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LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 Z Oslav jara ve Staré Písnici.
2 Stromy pro nové občánky se sázely na novém místě.
3 Vítání občánků na libušské radnici.
4 Místní život z pohledu mladé generace.
5 Jedno z prvních dobrodružství – přespání ve školce.
6 Libušskou školu navštívil sklář.

Foto: Kryštof Štafl, Fotostudio Libuš, archiv MŠ K Lukám a Soňa Štefanová
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Projekt MČ Praha-Libuš "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 

2016" je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR v rámci programu "Projekty 

obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2016".

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 6

JARNÍ PROBOUZENÍ V PÍSNICI
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SLOVO STAROSTY

Letošní Oslavy jara připadly 
na první dubnový den. Den, 
který je symbolicky plný 

šprýmů a legrácek. Ale také nestá-
lý a proměnlivý. A právě takto si 
s námi pohrál.

Od pátečního rána bylo zataže-
no, mraků plná obloha a vytrvalý 
déšť. Prostě nevlídno. I přesto jsme 
nepropadali skepsi a věřili, že odpo-
ledne se počasí změní a bude hez-
ky. A tak se i stalo. Ve čtyři hodiny, 
kdy Oslavy jara před základní ško-
lou a hasičárnou v Písnici začínaly, 
svítilo sluníčko, na nebi pár mráčků 
a bylo příjemněji než dopoledne.

Oslavy jsme připravili na téma 
jara probouzení přírody. Desítka 
stánků s řemesly, zvyky a prodejem 
drobných výrobků dávala tušit, že 
se snažíme připomenout tradice 
našich předků, ale také nabídnout 

ukázku z tradic jiných zemí. Obdob-
ně byly zaměřeny i dílny pro děti 
a soutěžní úkoly na zahradě školy.

Centrem veškerého dění bylo 
prostranství přímo před školou 
a hasičárnou, stálo zde podium, 
byla k vidění hasičská technika i ob-
čerstvení. Každoroční symbolický 
průvod dětí a dospělých zakončil 
zimu, když za zvuku básniček a pís-
niček vhodil Moranu do vod rybní-
ka Obecňák. Stejně jako v minulých 
letech hned navázali malí hasiči 
z Písnice, kteří měli předvést, jak to 
umí se stříkačkou a jinou hasičskou 
technikou. Nutno podotknout, že 
se mají ještě co učit a co trénovat.

Zatímco v okolí rybníka bylo ve-
selo, na pódiu zněly skladby z růz-
ných koutů světa. Od jarmarečních 
a pouličních středoevropských přes 
rytmy balkánské, tance moderní až 
po zvuky tajemné, z Dálného výcho-

du. A právě to je jedním z hlavních 
témat písnických oslav − představit 
kulturu z jiných zemí v porovnání 
s naší českou, zde v podání dětí ze 
základní školy. Všechny akce pořá-
dané v rámci integračního projektu 
podpořeného Ministerstvem vnitra 
ČR mají tento charakter a smysl.

Abychom však zachovali kouzlo 
apríla, zařadili jsme do programu 
na pódiu veselé vystoupení klau-
na a jeho kamaráda, dvojice, která 
si vysloužila mezi dětmi velký ap-
laus a nadšení. Žáci školy si připra-
vili pásmo hudebních, tanečních 
a recitačních vystoupení v českém 
i anglickém jazyce, kde samozřej-
mě nezapomněli na vtípky a leg-
rácky, které se jim moc povedly, 
a ukázali divákům, co všechno umí 
a jak jsou šikovní.

Mnozí z návštěvníků poseděli ve 
školní kavárničce, hledali ukrytá 

jarní kvítka a třeba se i povozili na 
ponících.

První dubnové odpoledne bylo 
v Písnici příjemné a pohodové díky 
spolupráci partnerů. Na akci se 
podílely Základní škola s rozšíře-
nou výukou jazyků v Písnici, Sbor 
dobrovolných hasičů Písnice, Úřad 
městské části Praha-Libuš a stá-
je Stable Donja Písnice. Akce byla 
pořádána v rámci projektu MČ Pra-
ha-Libuš zaměřeného na integraci 
cizinců a spolufinancovaného Mi-
nisterstvem vnitra ČR.

Poděkování za úspěšnou akci 
tak patří všem, kteří přispěli, kaž-
dý svým dílkem, k pestré mozaice 
Oslav jara roku 2016.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl a Veronika Spálenská

Vážení občané, již něko-
lik let při příležitosti 
vítání nových občánků 

vysazujeme v naší městské části 
stromy. Není sice v našich mož-
nostech vysadit za každé narozené 
dítě jeden strom, ale i toto sym-
bolické sázení stromů za více na-
rozených dětí současně má nejen 
pro nás, ale z dosavadních zkuše-
ností i pro rodiče a jejich děti velký 
význam. Dosud jsme sázeli stromy 
na dvou lokalitách, a to v parku 
U Jezírka a v parku U Zahrádkářské 
kolonie. Ohlas mezi dětmi i rodiči 
byl příznivý, s mnohými z rodičů se 
na těchto místech potkávám opa-
kovaně. Vysazené stromy s připo-
mínkou jmen dětí spolu s herními 
prvky přivedly na tato místa nové 
malé i velké pravidelné návštěv-
níky, kteří tyto nenápadné rekrea- 
ční zelené plochy v naší městské 
části dříve neznali. V dubnu jsme 
vysadili dvě již vzrostlejší lípy po-
prvé na dosud nevyužívaném pro-

stranství u ZŠ Meteorologická. 
Ačkoliv se nachází poblíž automo-
bilově vytížené křižovatky silnic 
Meteorologická a Novodvorská, 
denně kolem něj prochází hodně 
občanů ať už do školy, či například 
cestou do Modřanské rokle. Spo-
lu s herními prvky a venkovními 
lavičkami se jistě stane také mís-
tem, kam se rodiče s dětmi budou 
vracet a oživí dosud nevyužívaný 
prostor.

Stejně jako v minulých letech, 
i letos jsme zažádali o grant u Mi-
nisterstva vnitra ČR na integraci 
cizinců v naší městské části. Jsme 
úspěšní žadatelé již od roku 2012 
a rovněž letos nám byl grant při-
dělen. Poměrně často se setkávám 
s kritikou z úst našich občanů, že 
„na cizince se peníze najdou vždy“, 
ale na potřeby místních již nezbý-
vá. Dovolím si tedy využít tento 
prostor, abych tyto naše aktivity 
blíže představil. Pokud máme dob-
ře zvládnout integraci především 
asijské menšiny, která je u nás na 
Libuši a Písnici hojně zastoupená, 
potřebujeme k tomu především 
finanční prostředky a dostatek 
ochotných lidí. O finance každo-
ročně žádáme formou grantů jak 
na Ministerstvu vnitra ČR, tak na 
hlavním městě Praze. Finanční 
prostředky, které z těchto gran-
tů získáme, není možné použít 
na jiné aktivity než grantem vy-
mezené. Letošní čerpání projektu 

bude zaměřeno především na tři 
cíle, z nich nejdůležitější je inte-
grace dětí v našich školách. Po-
kračovat budeme také ve vzdě-
lávání dospělých cizinců v čes-
kém jazyce. Po dobrých zkuše-
nostech budeme část finančních 
prostředků směřovat na kulturní 
veřejné akce. První oblast je do-
ménou našich školských zařízení. 
Díky úsilí jejich ředitelů můžeme 
financovat z tohoto grantu 
asistenty pedagogů. Z celkového 
rozpočtu směřujeme více než 
polovinu částky právě na asisten-
ty do škol, kde pomáhají dětem 
s odlišným mateřským jazykem 
zapojit se co nejdříve do stan-
dardního tempa výuky. Vzdělává-
ním dospělých cizinců v českém 
jazyce chceme vytvořit prostor 
pro každého, kdo se chce i v poz-
dějším věku plnohodnotně zapojit 
do naší společnosti. Bez zvládnutí 
českého jazyka je jakákoliv sna-
ha o integraci předem odsouzena 
k neúspěchu, ať se jedná o děti, 
nebo o dospělé. Važme si toho, že 
máme možnost pracovat s men-
šinou, která má chuť se do naší 
společnosti zapojit. V letošním 
roce budou otevřeny čtyři kurzy 
češtiny, což odráží zvyšující se po-
ptávku po této službě mezi cizin-
ci. A konečně z třetí části projektu 
financujeme oblíbené společné 
kulturní akce. Některé již pro-
běhly, jako únorová Oslava lunár-

ního roku spojená s připomínkou 
tradic českého masopustu a dub-
nové Oslavy jara ve staré Písnici. 
V druhé půli roku se můžete těšit 
na další ročník Jablkobraní v parku 
U Zahrádkářské kolonie a pozve-
me vás také na již tradiční Svato-
mikulášské oslavy.

Celkový rozpočet projektu je cca 
3,7 milionu Kč. Dotace z Minister-
stva vnitra ČR činí cca 3,3 milionu 
Kč, částkou 150 tisíc Kč přispívá hl. 
m. Praha a příspěvek městské části 
Praha-Libuš činí 220 tisíc Kč. Rád 
bych na tomto místě poděkoval 
všem, kteří se podílejí na realizaci 
tohoto projektu, od úředníků přes 
ředitele škol a jejich pedagogy až 
po osoby v neziskovém sektoru, 
neboť bez jejich úsilí by integrace 
především dětí byla v podstatě ne-
možná. Za finanční příspěvek dě-
kuji především Ministerstvu vnit-
ra ČR, ale také zmíněnému hlavní-
mu městu Praha. Ačkoliv skutečně 
zhodnotit toto úsilí bude možné 
až v delším časovém odstupu, již 
dnes je patrné, že tyto investova-
né prostředky se vrací nám všem.

S přáním krásného měsíce květ-
na

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Myšlenkou Studentské fóra 
jsme se před lety inspirovali v Li-
toměřicích a od té doby se mlá-
dežnická fóra konají na mnoha 
místech po celé České republi-
ce. Tato forma oslovení, zapojení 
a práce s mladou generací je zají-
mavá a přínosná jak pro zastupi-
tele či pracovníky veřejné správy, 
tak pro mladé lidi.

Fórum má nasměrovat mladé 
k zájmu o dění v jejich okolí, k po-
citu odpovědnosti a sounáleži-
tosti s místem, kde žijí a studují. 
Vždy se snažíme připravit pro-
gram tak, aby byl zajímavý, pouč-
ný a pokaždé trochu odlišný. Lek-
tor Petr Panaš z Litoměřic vymýšlí 
speciálně na míru pro naši měst-
skou část aktivity, které jsme za-
tím nevyzkoušeli. Důležité je, aby 
fórum mladé bavilo a podnítilo 
zrod zajímavých myšlenek.

Na začátku letošního fóra se 
rekapitulovaly problémy z roku 
2015. Starosta Jiří Koubek v krát-
kosti vysvětlil, co se podařilo 
a kde na vyřešení musíme ješ-
tě čekat. Další bod programu byl 
úkol pro týmy u stolů a zněl: Jak 
si představujete Libuš a Písnici na 
konci letošního roku, v roce 2020, 
2030, 2040, 2050 a v roce 2060? 
Sešly se různé tipy a názory, jako 
třeba zvýšení populace, moder-
nizace autobusových zastávek, 
ale třeba i změna měny a zákaz 
provozu aut produkující škodlivé 
látky. Alarmující podnět od stu-
dentů zazněl na téma rozšiřování 
lidských příbytků na úkor zeleně 
a přírody. Do vzdálené budouc-
nosti směřovaly náměty jako vý-
skyt robotů na ulicích, virtuální 
jídlo či auto poháněné láskou.

Po tomto tématu došlo na sou-
těžní kvíz z historie Libuše a Pís-
nice s třemi bloky otázek od pěti 
nejlehčích po pět s vysokou obtíž-
ností. Je nutno podotknout, že ne 
všem týmům se podařilo otázky 
správně zodpovědět.

Vrcholem fóra bylo stanovení 
námětů a problémů roku 2016. 
Otevřela se diskuze, po předsta-
vení jednotlivých problémů mladí 
hlasovali a nakonec bylo stanove-
no 10 priorit. Mezi top desítkou je 
letos například podnět na vybu-
dování autobusové zastávky Mí-
lová v ulici Dobronická, upravení 
betonového hřiště před Klubem 
Junior na Sídlišti Písnice nebo 

třeba rozšíření a zkvalitnění vý-
uky jazyků na školách. Komplet-
ní přehled problémů otiskujeme 
v tabulce.

Problémy, které studenti na 
akci identifikovali, budou prezen-
továny na Veřejném fóru v pon-
dělí 2. května 2016 jako výstupy 
z fóra studentů a podle preferen-
cí budou některé vybrány do hla-
sování.

Studentského fóra 2016 se 
účastnilo 46 žáků a studentů ze 
čtyř základních a středních škol. 
Akci podpořil svou účastí staros-
ta Jiří Koubek, zástupkyně staros-
ty Lenka Koudelková, zastupitelé 
Hana Kendíková a Matěj Kadlec. 
Nad problémy se studenty deba-
tovali také vedoucí odborů Úřadu 
městské části Praha-Libuš.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

MÍSTNÍ ŽIVOT Z POHLEDU MLADÉ GENERACE
Studentské fórum, letos již šesté setkání se žáky a studenty, pořádá 
každoročně městská část Praha-Libuš ve spolupráci se střediskem eko-
logické výchovy Sever z Litoměřic.

STUDENTSKÉ PROBLÉMY ROKU 2016  
VYBRANÉ HLASOVÁNÍM NA FÓRU

Vybudovat autobusovou zastávku Mílová v Dobronické ulici

Zvýšit počet odpadkových košů, včetně košů na psí exkrementy

Přebudovat hřiště (betonové s pyramidou) u Klubu Junior

Zvýraznit frekventované přechody pro chodce

Zajistit o víkendech kratší intervaly autobusové linky 113

Rozšířit a zkvalitnit výuku cizích jazyků (zapojit zahraniční 
studenty a rodilé mluvčí)

Zintenzivnit kontroly prodeje alkoholu mladistvým

Vytvořit pěší zónu u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků 
v Písnici

Umístit veřejné osvětlení od fotbalového hřiště v ulici Skalská 
až k hrázi přehrady v Modřanské rokli

Zlepšit kulturu prodeje a atraktivnost obchodního centra Sapa
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JARO PLNÉ SOUTĚŽÍ V ZŠ PÍSNICE
MATEMATICKÝ KLOKAN

V pátek 18. března u nás proběh-
lo celoškolní kolo Matematického 
klokana. Děti během 60 minut řešily 
různé zajímavé logické úlohy v ka-
tegorii Klokánek, kde mohly získat 
max. 120 bodů, a v kategorii Cvrček 
s max. 90 body. Úlohy měly rozdíl-
nou obtížnost a podle toho byly 
obodovány. Za neúspěšně řešenou 
úlohu se strhával bod a nevyřešená 
úloha se nebodovala. Většině dětí 
se povedlo oproti loňsku výsledky 
zlepšit. Jsme pyšní na snahu, se kte-
rou všichni účastníci úlohy řešili!

Nejlepších výsledků dosáhli:
CVRČEK
1. Hríbová Eliška 62 b.
2. Cihlář Prokop 61 b.
3. Petráková Anna 60 b.
4. Perkner Jonáš 59 b.
5. Indra Štěpán 58 b.
KLOKÁNEK
1. Olmer Adam 105 b.
2. Holý Tomáš 97 b.
3. Střelec Jonáš 95 b.
4. Velenská Barbora 82 b.
5. Dráberová Veronika 80 b.
6. Krejčová Barbora 80 b.

Zuzana Schilhartová

PYTHAGORIÁDA
Když jsme byli na matematic-

ké soutěži jménem Pythagoriáda, 
měli jsme 15 úloh, které byly lo-
gicky a matematicky zaměřené. 
Některé byly lehčí a některé zase 
těžší. Soutěž nás bavila a oba jsme 
se pěkně umístili.

Adam Olmer, Jonáš Střelec,  
žáci 5. třídy

SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ
Naše škola se druhým rokem zú-

častnila Soutěže pro šikovné děti 
se zájmem o angličtinu. Soutěž je 
určena jen pro žáky 5. tříd a každá 
škola mohla přihlásit jen 4 žáky. 
Pro naše děti je tato soutěž milou 
tečkou v učení se angličtině na naší 
škole. Letos se do soutěže přihlá-
silo 130 žáků z různých pražských 
škol a blízkého okolí a naši školu 

reprezentovali: Barbora Krejčová, 
Adam Olmer, Jonáš Střelec a Petr 
Le Duc. Naše děti velmi dobře re-
prezentovaly sebe i školu a svým 
výkonem dokázaly, že už v 5. třídě 
toho hodně vědí a že je angličtina 
baví. Jen tak dál. 

Minulý týden jsem se zúčastnila 
soutěže v anglickém jazyce. Sou-
těž byla rozdělena na několik kate-
gorií. Nejvíce se mi líbila kategorie 
Search, kde jsme hledali slova v os-
misměrce. Jsem ráda, že jsem se zú-
častnila. Barbora Krejčová, 5. třída

Na anglické soutěži se mi líbi-
lo. Nakonec jsem se umístil na 57. 
místě ze 130. Jonáš Střelec, 5. třída

Na soutěži v anglickém jazy-
ce jsem musel splnit osm úkolů, 
které nebyly ani těžké, ani lehké. 
Soutěž jsem si užil, měl jsem 76 
bodů, a tedy 25. místo, což je su-
per. Adam Olmer, 5. třída

Bylo to tam hezké. Holky z devá-
té třídy napsaly Cuňka místo Coň-
ka. Byly tam lehké úkoly a vadily 
mi počítače, kde byly tvary, a já ne-
věděl, co dělat. Cesta byla dlouhá 
a Adam v autobuse hrál na mobilu. 
Petr Duc, 5. třída

Připravila Ladislava Ondrouchová
Foto: Kamila Plísková

JARNÍ RECITAČNÍ SOUTĚŽ 3. TŘÍDY
Na první dubnový den si naše 

3. třída uspořádala jarní recitační 
soutěž. Nebyl to ale žádný apríl, 
třeťáci se totiž úkolu zhostili zod-
povědně a s velkou pílí. Před Veli-
konocemi nosili paní učitelce ke 
schválení básničky, které si sami 
vybírali. Nakonec zazněly básně 
od klasiků jako Jaroslav Seifert, ale 
i od současných autorů. Po závě-
rečné recitaci se všichni vtělili do 
role nezávislých porotců a hod-
notili nejenom pamětné zvládnutí 
básně, ale i krásný přednes, obtíž-
nost a sdělení básničky. Vítězové 
byli ohlášeni za velkého potlesku 
a odnesli si diplom i cenné dary.

Kamila Plísková a Olga Kretíková
Foto: Kamila Plísková

OSLAVY JARA
V pátek 1. dubna se u nás v Pís-

nici konaly Oslavy jara. Před ško-
lou vyrostlo velké pódium a podél 
plotu stálo spoustu stánků, okolí 
i škola samotná se tak jen hemži-
lo návštěvníky. Den to byl opravdu 
aprílový. Sluníčko si s námi od rána 
hrálo na schovávanou a do posled-
ní chvíle se zdálo, že ani pršet ne-
přestane. Počasím jsme se ale ne-
nechali vyvést z míry, a tak to ten 
déšť vzdal.

Ve stáncích bylo na prodej 
spoustu rukodělných a jiných vý-
robků: keramika, korálky, košíky, 
vietnamské vyšívané dečky nebo 
květiny. Hned vedle stánku Spolku 

rodičů s nejrůznějšími dobrotami 
se navíc bez přestávky malovalo 
dětem (a nejenom jim) na obličej. 
Rušno bylo také ve školní kavárně, 
v níž naše paní kuchařky prodávaly 
voňavé mazance, dorty a chlebíč-
ky ke kávě nebo čaji, které sotva 
stačily doplňovat, jak se po nich 
vždycky zaprášilo.

Hlavní program se soustředil na 
pódiu. Naši žáci si pro tuto příle-
žitost připravili krátká vystoupe-
ní – písničku, scénku nebo tanec 
–, kterými se rozhodli jaro přivítat. 
Všichni jsme byli strašně napjatí 
a napínal nás bohužel i pan zvu-
kař, ale nakonec to dobře dopadlo 
a všechny třídy vystoupily. Děti si 
dokázaly poradit i s přeházeným 
pořadím a k tomu si tu svoji chvil-
ku slávy užít.

Se školou jsme si také dali zále-
žet. V oknech létali barevní motý-
li a dveře a stoly zdobily věnečky 
z vrbových proutků s květinami 
z velikonoční dílny třeťáků – to aby 
se nikdo nenechal zmást – jaro to-
tiž opravdu začalo a my jsme to pa-
třičně oslavili!

Kamila Plísková
Foto: Kryštof Štafl  
a archiv ZŠ Písnice
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ZŠ METEOROLOGICKÁ: 35. NEJLEPŠÍ V ČR
SRDÍČKA NA METEOROLOGICKÉ

Je to už tradiční charitativní 
akce na naší škole – Srdíčkové dny. 
Ve spolupráci s organizací Život 
dětem přispíváme dětem se zá-
važným onemocněním, které jsou 
odkázány na domácí péči svých 
rodičů. V tomto školním roce jsme 
vybrali úžasnou částku 17 985 Kč. 
Penízky budou použity na nákup 
rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek, na úhradu speciální vý-
živy nebo zdravotnického materiá- 
lu. Život dětem a vedení školy dě-
kuje všem dětem, rodičům, praro-
dičům a zaměstnancům školy.

J. Malíková

PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE
Ve druhém pololetí jsme se opět 

zúčastnili zeměpisné olympiády. 
Ze školního kola postoupili do ob-
vodního kola Michal Novák za ka-
tegorii B (7. ročník) a Martin Cem 
Bayraktar za kategorii C (8. a 9. 
ročník). Michal nám udělal velkou 
radost – skončil na třetím místě.

Již od roku 2005 se zúčastňuje-
me pravidelně vědomostní soutěže 
Eurorebus. Letos je to již 21. ročník. 
Školní část probíhá vždy od září, 
a to formou korespondenčních 
kol, elektronických kol, bonusovek 
a her svět v pohybu. Za všechny 
splněné části se přidělují body, kte-
ré se načítají jednotlivcům (může 
za ně získat věcnou odměnu), třídě 
(kolektivy postupují do krajských 
kol) a také škole. Na konci soutě-
že (červen) se určuje pořadí školy 
v rámci celé České republiky.

Od 2012 jsou do soutěže zapoje-
ny i třídy prvního stupně – Eurore-
bus junior. Letos školu v krajském 
kole reprezentovalo opět šest tříd-
ních kolektivů zastoupených troji-
cí soutěžících. První stupeň repre-

zentovali tři zástupci ze 4. a 5. třídy.
Do celostátního kola sice le-

tos žádná třída nepostoupila, ale 
i přesto nám velkou radost udělala 
skupina 7.A, která skončila na krás-
ném 8. místě. Někteří získali ceny 
alespoň za doprovodné soutěže. 
Všem zúčastněným děkujeme za 
reprezentaci školy.

Potěšilo nás všechny zjištění, že 
se naše škola v soutěži Eurorebus 
pohybuje na 35. místě v celkovém 
pořadí škol soutěžících v celé ČR. 
Pořadí bylo vytvořeno na základě 
výsledků školy za posledních 10 let.

Monika Exnerová
Foto: Monika Exnerová

SKLÁŘSKÉ FOUKÁNÍ VE TŘÍDĚ
Ve třídě jsme se na chvíli stali 

skláři.
Pan sklář rozehřál nad ohněm je-

den konec skleněné trubičky a pak 
jsem do ní začala foukat. Nejdřív 
jsem nevěděla, jak mám foukat 
a trochu jsem se bála. Ale jakmile 
jsem začala, už to bylo dobré. Vy-
tvořila jsem si baňku na dlouhé 
skleněné tyčce. Odnesla jsem si ji 
do lavice a čekala, až vychladne. 
Nakonec pan sklář zaříznul konec 
baňky a vytvořil mi píšťalku. Pře-
kvapilo mě, že sklo může být v ur-
čitých situacích ohebné. Dozvědě-
la jsem se, že při nepovedené práci 
se ze skla stane tak tenký plátek, 
až vypadá jako papír. Verunka

Byl jsem nervózní. Přestože mi 
pan sklář říkal, že se nespálím, 
stejně jsem se bál. Překvapilo mě, 
že pan sklář pracuje se sklem už 40 
let. Zjistil jsem, že se ze skla dá vy-
robit duté zvířátko. Kryštof

Pan sklář zahřál skleněnou tyčku 
a já začal foukat. Na tyčce se vy-
tvořila baňka a ta stydla pět minut. 
Při foukání jsem byl vystrašený, 

nervózní a zároveň se mi to líbilo. 
Překvapilo mě, že se pan sklář ne-
bojí vysoké teploty ohně. Dozvěděl 
jsem se, že existuje i přírodní sklo. 
Matěj P.

Připravila Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

NA FILIPÍNÁCH V MODŘANSKÉM 
BIOGRAFU

18. března jsme se školou byli 
v kině na filmu „Filipíny − za obry 
a trpaslíky“ ze vzdělávacího pro-
jektu Planeta Země 3 000. Během 
programu nám vyprávěli lidé, kte-

Cyklojízda
Zveme děti, které rády soutěží a jezdí na kole!
ve středu 1. června 2016
Jediné, co s sebou musíte mít, je:  
1. HELMA!, 2. dobrá nálada,  3. kolo,  4. vhodné oblečení

Věkové kategorie:  
A – 1. a 2. třída | B – 3. třída | C – 4. třída | D − 5. třída

Program: 
 8:00–8:45 A Beseda pořádaná Policií ČR 1. třída (2 skupiny) 20 

min.
 9:00−9:30 A Beseda pořádaná Policií ČR 2. třída (2 skupiny) 20 

min.
 9:00 A Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2. tř.
 10:30 B Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská
 10:40 B Start závodu o délce 2 km
 11:30 C Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská
 11:40 C Start závodu o délce 2 km
 12:30 D Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská
 12:40 D Start závodu o délce 2 km

A nezapomeňte, že výherci si s sebou odnesou krásné ceny!

Akci pořádá: Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš + ZŠ

Cyklojízda je součástí kampaní Dny bez úrazu a Vidíš mě?

Naši partneři:
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ří cestovali po Filipínách; vždy se 
pustil kousek filmu, pak nám zase 
vyprávěli a pak znovu film. Byl 
o filipínské kultuře, náboženství 
a zvycích. Hodně jsme se dozvě-
děli, viděli jsme, jaké jsou u nich 
tradice, co jedí a jak vypadají jejich 
domy. Také jsme v džungli hledali 
nártouny. To jsou maličké opičky, 
které mají tak velké oči, že s nimi 
nemohou hýbat, zato mohou hod-
ně otáčet hlavou. Také jsme viděli, 
jak se na Filipínách slaví Velikono-
ce. Inu, jiný kraj, jiný mrav. A „vy-
dali jsme se“ rybařit. Obzvlášť se 
nám líbil žralok velrybí a vraky 
potopených vojenských a náklad-
ních lodí, ale vůbec celé cestování 
pod hladinou. Zajímavé byly i do-
pravní prostředky, kterými se tam 
jezdilo. Doufáme, že se ještě ně-
kdy vypravíme do kina!

L. Š., T. V., K. D., J. K., N. H.

VÝSTAVNÍ TITANIC
Třída 6. B byla 9. března na vý-

stavě v Letňanech. Expozice byla 
věnovaná asi nejznámější ztros-
kotané lodi jménem Titanic. Do-
stali jsme palubní lístek napsaný 
na nějakou osobu, která na Tita-
nicu opravdu cestovala, a také 
sluchátko, ve kterém byl nahrán 
audioprůvodce. Viděli jsme kaju-
ty 1. a 2. třídy a spoustu zajíma-
vých věcí, např. uhlí, kávovar, po-
zůstatky laviček, model Titanicu 
a model vraku Titanicu, dokonce 
i ledovec, na který jsme si mohli 
sáhnout. Na konci výstavy byla 
umístěna tabule se jmény lidí, 
kteří přežili a kteří bohužel ne − 
já jsem přežila, ale stala se ze mě 
vdova se dvěma syny ve věku 13 
a 15 let. Klidně bych si na výstavu 
zašla znova.

Klára Nowaková, 6. B

VELIKONOCE  
V LETOHRÁDKU KINSKÝCH

Po příchodu do Národopis-
ného muzea v Letohrádku Kin-

ských, který patří pod Národní 
muzeum, nás lektorka zavedla 
do dílny, kde jsme si nabarvi-
li a vyzdobili dřevěná vajíčka. 
Tvoření nás bavilo. Každý se 
soustředil a vytvořil originální 
kraslici. Poté jsme se přemístili 
do jiné části muzea a při vstupu 
do místnosti jsme si z ošatky vy-
táhli velikonoční dekoraci. Usa-
dili jsme se a začali si o těchto 
symbolech Velikonoc povídat. 
Seznámili jsme se s velikonoč-
ním příběhem, velikonočními 
zvyky. Dozvěděli jsme se, kdy 
se vynáší Morana, co znamená 
půst, koledování a honit Jidáše. 
Následovala prohlídka staré-
ho venkovského stavení. Viděli 
jsme, jak si lidé v době Velikonoc 
své příbytky zdobili. Na závěr 
programu jsme si ověřili získané 
vědomosti v pracovním listě.

Jak na nás návštěva zapůsobi-
la?

Viděli jsme chaloupku ze dře-
va, ve které se dříve bydlelo. Byl 
tam pokoj, který sloužil jako ku-
chyně, jídelna, ložnice a obývák. 
Nadchlo mě, že v té chaloupce 
přežili, protože jim tam muselo 
pršet a být zima. Anetka

Líbilo se mi vyprávění o tradi-
cích, zvuk klapačky, tvoření kras-
lic. Matěj P.

Viděl jsem starodávnou past 
na myši. Byla to taková klec. Myš 
do ní vlezla shora pro kus sýra, 
a pak se nemohla dostat ven. Na-
dchlo mě dojení krávy. Kryštof

Zaujalo mě, jak lidé chodili na 
průvod po vesnici a nesli vyro-
benou slaměnou figuru, které 
říkali Morana. Byla oblečena do 
ženských šatů a na krku měla ná-
hrdelník z vyfouklých vajec. Vy-
fouklá vajíčka znamenala smrt. 
S Moranou lidé chodili po vesnici 
na Smrtnou neděli. Kristýnka

Připravila Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová 

Fotoreportáž Natalye Yakuniny.

DEN ZEMĚ V MŠ LOJOVICKÁ
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PODPORUJEME MALÉ TECHNIKY
Mateřská škola K Lukám získala 

v grantovém řízení v oblasti Ce-
loměstských programů podpory 
vzdělávání na území hl. m. Prahy 
pro rok 2016 finanční částku ve 
výši 80 000 korun, a to na tři pro-
gramy: Malá technická univerzita, 
Přemýšlíme a učíme se, Nebudu se 
počítače bát. První dva programy 
jsou zaměřeny na děti, poslední na 
pedagogy i nepedagogy mateřské 
školy.

Do konce školního roku stihne-
me projekt Malá technická uni-
verzita. Co to znamená? Celou 
třídu čeká ucelený program osmi 
navazujících lekcí: Stavitel města 
(co vše najdeme ve městě, tvorba 
mapy), Malý architekt (jaké zná-
me místnosti v domě, stavba pů-
dorysu podle technického výkre-
su), Malý inženýr (inženýrské sítě 
– rozvod vody, odpadu, elektřiny), 
Malý projektant (volné pokračo-
vání rozvodů elektřiny, vody a ka-
nalizace), Stavitel mostů (stabili-
ta, pilíře, stavba mostu), Stavitel 
věží (věže a výškové budovy, stav-
ba Ještědu), Malý zpracovatel od-
padů (skládka, třídění x recyklace, 
odvětrání, izolace, co na skládku 
nepatří) a Malý energetik (k čemu 
je nám elektřina a všechny ty drá-
ty, jak vzniká elektřina, stavba 
elektrárny).

Cílem projektu je vzbudit zájem 
o techniku, a přispět tak k roz-
voji technického vzdělávání již 
u předškolních dětí. Chceme, aby 
děti zábavnou formou, prožitkem 
a praktickým myšlením dospěly 
k cíli a získaly nové životní zku-
šenosti. Na závěr, po absolvování 
všech lekcí děti získají certifikát, 
diplom.

První lekce začíná 27. dubna, už 
se těšíme.

Za pomoc při přípravě projektu 
patří poděkování paní Fruncové 
z Úřadu MČ Praha-Libuš.

Marta Hrubá

DNESKA NEBUDEME SPINKAT 
DOMA, ALE VE ŠKOLCE

Máte-li malé děti navštěvují-
cí školku, možná tušíte, že pojem 
„spinkání ve školce“ je tak trochu 
magický. Naznačuje, že nás čeká 
něco neobvyklého, vzrušujícího, 
něco, co se tak často nenaskytne.

Těšení či váhavá nejistota jsou 
patrné dlouho předem. Vždyť kdo 
přespí s kamarády ve školce, jako 
by něco překonal, třeba jen obavu 
z osamocení bez rodičů (zejména 
nemá-li předchozí průpravu s pře-
spáním u babičky, tety ap.). Naše 
odvážlivce tahle malá zkouška 
čekala 17. března po velikonoční 
tvořivé dílně s rodiči a sešlo se nás 
opravdu hodně, vlastně polovina 
osazenstva školky. Byli mezi námi 
„mazáci“, účastníci loňských akcí, 
i úplní nováčci, na něž jsme byli 
zvědaví nejvíce.

Zvládli to úžasně všichni, a i když 
nechyběl ani stesk či třesoucí se 
bradička, na cti to nikomu neu-
bralo. Pomohla nám k tomu i na-
bídka zajímavých aktivit. Nejprve 
to byla tvořivá kooperativní práce 
s pohádkou, která přispěla k pocitu 
sounáležitosti s „týmem“, zejména 
ale naprosto nevšední zážitek ve-
černího pozorování Měsíce a Jupi-
tera z terasy školky. Temná obloha, 
obrovský dalekohled („Jé, na Měsíci 
jsou hrbolaté mističky!“, „Jupiter 
září nad naším panelákem, a má 
proužky!“), to jsme ještě nezažili…

Po návratu do budovy nabídka 
společné druhé večeře z dobrůtek, 
kterými nás bohatě vybavily štěd-
ré maminky, veselé poskakování 
naháčků při sprchování, zklidně-
ní ukolébavkou a pohádkou před 
spinkáním, pohlazení paní učite-
lek, špitání s kamarádem vedle, to 
je už tradiční rituál, který pomá-
há dětem ukládat se pod peřinku 
nebo do spacáku bez obav.

Obdiv a diplom s malou odmě-
nou ráno patřily všem dětem, po-
děkování personálu mateřské ško-

MŠ K LUKÁM

Již tolik let poskytuje ško-
la mezinárodní vzdělání dětem 
od 2 do 18 let věku a naše stu-
dijní výsledky jsou dlouhodobě 
nad světovým průměrem. I přes 
každoroční mírný nárůst počtu 
studentů jsme pyšní na to, že 
jsme spíše menší škola rodinné-
ho charakteru, což nám umož-
ňuje zachovat nízký počet dětí 
ve třídách, a studentům se tak 
dostává více individuální pozor-
nosti učitelů. Naši studenti jsou 
součástí opravdu mezinárodní 
komunity, která je tvořena pří-
slušníky více než 40 různých 
národností. V posledních letech 
nás také potěšil vzrůstající zá-
jem ze strany českých studentů, 
kteří u nás pokračují mimo jiné 
i ve studiu češtiny jako mateř-
ského jazyka.

Večerní recepce v překrás-
ném a honosném prostředí brit-
ské ambasády, která se uskuteč-
nila 17. března 2016, odstarto-
vala sérii oslav tohoto význam-
ného mezníku v historii školy. 
Akci svým proslovem zahájil 
ředitel školy pan Stephen Ro-
gers a poté následovalo několik 
hudebních vystoupení studentů 

EISP. Akce se zúčastnili přede-
vším rodiče studentů školy a její 
zaměstnanci. Mezi našimi vzác-
nými hosty byla také zástup-
kyně starosty MČ Praha-Libuš 
paní Ing. Koudelková a byli jsme 
také poctěni návštěvou pana 
Ing. Louckého, který má velmi 
blízký vztah k naší škole, neboť 
stál při samotném jejím vzniku 
před 20 lety.

Kateřina Marková,  
referentka marketingu EISP

Foto: Ing. Jiří Komínek

20 LET ANGLICKÉ ŠKOLY 
NA LIBUŠI
The English International School Prague (EISP) v městské části 
Praha-Libuš slaví tento rok 20 let od svého založení.

OPRAVA ČLÁNKU Z MINULÉHO ČÍSLA

HASIČSKÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO NEJMENŠÍ
Omlouváme se za neúplné uvedení pořádajících dětského maš-

karního bálu. Jako každý rok spolu s SDH Libuš pořádala a zajišťo-
vala tuto akci také soukromá stáj Stable Donja Písnice.    

Děkujeme.
Matěj Kadlec

ly, který tuto akci umožnil, a aby-
chom nezapomněli, také obětavé-
mu „astrologovi“ panu Blažejovi, 
pro něhož jsou hvězdy koníčkem, 
o který se rád podělil.

Možná se příště nabídne jiný 
tatínek či maminka, kteří by byli 

ochotni seznámit děti se svými zá-
jmy. Kdykoli budou vítáni!

Za kolektiv MŠ K Lukám  
J. Kadeřábková

Foto: archiv MŠ K Lukám

výměnná inzerce
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VÝZVA: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vážení obyvatelé, dovolím si 

vás za MČ Praha-Libuš oslovit 
s prosbou o součinnost při zjišťo-
vání situace v sociální problema-
tice na území naší městské čás-
ti. Vaše přispění může být zcela 
jednoduché: vyplnění anonym-
ního dotazníku s jednoduchými 
otázkami ohledně situace, kterou 
znáte ze svého okolí. Dotazník je 
možné vyplnit dvojím způsobem, 
buď na vybraných akcích městské 
části do 22. května (veřejné pro-
jednání 10 problémů Libuše a Pís-
nice, setkávání seniorů v Klubu 
Junior, setkávání seniorů v Klubu 
Senior), nebo prostřednictvím in-
ternetu na webových stránkách 
městské části. Odkaz na místo, 
kde najdete vše potřebné, je zve-
řejněn i na Facebooku městské 
části Praha-Libuš. Všechny infor-
mace a kontakty pro komunikaci 
na toto téma s úřadem městské 
části jsou soustředěny na webo-
vých stránkách: www.praha-libus.
cz, pod logem „SOCIÁLNÍ TÉMA“ 
(vidíte ho např. v záhlaví tohoto 
článku).

Nově se můžete na mne, Zuza-
nu Vránovou, pověřenou exter-
ní pracovnicí městské části pro 

pomoc občanům v oblasti sociál-
ních služeb, obrátit nejen pomo-
cí e-mailu: koordinatorpomoci@ 
praha-libus.cz, ale i na mobilní te-
lefon: 604 740 696.

Můžete se mnou konzultovat 
řešení různých životních situa-
cí. Ráda vás vyslechnu a věřím, že 
jsem schopna vám poradit, doplnit 
potřebné informace, nasměrovat 
vás při řešení vaší situace a poku-
sit se pomoci se zajištěním potřeb-
ných služeb v rámci hl. m. Prahy.

Nebojte se zavolat. Informace, 
o kterých spolu budeme hovořit, 
jsou vždy důvěrné. Službu posky-
tuji pro obyvatele MČ Praha-Li-
buš zdarma.

Zuzana Vránová, Dis.,  
pověřená externí pracovnice  

v oblasti sociální na  
MČ Praha-Libuš

SOCIÁLNÍ TÉMA
PLÁNUJEME DOSTUPNOU  
SOCIÁLNÍ POMOC PRO BUDOUCNOST

Příprava sociálního plánování na MČ Praha-Libuš byla v roce
2015 – 2016 podpořena z dotace hl. m. Praha a byla
spolufinancována MČ Praha- Libuš, a to v rámci projektu roku
2015 s názvem: „Analýza potřeb sociálních služeb pro občany
HMP na území MČ Praha-Libuš – 1. část“.

BEZPLATNÁ POMOC  
OBYVATELŮM  
MČ PRAHA-LIBUŠ
• Potřebujete pomoci?
• Jste v nouzi?
• Nevíte si rady?
• Jste senior?
• Jste dlouhodobě nemocní?
• Jste po úrazu?
• Potřebujete zajistit péči o své 

blízké?
• Víte, jaká je finanční podpora při 

domácí péči?
• Pečujete o své blízké? Nejste na to 

sami.
• Informujte se o státní finanční 

podpoře!
• Informujte se o poskytovatelích 

služeb.
• Potřebujete si pohovořit? Volejte.

Nebojte se obrátit s důvěrou na paní 
Zuzanu Vránovou, pověřenou externí 
pracovnici městské části Praha-Libuš. 
Je zde pro vás.

Koordinátorka sociální pomoci
Zuzana Vránová, Dis.
koordinatorpomoci @praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

OTÁZKY A RADY  
V OBLASTI SOCIÁLNÍ  
V MČ PRAHA-LIBUŠ

Zuzana Vránová, Dis.

socialno@praha-libus.cz
Tel.: 604 740 696

Od letošního jara se navíc vydá-
vají na nevšední vycházky po praž-
ských zákoutích a objevují méně 
obvyklá a navštěvovaná místa − 
podivuhodné a opomíjené památ-
ky a zákoutí našeho města. Mezi 
navštívenými místy to již byla 
např. obora s letohrádkem Hvězda, 
usedlost a park Cibulka, zahrada 

Kinských a přilehlé kláštery i ku-
bistické domy pod Vyšehradem. 
Zájem byl i o okolí Müllerovy funk-
cionalistické vily ve Střešovicích, 
o Bílkovu a Kramářovu vilu, Leten-
ský zámeček, Hanavský pavilon.

A naplánované jsou i další vy-
cházky:
12. 5. Národní kulturní památka 

v Bubenči − stará čistírna odpad-
ních vod, Stromovka, Průmyslový 
palác na Výstavišti.
26. 5. Ostrovy: Slovanský, Střelecký, 
Dětský, Kampa, příp. Tančící dům.
9. 6. Kostel sv. Matěje, Hanspaulka 
a funkcionalistická osada Baba.
23. 6. Ořechovka – „zahradní město“.

Dále například: Funkcionali-
stické stavby v centru − Lazar-
ská, Jungmannovo náměstí, dům 
U Černé Matky Boží, Vyšehrad.

Přijměte pozvání i vy, další aktiv-
ní spoluobčané, k účasti na těchto 
zajímavých a pestrých vycházkách. 

Nevšední Prahou vás provede Mgr. 
Veronika Strnadová. Můžete se tě-
šit na velmi přátelský a současně 
profesionální přístup. Sraz je vždy 
ve čtvrtek v 10 hod. v blízkosti do-
mluvené lokality. Délka trasy je 
přizpůsobená seniorskému věku. 
Cena vycházky 60 Kč za osobu. Je 
nutné se přihlásit předem na tel.: 
724 199 436 − Veronika Strnadová.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty
Bc. Eliška Froňková,  

odborná lektorka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
VYCHÁZKY PRO SENIORY – NEVŠEDNÍ TOULKY PRAHOU
Skupina aktivních seniorů je trvale otevřená pro všechny další zájemce, 
kteří by chtěli využít např. nabídku pravidelných tréninkových cvičení 
dvakrát týdně v tělocvičně Klubu Junior, kteří se vzdělávají v oblasti otá-
zek medicínských, zdravého životního stylu, aktivní komunikace prostřed-
nictvím PC aj. a kteří se opravdu nenudí a využívají naplno svůj volný čas.

PRO  
MAJITELE PSŮ
OČKOVÁNÍ PSŮ – Úřad 
městské části Praha 
Libuš upozorňuje ma-
jitele psů, že dne 25. 5. 
2016 proběhne očková-
ní psů.
– Libuš 15:00–16:30, 

čp. 1, ve dvoře za 
poštou

– Písnice 17:00–18:00, 
před prodejnou Zoo-
haus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2016 
– Zaplatili jste za svého 
psího miláčka?
Závazný termín splat-
nosti poplatku za psy 
v 1. pololetí 2016 uply-
nul 31. března.
Pokud poplatek dosud 
nebyl uhrazen, je nutné 
urychleně platbu pro-
vést, a vyhnout se tak 
vymáhání a případným 
sankcím.
Možnost úhrady:
– přímou platbou v po-

kladně ÚMČ Praha-
-Libuš,

– úhradou složenky 
na poště, bankov-
ním převodem na 
účet ÚMČ Praha-
-Libuš, č. ú.: 19-
2000691349/0800, 
variabilní symbol ze 
složenky.

Informace na tel.: 
244 090 101, e-mail: 
ekonom@-libus.cz

Ekonomický odbor ÚMČ 
Praha-Libuš

ZVEME

mailto:ekonom@-libus.cz
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ZDARMA

úroveň

A0
Uzávěrka
přihlášek 
22/4/2016

Max. 15 
účastníků

Uzávěrka
přihlášek 
22/4/2016

Max. 15 
účastníků

ZDARMA
Uzávěrka
přihlášek 
22/4/2016

Max. 15 
účastníků

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY ROZDÁNY

Všechny kompostéry, které 
městská část Praha-Libuš nabí-
zela zdarma občanům − bylo jich 
celkem 300 kusů − v rámci 
projektu „Neplaťte za 
bioodpad, kompos-
tujte sami“ jsou 
již rozebrány 
a žádný již není 
k dispozici.

Těm z vás, 
kteří jste si 
o kompostér 
požádali a kom-
postér získali, pře-
jeme úspěšné kompos-
tování. Za jeden z nejlepších 
způsobů zpracování bioodpadu 
je v současné době považováno 
právě kompostování. Důvodů 
ke kompostování je hned něko-
lik. Nedochází k úniku skládko-
vého plynu obsahujícího velké 

množství metanu, jako při roz-
kladu bioodpadu na skládkách 
bez přístupu vzduchu. Pro-

duktem správného kom-
postování je kvalitní 

surovina, která 
výrazně zlepšu-

je půdní vlast-
nosti. A neza-
nedbatelným 
důvodem pro 
podporu do-

mácího kom-
postování je 

i jeho ekonomická 
výhodnost, protože do-

chází k poklesu jeho množství 
ve směsném komunálním od-
padu.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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Smyslem tohoto seriálu článků 
je poskytnout stručný nástin his-
torie nynější městské části Pra-
ha-Libuš i jejího okolí. Tyto dříve 

samostatné obce jižního předpolí 
Prahy byly samozřejmě vždy sou-
částí ucelené sítě sídlišť a komuni-
kací dané oblasti, proto pro zamyš-

lení nad jejich postupným vývojem 
nelze opominout ani ostatní osíd-
lení a celkový historický vývoj kra-
jiny, do níž jsou zasazeny. Pokud 

uvedené údaje poslouží k základní 
orientaci v historii dále zmíněných 
lokalit a v navazujících souvislos-
tech, pak zamýšlený účel splní.

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE: HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (1)
Zveme vás na historickou okružní procházku. Jejím cílem je Libuš, kam dorazíme přes Písnici. Začneme ovšem v Modřanech a v následujících měsí-
cích pak postupně nahlédneme do historie obcí a míst povětšině důvěrně známých jmen: Komořany, Cholupice, Točná, Dolní Břežany, Libeř, Zvole, 
Lhota, Hodkovice, Zlatníky, Jesenice, Paběnice, Kunratice, Vestec, Hrnčíře, Šeberov, Chodov, Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka.

(red)

Nálezy je doložena přítomnost 
lidu kultury vypíchané keramiky, 
knovízské, (6 hrobů u čísla popisné-
ho 12), bylanské, laténské, Germánů 
z období římského (např. z 2. stole-
tí n. l. 17 kostrových hrobů). Téměř 
souvislé osídlení oblasti je dolože-
no po dobu několika tisíciletí. Řada 
nálezů byla učiněna v bývalých 
pískovnách, Chadimově, Dvořáko-
vě i v Roháčově ulici, v lokalitě Na 
Havránce byla dokonce v roce 1977 
nalezena bývalá obětní jáma.1 Mezi 
bývalým cukrovarem podél Komo-
řanské ulice až do prostoru želez-
niční stanice byly nalezeny zbyt-
ky pohřebiště kultury bylanské, 
mezi tamní zajímavé nálezy patří 
např. ozdobná ucha kovové konvi-
ce etruské výroby ze 6. stol. př. n. 
l. Sám název Modřany nejspíše po-
chází ze staročeského pojmenování 
Modřiluhy, tj. louky porostlé hya-
cintem modrým.

Historické záznamy začínají za-
kládací listinou Vyšehradské kapi-
tuly a listinami odvozenými, podle 
nichž roku 1088 má probošt vy-
šehradský držet v Modřanech po-
plužní dvůr a mlýn. Zmíněná listi-
na je sice pravděpodobným falzem 
z doby o málo pozdější, než je da-
tování, ale o její faktické správnos-

ti není pochyb. Taková falza se po-
řizovala, když bylo třeba potvrdit 
faktický stav písemným dokladem, 
protože originál se např. ztratil. 
Historický význam jim to ale nijak 
neubírá. O Vyšehradské kapitule 
dodejme okolnosti jejího vzniku. 
Po r. 1061 se český kníže Vratislav 
II. rozhodl z Pražského hradu pře-
sídlit na druhý pražský hrad, který 
byl již okolo r. 1000 knížecím hra-
dem, tj. na Vyšehrad, pravděpo-
dobně pro dlouhodobé rozpory se 
svým bratrem Jaromírem, bisku-
pem pražským. Hodlal tedy zvýšit 
Vyšehradu prestiž, a vyslal proto 
poselstvo k papeži Alexandru II. 
s návrhem zřízení kolegiátní kapi-
tuly, vyňaté z moci pražských bis-
kupů, a roku 1070 uspěl. Ihned ná-
sledovala výstavba nové katedrály 
sv. Petra, později sv. Petra a Pavla. 
Ta byla dokončena a vysvěcena r. 
1080. R. 1085 byl Vratislav koru-
nován jako první, ještě nedědičný, 
český král.2

Jak při založení kapituly, tak po 
královské korunovaci následovala 
vždy řada donací v její prospěch, 
jak to v obdobných situacích bývá, 
stejně jako nastala příznivá situace 
pro konfirmace − potvrzení dříve 
nabytých majetků, pro něž nebyly 

písemné doklady, které se proto 
někdy nově pořizovaly, většinou 
s využitím tzv. aktových záznamů. 
Tehdy se již vybírala pravděpodob-
ně v Modřanech cla z připlouvají-
cích lodí dle tzv. Spytihněvova řádu 
z r. 1061, který říká o 12 % z ceny 
nákladu, u velkého člunu od vlast-
ních i cizích po 15 denárech. Cla se 
platila až do konce 16. st. Podotk-
něme, že v r. 1088 je již doložen na 
Vyšehradě fungující pivovar.
1178 Listina knížete Soběslava II. 
o poskytnutí dvou popluží a vinice 
v Modřanech Vyšehradské kapitule.
1245 Kr. Václav I. dává Vyšehrad-
ské kapitule ves Hodkovičky a také 
jednoho rybáře z Modřan (pro vy-
lepšení půstu)3.
13?? Kr. Eliška Přemyslovna dává 
zapálit čtyři modřanské mlýny, na 
které si jako jemu škodící stěžoval 
opat Zbraslavského kláštera.
1327 Připomínán plebán Vojtěch či 
Vojek v Modřanech, o tamním kos-
telu Nanebevzetí P. Marie se pře-
pokládá založení koncem 12. stole-
tí, je doloženo románským jádrem 
stavby.4

1342 Bertold z Lípy, probošt vy-
šehradský, prodává své dva lány 
v Modřanech kanovníku Vítkovi za 
roční úrok 2 k. gr.5

1356 Karel IV. potvrzuje držbu vsi, 
lesa i se zvoníky Vyšehradské ka-
pitule.6

1356 Záviš, kanovník pražský i vy-
šehradský, prodává dvůr v Modřa-
nech Mikuláši „Od Kamene“, řeče-
nému „Slanerovi“.
1384 Kostel modřanský spadá pod 
Arciděkanát říčanský.
1416 Dvůr, řečený Sakristův, drží 
pr. měšťan Andrlín.
1417 Odkaz Hanuše z Borku na 28 
rybářů v Modřanech a Komořa-
nech.
1420 Modřany vypleněny a vypále-
ny husity.
1427 Modřany vypleněny a vypále-
ny husity a sirotky.
1429 Modřany vypleněny a vy-
páleny českými pány − Alešem ze 
Šternberka a Habartem z Adlaru, 
sedícím na hradě Týřově, v čele 154 
jízdních. Ti odehnali z celé před-
pražské jižní oblasti okolo 200 ks 
dobytka, ale byli stíháni ozbrojen-
ci novoměstskými. Ti je dohnali 
a mezi Modřany a Zbraslaví nastala 
srážka, v níž byli novoměstští po-
raženi, 24 jich padlo a 166 jich bylo 
zajato a odvedeno na Týřov. Pro-
tože se blížila staroměstská hoto-
vost, stádo týřovští zanechali na 
místě a ustoupili.

MODŘANY

Od února 2016 byla otevře-
na bezplatná právní poradna 
pro občany městské části Pra-
ha-Libuš. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že od května bude tuto 
službu občanům poskytovat jen 
jeden z advokátů, a s ohledem 
na četnost využití, se od května 
upravuje poskytování právního 
poradenství na jeden den v mě-

síci. Poradna funguje na adrese: 
Úřad městské části Praha-Libuš, 
K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš, 
přízemí − Klub Senior.
Termíny právní poradny:
– pondělí 16. května  

od 15:00 do 17:30 hodin,
– pondělí 13. června  

od 15:00 do 17:30 hodin.
Během letních prázdnin služ-

ba nebude fungovat. Pokračovat 
bude od září 2016. Konkrétní ter-
mín bude zveřejněn.

Poskytovány jsou v rámci pro 
bono základních právních služeb: 
poradenství ve všech právních 
oblastech, tzn. v oblasti soukro-
mého i veřejného práva. Těchto 
služeb mohou využít i občané 
hovořící vietnamsky.

Pro sjednání konkrétní hodiny 
schůzky s advokátem doporuču-
jeme kontaktovat předem e-mai-
lem nebo telefonicky: p. Mgr. 
Ing. Duy Le Duc, tel.: 728 276 006,   
e-mail: mgr.duyleduc@gmail.com. 
Budu se těšit na vaši návštěvu.

Advokátní kancelář  
Leduc & Šedivý

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA – ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1 Pavel Augusta, Daniela Rázková: Kniha o Praze 12 | 2 Sb. Kr. Vyšehrad II, str. 17 | 3 Sb.VII, str. 122 | 4  P. A., D. R.: P 12, str. 47 | 5 Kopiář bílý Fo. 137 ič. 49 | 6 P 12, s. 45

PROLOG
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V historické budově čp. 1 na Libuši 
proběhla 25. února velmi zdařilá 
veřejná diskuzní akce nazvaná 
„Středověk na Libuši?“.

Za nevšedního zanícení disku-
tujících, jak hlavních přispěvate-
lů − p. Mgr. M. Kadlece, tak mojí 
maličkosti −, jakož i většiny zú-
častněných, kteří se velmi vhodně 
průběžně zapojovali, proběhla ně-
kolikahodinová odborná disputace 
na téma: Nejstarší historie Libuše.

Účastníci na závěr vyjádřili přání 
opakování obdobných akcí. Vzhle-
dem k nejasným místům v historii 
obce, nedostatku pramenů i jejich 

možnému různému výkladu ani 
závěr diskuze zřejmě nemohl být 
jiný, než že předčasné uzavírání 
některých kapitol místních dějin 
není na místě, což je dobře, proto-
že prostor dalších takových diskuzí 
je tím stále otevřený.

Poděkování patří aktivním 
účastníkům diskuze, ale za pomoc 
při servisu občerstvení též již tra-
dičně Mgr. P. Sedláčkové i L. Ne-
hillové. Takže za výbornou atmo-
sféru velký dík všem zúčastněným 
a při dalších akcích Letopiseckého 
kroužku se těšíme: Na shledanou!

Jaroslav Melichar

LETOPISECKÝ KROUŽEK
IN VINO VERITAS
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1436 Císař Zikmund dává 35 vsí 
a dvorů, jichž se dříve měli na cír-
kevní úkor zmocnit, do zástavy 
1500 k. gr. p. měšťanům, do pří-
padné doby vyplacení korunou. To 
stvrzují a doplňují svými listinami 
v r. 1459 kr. Jiří z Poděbrad a 1472 
kr. Vladislav Jagellonský.
1478 Pí Markéta Zlenická si stěžuje 
na modřanské (jm. Vaňka Tiviáka, 
Jana Štědráka, Jarku Drňáka, Mi-
kuláše Skalníka, Václava Mareše 
a Štěpána Záhorského), že na jejích 
majetcích tam hospodaří a niče-
ho jí neplatí, proto pět kmetcích 
dvorů v Modřanech odkazuje ško-
le u sv. Jiljí na podporu žáčků-zpě-
váčků.
1525 Zachycen probíhající spor 
manželský v duchu utrakvistic-
kém.
1530 Větší oprava kostela, první po 
vypálení před 100 lety.
1584 Císař Rudolf II. dává Novému 
městu pražskému Modřany, Hod-
kovičky s dvorem pustým a ves 
Herynk o pět osedlých.
1588 Kollátor modřanský Johann 
Hýzrle z Chodů.
1597 V Modřanech i okolí − Dolních 
Břežanech, Cholupicích aj. − se za-
kupuje kr. místokancléř p. Kryštof 
Zelinský ze Sebuzína.
1622 Část Modřan získává Zbra-
slavský klášter, jako konfiskát po 
Gabrielu Kryštofovi Zelinském, 
trestaném za stavovský odboj. Ten 
se ale odvolává, kaje a žádá císa-
ře o milost, je mu částečně vyho-
věno, majetek ztrácí, ale může ho 
užívat doživotně. Jedná se o mlýn 
o šesti (!) kolech, dvou pilách, pět 

osedlých a vinici i chmelnici. Zbr. 
klášter kupuje část Modřan, Ko-
mořany a Točnou a provádí opravu 
kostela.
1626 Je vyhlášena odúmrť po K. G. 
Zelinském.7

1627 Výše zmíněnou odúmrť získá-
vá za 2/3 ceny Pavel Michna z Va-
cínova.
1631 Modřany vypleněny Sasy kur-
fiřta Jana Jiřího.
1639 Modřany vypleněny Švédy 
generála Bannera − v kostele zřízen 
muniční sklad.
1645 Modřany vypleněny Švédy.
1648 Oprava kostela cisterciáky ze 
Zbraslavi.
1654 Dle berní ruly jsou Modřany 
děleny na část zbraslavskou a část 
břežanskou, dohromady maje 13 
osedlých, sedm chalupníků a sedm 
ruin.
1670 Oprava kostela.
Asi 1673 Modřany poté kupují Si-
tzendorfové, asi o 10 let později 
Trautsmandorfové.
1715 Pr. arcibiskup hrabě Küneburg 
kupuje Modřany pro arcibiskupství 
za 265 000 zl.
1726 Oprava střechy kostela.
1741 Modřany vypleněny Francouzi 
a Bavory.8

Obsazení Prahy francouzským 
a bavorským vojskem, které bylo 
ubytováno i na Zbraslavi, v důsled-
ku neuznání „pragmatické sankce“ 
prosazuje Ludvík XV. na český trůn 
místo Marie Terezie bavorského 
kurfiřta Karla Albrechta, který je 
i částí panstva podporován a v Pra-
ze korunován. Francouzská armá-
da si vyžádává v okolních obcích 

roboty na výstavbu nové silnice 
Zbraslav − Praha, okolo Chuchle, 
která je i realizována.
1742 V komořanském zámečku, 
jako letním sídle zbr. opata, je 
sjednávána, nakonec nerealizova-
ná rakousko-francouzská mírová 
dohoda.9

1754 Znovu výstavba kostela.10

1757 Sedmiletá válka, příchod Pru-
sů, po bitvě u Štěrbohol nastává 
obléhání Prahy.
3. 5. 1757 V Modřanech prudké 
boje o pontonový most. Prusové 
16 pontonů získávají, ale je mnoho 
padlých, kteří jsou pohřbeni v hro-
madném hrobě u libušské cesty, 
místo je vyznačeno tzv. kaplič-
kou, vlastně pilířkovitými božími 
muky nacházejícími se dodnes v ul. 
U Pily, č. 1464.
1785 Po zrušení zbraslavského 
kláštera císařem Josefem II. je 
v něm instalován nejstarší známý 
cukrovar v okolí.
1791 Zřízena fara (dříve farář bydlel 
v komořanském zámečku).
1802 Velký požár Modřan.
1861 Panský mlýn v Komořanské 
ulici je přestavěn a dostavěn jako 
první český cukrovar.
1881 Postavena železniční trať.
1884 Zahájeno zalesňování Dolů.
1902 Nová silnice na Lhotku
1904 Nová silnice na Libuš
V Modřanech má přednášku o vý-
chově lidu T. G. Masaryk, z Prahy 
přichází pěšky a tak také za dopro-
vodu příznivců odchází.
1917 Pražský drogista p. Vítek zři-
zuje nové zahradnictví a staví zná-
mou vilu Bellárie.

LETOPISNÉ ZAJÍMAVOSTI 
MODŘAN

1123 Bohatá úroda, velké kroupy, 
tuhá zima.
1481 Neúroda − viněna kometa.
1499 Nadúroda vína, „nebylo kam 
líti“.
1515 Veliké kroupy.
1551 Vína tolik, že opět došly bečky.
1576 Veliký mráz, mnoho porostů 
pomrzlo.
1613 Invaze přemnožených 
chroustů.
1802 Velký požár Modřan.
1895 Postaven zbraslavský most.

Jaroslav Melichar

7 P. A., D. R.: P 12, s. 18 | 8 P 12, s. 48 | 9 P 12, s. 19 | 10 P. Adam Aysl
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Autorem těchto řádků je norský 
spisovatel Jostein Gaarder (přelo-
žila Jarka Vrbová) a najdete je na 
straně 48 knihy Haló, je tu někdo? 
(ISBN 80-00-0067-0). Už struk-
tura ISBN napovídá, že knihu na-
kladatelství Albatros vydalo popr-
vé a zatím naposled někdy v roce 
2008, a tak ji v knihkupectvích už 
neseženete, leda v mém virtuálním 
a z toho já nepůjčuju (leda virtuál-
ně), ale s jejím autorem se můžete 
tento měsíc setkat v Praze.

Ve dnech 12.–15. 5. se bude ko-
nat opět v prostorách Průmyslo-
vého paláce (stále ještě po požáru 
plně nezrekonstruovaných) na ho-
lešovickém Výstavišti mezinárodní 
knižní veletrh a literární festival 
Svět knihy Praha (tentokrát) 2016. 
Kromě koprodukčních programů 
ve spolupráci s čestným hostem 
festivalu připravuje pořádající spo-
lečnost Svět knihy pořady v rámci 
tematických okruhů, jimiž napo-
máhá aktivnímu zapojení nakla-
datelů a dalších organizací. Jejich 
prostřednictvím pořadatel také 
usiluje o celkovou osvětu čtenář-
ství a propagace literatury v celo-
republikovém i mezinárodním mě-
řítku.

První letošní tematický okruh se 
nazývá Město jako literární kulisa. 
Tzv. „urban literature“ je současný 
literární žánr čtenářsky přitažlivý 
pro všechny generace. Je považo-
ván za přirozenou součást socio-
-ekonomických reálií, zejména 
v tvorbě (korektně řečeno) afro-
-amerických autorů, souvislosti 
lze nalézt i v rozvoji tzv. pouliční-

ho umění či ve svébytném zamě-
ření některých hudebních směrů. 
A k zaměření druhého tematické-
ho okruhu inspiroval pořadatele 
festivalu především letošní čestný 
host festivalu. Ten okruh se na-
zývá Fenomén krimi. Účast sever-
ských zemí přivedla zcela logicky 
pořadatele k přípravě programů 
věnovaných severské detektivce 
a celkově žánru krimi, jeho historii 
a současnosti.

V letošním roce se totiž v rám-
ci prezentace čestného hosta 
představí severské země (Dánsko, 
Finsko, Norsko, Švédsko, Island), 
v nichž působí profesionální lite-
rární centra propagující národní 
literaturu v zahraničí. Po literární 
nabídce severských zemí je celo-
světově velká poptávka, vzpomeň-
te jen na mé příspěvky o knihách 
švédského autora Jonase Jonasso-
na o stoletém staříkovi či geniál- 
ně počítající analfabetce, které 
jsem vám tu doporučoval předlo-
ni či na úspěšné a kvalitní detek-
tivky jiného Nora Jo Nesbø, které 
jistě znáte z vlastní četby. Part-
nerem a koordinátorem programu 
čestného hosta je Skandinávský 
dům, literární kampaň je prezen-
tována hashtagem #ReadNordic. 
Hashtag je v informatickém světě 
slovo anebo fráze, která začíná # 
(dvojkřížkem). Vyspělý interneto-
vý vyhledávač (Twitter, Google+) 
na tento znak zareaguje a promě-
ní jej v odkaz, přes který je možné 
najít další stejné hashtagy. Pomocí 
hashtagů je možné dohledat různé 
obsahy (novinky rozličného cha-
rakteru, důležité události, svátky 
apod.) anebo označit význam pří-
spěvků (sarkasmus, morální po-
vzbuzení, hněv). Hashtag byl Ame-
rican Dialect Society vyhlášen slo-
vem roku 2012.

Ale dost internetové osvěty 
a pojďme se věnovat autorovi, je-
hož slovy jsem tento příspěvek 
uvedl. Jostein Gaarder (* 8. srpna 
1952, Oslo) je spisovatel knih pře-
vážně pro děti a mládež. Narodil se 
v učitelské rodině. Otec byl ředite-
lem střední školy a matka učitelkou 
a autorkou knih pro děti. Jostein stu-
doval skandinávské jazyky a teolo- 
gii na univerzitě v Oslu, v letech 
1981–1991 vyučoval filosofii a lite-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (117)
TAM, KDE JSOU STRMÉ HORY...
... je důležité umět šplhat. Na rozlehlých pláních je zase mnohem důležitěj-
ší umět rychle běhat. A tam, kde žije hodně šelem, je velká výhoda nemít 
chutné maso. Ještě výhodnější je mít maso jedovaté. Ale nejlepší ze všeho 
je mít chytrou hlavu.

raturu na vysoké škole v Bergenu. 
V této době napsal spolu se svými 
kolegy šest učebnic k dějinám ná-
boženství a filosofie. Mezinárod-
ní úspěch jeho Sofiina světa (orig. 
Sofies veden, ISBN 80-00-01036-
4) – „románu o dějinách filozofie“ 
vydaného v roce 1991 mu umožnil 
se psaním živit. V tomto románu 
se Gaarder 
úspěšně po-
kusil nená-
ročnou for-
mou vysvět-
lit podstatu 
nejvýznam-
nějších fi-
lozofických 
k o n c e p c í 
( D é m o k r i -
tos, Platón, Descartes, Kant, Hegel, 
Marx, Freud). Elementární poznatky 
z dějin filozofie Gaarder včlenil do 
čtivého beletristického útvaru – 

příběhu dospívání patnáctileté dív-
ky, kdy výklad dějin filozofie je du-
chaplně a vtipně komponován jako 
román s tajemstvím.

I ve svých dalších knihách zůstá-
vá Gaarder věren jak svému rodin-
nému (kantorskému), tak odborné-
mu (filosofickému) předurčení. Jar-
ka Vrbová přeložila dosud do češ-
tiny 14 Gaarderových knih, v nichž 
autor poučeně provází především 
mladé čtenáře dějinami filozofie, 
náboženství i možnými odpověď-
mi na základní otázky lidské exis-
tence a vede je k tomu, aby neztrá-
celi schopnost okouzlení ze světa 
kolem nich.

Zkrátka a dobře setkání s Gaar-
derovými příběhy a hrdiny je vždy 
zajímavé a obohacující. Na letoš-
ním Světě knihy se můžeme osobně 
setkat i s autorem samým!

Jiří Brixi

1 2 3 4 5 6 7

Buchta s marmeládovou náplní a

Nádoba na vaření b

Hanlivě komunisté c

Rusky krása d

Čarovat e

Mimoškolní doučování f

Nejmenší platidlo ruské měny g

Vojenská hodnost h

h7 b2 f4 d4 a1 h6 e5 d5 c5

 

e4 f4 f7 f3 g4 h1 b4 d2 c2 c6 e1 g7

LUŠŤOVKA ULIČNICE (2)
Na Libuši a v Písnici najdeme nemálo ulic se zajímavými názvy. Pokraču-
jeme v luštitelské sérii, kde se dovíte něco právě o názvech zdejších ulic.

Přesný původ názvu této písnické 
ulice nebyl zjištěn, poněvadž obcí 
s tímto jménem je v republice nej-
méně osm. Vzhledem k poloze na 
jihu Prahy se pravděpodobně jedná 
o (1. tajenka) u Strakonic. Do roku 
1974 se tato ulice jmenovala (2. ta-
jenka), podle polohy nad údolím Li-
bušského potoka. Po připojení Pís-
nice ku Praze v roce 1974 byla ulice 

kvůli duplicitnímu názvu přejmeno-
vána. Obec, podle níž se pravděpo-
dobně ulice jmenuje, je poprvé uvá-
děna r. 1274. Proslavil ji zdejší rodák 
a režisér (3. tajenka), který zde na-
točil filmovou trilogii. Dominantou 
místa je původně renesanční kostel 
Narození Panny Marie z r. 1593 (ba-
rokně přestavěn v 18. století), dále 
fara a barokní zámeček.

Připravil Martin Zikeš
Řešení najdete společně s fotografií tajenkové ulice na str. 16.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://cs.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1952
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severogerm%C3%A1nsk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bergen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sofiin_sv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/1991
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
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Když jsme se k večeru sešli ve 
škole, všechno se odehrávalo neu-
věřitelně rychle…

Nejdřív jsme pomáhali menším 
dětem odnést batohy a těžší věci 
do jejich tříd. Potom jsem se šli 
„ubytovat“ do družiny, kde budeme 
spát. Rozbalili jsme spacáky a vyn-
dali si plno jídla. Jenže zrovna nebyl 
čas na jídlo, byl čas na to, abychom 
se všichni přemístili do jídelny, kde 
jsme si poslechli úvodní slovo pana 
ředitele. Potom se šesťáci, sedmáci 
a osmáci, kteří pomáhali s pracov-
ními literárními dílnami, rozešli do 
jednotlivých tříd. Ti nejmenší měli 
letos program zpestřený zpíváním 
nebo opičí dráhou.

Hned nato všechno začalo. Při-
pravily jsme si (já a Krista) podle ob-
tížnosti naše pracovní listy a rozdá-
valy jsme je dětem, kam jsme přišly. 
Musíme uznat, že děti ze všech tříd 
byly velmi rychlé a správně odpo-
vídaly. Ale nezapomeňme, že rych-
lost není na prvním místě! Poté, co 
jsme obešly všechny třídy podle 
rozpisu, četly jsme malým žáčkům 

před spaním. Co jsme si vybraly? 
No jasně, že pohádku!

Ze čtení naprosto udýchané 
jsme doběhly do družiny a další, 
dlouhou část noci jsme si povídaly 
a nespaly. A přesto bych na letoš-
ním Andersenovi nenašla sebe-
menší chybu a už se zase těším na 
příští rok! Když už to tady bude náš 
poslední, tak musí být zaručeně 
ten nejlepší!

Kateřina Plchová  
a Kristýna Šimaničová,  
ZŠ Meteorologická, 8.A
Foto: Monika Exnerová

NOC S ANDERSENEM PODLE 4.A
2. dubna 2016 se konala další 

čtenářská akce nazvaná Noc s An-
dersenem, a to už po šestnácté; 
v ZŠ Meteorologická pak po čtvrté. 
Celé to vypadá tak, že děti přijdou 
na sedmou večer do školy, přine-
sou si spacáky, karimatky, plyšáky, 
polštářky a další věcičky, které je 
baví. Když se otevřou dveře školy, 
vrhnou se děti do svých tříd, vyba-
lí si věci na spaní, dobrůtky, které 

maminky připravily i pro ostatní, 
a pak už začne ta pravá zábava. Do 
loňska byly tvořivé dílny v okol-
ních třídách, kde starší spolužáci 
vymýšlejí zábavné úkoly pro ostat-
ní, jako např. že děti hádaly různé 
pohádky, pohádkové postavy a se-
riály a u každého byly body od 100 
do 500 a závěrečná bonusová dis-
ciplína kreslení za 500 bodů. Le-
tos už chodili ti starší za námi do 
naší třídy, dětí bylo moc. Pak se čte. 
Potom si děti jdou společně vyčis-
tit zuby, převléknou se do pyžama 
a jdou si opět číst. No, některým se 
už nechtělo, tak hráli hry. Další den 
ráno si nás rodiče vyzvednou a jede 
se domů. Matěj Mašek

Tentokrát byla Noc s Anderse-
nem na téma Malá mořská víla. 
Při zahájení ve školní jídelně nám 
k tomu něco řekl pan ředitel. Potom 
jsme šli na Opičí dráhu a pak do 
třídy a postupně k nám přicházely 
skupinky žáků z II. stupně a měli pro 
nás různé úkoly. Která skupina vy-
hrála, dostala bonbón, u některých 
jsme dostali bonbón všichni. Při 
přestávce na jídlo jsme si udělali ta-
kový třídní „bufet“, do kterého jsme 
mohli něco přinést a pak jsme si to 
mohli dát. Po přestávce jsme měli 
ještě tři skupinky na téma Hans 
Christian Andersen a pak jsme se 
oblékli a šli ven pozorovat přelet 
vesmírné stanice, ale viděli jsme jen 
polovinu toho, co jsme vidět chtěli. 
Pak jsme si četli ve třídě společně. 
Po dlouhém večeru jsme si vlezli do 
spacáků a ještě si četli. Usnula jsem 
v 1:30. Nejvíc se mi líbilo pozorování 
ISS. Už se těším na příští Noc s An-
dersenem. Bára Tachecí

Konečně přišla Noc s Anderse-
nem. Nemohl jsem se dočkat, až 
budeme plnit úkoly a ponocovat. 
Hned první úkol byla překážková 
dráha a tu jsme si užili. Následova-
lo několik dalších zajímavých úko-
lů. Po nich jsme šli ven a pozorovali 
přelet vesmírné stanice, to byl sa-
mozřejmě taky zážitek. O půlnoci 
následovalo naše oblíbené čtení ve 
spacáku a s baterkou. Pak jsme šli 

spát (teda někteří jedinci až hodně 
pozdě ráno). Marek Oravec

Připravila Hedvika Mašková,  
třídní učitelka 4.A,  
ZŠ Meteorologická

NOC S ANDERSENEM PODLE 3.A
Většina dětí se zúčastnila již po-

třetí a většinou hodnotila známkou 
jedna. Na otázky odpovídají žáci 3.A.

Jaká aktivita (soutěže, čtení na 
pokračování, zpívání, opičí dráha, 
promítání, hry) tě při pohádkové 
noci nejvíce bavila a proč?

Nejvíce mě bavilo promítání, 
protože bylo zajímavé. Opičí dráha, 
protože jsme se mohli proběhnout. 
Mě bavilo, jak se promítalo, proto-
že jsme hádali pohádkové posta-
vy. Promítání s osmákama. Nejvíc 
mě bavily hry, protože jsme skoro 
všechny vyhrály. Opičí dráha, pro-
tože jsem se na ní vyřádila.

Na co budeš z letošní Noci s An-
dersenem vzpomínat?

Na hry. Na ptáka netopýra, kte-
rý létal po naší chodbě. Pozorová-
ní ISS. Na přenocování s kamarády. 
Na spaní ve spacáku. Jak jsme byli 
do jedné hodiny vzhůru. Na opičí 
dráhu. Budu vzpomínat na všech-
no. Na soutěže.

Máš nějaký nápad pro příští rok 
Noci s Andersenem?

Mohlo by být více soutěží. Noč-
ní bojovka. Více sportování. Hudba. 
Koukat na nějaké Andersenovy po-
hádky. Chtěla bych, abychom cho-
dili na soutěže do jiných tříd.

Vzkaz organizátorům?
Byla jsem moc spokojená. Noc 

s Andersenem je to nejlepší pře-
spání v noci ve škole. Jeden kluk 
vylézal po večerce a dělal hloupos-
ti. Bylo to moc hezký. Je to moje 
první a poslední Noc s Anderse-
nem. Až se odstěhujeme, tak bych 
byl rád, aby i v té nové škole byla 
Noc s Andersenem.

Sepsala a připravila  
Soňa Štefanová, třídní učitelka 3.A, 

ZŠ Meteorologická

NOC S ANDERSENEM 2016
Bylo 2. dubna 2016. Už od rána toho dne jsme se těšili na Noc s Ander-
senem. Zúčastnilo se jí celkem 236 žáků a 33 pedagogických pracovníků 
naší Základní školy Meteorologická.

Vážený pane Andersene,
píšu Vám ze školy a chtěl bych Vám poděkovat za tuto akci. 
Moc se mi to líbilo.
Každých patnáct minut k nám do třídy chodili starší spolu-
žáci. Měli pro nás přichystané různé soutěže za bonbón. Sou-
těže vyhrávaly hlavně holky. Kluci zvítězili v poslední, páté. Ve 
22:14 jsme před školou zkoušeli pozorovat ISS (mezinárodní 
kosmickou stanici), ale bohužel jsme ji přehlídli. Pak jsme se 
uložili do spacáků a paní učitelka nám na dobrou noc přečetla 
pohádku O Ivánkovi, který tloustl a tloustl. Oblíbené Čtení 
pod peřinou nás uspalo… No, Kristík byl vzhůru do jedné.
Váš čtenář

Kryštof Špátzal



SALON

U nás | 5/2O16 | 15

Děti z mateřské školy Mezi Domy 
s paní učitelkou připravily milý pro-
gram pro své budoucí kamarády. 
O fotografickou dokumentaci se 
postarala profesionální fotografka 
z místního fotoateliéru Fotostudio 
Libuš. Po proslovu pana starosty 
obdrželi rodiče dětí drobnosti na 
památku a maminky květinu.

Přejeme dětem a jejich rodičům 
hodně šťastných chvilek, které bu-
dou společně prožívat.

K této příležitosti proběhla na 
jaře již tradičně výsadba stromů.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Fotostudio Libuš

BŘEZNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří Koubek 30. března 2016 slavnostně přivítal do naší 
městské části Praha-Libuš 16 nových občánků. 

MČ Praha-Libuš vítá nové občánky do věku jednoho roku. Kdo 
bude mít zájem zúčastnit se této akce, volejte prosím odbor 
správní a školství, tel.: 244 021 421–3, nebo pište na e-mail:  
sobiskova@praha-libus.cz.

Starosta MČ Praha-Libuš by i nadále rád gratuloval občanům-
-seniorům k významnému životnímu jubileu (např. 75, 80, 85 let 
a dále každým rokem) nebo k výročí svatby (zlatá, diamantová). 
Kdo bude mít zájem, prosím kontaktujte odbor správní a školství, 
tel.: 244 021 421–3, e-mail: sobiskova@praha-libus.cz.

Od roku 2016 se stromy pro nové 
občánky městské části postupně 
vysazují na zelené ploše v blízkosti 
Základní školy Meteorologická. Po 
dokončení projektu bude na této 
ploše vysazeno několik listnatých 
stromů. Stromy pak v průběhu let 
postupně doplní záhony z okras-
ných travin, trvalek a také živý plot, 
který má plochu alespoň částeč-
ně oddělit od silnice. Cílem je, aby 
se prostor stal příjemnějším pro 
chvilkové zastavení. Více informací 
o projektu najdete na webu MČ 
Praha-Libuš: www.praha-libus.cz/
index.php?catid=uvod&id=2755 
nebo na informační tabuli přímo 
u kruhového objezdu před ZŠ Me-
teorologická.

Rodiče nově narozených libuš-
ských a písnických dětí, které pan 

starosta slavnostně přivítal ve 
dnech 12. 11. 2015 a 30. 3. 2016, 

měli možnost zasadit za své dě-
ťátko strom na ploše u Základní 
školy Meteorologická 18. 4. 2016. 
Návštěvníci si mohou na umístě-
ném informačním panelu přečíst 
jména dětí, jimž byly vysazené lípy 
věnovány.

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

LÍPY PRO MALÉ OBČÁNKY
Městská část Praha-Libuš zahájila na jaře 2013 výsadbu stromů pro nové 
občánky. Prvním počinem byla výsadba stromů v parčíku K Jezírku. Od 
zahájení projektu v roce 2013 až do konce roku 2015 bylo pro nové ob-
čánky městské části vysazeno celkem dvanáct vzrostlých stromů v par-
číku K Jezírku a v rekultivovaném parku U Zahrádkářské kolonie.

„Je to opravdu skvělý 

nápad a hezký rituál.“

Petra Majerová Pavelková, FB 
Městská část Praha-Libuš

mailto:sobiskova@praha-libus.cz
mailto:sobiskova@praha-libus.cz
http://www.praha-libus.cz/index.php?catid=uvod&id=2755
http://www.praha-libus.cz/index.php?catid=uvod&id=2755
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Díky různým atrakcím, kulisám, 
velikosti prostor a příjemnému 
tlumenému osvětlení jsme měli 
pocit, že jsme se ocitli v „oprav-
dové“ Zahradě z knihy Jiřího Trnky, 
a zažili jsme v ní mnoho dobro-
družství, stejně jako kluci z knihy.

„Bylo to jako v pohádce. Honi-
li jsme kocoura, poslouchali jsme 
velrybu, koukali jsme se na oblohu 

v Zahradě, podívali jsme se trpas-
líkovi do hlavy, vzali jsme si helmu, 
která vypadá jako moucha a díky ní 
jsme viděli jako moucha,“ říká Mia Š.

„Výstava byla nejkrásnější, jakou 
jsem kdy viděla, a doufám, že se tam 
podívám znova,“ těší se Sophia L.

Připravila Pavlína Povondrová
Foto: Pavlína Povondrová

ZAHRADA JIŘÍHO TRNKY
Třída Montessori Základní školy Meteorologická v březnu navštívila 
výstavu Zahrada v Malostranské besedě.

Byli jsme na koncertě v tělocvič-
ně. Mně se líbil celý koncert, ale 
nejvíc písnička Princové jsou na 
draka. Lucka

Bylo to v tělocvičně a byl tam hluk! 
Kvůli tomu se mi to nelíbilo. Boran

Líbilo se mi to, ale jen trochu. 
Zpívala se tam jedna písnička z fil-
mu Ať žijí duchové, ale já jsem 
chtěl jinou písničku! Šimon

Líbilo se mi to, dávám tomu 
90 %. Byl jsem trochu zklamán tím, 
že tam byl hluk! David H.

Mně se to nelíbilo, protože tam 
byl hluk a já jsem neznala skoro 
žádné písničky! Simča

Nelíbilo se mi to, ani hudba. 
Nathálka

Líbilo se mi to na 90 %! Bylo to 
moc potichu! Štěpán

Bylo to docela dobré. Protože to 
bylo hodně nahlas, tak mě bolely 
uši. Jirka

Připravila  
Jindra Němečková, třídní učitelka 2.B,  

ZŠ Meteorologická

KONCERT MUZIKÁLOVÝCH 
A FILMOVÝCH MELODIÍ
Tělocvična ZŠ Meteorologická se poslední březnový den změnila v kon-
certní síň. Jak koncert muzikálových a filmových melodií zhodnotili 
kritici z řad účastníků?

Veřejná tančírna je určena všem 
zájemcům o tanec v rytmech klasiky 
a latiny bez rozdílu věku. Návštěvní-
ci se mohou naučit novým figurám, 
připomenout si oblíbené figury tan-
ců aneb znovu najít společný rytmus 
se svým partnerem, partnerkou.

Pro ty, kdo si nejsou jisti s fi-
gurami tanců, máme na hodinách 
vždy alespoň jeden pár lektorů, 
kteří vám rádi kdykoliv pomohou. 
Takže buďte bez obav.

Důležité je také zmínit, že vás 
znovu můžeme pozvat na parket 

Pátečních tanečních i díky grantu 
Nadace Via a a podpoře MČ Praha-
-Libuš v rámci projektu "Podpora 
integrace na území MČ Praha-Li-
buš v roce 2016" zaměřeného na 
integraci cizinců a spolufinanco-
vaného Ministerstvem vnitra ČR. 

Veselo už je, ale sdílené vese-
lí s počtem návštěvníků roste, tak 
neváhejte a přidejte se.

„Lubor“ Pham Quoc Loc,  
patecnitanecni@praha-libus.cz

Foto: „Lubor“ Pham Quoc Loc

LETNÍ SEZÓNA PÁTEČNÍCH 
TANEČNÍCH JE V PLNÉM 
PROUDU, PŘIDEJTE SE
Páteční taneční jsou tu pro vás již třetí rok, stejně jako v předchozích 
sezónách každý pátek od 19:30 do 21:30 hodin. Zahájení letní sezóny Pá-
tečních tanečních sice už proběhlo 1. dubna, ale stále se můžete přidat.

ZVEME

LUŠŤOVKA ULIČNICE (2) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Hoštická | Tajenka 2: Nad Skálou | Tajenka 3: Zdeněk Troška

Foto: Martin Zikeš

mailto:patecnitanecni@praha-libus.cz
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DEBATA

V září loňského roku obdržel 
OŽPD ÚMČ Praha-Libuš po-
stoupení podnětu Mgr. Danie-
ly Partlové k provádění terén-
ních úprav na pozemku parc. 
č. 56/6 v k. ú. Písnice, které by 
mohly mít negativní vliv na 
sousední pozemek parc. č. 55 
v k. ú. Písnice (Magistrátem hl. 
m. Prahy je registrován jako 
významný krajinný prvek – dále 
jen VKP).

Pracovníci OŽPD ÚMČ 
Praha-Libuš provedli místní 
šetření a zjistili, že v místě 
hranice uvedených pozem-
ků byly realizovány terénní 
úpravy spojené s umístěním 
dřevěných pražců do pískového 
lože a suti. Z podnětu vyplynu-
lo, že stavební úpravy zasahují 
i na sousední pozemek, který je 
ve vlastnictví hlavního města 
Prahy a v katastru nemovitos-
tí je veden jako lesní pozemek.

Na základě zjištěných sku-
tečností byl podnět Mgr. Part-
lové zaslán kompetentním or-
gánům (nejednalo se o úřed-
nický ping-pong), a to:

Odboru výstavby ÚMČ Praha 
12 z důvodu realizace terénních 
úprav, resp. stavby na pozem-
cích parc. č. 56/6 a 55, oba v k. 
ú. Písnice.

České inspekci životního 
prostředí (dále jen ČIŽP) z dů-
vodu možného poškozování 
registrovaného VKP staveb-
ní činností, případně možného 
neoprávněného používání lesní 
půdy k jiným účelům než pro pl-
nění funkcí lesa. ČIŽP převzala 
podnět k řešení.

Odboru evidence, správy 
a využití majetku magistrá-
tu jako zástupci vlastníka po-
zemku parc. č. 55 v k. ú. Písnice 
z důvodu možného zásahu do 
vlastnických práv.

Organizaci Lesy hlavního 
města Prahy jako správci po-
zemku parc. č. 55 v k. ú. Písnice, 
který je veden v katastru nemo-
vitostí jako lesní pozemek.

Úřadu MČ Praha 12 – 
Modřany, odboru životního 
prostředí, který je oprávněn 
rozhodnout o činnostech v le-
sích zakázaných a o případné 
možnosti uložení pokuty.

Úřad městské části Praha-
-Libuš má ve věci škodlivého 
zásahu do VKP podle zákona na 
ochranu přírody a krajiny ob-
dobnou kompetenci jako ČIŽP. 
S ohledem na zkušenosti a spe-
cializované zaměření ČIŽP pod-
nět řešila z pohledu možného 
zásahu do VKP tato instituce. 
Podle informací z ČIŽP, které 
máme v době uzávěrky tohoto 
čísla časopisu U nás k dispozici, 
není dostatečně prokazatelné 
narušení ekologicko-stabilizač-
ní funkce VKP a inspekce do-
poručuje řešit záležitost z hle-
diska poškozování cizího ma-
jetku, tj. nejlépe dohodou mezi 
vlastníky pozemků parc. č. 56/6 
a parc. č. 55, oba v k. ú. Písnice.

Z důvodu vyjasnění vede-
ní přesné hranice těchto dvou 
sousedních pozemků se Úřad 
MČ Praha-Libuš obrátil na Ma-
gistrát hl. m. Prahy se žádostí 
o její vytyčení. Vlastníci obou 
pozemků vstoupili v jednání 

a domluvili se na společném 
zaměření skutečné hranice 
mezi oběma pozemky. Na zá-
kladě informace z magistrátu 
se obě strany dohodly, že do 
doby vytyčení průběhu společ-
né hranice pozemků magist-
rát souhlasí se stávajícím sta-
vem pozemku parc. č. 55 v k. ú. 
Písnice.

Po prostudování textu nadří-
zených orgánů (citace části tex-
tu z dopisu Ministerstva životní-
ho prostředí ze dne 22. 3. 2016, 
který je uveřejněn na webových 
stránkách www.os-stromy.info): 
„Pokud máte za to, že se jedná 
o porušení právních předpisů, tak 
jako nejvhodnější se dle našeho 
názoru jeví podání podnětu Čes-
ké inspekci životního prostředí, 
oblastnímu inspektorátu Praha, 
se sídlem Wolkerova 40/11, 160 
00 Praha 6, která je příslušná 
k prošetření věci a případnému 
vedení řízení o správním deliktu 
či o uložení nápravných opatře-
ní. O jaké řízení a o jaký případný 
správní delikt by se mohlo jed-
nat, záleží na výsledcích inspekč-
ního šetření a posouzení místní 
situace“, lze závěrem konsta-
tovat, že Úřad MČ Praha-Libuš 
nepochybil a jím zvolený postup 
řešení v dané věci byl správný.

Anna Rusiňáková,  
vedoucí odboru životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha-

-Libuš

Do následujícího čísla připra-
vuje vyjádření pan Karel Flie-
ger, spoluvlastník pozemku, 
jehož se tato debata týká.

O ZMARU ČI PROSPERITĚ PROSTŘEDÍ (2)
Vyjádření odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš k článku Mgr. Daniely Part-
lové „O zmaru či prosperitě prostředí“ otištěného v minulém čísle časopisu U nás.

Příjmy původně 41.445 tis Kč, nově 39.116 tis Kč.
Výdaje původně 41.615 tis. Kč, nově 41.652 tis Kč.
Financování (schodek) původně 170 tis. Kč, nově 2.536 tis. Kč.

Obě usnesení, původní rozpočet, nově „upravený“ rozpočet a zvukový záznam obou projednání visí 
na webových stránkách MČ, zúčastněný čtenář si tedy může udělat představu o argumentech obou 
pisatelů. Doplňuji, že při dubnovém projednání bylo přislíbeno, že pro příští roky již bude rozpočet 
utříděn dle rozpočtové skladby, jak požaduje zákon 250/2000 Sb. Lze se tedy domnívat, že podobné 
chyby se již nebudou opakovat.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D., zastupitelka MČ Praha-Libuš, pavla.tumova@gmail.com

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2016 (2)
Pro doplnění mé polemiky s panem místostarostou pro ekonomiku v minulém čísle U nás (4/2016), 
si dovoluji srovnat původně schválené částky (usnesení zastupitelstva č. 7/2016, únor 2016) s nově 
schválenými (č.17/2016, duben 2016).

Zveme zájemce z řad veřejnosti na semi-
nář k udržitelnému rozvoji

PLÝTVÁNÍ  
POTRAVINAMI 
aneb Z POPELNICE DO LEDNICE

& udržitelná spotřeba a výroba  
v každodenním životě

Více než polovina vyprodukovaného jídla 
se nikdy nedostane na talíře spotřebitelů. 
Místo toho skončí v kontejnerech nebo na 
skládkách. 

Řeč přitom není jen o zkažených potravinách, 
ale i o naprosto nezávadných produktech, 
kterým často ještě neprošla záruční lhůta. 
Jen v zemích Evropské unie potká tento osud 
90 milionů tun jídla ročně, což je dvojnásobek 
objemu potravy, která by stačila k nasycení 
všech hladovějících na světě. 

Jak je možné, že dochází k ničení takového 
množství jídla?

Pondělí 

30/5/2016
Od 10 do 12 hodin
V zasedací místnosti  
městské části Praha-Libuš  
(Libušská 1, vedle pobočky České pošty)
Pořádá: Glopolis, o. p. s.

SEMINÁŘ  
JE ZDARMA
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DÌ NTSKÝ DE

4. 6. 2016
od 14 do 18 hodin

V prostorách fotbalového høištì
ul. Švihovská v Písnici

MÈ Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH Libuš, 
jezdecký oddíl STABLE DONJA, MC Kuøátko  

 poøádá

Pro dìti jsou pøipraveny soutìže,

Obèerstvení je pro dìti zajištìno
 zdarma - pití, buøt.

Pojïme prožít s dìtmi pøíjemné odpoledne

Hasièi - ukázka techniky,
jezdecký oddíl STABLE DONJA

- jízda na ponících.

hry, drobné dárky,
skákací hrad...

 Tělocvičná jednota Sokol Libuš zve všechny zájemce 

na 5. burzu knih, 
která se koná v úterý 24. května 2016 

od 18 do 20 hodin  v libušské sokolovně.
Přineste si knihy, které máte přečtené, nemáte na ně doma místo 

a chcete je nabídnout dalším čtenářům. Klubovna v sokolovně 
bude mít stolovou úpravu, aby si účastníci burzy mohli knižní 

tituly vystavit, prodávat, nabízet či vyměňovat. 
Tituly, které nebudete chtít zpět, můžete ponechat na místě. 

Budou nabídnuty knihovnám ve školách, místním knihovnám atp. 
Další informace podá Vladimíra Tomášková, tel.: 723 502 191, e-mail: 

sokollibus@volny.cz nebo Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz
Vstupné dobrovolné!

JÓGOU KE ŠTÍHLOSTI
Jak efektivně na jaře shodit nad-

bytečná kila?
Jak uklidnit svou mysl a zeštíhlet 

do plavek?
Odpověď je nasnadě: přijďte si 

zacvičit jógu formou komplexního 

systému cviků, díky nimž objeví-
te svůj skrytý psychický i fyzický 
potenciál! Tréninky probíhají pra-
videlně každý čtvrtek od 18 do 19 
hodin v Klubu Junior.

Mgr. Petra Šulcová, FTVS UK

KLUB JUNIOR
www.klubjunior.cz | Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

KVĚTEN 2016
(výběr z programu)
2. 5.  PO  Veřejné fórum – hlídání 
dětí účastníkům Veřejného fóra
10. 5.  ÚT  Hravé tvoření s Vero-
nikou – dopolední tvořivá dílna
11. 5.  ST  Šipkovaná aneb cesta 
za pokladem – venkovní dopolední 
i odpolední akce
12. 5.  ČT  Montessori s Janou
16. 5.  PO  Zpívání a tanečky – 
dopolední program s Janou
18. 5.  ST  Pokusy pro nejmenší – 
dopolední i odpolední venkovní akce

24. 5.  ÚT  Tvoření pro nejmenší – 
dopolední dílna s Veronikou
27. 5.  PÁ  Montessori s Hankou

Těšíme se na vaši návštěvu!
Kompletní nabídku programů, 

služeb a aktivit naleznete na adre-
se www.mckuratko.cz a na našem 
Facebooku. Případné změny a de-
taily k vybraným  programům na-
leznete taktéž na webu MC či na 
nástěnce v centru Kuřátko.

Za RC Kuřátko  
Ing. Vendula Audolenská

RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.mckuratko.cz
Kontakt: rckuratko@gmail.com, 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, permanent-
ka na 10 vstupů – 500 Kč, Montessori herna: jednorázový vstup – 110 Kč, 
předplatné na 10 vstupů – 700 Kč.

PROGRAM KLUBU
Srdečně zveme do klubu seniorů na 
připravený program, výlety a před-
nášky, které pro klub i celou měst-
skou část připravujeme. I vás naše 
programy mohou zaujmout! Posuďte!
3. 5.  První skupina: Odjezd autobu-
su do krásného historického městečka 
Harrachov v 8:00 hodin od Eimů. Stále 
je možnost přijít rovnou k autobusu, 
když se na poslední chvíli rozhodnete. 
Nebudete litovat! Druhá skupina: Bude 
vítána v klubu na náhradním programu.
10. 5.  Slavnostní posezení ke svátku 
matek s promluvou p. prof. Randové, 
přispěje též p. prof. Kaněrová se dvě-
ma sólistkami malým pásmem.
17. 5.  Po každoročním zakončení 
soutěže Libhush přijdou nejlepší před-
vést vítězné skladby a současně p. Ing. 
Koudelková, vedoucí Klubu Junior, 
předá vítězům ocenění. Toto odpoled-
ne je vždy velmi dojemné a s hudbou 
k nám zaznívá pohádka mládí.
24. 5.  Výletem do Kladrub a Slati-
ňan potěšíme všechny, kdo mají rádi 
přírodu a rádi se dozvědí více o cho-
vu koní, spatří nově otevřený zámek 
− s obědem. Ve Slatiňanech prohlídka 
volného výběhu koní. Na cestě zpět 
se zastavíme v luxusní cukrárně. Od-
jezd v 8:00 hodin od Eimů, přihlášky 
u p. Vladykové v klubu.
31. 5.  Druhá přednáška manželů 

Řezáčových o řízení aut po požití 
alkoholu − následky, testy, finanční 
pokuta a jiné zajímavosti. Nenechte 
si druhou část přednášky utéct!
5. 6.  Odjezd 40 seniorů do Lázní 
Poděbrady na týdenní léčebný po-
byt, v 8:00 hodin od Eimů.
7. 6.  KLUB UZAVŘEN!

KNIHOVNA
Knihovna je otevřena každé úterý od 
14:00 do 18:00 hodin, a to pro naše se-
niory i všechny ostatní občany měst-
ské části. Přijďte se také podívat, co 
vám může pan knihovník nabídnout. 
Rád poradí a popovídá o vybrané knize.

PŘIPRAVUJEME
Ještě je možnost přihlásit se:
Lázně Poděbrady, Hévíz (Maďarsko), 
Slovensko – druhá skupina s termí-
nem od 20. do 27. 8. 2016.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Připravujeme perfektní sklípek 
s hudbou, a to již na 3. až 4. 9. 2016 
(nebylo ubytování později), přihlásit 
se můžete do 30. 6. 2016.
Za organizační výbor: Zdena Prchlí-
ková − tel.: 608 511 980, Slávka Ur-
banová, tel.: 731 230 713.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

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 ho-
din, pokud není v programu uvedeno jinak.

mailto:sokollibus@volny.cz
http://www.klubjunior.cz
mailto:kjunior@centrum.cz
http://www.kuratko.mistecko.cz/
http://www.kuratko.mistecko.cz/
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vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ
Praha 4 – Libuš a Písnice

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

PRONÁJEM BYTU V RD
Hledám od 1. července 2016 v Písnici a okolí pronájem bytu 

v rodinném domku o celkové ploše 60−90 m2 (2+1, 3+1, 
2+kk, 3+kk), ideálně nevybavený, nebo částečně vybavený 

(nábytek, lednici a pračku mám) s malým kuchyňským 
koutkem, koupelnou (vana) a WC. Uvítám možnost využití 

sklepa (dílna), garáže (moto, kolo) a zahrady. Nabízím 
jakoukoliv údržbu, sekání zahrady, práce, úklid a opravy, 

včetně oprav elektroniky a čehokoliv v domě. Jsem solidní, 
nekuřák, věk 47 let, zaměstnaný. V současné době mám 
trvalé bydliště v Písnici a zde bydlím. Děkuji za nabídky.

Kontakt: GSM: +420 603 903 999, e-mail: PNR@SEZNAM.CZ

inzerce inzerce

inzerce

inzerce

Snadná výměna záclon, spouštěcí garnýže, 
žaluzie všech typů montáže, opravy.

Pavel Vlk, tel.: 222 351 996, 602 371 996. 
e-mail: vlkpavel@sendme.cz

TENISOVÁ SEZONA 2016 NA LIBUŠI
S trenérem nebo bez | Nejlevnější v Praze: 1 hod = 100 Kč

Chladírenská 272 | Po−Ne 7:00−21:00
Vítáme také vietnamské hráče.

CHAO DON CA NHUNG CAU THU VIETNAM.
František Holík, tel.: 604 844 077,  

e-mail: frantisekholik@gmail.com

MŠ Mezi Domy  
přijme od 1. 9. 2016 
kuchařku na HPP.

Praxe v oboru vítána. 
Informace na telefonu 603 294 941.
Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ

Mezi Domy 373, Praha 4 − Písnice

FOOD STORY KUNRATICE
K LIBUŠI 129/2 

(NAPROTI KOSTELU)
PRAHA 4 – KUNRATICE

KDE NÁS NAJDETE?

 
Přijďte si k nám nakoupit

 dobroty k obědu i na večer s přáteli,
nebo jen tak posedět u skleničky

dobrého vína či šálku kávy.

DUBEN VEFOOD STORYKUNRATICE
• VEGANSKÝ SORTIMENT• PESTRÁ NABÍDKA PRODUKTŮ BEZ LEPKU A LAKTÓZY• PŘIJĎTE K NÁM NA LEHKOU VEČEŘI  VÝBĚR NAŠICH SÝRŮ A ŠUNEK + SKVĚLÁ VÍNA A PIVA 

  

inzerce



 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

inzerce

inzerce

inzerce

HONZA PIZZA

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

ZVÝHODNĚNÉ OBĚDOVÉ MENU

každý další kilometr 15,- Kč
při minimální objednávce 90,- Kč

Platby přijímáme - hotově - platební kartou - stravenky
(platbu kartou je nutné hlásit předem)

Také na www.honzapizza.cz - nebo osobně na provozovně: 
Dobronická 50/9 - Praha 4 Libuš

!!ROZVOZ DO 5km ZDARMA!!

OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 644 226

Otevírací doba:
Od 10.30 do 22.00 hodin
Poslední objednávka ve 21.30 hodin

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.f abl e sk . cz

inzerceinzerce

PÍSNICE

K NOVÉMU KOLU MODELU 
2016 SI VYBERTE DOPLŇKY 

V HODNOTĚ 500 Kč
(Pouze s tímto kuponem – akce platí do 30. 6. 2016)

VÝPRODEJ STARŠÍCH KOLEKCÍ
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: 
Po, Út, St: 1000−1800 | Čt: 1200−2000 

Pá: 1000−1800 | So: 900−1400
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