami vhodnými pro rodinné výlety s dětmi.
Z Charty Cyklozvonění – Lenka Koudelková
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KLUB SENIOR

ODPOLEDNE MISTRA JANA HUSA
Zajímavé odpoledne k 600. výročí
upálení mistra Jana Husa připravila
pro Klub Senior p. prof. Randová.
Vše vycházelo z problémů té
doby: chudiny, roboty, panských
stavů, výběru daní od nejchudších,
šlechty, majetné a vládnoucí církve. Poté bylo nasnadě rychlé šíření
názorů mistra Husa. Poukazovaly
na nestoudnost církve s jejím obohacováním, kupováním odpustků
aj. Mistr J. Hus se nechtěl vzdát
svých názorů a zklamat všechny,
kdo mu věřili. Hodně se k tématu
hovořilo prostřednictvím České
televize, a to včetně nově natočeného filmu Jan Hus. Mnozí naši
senioři, kteří se zajímají o historii,
měli co k tématu dodat.
Připojujeme malý citát T. G. Masaryka: „Je přece významné, že
nejskvělejší historie naše počíná
a končí mučednictvím — sv. Václav a Hus. Tak i naše národní církev
— Jednota — jak praví týž historik,
měla prý přímo poslání mučednické, ačkoli zplodila i některé hrdiny.
Opravdu je záhadou — proč musil
Hus podstoupit smrt, kdežto Wiclif nikoli? Vždyť učením svým Hus
daleko nebyl tam, kde Wiclif, jeho
duchovní rádce — byla smrt ta skutečně nutná a neodvratná? Proč
Luther dovedl žít? Vím ovšem, jací
jsou tu rozdílové v době a poměrech místních, — ale zde nevysvětlují všecko jen ty poměry a okolí,
zde přece také rozhodovaly i duše
a rozum.“ (Zdroj: cs.wikisource.org)
Neméně zajímavé bylo vyjádření
herce Matěje Hádka, představitele
hlavní role v novém filmu Jan Hus.

Když byl vyzván, dříve než roli studoval, vyjádřit se k osobnosti, kterou měl ztvárnit, shrnul: „Jan Hus
toužil po spravedlnosti.“
Dále pak herec říká: „Když jsem
četl o J. Husovi více, dozvěděl jsem
se různé detaily o raném středověku, ale ten pocit, který jsem z toho
měl, že se člověk za 600 let příliš nezměnil. A to se týká i věcí, touhy po
moci, pomlouvání. Tentokrát stačilo,
že někdo přijel do Kostnice a o někom z Čech něco nepravdivého prohlásil. A bylo to dané. Mohlo to být
použito jako důkaz před soudem.
Dělo se vlastně, co se děje dnes. Proti čemu již Jan Hus bojoval. Za 100 let
to byl Martin Luther. Je to problém
celého lidstva a člověk se nezměnil.
Technicky ano, ale pořád nás ovládají stejné pudy. Nenažranost, agresivita, touha po moci, zabíjet.“
Na druhou otázku, co si myslí,
že by J. Hus udělal dnes, herec odpovídá: Myslím, že dnes by dělal
totéž co tenkrát. Rozčiloval by se
nad zlodějnami, nad neschopností,
podivoval by se nad omilostňováním. Je to stejné jako s Palachem
a Zajícem. Měli pocit, že to má
cenu a byli ochotni přinést největší
oběť, to znamená vlastní život ve
jménu lepší budoucnosti. Pro mě
je to boj dobra a jednotlivce proti
zlu. Pochopil jsem, že nemusím mít
problém, že J. Hus byl velikánem
a že byl jiný než ostatní. Protože
i v naší době žijí výjimeční lidé, kteří mají touhu jít za spravedlností.“
(Zdroj: časopis TV ČT č. 12/2015)
I diskuse k živému tématu v Klubu Senior vyzněla tak, že nic na
světě není nového, stále kolotoč ži-

KLUB JUNIOR

ZVEME

POZVÁNÍ PRO SENIORY

PODZIMNÍ KURZY S PC A INTERNETEM
Cyklus počítačového vzdělávání seniorů za
podpory radnice naší městské části bude v letošním podzimním období rozdělen do kurzů: Začínáme s PC a internetem, Pokračujeme s PC a internetem. Zápis se koná ve středu 21. října od 13
hodin v počítačové učebně Klubu Junior, Na Okruhu 1 na sídlišti Písnice.
Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně starosty pro oblast sociální,
vzdělávání, školství a tělovýchovy

vota, dobra a zla − kam se přiklonit
a na jakou stranu se čestně přidat?
ROZLOUČENÍ
S NEVŠEDNÍ POZORNOSTÍ
Rozloučení v Klubu Senior před
prázdninami a před výletem do
Olomouce bylo vskutku sváteční. Spojili jsme ho s narozeninami,
svátky, poděkováním všem aktivním členkám, v čele s výborem klubu, kytičkou a s mnoha krásnými
slovy. Zněla při něm i klavírní hudba p. MUDr. B. Mastné určená všem
oslavencům. Atmosféru družného
štěbetání doprovázelo předávání
dárečků, nabízení různých koláčků,
štrůdlu a dortíků s přípitkem na
zdraví. Vše jsme vnímali s radostí,
neboť jsme cítili, že jsou naši senioři v klubu rádi. To moc těší!
Ještě o jedné milé události se
musím zmínit. Když se řekne paní
Brabcová, všichni z klubu z posledních let dobře vědí, že byla členka
výboru klubu, která svým jednáním
a milou povahou přispívala k celkové pohodě nejen jako ochotná pra-

covnice (vzorný finanční pokladník), ale i jako nejlepší kamarádka.
Právě když jsme trávili hezký čas ve
Františkových Lázních a vzpomínali na Alenku, která tam před rokem
pobývala s námi, volala její dcera,
že by chtěla za vše, co pro maminku
klub znamenal, donést seniorům
jako pozornost malé pohoštění. To
se uskutečnilo skoro na den přesně
rok poté, kdy se s námi Alenka již
nerozloučila. Bylo to smutné vzpomínání. Dcera paní Brabcové pro
nás všechny, kdo její maminku znali, připravila bohaté pohoštění ke
smutnému výročí.
Závěr klubu s oslavou a vzpomínkami tedy byl krásný a dojemný, a to i s otázkou: Co je to vlastně
přátelství a co zůstává po nenávratném odchodu? Hezká vzpomínka a hodně lásky.
Chtěli bychom touto cestou ještě
jednou poděkovat paní Jitce (Brabcové) za nevšední pozornost, která
pro nás a celý klub hodně znamená.
Připravila Zdena Prchlíková

100% ÚSPĚCH JUDISTŮ Z KLUBU JUNIOR
Prázdniny skončily a závodní kolotoč se pomalu rozběhl. Na naše první
závody po prázdninách jsme se vydali do Nového Boru v Libereckém kraji. Z oddílu Judo Dragons se turnaje zúčastnilo celkem 10 judistů.
Zlatou medaili si ve svých věkových a váhových kategorií vybojovali Amálka Dvořáčková, Ondra Ježek, Eliška Zedníková, Tonda
Dvořáček a Klára Koritenská. Druhé místo a stříbro si přivezli Eva
Koritenská a Šimon Koritenský.
Bronzovou medaili získala Veronika Mudrochová, Jirka Miko a Karolína Krejčí. Žádný z našich judistů
neodjel s prázdnou. K naší velké
radosti jsme získali ještě bonus,
a to v podobě ocenění pro nejtech-
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ničtějšího závodníka v kategorii
mladší žáci, které si zaslouženě
vybojoval Tonda Dvořáček. A aby
toho nebylo málo, tak i přes malý
počet závodníků jsme díky jejich
bojovnosti, píli a odhodlání získali
pohár za 6. místo v týmové soutěži.
Moc děkuji všem závodníkům
za výbornou reprezentaci našeho
oddílu a rodičům za jejich podporu
a trpělivost.
Monika Průšová
Foto: Petr Zedník

RADNICE

JARNÍ A LETNÍ INVESTICE DO ŠKOL,
ZÁKLADNY LIBUŠSKÝCH HASIČŮ A GARÁŽOVÉHO DOMU
Dovolte mi, abych vás informovala o investičních akcích, které proběhly
na objektech MČ Praha-Libuš v jarních a letních měsících.
Na budově MŠ Mezi Domy a MŠ
K Lukám byla provedena kompletní rekonstrukce spočívající v zateplení střechy, položen byl nový
střešní plášť a opraveny klempířské prvky. Práce na obou objektech
realizovala firma Stav-investa, s. r.
o., která byla vybrána na základě
výběrových řízení. Firmě bych ráda
velmi poděkovala, že díla ukončila
do začátku školního roku i za tak
extrémních klimatických podmínek, které v letošním létě panovaly. Dále děkuji spoluobčanům za
toleranci při realizaci těchto zakázek, zvláště když se pracovalo,
z důvodu vysokých denních teplot, i v brzkých ranních hodinách
a o víkendech. Obě investice byly
financovány ze získaných dotací
hl. m. Prahy.
Ani vedení ZŠ v Písnici jsme letos
nenechali moc odpočívat. V průběhu jarních měsíců, jak již bylo publikováno v minulých číslech časopisu U nás, jsme v rámci programu

snižování energetické náročnosti
provedli zateplení celého objektu.
Děkujeme za skvělou práci firmě
Renastav, s. r. o., která vzešla z řádného výběrového řízení a zakázku
vzorně zrealizovala i s ohledem na
dodržení přísných dotačních podmínek EU. Projekt byl financován
ze třech finančních zdrojů: z EU,
Státního fondu životního prostředí
a dotace hl. m. Prahy.
V průběhu měsíce srpna jsme
ještě v téže škole pro potřeby kuchyně naistalovali schodišťovou
plošinu pro snadnější a bezpečnou
manipulaci s potravinami ze sklepních prostor, kde je umístěn sklad
potravin do kuchyně v přízemí.
Bez povšimnutí občanů určitě
nezůstala ani rekonstrukce objektu Libušská čp. 81, kterou užívá
Sbor dobrovolných hasičů Libuš
a zčásti i spolek libušských holubářů. Tento objekt jsme za přispění dotace z EU, Státního fondu
životního prostředí a prostředků

MČ Praha-Libuš zateplili a místo
nákladného elektrického vytápění jsme osadili tepelné čerpadlo,
včetně nového otopného systému.
Proběhla i rekonstrukce nevyhovujícího sociální zázemí a osazení
nových vjezdových sekčních vrat.
Na tyto práce byl rovněž vybrán
zhotovitel na základě řádného výběrového řízení, a to firma Jindřich
Parus, topení voda plyn, s. r. o. Hasiči si svépomocí opravili omítky
a nově si vymalovali a vzhledem
k častým nájezdům lapků či nenechavců nainstalovali i kamerový
bezpečnostní systém.
Dále jsme významně zainvestovali z rozpočtu MČ Praha-Libuš do
garážového domu Dobronická 694.
Od jara se vyměnila stávající elektroinstalace, která již byla ve špatném technickém stavu, a to včetně
nového osvětlení. Celoplošně jsme
opravili podlahy v 1. a 2. nadzemním patru. Objekt byl vymalován,
zrekonstruováno zázemí obsluhy
a byl osazen nový závorový systém pro zvýšení bezpečnosti všech
parkujících. Garážový dům i nadále
bude pro občany MČ Praha-Libuš

i přilehlého okolí sloužit jako parkovací dům a městská část neuvažuje o změně jeho užívání. Volná
místa jsou stále k dispozici, bližší
informace získáte na vrátnici tohoto objektu.
Děkuji všem kolegům u úřadu
MČ Praha-Libuš za spolupráci při
realizaci těchto zakázek.
Šárka Pichová, pověřená vedením
odboru správy majetku a investic
ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Šárka Pichová

U NÁS | LIBUŠ A PÍSNICE | ŘÍJEN 2O15

Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů v městské části Praha-Libuš − periodický tisk územního samosprávného celku
www.praha-libus.cz
Vydává: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš, tel. 261 711 380, 244 471 876, e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Registrováno na MK ČR
reg. č. MK ČR E 12406.
Redakční rada: Hana Kolářová – šéfredaktorka (hana.kolarova@tiscali.cz), tel. 731 179 913) | Jiří Brixi (jiribrixi@seznam.cz) | Kateřina Straková (katerina.chobotova@gmail.com) | Matěj
Kadlec (kadlec.m@seznam.cz) | Jana Leichterová (leichterova.jana@seznam.cz) | Kryštof Štafl (krystof.stafl@gmail.com) | Martin Zikeš (MartinZikes@seznam.cz)
Korektury: Kateřina Straková Grafická úprava: Petr Kutáček Tisk: dot. DesignStudio, spol. s r. o. | Distribuce: zdarma do domácností – Česká pošta | Náklad: 4 250 kusů
Redakční uzávěrka: vždy 10. v měsíci. Číslo vychází na začátku měsíce následujícího | Příspěvky: Prosíme, posílejte, včetně digitálních fotografií a inzerce, nejlépe e-mailem na adresu:
hana.kolarova@tiscali.cz nebo předejte do kanceláře starosty Úřadu MČ Praha-Libuš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš. Tel. redakce: 731 179 913. Nepodepsané příspěvky se neotiskují. Za
obsah článků odpovídají jejich autoři. Redakce prosí o pochopení, pokud budou některé příspěvky v případě nedostatku volného místa v čísle zkráceny, upraveny nebo vynechány; zejména
příspěvky o rozsahu více než 3 500 znaků dodané bez předchozí domluvy. Ceník a podmínky inzerce: na www.praha-libus.cz nebo na vyžádání na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz
nebo tel.: 731 179 913.
Prosíme občany, pokud nedostanou do schránky některé číslo časopisu U nás, aby dali zprávu (uveďte požadované číslo časopisu, své jméno, ulici, číslo domu a aktuální datum) do kanceláře starosty ÚMČ Praha-Libuš, tel.: 261 711 380, nebo e-mail: mc.libus@praha-libus.cz. Bude-li v možnostech úřadu, číslo poskytne, zároveň informace poslouží pro kontrolu kvality
distribuce.

U nás | 10/2O15 | 9

RADNICE

Projekt „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015“ je
financován na základě neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015
č. 9/2015/IC OBCE zaměřeného na integraci cizinců v rámci programu MV ČR –
– Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015.
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HROU A HUDBOU KE
ZVLÁDNUTÍ ZÁKLADŮ JAZYKA
Od poloviny června se opět rozběhl kurz českého jazyka pořádaný
občanským sdružením Lačhe Čhave. Ze 40 zájemců jsme vybrali 22,
kteří, doufáme, úspěšně absolvují
v polovině listopadu, a budou tak
připraveni pro vstup do smíšených
kurzů pro začátečníky, které pořádá
například Integrační centrum Praha.
Náš kurz je zaměřen na vietnamsky hovořící osoby starší 15
let, které mají velmi nízkou nebo
vůbec žádnou znalost českého jazyka. Kurz vede česká lektorka
s vietnamským tlumočníkem a se
studenty se setkávají každé úterý
a čtvrtek večer v prostorách Klubu Senior. Lektorka jako zkušená
sociální pracovnice vede výuku
nejen v oblasti skloňování, časování a zvládání výslovnosti, ale také

směrem ke zvyšování sociálních
i kulturních znalostí, se studenty
využívá často týmové úkoly a aktivity. Po každé skupinové hře díky
tlumočníkovi se studenty diskutuje o cílech hry a zkušenostech z ní.
Hodiny se snaží ozvláštnit hudbou,
hrou na hudební nástroje (klavír,
kytara) a zpěvem s celou třídou.
Využívají společně rytmické nástroje nebo třeba jen bubnují do
lavice. Vnímání jazyka prostřednictvím hudby je pro některé studenty, kterým dělá výslovnost při čtení
problém, způsobem, jak si k českému jazyku vytvořit vztah.
Na Facebooku Lačhe Čhave naleznete minimálně jednou týdně fotografie a krátkou reportáž z výuky.
Češtině zdar!
Tým pracovníků Lačhe Čhave

ZŠ Písnice, Ladislava Coňka 40
ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181

Na hřišti klubu Junior s Radimem a Karlem
Úterý od 1530 do 1730

1

5

734 613 114

Radim a Karel
Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
"Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2015"
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.
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číslo projektu: státní neinvestiční dotace č. 9/2015/IC OBCE ze státního rozpočtu na rok 2015,
program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2015
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JDEM VEN

Martina Bartl je vystudovaný statistik. Jejím snem bylo teplé kancelářské místo v nějakém tom statistickém úřadě a hromada čísel
před ní. Místo toho ale byla u vzniku různých mediálních projektů
a radila, kam investovat mediální
peníze. Před čtyřmi lety otěhotněla a po porodu dcerky Aničky se
nachomýtla k jednomu z volnočasových portálů. Práce ji natolik
zaujala, že v loňském roce spolu
s několika dalšími rodiči založila
vlastní projekt s názvem Jdem ven.
Martina bydlí na Libuši a impulsem
k založení portálu www.jdemven.
cz byla hlavně její dcera Anička.
Jak se to přihodí, že se maminka
tříleté holčičky rozhodne založit
vlastní portál v oblasti, ve které je
vcelku velká konkurence?
Říká se, že kdo se bojí, nesmí do
lesa. Jdem ven je projekt, který si neklade ambice být největší na českém
trhu. Na druhou stranu, když budeme jedním z těch TOP, vadit nám to
nebude... Chceme rodičům přinášet
hlavně tipy na volnočasové aktivity a zajímavá místa v jejich okolí.
Webové stránky by je měly navést
a umožnit jim orientovat se například v nabídce víkendových akcí. Nechceme stránky zaplňovat články či
soutěžemi, tedy aspoň zatím, a doufám, že nám to vydrží co nejdéle.
Jaká byla první reakce okolí na to,
že chcete tvořit něco svého?
To víte, lidi jsou různí. Ti nejbližší
mne podporují a fandí, ale také mi
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hodně pomáhají. Dobří známí nám
drží palce a jejich podpora je pro
nás v začátku hodně důležitá. Najdou se samozřejmě i tací lidé, kteří
se chovají opačně. Ale tak to nejspíš má být. Každý jsme holt jiný.
Co rodičům portál Jdem ven nabízí?
Tipy na akce a místa v jejich okolí. Chceme přinášet tipy na akce,
které budou děti bavit. Součástí
každého tipu je i možnost hodnocení ze strany uživatelů. V detailu
akce pak čtenář vidí přesnou lokalitu akce a následně akce v blízkém
okolí. V současné době se zaměřujeme na Prahu a Brno. Už nyní se
nám ozývají rodiče s tím, že nám
rádi s prací na portále pomůžou
a budou se starat o to své konkrétní město. Rodiče nás také najdou na mobilu, kde je k dispozici
mobilní verze. Tedy akci si můžete
najít přímo v místě, kde se s dětmi
právě nacházíte. Chystáme také
několik aplikací a přibudou i další
vychytávky.
Pracovala jste více než deset let na
pozici mediálního plánovače, stratéga. Chcete se k tomu vrátit?
Jdem ven mne baví a mediální plánování mne živí. Tedy, zatím jsem nijak z branže neodešla.
Ráda bych se ale dostala do fáze,
kdy mne práce na Jdem ven bude
zároveň bavit a živit. Ale jsme tu
rok a naším cíle je být tu hlavně
pro rodiče.
(mb-red)
Foto: archiv Martiny Bartl
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Z HISTORIE LIBUŠE A PÍSNICE

ROK 1945 V NAŠICH OBCÍCH (2)
Dny, které předcházely osvobození mnoha obcí v Čechách i na Moravě, byly plné očekávání, naděje,
ale i utrpení. V mnoha místech byli
všichni dospělí muži prchajícími
nacisty nahnáni do sokoloven či
jiných sálů a drženi jako rukojmí.
Strach ustupující strany se projevoval i střelbou na vše, co se za
okny domů pohnulo.
Obavy byly oprávněné, obyvatelé stavěli barikády, sháněli střelné
zbraně a zajímali německé posádky. Organizovali převzetí moci ve
svých obcích a stanovili revoluční
Národní výbory.
Libuš je v tomto ohledu docela
reprezentativní ukázkou revolučního dění. Necháme zde promluvit
Jaroslava Kříže, učitele a kronikáře školy v Libuši, ale také zapisovatele a kronikáře libušské obecní
kroniky. Ten spolu se sedmičlennou kronikářskou komisí doplnil
kroniku v roce 1951.
PRVNÍ POKUSY
„Již 4. května odpol[edne] byly tu
a tam snímány německé firmy a nápisy. Bylo zřejmé, že se něco chystá. Posádky něm[eckého] voj[ska]
/u Fr[antiška] Herana a ve škole/ již
týden předtím odvážely materiál do
Modřan.“
Libušská škola byla začátkem
roku 1944 zabrána k účelům branné moci. Sloužila jako nemocnice
a skladiště a hlídali ji příslušníci SS.
Libušská hlavní škola byla umístěna do písnické školní budovy. Podle
zpráv školní kroniky zde 5. května
1945 učitelé dětem rozdávali úkoly, potom poslouchali rádio.
AKCE
„V sobotu 5. 5. byly již vyvěšovány
českosloven[ské] prapory. Odpoledne pak odjeli z Libuše s[oudruh] Kalina Václav a s[oudruh] Václav Hořovský a pekař Jos[ef] Vodrážka do
Krče pro zbraně. Byli zde však zajati
něm[eckými] vojáky a zavřeni do Zámečku. S[oudruh] Volík před odjezdem dal rozkaz Jos[efu] Kalinovi, aby
zmobilizoval všechny muže od 17 do
60 let. To se pak provádělo. Vác[lav]
Koudelka postaral se i o nástup hasičů před obecním výborem. Tito zatkli posádku Wehrmachtu u Heranů
a odvezli ji do Modřan. (Tlumočník
Rud[olf] Šmejkal.) Pro posádku SS,
která se jim dobrovolně vzdala (ubytovanou ve škole), byli přivedeni naši
vojáci z Modřan. Během odpoledne

se ustavovaly čety a velitelem byl
Lud[vík] Kubeš. Postaveny byly tři
barikády ze dřev a vozů, a to u Pomníku, Akcízu a na silnici ke Kunraticům.“ Tedy „U pomníku“ je na křižovatce Libušská a Meteorologická
směrem do Modřan, „Akcíz“ býval
v domku současného květinářství
naproti pizzerii na křižovatce Libušské s Jalodvorskou a „silnicí ke
Kunraticům“ je myšlena Dobronická v místě dnešního úřadu čp. 35.
„Úsekové ředitelství bylo v hostinci u Hertlů, v Agrosolu a na nynějším MNV.“ Hostinec U Hertlů dříve nebýval, kde je dnes, byl
u výše popisovaného pomníku
v rohovém domě Libušská čp. 553.
„Agrosol“ býval vedle současného
autobazaru při autobusové zastávce Libuš (Libušská čp. 3) a MNV bylo
v současné hasičské zbrojnici čp. 81.
„U barikád stály v noci hlídky, jedna z nich zahnala skupinu
něm[eckých] vojáků, kteří neznámo
proč jeli přes Libuš na kolech. Utekli
a kola i výzbroj zahodili.“
Prchající Němci zabavovali veškerá kola a snažili se dostat do zajetí Američanům.
SCHÖRNEROVA ARMÁDA
„V neděli 6. května odpoledne
odstranily čety všechny barikády na
rozhlasovou výzvu z Prahy, aby se
zabránilo zbytečnému krveprolití.
Odpoledne v 15 hod[in] přijela od
Kunratic rota SS v síle asi 200 mužů
na kolách. Prohlédli ves, a když byl
všude klid, odjeli ku Praze.
Později přijelo asi 20 něm[eckých]
vojáků na koních a k večeru i vozy
s municí. Byly to části Schörnerovy
armády, která ustupovala od východu na západ.
Jižně od silnice na Kunratice postavili děla, která střílela na Chodov, u školy stála děla střílející na
Lahovice.
V pondělí 7. května byla plná Libuš
němec[kého] vojska. Bylo však všude
vidět již pokročilou dezorganizaci.“
Schörnerova armáda byla jedna
z posledních akceschopných součástí německé branné moci. Uvádí se, že tehdy čítala asi 900 tisíc
vojáků, disponovala asi 9 400 děly
a minomety, 2 400 tanky a měla
přes tisíc letadel.
VRAŽDA JAROSLAVA RUDOLFA
„V tento den vraceli se tři mládenci z Libuše, kteří zůstali během
revoluce v Praze, domů. Šli po silnici
kolem Akcízu, kde něm[ecká] hlídka

zadržela jednoho z nich, Jarosl[ava]
Rudolfa, který měl na klopě trikoloru. Odvezli ho za Hejtmánkovy
a tam ranou z revolveru postřelili. Katka, která se dozvěděla, že jí
syna odvádějí, běžela za ním. Slyšela však jen dva výstřely. Odvezla si
ho domů, kde se ještě probral k vědomí. Zde byl ošetřen pomocí p[an]
í Hutzové lékařem Kohutem. Náhodou se o tom dozvěděli něm[ečtí]
vojáci a oba pomocníci byli přísně
vyšetřováni. Vojáci pak donutili
otce raněného, aby svého syna odvezl na totéž místo, kde ho postřelili. Tam ho dalšími ranami dobili.
Později postavila rodina na tomto
místě pomníček.“
RUKOJMÍ
„Téhož dne večer nařídilo velení
něm[eckého] vojska v Libuši, aby se
všichni muži od 16 do 60 let shromáždili jako rukojmí pořádku v sokolovně.
Byli zde zavřeni a obklopeni hlídkami s kulomety. Druhý den ráno
v 7 hod[in] je pouštěli po 10 domů.
Tuto noc prohlíželi vojáci domy
a silně hlídkovali.
V úterý 7. 5. časně ráno se počalo něm[ecké] vojsko řadit, zabíralo
všechna vozidla v obci, koně i kola
a večer odjížděli přes Písnici k Břežanům. Kromě toho odjížděli také

okupanti přes Libuš na jih. To trvalo celý týden.“
Neověřené informace dokonce
zmiňují, že jeden z německých velitelů chtěl nechat libušské muže
v sokolovně postřílet. Sám byl prý
Němci odstraněn a k neštěstí nedošlo.
REVOLUČNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
„Po podepsání kapitulace v Praze, přijel ve středu českosl[ovenský]
důstojník z Prahy s rozkazem, aby
se ustavil revol[uční] národ[ní] výbor a aby převzal řízení obce. Byli
tam Karel Černý, učitel, Jan Pletka, Václav Štilip, Oldř[ich] Zelenka,
Chaloupka a Jos[ef] Schořovský.
V tento den utíkaly poslední
zbytky vojska i civil[ního] obyvatelstva na jih. Ustanovené hlídky
něm[ecké] vojáky zajímaly a odváděly do Modřan.“
Již odpoledne se na Libuš donesla zpráva, že se od Benešova blíží první tanky rudoarmějců. Obec
ale s jejich příchodem čekala ještě
jedna rána. Nehoda, která usmrtila a zranila několik lidí, včetně
dětí, se stala nedaleko Tří svatých.
K této události připravujeme bližší
zprávu.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
Foto: archiv Matěje Kadlece

VÝZVA KRONIKÁŘE
Kronika MČ Praha-Libuš za rok 2014 se pomalu dostává do závěrečné
fáze. Rád bych tedy oslovil všechny, kteří mají podstatnou nebo zajímavou fotografii, sdělení, zážitek, který s loňským rokem a Libuší
nebo Písnici souvisí, aby se nejpozději do konce října přihlásili.

Kronika není nic tajného. Naopak, jde o veřejně přístupný dokument, a i když ho nelze podle
zákona zpřístupnit elektronicky, je k dispozici k nahlédnutí
a v případě aktuálního ročníku
rovněž k připomínkám či doplněním. Kontaktujte mě proto na
adrese kronikar@praha-libus.cz.
Vaše spolupráce v podobě
upozornění na důležité události,
ale i širší zapojení do tvorby kro-

niky bude velmi vítáno. Zvláště
sháním ke spolupráci krasopisce
a malíře pro ručně psanou variantu kroniky (finanční ohodnocení). Jistě nemusíte být v oboru
studovaní. Máte-li úhledné písmo anebo rádi kreslíte okolí svého bydliště, spolupráce se přímo
nabízí. Volejte, prosím, na tel. č.
604 266 025.
Matěj Kadlec,
kronikář Libuše a Písnice
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TÉMA

Z HISTORIE LIBUŠE A PÍSNICE

VILÉM SAITL – S LÁSKOU K HISTORII
V letním čísle jsem představil v archivu objevené rukopisy o Libuši a Písnici, které sepsal pan Vilém Saitl. Slíbil jsem také, že o tomto historikovi
nejen pražských obcí vyhledám a přinesu bližší informace.
Vilém Saitl (1901−1983) byl amatérský historik, který pracoval po
celý život jako výpravčí u Československých drah v Praze, na Wilsonově nádraží. Nemalá část jeho
práce tak vznikala při náročné
službě na směny ve vilce v Dubečku u Prahy, kde žil.
Jako člen Jednoty starých českých rodů a následně člen Klubu
pro českou heraldiku a genealogii
publikoval řadu drobných článků
o genealogii šlechtických rodů. Až
do roku 1949 přispíval do Sborníku
jednoty a později do listů genealogické a heraldické společnosti
v Praze. Na pokračování zde začala
vycházet jeho práce shromažďující
všechna příjmení, která se v minulosti vyskytovala ve středočeském

kraji. Předmětem jeho zájmu však
byla historie středočeských měst
a městeček. Dvaapadesát monografií je vysoce hodnoceno i v odborných kruzích, leč na jejich vydání nebylo a není financí. (Ovšem
ne všechny byly ke knižnímu vydání připraveny.) Řada z nich může
sloužit jako cenné podklady současné tvorbě o lokální historii. Ty,
které nejsou uloženy v Archivu hl.
m. Prahy, jsou k dispozici k bádání
v archivu Národního muzea.
Ani po tomto výčtu ještě s rozsahem prací pana Saitla nemohu
skončit. Věnoval se totiž také genealogii šlechtických rodů, které
popisované místa vlastnily. Například Zapští ze Zap vyšli tiskem již
v roce 1941. My se ale přeci vrátí-

ZVEME

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MODEL
ZŠ V PÍSNICI
Koncem března proběhla oslava 130. výročí samostatné školy v Písnici.
Při té příležitosti věnovala městská část škole pamětní desku na počest
významného ředitele Emanuela Muchky a nechala také zhotovit brožuru
o historii a současnosti školy a papírový model budovy školy.
A právě tyto papírové modely
školy, vámi pečlivě slepené a postavené, se stanou speciální kategorií na tradiční soutěži modelářského kroužku Písnice Model
Open 2015, který každoročně pořádá spolek Křížem Krážem.
Soutěž samotná a její vyhlášení
proběhne v sobotu 17. října v tělocvičně Klubu Junior, na adrese
Na Okruhu 395, Praha 4 − Písnice.
Registrace všech kategorií probíhá
od 8 do 10 hodin, vyhlášení od 15
do 16 hodin.
Přijďte předvést své umění,
a pokud nemáte k dispozici papírový model školy, ozvěte se na adresu: kronikar@praha-libus.cz nebo na tel.:
604 266 025.
Těšíme se na vaši
účast a vy se můžete těšit
na zajímavé ceny od městské
části Praha-Libuš. Pro kategorii
18+ máme speciální cenu od spo-
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lečnosti Wine World, 1,5litrovou
láhev červeného vína tří odrůd,
Small Hill Red.
Matěj Kadlec,
kronikář MČ Praha-Libuš

me k dějinám nazvaným „Písnice“ a „Libuš“, ze kterých na Viléma Saitla vzpomeneme ukázkou
vztahující se k pomístním jménům
v obou obcích:
„Do roku 1780 byly všechny pozemky v obci – pole, lada a občiny
– označovány různými jmény, dle
nichž se jednotlivé pozemky jeden
od druhého rozlišoval a udával místo, kde se, v kterých místech nachází. […] Za názvy pozemků byla vždy
vybírána jména po staletích v obci
užívaná, jak to dokazují staré pozemkové knihy, mnohdy starší než
matriky. […] Dnes, kdy malá políčka
zmizela rozoráním mezí a utvořeny
mohutné celky, označovány jen čísly, zmizela v paměti usedlíků i pomístní jména. Pro zachování názvů
uspořádala Akademie věd v Praze
– prostřednictvím místopisné komise akci neb soupis pomístních jmen
v celých Čechách z Tereziánského
katastru z roku 1713 a tak získala na čtvrt milionu rozličných jmen
pozemků.
Písnice: K Paběnicům – K Libuši –
Na Mejtě – Na Babě – Na Obci – Na
Losách – Na Kameně – Na Vobičkách
– Na Průhoně – Nad Loukou – Nad
Vobickou – Pod Šibenicí – Pod Obcí –
U Vsi – U Pražské silnice – U Hranic –
U Šenkýřovy louky – U Kunratických
hranic – U Libušských dolů – U Pražské cesty – U Cholupické cesty –
U Statku – U Kamene – U Šenkýřova
pole – Vedle Cesty – Za Hospodou
– Za Libušskýma dolma – Za Obcí –
Za Zahradou – Místní plac – Dolejší

RECEPTY
S PŘÍBĚHEM (9)
Recept na svůj rychlý ovocný
koláč odhaluje paní Věra Křenková. V jeho jablečné podobě s ním
uspěla na loňském Jablkobraní.

Vilém Saitl ve své pracovně,
z rodinné sbírky fotografií
luže – Hořejší luže (Josefský katastr
z roku 1780)
V Lipinách – Na Mejtě – Luza –
Šibenice – V Zákopech – Kalek – Na
Losích – Na Kameni – U Vrtilky (Stabilní katastr z roku 1841)
Libuš: Místní plac – Na Provaze –
Na Valchách – Na Velkým kuse – Na
Vrškách – Podle Zahrady – U Boroví
– U Božích muk – U Hrušky – U Kříže
– U Liščích dier – U Studně – V Hrobích – V Liščích dírách – Za Humny
– Za Stodolou – Za Statkem – Za
Strouhou (Josefský katastr z roku
1780)
Na Jezerách – Pode Vsí – U Liščích
děr – V Hrobích (Stabilní katastr
z roku 1841)“
Matěj Kadlec, kronikář Libuše
a Písnice
Zdrojový dokument vč. foto: Heraldika a genealogie. Praha: Klub
pro českou heraldiku a genealogii,
1995, č. 3−4, s. 81−82.
Poznámka redakce: Psaní velkých
písmen v místních názvech ulic či
veřejných prostranství je v článku
upraveno podle současných pravidel českého pravopisu.

RYCHLÝ OVOCNÝ KOLÁČ
2 hrnky polohrubé mouky
1 hrnek moučkového cukru
1 hrnek mléka
1/2 hrnku oleje
2 celé vejce
1 prášek do pečiva
Zamíchat, vylít na vymazaný moukou vysypaný plech. Poklást ovocem a posypat žmolenkou. Péct ve
vyhřáté troubě při teplotě 220–230
°C. Doba pečení 15–20 min.
Podělíte se také o svůj recept
s příběhem? Napište na redakční
e-mail: hana.kolarova@tiscali.cz.
Těšíme se na vaše příspěvky a na
konci roku opět úspěšné recepty
odměníme.
(red)
Ilustrační foto z Jablkobraní 2014:
Veronika Spálenská

SALON

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (110)

PŘÍBĚHY ZE SVĚTA KŘOVIN (2)

TAK TENTOKRÁT…

… pro vás, vážení čtenáři, mám samé novinky, aby nikdo nemohl říct, že
tyju jako virtuální knihkupec z jakési podstaty a novinky nesleduji. Takže
dneska z aktuálních novinek tři opravdové, jak se říká, „bomby“.

Na obrázku výjimečně není
obálka knížky, ale portrétní snímek
Michaely Sanytrové. Kopřivnická
rodačka se po studiu českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v roce
2012 vydala do Londýna, kde začala
učit na jazykových školách češtinu pro cizince. V současnosti učí
v Českém centru Londýn češtinu
dospělé Brity. A právě pro ně mladá
talentovaná Češka stvořila česko-anglickou knihu o malém plyšovém medvídkovi Karamelovi.
Michaela Sanytrová: My name is
Karamel a bydlím v Londýně
ISBN: 978-80-906139-0-4
T e n h l e
medvídek
se narodí ze
snů českých
dětí v Londýně a zpočátku neumí
říct ani slovo
anglicky. Při
putování britskou metropolí se učí
nejen angličtinu, ale také poznává
místní tradice a nachází nové kamarády, se kterými samozřejmě
prožívá spoustu legrace. Nejedná se o zrcadlový text, v knize se
čeština přirozeně prolíná s angličtinou a kopíruje tak jazyk bilingvních dětí a je neocenitelnou pomůckou ke komplexní výuce angličtiny (včetně reálií) i češtiny…
V Londýně zůstaneme i s druhou
dnešní knihou.
Ben Aaronovitch: Řeky Londýna
ISBN: 978-80-257-1549-9
Tentokrát jde o titul britského
autora ve stylu „městské fantasy“.
Její hlavní hrdina se jmenuje Peter

Grant a je to vlastně četnický zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie.
Jedné noci ale
při vyšetřování jisté vraždy
získá svědeckou výpověď od
muže, který je
sice mrtvý, ale
zároveň znepokojivě výřečný,
a to mu zajistí pozornost vrchního
inspektora Nightingalea, posledního čaroděje Anglie. A tehdy začíná
příběh policejního detektiva a zároveň čarodějova učně… Podle kritických ohlasů jde o jednu z nejlepších knih svého žánru a českému
čtenáři je k dispozici ve výborném
překladu Milana Žáčka.
A do třetice mám dnes opravdovou bombu:
Jolana Daňková,
Lenka Tréglová: Antistresové
omalovánky pro dospělé
ISBN: 978-80-247-5541-0
Antistresové omalovánky pro dospělé si bezesporu zaslouží pozornost.
Kniha obsahuje množství obrázků,
které si čtenář může vymalovat
podle sebe jako klasickou omalovánku a při jejich vyplňování se odreagovat a odpočinout si. „Je to antidepresivní činnost, možnost, jak
se uvolnit bez požití alkoholu,“ říká
Zdeněk Jaroš z nakladatelství Grada. Na každé straně je jeden obrázek, čtenář si ho tak může později
zarámovat anebo ho někomu darovat. Na první pohled může spojení
omalovánek a dospělých vypadat
zvláštně, úspěch této novinky je
však nevídaný. Antistresové omalovánky pro dospělé se zcela vyprodaly během pouhého prvního
týdne a už je připraven dotisk.
Tak tolik pro dnes. Kdybyste byli,
vážení čtenáři, mými žáky, řekl bych
asi něco jako: „Dneska jsem se fakt
snažil, tak si koukejte vybrat!“
Jiří Brixi

JAK ŠEL MOSTAR
S PEJSKY VYHNAT
ČARODĚJNICE
Byl poslední dubnový den,
vlastně už noc, a všude hořely
ohně a lidé vyprávěli o tom, jak
se kolem slétají čarodějnice. Mostar se rozhodl, že půjde zkontrolovat křoví, jestli tam náhodou
někdo nedělá velký oheň, aby
tam nic neshořelo. Šel pěšinkou,
nikde žádný kouř z ohně necítil, když tu náhle slyší podivné
zvuky. „Šrum, šrum, šrum. „Co to
je?“ říkal si.
Najednou ucítil zvláštní pach,
který neznal. Nevonělo to ani
jako bažanti, zajíci, ježci, kočky,
žádný z pejsků, co tu chodí také,
bylo to něco úplně jiného. Mostar se pomalinku blížil, když najednou kousek před sebou uviděl
tři čarodějnice. V rukou držely
košťata a povídaly si. „Lidé nás
odevšad vyhánějí, pálí ohně, tady
nikdo není, tak se tu schováme.
Zabydlíme se tu a budeme odtud
páchat čarodějné pikle,“ domluvily se čarodějnice.
„Tak to teda ne,“ řekl si Mostar. „Tady žádné zlé čarodějnice

tom Mostar zavelel k útoku. Zavrčel, naježil se, zaštěkal a hrr na
ně! Popadl koště první čarodějnice a hodil ho boxerce Goldyně.
Ta koště rozcupovala na malé
kousky. Ovčačka Bora vytrhla
koště druhé čarodějnici a hodila
ho rotvajlerce Axe. Mostar ještě
vyškubl třetí koště a to na malé
třísky rozkousal Moris s Agátou
a Petynou.
Čarodějnice byly strašně překvapené. A potom se do nich
pejskové pustili. Hnali je pryč
z křoví, čarodějnice musely utíkat, protože bez košťat nemohly
nikam ulétnout. Mostar s Goldynou hnal jednu čarodějnici na
jednu stranu, Bora s Agátkou,
Morisem a Petynou druhou jiným směrem a třetí Axa s Ketynou také jinam. Čarodějnice
dostaly za vyučenou, pejskové
jim vyprášili kožich a čarodějnice věděly, že do křoví se už nikdy
nevrátí a že začnou sekat dobrotu. Také se do křovin už nikdy
nevrátily.

nechceme. Křoví je tu pro zvířátka
a psí víly a také měsíčního skřítka.
Tak to nenechám.“ Rozhodl se,
že je vyžene. Mostar se čarodějnic nebojí, ale protože přeci
jenom byly tři, rozhodl se jít pro
pomoc. Utíkal k domu a šel pro
Goldynu, Boru, Axu, Agátku, Petynu, Morise a Ketynu.
Se všemi pejsky se vrátil do
křoví, opatrně obklíčili čarodějnice tak, aby je neviděly. A po-

Pejskové se po úspěšném boji
sešli v křoví, udýchaní, jazyky
jim visely z tlamy a všichni měli
radost, jak křoví uhlídali před
zlými čarodějnicemi. A potom šli
všichni v klidu spát.
Dobrou noc, Kubíčku, dobrou
noc Matěji, klidně spěte, zlých
čarodějnic se nemusíte bát, Mostar je domů nepustí…
Lívia Šavelková
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DEBATA

ÚZEMNÍ PLÁN JAKO TRHACÍ KALENDÁŘ (5)
V několika posledních číslech časopisu U nás probíhá debata Územní
plán jako trhací kalendář.
Bohužel z pohledu čtenáře musím konstatovat, že argument koaličních radních a pana starosty nejdou k podstatě sporu, nýbrž se snaží odvádět pozornost čtenářů jinam.
Situace jako přes kopírák se opakovala ve sporu o domov pro seniory,
kde za souhlas se změnou územního plánu a zástavbou zeleně bude
obec dokonce inkasovat peníze.
Shrňme si tedy nejprve, co zatím
víme o písnické kauze. Majitelé
s vazbou na realitní kancelář požadují změnu ÚP již 16 let, a dokonce
si již svůj nestavební pozemek vedený jako zeleň nelesní v roce 1998
rozparcelovali, aby mohli začít
rychle stavět. Komise pro územní
plán, včetně pana starosty, změnu
ÚP radě doporučila, ale následně se
zdržela hlasování. Lobbistka, která zastupuje zájmy investorů, se
v minulosti podílela na minimálně
jednom kontroverzním projektu.
Pojďme si projít některé argumenty. Doktorka Tůmová otevřela diskusi tím, že se jako opoziční
zastupitelka pokusila na zastupi-

telstvu o revokaci změny územního plánu, protože nesouhlasí
s výstavbou na úkor přírodního
parku. Na článek uvedený v časopisu U nás 5/2015 reagoval pan starosta. Na rozdíl od paní Tůmové se
však neobtěžoval napsat jediný argument nebo fakt, proč zastupitelé rozhodli, jak rozhodli. Když tedy
pomineme chabou argumentaci
o nedemokratickém počínání paní
oponentky a o její neúctě k práci
ostatních zastupitelů, což přiznejme si, jsou argumenty, které budí
podezření, že na místo o věcnou
diskusi jde o prezentování osobních antipatií. V souvislosti s argumentací pana starosty je důležité zmínit, že členové komise pro
územní plán, jíž byl v té době pan
starosta členem, doporučili návrh
schválit. A poté (protože byla komise téměř duplicitní se složením
rady) se všichni zdrželi hlasování.
Celý tento názorový veletoč totiž
vypadá jako záměr pro vytvoření si
alibi „já nic, já pro to nehlasoval“.
Pan starosta, se dále pokoušel vyvracet nařčení z podlehnutí vlivu
lobbistky. Nemusíme na internetu
moc pátrat, abychom se dozvěděli,
že paní Mgr. Georgievová (která na

které se městská část zavazuje
k součinnosti v projektu, který bez
změny územního plánu nelze realizovat. Na oplátku by obec měla dostat novou silnici a milión do obecní
kasy. V reakci pana starosty a pana
místostarosty jsme se dočetli, že
je snad opoziční zastupitelka proti
soukromému podnikání. Ani slovo o tom, že kvůli tomuto projektu opět dojde ke změně územního
plánu na úkor zeleně.
Obě kauzy spolu úzce souvisí,
ale podstata problému se jaksi vytratila. Spočívá totiž právě v tom,
že obec v rozporu s veřejným zájmem zmenšuje salámovou metodou zeleň přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice ve prospěch soukromých projektů, ze
kterých profituje pouze úzká skupina investorů.
Na závěr bych chtěl všem politikům připomenout, že jednou z nejdůležitějších vlastností dobrého
politika je schopnost věcně obhájit svá rozhodnutí před veřejností.
Toho jsme se dle mého skromného názoru zatím od pana starosty
a koaličních zastupitelů nedočkali.

Libuši zastupuje zájmy investorů)
vystupovala v kauzách, která jsou
mírně řečeno kontroverzní, např.
kauza načerno postavené Holečkovy vily v Pardubicích.
V čísle 7−8/2015 do debaty
vstoupil pan Ing. Macháček, radní pro dopravu, životní prostředí
a územní plánování, který čtenářům sdělil, že by se řídil vyhlášením
přírodního park Modřanská rokle – Cholupice maximálně do roku
1992, tedy jeden rok od jeho zřízení. Konkrétně v diskutovaném případě jde podle něj dokonce o nelogický zub zeleně, a tudíž je zřejmě dobré jej výstavbou zarovnat.
Pokud je někdo schopen projevit
takovouto ignoranci, nezbývá než
konstatovat, že kozel je zahradníkem. Bohužel Ing. Macháček na
další protiargumenty odmítl reagovat. Zřejmě pochopil, že v jeho
případě je mlčeti zlato. Škoda pro
nás čtenáře-voliče.
Chabá argumentační úroveň ze
strany koalice pokračuje ve druhé
kauze, konkrétně v reakci pana starosty a pana místostarosty na článek Domov seniorů Libuš. Doktorka Tůmová poukazovala na schválenou smlouvu s developerem, ve

Ing. Aleš Kopřiva

LUŠŤOVKA
„Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov i činů tak, aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich programů − tj.
přesněji našich těch kterých ideologií, těch kterých hospodářských situací, plánů, výhledů, záměrů, prostě kdy říkáme a tiskneme všechno, jen jak se
nám to hodí − zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno údobíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem … (viz tajenka).“
Autora zjistíte dosazením písmen do pravé tabulky podle vyluštěné hádanky.
A

B

C

D

E

Hebrejský pozdrav

1

13D

Anglicky bílý

2

8E

Klausova politická strana

3

10A

Podnebí

4

2A

Klamat

5

12B

Vzdělávací ústav

6

9B

Sloní orgán hmatu

7

5D

Bulharské letovisko

8

7A

Stroj na srovnávání silničního povrchu

9

Příručka

10

Jako … v plotě

11

Dravý savec (všeobecně)

12

Špatný výrobek (expresivně)

13
Řešení na str. 18
Připravil Martin Zikeš
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MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.mckuratko.cz
Kontakt: kuratkomc@seznam.cz, tel.: 777 001 719
Otevírací doba: pondělí až středa 9:30–12:00.
Montessori herna: čtvrtek a pátek 10–12 hod.
Základní program vč. doprovodných doplňkových služeb
(např. stálá burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika,
ÚT – výtvarná dílnička, ST – sportování pro nejmenší
Pobytné a systém předplatného: jednorázový vstup – 60 Kč, permanentka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč,
předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.
ŘÍJEN 2015
(výběr z programu)
1. 10. ČT Seminář na téma: Jak
kritizovat a kritiku přijímat – dozvíte se, čím je kritika prospěšná,
jak se oprostit od zbytečných emocí a ještě mnohem více. Seminář je
ZDARMA a probíhá v čase 9−12 h.
Součástí je hlídání dětí. Nutná rezervace předem na: l.mrazkova@
akpinvest.cz nebo 224 829 436
8. 10. ČT Seminář na téma: Prezentační dovednosti – Jak se připravit na publikum? Jak využívat
řeč těla? A další témata. Seminář
je ZDARMA a probíhá v čase 9−12 h.
Součástí je hlídání dětí. Nutná rezervace předem na: l.mrazkova@
akpinvest.cz nebo 224 829 436.
9. 10. PÁ Burza podzimního oblečení – bude probíhat v čase 15−18
h. Registrace zájemců o prodej na e-mailové adrese: kuratkomc@seznam.cz. Počet prodávajících omezen.
10. 10.
SO
Burza podzimního
oblečení – burza bude probíhat
v čase 9−12 h. Registrace zájemců
o prodej na e-mailové adrese kuratkomc@seznam.cz. Počet prodávajících omezen.
21. 10.
ST
Tradiční dýňování
netradičně – v době od 16.00 do

18.00. Vyřezávání dýňových bubáků – nutná registrace na kaja.k@
volny.cz nebo přímo v MC ve tvaru:
příjmení – počet dětí – počet dýní,
vstupné 50,- Kč/rodina, dýně k vyřezávání 20–60,- Kč/kus (dle velikosti)
26. 10. PO Rytmika pro nejmenší – přijďte si zaskotačit.
27. 10. ÚT Šikovné ručičky – zábavné tvoření.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů,
služeb a aktivit naleznete na adrese: www.mckuratko.cz a na našem Facebooku. Případné změny
a detaily k vybraným programům
naleznete taktéž na webu MC či na
nástěnce v centru Kuřátko.
Za MC Kuřátko
Ing. Vendula Audolenská

POZOR! Hledáme další dobrovolnice, které by chtěly
pomáhat s provozem mateřského centra a podílet se
na našich akcích. Informace
na telefonu: 777 001 719
nebo na e-mailu: kuratkomc@seznam.cz.

KLUB JUNIOR

AIKIDÓ, LEKCE BAIONŠÓMJÓ
www.klubjunior.cz | Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha-Libuš
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz
Aikidó v Klubu Junior přivítá na
přelomu měsíce října a listopadu
na stáži švýcarského lektora − učitele Aikidó p. Bernharda Bolla.
Švýcarský učitel aikidó p. Bernhard Boll otevře svou výukovou
stáž poslední víkend v říjnu, tj.
30. 10. − 1. 11. (pátek−neděle) v tělocvičně Klubu Junior všem zájemcům, kteří tak mají zcela ojedinělou příležitost seznámit se s učením významného šihana školy tzv.
ki-aikidó. Akce zdarma.
Týden předtím, v neděli 25. října
odpoledne, si vás dovoluji pozvat na
lekci Baionšómjó – další cvičení harmonického meditačního souznění
podle japonské úpravy – tradiční tibetské budhistické praktiky. Minulé
baionšómjó vzbudilo nečekaně příznivý ohlas. Všichni zájemci z řad široké veřejnosti jsou tedy i nyní velmi srdečně zváni. Vstup zcela volný.
Místo: tělocvična Klubu Junior.
Další informace a podrobnosti
k času aj. k pořádaným akcím najdete také na Facebooku: https://
www.facebook.com/aikidolibus,

popř. na www stránkách: http://ki-aikido-praha.cz/index.html.
Aikidó je japonské bojové umění,
které přestože je založeno na technikách boje samurajů ve feudálním
Japonsku, vyvinulo se v mírumilovný způsob předcházení konfliktům
s celou řadou využití v každodenním životě. Stejně jako meditace je
také aikidó životní cestou pro lidi,
kteří touží po klidu mysli a mírumilovném soužití. Přijďte se sami
přesvědčit.
Michal Hájek
Foto: www.facebook.com
/aikidolibus

KLUB SENIOR
Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš, tel.: 244 021 424,
244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš). Klub je otevřen v úterý od 14 do
18 hodin, pokud není v programu uvedeno jinak.
PROGRAM NA ŘÍJEN 2015
Opět máme po prázdninách
a rádi bychom pro vás připravili co
nejvíce programů. Je čas podzimní
život seniorů trochu zpestřit a rozveselit. Proto přijďte také mezi
nás, srdečně zveme!
6. 10. Klub UZAVŘEN, neboť většina seniorů odjíždí na Šumavu
5. 10. V 8:00 odjezd z Libuše od
Eimů na týdenní pobyt na Šumavu, hotel Engadin, Špičák, Železná
Ruda. Cena zájezdu s polopenzí
a autobusem 2 600 Kč. Je možné se
ještě přihlásit, neváhejte, je několik míst.
13. 10.
Odpoledne nám bude
přednášet p. prof. Samcová o geologii naší země, Evropy a ostatních
světadílů. Bude to opět velmi zajímavé! Čtvrtá přednáška v pořadí.
20. 10. Výlet do Lipnice nad Sázavou, hrad a muzeum J. Haška. Od-

jezd v 9 hodin dopoledne od Eimů.
Přihlášky jen při zaplacení 200 Kč
u p. Vladykové v klubu.
27. 10.
Volná zábava, pro naše
seniorské popovídání, někdy i s veřejnou diskusí na současná témata.
28. 10. − 2. 11. Zájezd našich seniorů do Jizerek. Cena za týdenní pobyt 2 290 Kč, plná penze. Při počtu
12 osob bude přistaven bus v Písnici. Máme rezervováno 15 míst. Záznamy u p. Urbanové v klubu nebo
na tel.: 731 230 713. Jezdíme na tato
místa již deset let na jaře a podzim.
S mnoha programy a vždy se rekreace vydaří!
KNIHOVNA
Oznamujeme, že knihovna je
stále v provozu, a to každé úterý
od 14 do 18 hodin. Těšíme se na vás!
Za výbor Klubu Senior
Zdena Prchlíková
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Libušsko-písnický

DUATLON
dětí a mládeže
sobota

Pořadatel:
MČ Praha-Libuš
(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu:
Smyčka před Klubem Junior,
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

3. 10.
2015

Prezentace:
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení
prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,
142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@gmail.com)
Disciplíny:
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.
Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo
Podmínky účasti:
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,
cyklistická přilba pro cyklistickou část.
Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení
bude provedeno před startem příslušné kategorie.
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2005 a mladší)
není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati.
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti
zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Časový program:
830 začátek prezentace
930 hod. start kategorie do 7 let
1000 start kategorií 8–9 a 10–11 let
1030 start kategorií 12–13 a 14–15 let

Kategorie:
Zařazení do kategorie je určeno
podle roku narození závodníka.
→ Děti do 7 let:
běh 300 m, kolo 1,2 km
→ Děti 8–9 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Děti 10–11 let:
běh 600 m, kolo 3,2 km
→ Mladší žáci 12–13 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→ Starší žáci 14–15 let:
běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
Při malém počtu závodníků v kategorii bude
její start spojen se sousední kategorií
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii
bude oceněno
Vyhlášení výsledků:
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

17. 10. 2015

17. 10. 2015

nestátní zařízení poskytující
sociální služby lidem s mentálním
a kombinovaným postižením,
hledá:
– fyzioterapeutku/fyzioterapeuta. Požadujeme SŠ nebo VŠ
vzdělání v oboru fyzioterapie.
Znalost Vojtovy metody a praxe
v práci s lidmi s mentálním postižením vítána. V případě zájmu
zašlete motivační dopis a profesní
životopis na adresu:
modryklic@modry-klic.cz

– zdravotní sestru na pozici
asistentky v sociálních službách
se zdravotnickou způsobilostí
pro práci s dospělými uživateli
s mentálním a kombinovaným
postižením v týdenním stacionáři.
Požadujeme vzdělání zdravotní
sestry s registrací (podávání léků
klientům), případné vzdělání
v sociální oblasti či praxe s cílovou
skupinou vítány. V případě zájmu
zašlete motivační dopis a profesní
životopis na adresu: modryklic@
modry-klic.cz

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
UPOZORNĚNÍ: Prosíme všechny dosavadní inzerenty, aby redakci potvrdili správnost údajů − které vyšly v čísle 2015/7−8, případně oznámili nové znění inzerátu. Nadále budeme uvádět pouze
firmy s údaji potvrzenými či aktualizovanými po 1. 7. 2015.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz. Inzeráty
prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci,
a občany, pokud zjistí, že některá firma nefunguje, aby rovněž dali
redakci zprávu.
Název firmy, poskytované
služby

Adresa, otvírací doba

Kontakty

Půjčovna přívěsů Jan Doleček
− půjčování nákladních
přívěsů a vozíků za osobní
automobily

Libuš
Libušská 319/126
Po−Ne 7.00−21.00

602 258 744
www.pujcovnaprivesu.cz

Realitní kancelář − prodej
bytů, domů, pozemků,
zdarma realitní poradenství

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana
Šimáčková
603 483 771

Václav Kastner − Fincentrum,
kompletní finanční
poradenství, hypoteční úvěry
s nejnižší sazbou na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Šití na zakázku – opravuji
a upravuji oděvy, pletu,
háčkuji, šátky a spony na ně,
tašky, čepice, klobouky

Výletní 363/8

Eva Kábová
www.fikshop.cz

Kreslení − malování, pořádám
kurzy volného, rekreačního
nebo profesionálního kreslení
a malování

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

Ivana Kopáčková –
kosmetika, manikúra.
Německá kosmetika Alcina,
P-shine, CND Shellac,
parafínové zábaly, liftingové
masáže

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě
kdykoliv

737 252 558,
607 514 940
www.
kosmetikaivana.cz

HPV gastop, s. r. o. –
topenářské, instalatérské
a plynařské práce včetně
revize plynovodů

Libuš
U Libušské
sokolovny 373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@
post.cz
www.hpv-gastop.cz

Travino, v. o. s. – deratizace,
dezinsekce, dezinfekce;
likvidace vosích a sršních
hnízd; ochrana budov proti
usedání ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Připravil Vojtěch Kolář
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ŘEŠENÍ LUŠŤOVKY ZE STR. 16: lidi dobré vůle. Jan Werich

výměnná inzerce

Modrý klíč o. p. s.,

MČ Praha-Libuš Vás zve na

ZVEME

Modelářský kroužek KPM Křížem Krážem, z. s., a městská část Praha-Libuš

Vás zvou na

modelářskou soutěž a výstavu

Písnice Model Open 2015,
která se bude konat v

Klubu Junior,
ul. Na Okruhu čp. 395/1, Praha-Písnice

v sobotu 17. října 2015.
K vidění budou modely rozdělené do následujících kategorií:
Velká letadla – 1 : 48 a větší,
Malá letadla – 1 : 72 a menší,
Velká bojová technika – 1 : 48 a větší,
Malá bojová technika – 1 : 72 a menší,
Automobily (bez rozdílu měřítka),
Lodě (bez rozdílu měřítka),
Diorámy (bez rozdílu měřítka),
Figury (bez rozdílu měřítka).

Přijďte se podívat.
Více informací naleznete na:
www.modelari.eu
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HONZA PIZZA
Otevírací doba:
Od 10.30 do 22.00 hodin
Poslední objednávka ve 21.30 hodin

MODERNIZACE
VÝMĚNY VÝTAHŮ
SERVIS

Ochutnejte skvělou pizzu, lasagne, bagety, zapečené brambory,
čerstvé saláty a dezerty

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

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

inzerce

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!
při minimální objednávce 90,- Kč
každý další kilometr 15,- Kč
Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky
(platbu kartou je nutné hlásit předem)

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226
Také na www.honzapizza.cz - nebo osobně na provozovně:
Dobronická 50/9 - Praha 4 Libuš

inzerce

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 –

PÍSNICE

SLEVY NA KOLA
I DOPLŇKY
www.emap-praha.cz
Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810
e-mail: obchod@emap-praha.cz
Otevírací doba:

www. f a b l e s k . cz

Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000
Pá: 1000−1800 | So: 900−1400

