
ANKETA 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE
FOTOREPORTÁŽ Z VEŘEJNÉHO FÓRA
HLEDAJÍ SE KRÁSNÉ A PAMÁTNÉ STROMY
LETNÍ SOBOTNÍ DOPOLEDNE S JÓGOU
NOC KOSTELŮ BLÍZKO NÁS

6 | 2016

LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 Děti v MŠ K Lukám se proměnily ve stavitele města.
2 Vybarvuje se nám pocitová mapa Libuše a Písnice.
3 Večer a noc čarodějnic v libušských Dolech.
4 S družinou z libušské školy Lesem nelesem.
5 Cesta pohádkovým lesem se Sokolem Libuš.
6 Včelaření na Dni Země.

Foto: archiv MŠ K Lukám, Kryštof Štafl, Matěj Kadlec,  
Blanka Zirnsáková a archiv Sokola Libuš
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Pálení čarodějnic začalo letos již 
29. dubna, kdy dobrovolní hasiči při-
pravili menší ohně na opékání pro 
děti ze školky Mezi Domy. Páteční 
slunné podnebí pokračovalo i ná-
sledující den, a zajistilo tak hojnou 
účast návštěvníků. Již od čtyř ho-
din se mohly děti svézt na konících 
se spolupořadateli ze stáje Stable 
Donja Písnice. To byl také v rámci 
„soutěže“ pro nejmenší děti prv-
ní „úkol“ k získání razítka. Druhým 
bylo zvoleno skákání na nafukova-
cím hradě, který letos poprvé dopl-
nil atrakce pro děti. A za dvě razítka 
děti získaly špekáček a limonádu. 
Poděkování za finanční přispění pa-
tří městské části Praha-Libuš.

Vylepšením byl i druhý stánek 
s pípou, který zcela eliminoval 
fronty na pivo, kterého se v sou-

sedství žáru několikametrové vat-
ry vytočilo neuvěřitelných 22 sudů. 
Překvapivý zájem pak vzbudila no-
vinka v podobě stánku s trdelníky, 
které se na prodejním pultu dlouho 
neohřály, přesněji řečeno nestačily 
ani vychladnout.

Ani tentokrát nechyběla živá 
hudba, kterou již počtvrté zajistila 
osvědčená dvojice, kapela Becheři. 
Připravené ohniště o základně přes 
4 x 4 metry umožnilo plamenům 
překonat desetimetrovou výšku 
a letošní čarodějnice, coby symbol 
zla, byla náležitě očištěna plameny. 
Jejího detailního zpracování v ži-
votní velikosti se i letos ujal Aleš 
Svoboda.

Skvěle zajištěná organizace Sbo-
ru dobrovolných hasičů Libuš odo-
lávala náporu stovek návštěvníků 

a podle odhadů byl překonán loň-
ský rekord (minimálně v počtu vy-
pitých piv).

Když pak dosahovala Valpružina 
noc své největší půlnoční síly a na-
stalý chlad rozháněl jen žár udr-
žovaného ohniště, na stráži spolu 
s hasiči a obdivuhodným výkonem 
obou muzikantů stále zůstáva-
lo několik desítek lidí. Jako kouz-
lem bylo druhý den v Dolech zase 
klidno a čisto beze stop večerních 
oslav. Jak dokázali hasiči ráno tak 
rychle sklidit celé prostranství, zů-
stává záhadou.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: Matěj Kadlec
Více fotografií a video naleznete  

na Facebooku „Městská část  
Praha-Libuš“.

NOC ČARODĚJNIC V LIBUŠSKÝCH DOLECH
13. ročník pálení čarodějnic se jako každoročně konal pod libušským lomem v Modřanské rokli aneb, jak se dříve 
říkalo, v libušských Dolech. Sobotní odpoledne a počasí na krátký rukáv přivedlo na místo konání stovky lidí.

FILIPOJAKUBSKÁ NOC

Noc před 1. květnem se nazývá 
Filipojakubská, Valpružina nebo 
též Beltine. Tento svátek se to-
tiž slaví v mnoha zemích Evro-
py. Dnešní čarodějnice symboli-
zují dřívější zlé duchy a všechno 
zlé obecně, oheň zas očistnou 
sílu a nový začátek. Zlo je tedy 
vyhnáno, vymýceno nebo spá-
leno. Nastává ta slunečná, svět-
lá část roku, kdy příroda nabývá 
té největší plodivé síly.

Zdroj; Česká televize,  
cyklus Naše tradice,  

díl: Pálení čarodějnic
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SLOVO STAROSTY

Náměty se nyní ověří anketou, 
a teprve poté budou předány vede-
ní městské části k řešení.

Nabízíme tak vám, občanům Li-
buše a Písnice, možnost vyjádřit se 
k tomu, co je třeba řešit a na co se 
zaměřit.

Máte několik možností, jak hla-
sovat. Na webu www.praha-libus.cz 
je umístěn banner s názvem 10 pro-
blémů Libuše a Písnice, po proklik-
nutí se dostanete do nové hlasova-
cí aplikace a zde zaznamenáte svůj 
názor. Letos máte možnost označit 
maximálně 4 hlasy jako plusové, tzn. 
udělíte jim prioritu, a 2 hlasy jako 
mínusové, tzn. řešení tohoto pro-
blému není pro vás prioritní. Prin-
cip hlasování umožní za každé dva 
plusové body udělit jeden mínuso-
vý. Další možnost hlasování je pa-
pírová anketa vložená v tomto čísle 
časopisu U nás. I tato forma prošla 

proměnou a má jinou strukturu než 
v minulých letech, abychom elektro-
nickou i papírovou formu mohli po 
skončení vyhodnotit společně, a zís-
kat tak objektivní výsledky.

Neváhejte proto a využijte mož-
nosti vyjádřit se k námětům a dát 

jim hlas dle vlastního uvážení. 
Hlasovat můžete na webových 

stránkách městské části www.pra-
ha-libus.cz nebo vhozením vypl-
něného anketní lístku do sběrných 
boxů umístěných v níže uvedených 
objektech:

Libuš: ÚMČ Libušská 35 – 
kancelář starosty, ÚMČ K Lukám 
664 – odbor správní a školství, 
MŠ K Lukám, MŠ Lojovická, ZŠ 
Meteorologická, Klub Senior, T. J. 
Sokol Libuš

Písnice: MŠ Mezi Domy, ZŠ L. 
Coňka, sídliště Písnice Klub Juni-
or, MŠ Ke Kašně, prodejna Albert − 
sídliště Písnice 

Anketa je otevřená pro hlasová-
ní do čtvrtka 16. června 2016.

Upozorňuji ještě na pocitovou 
mapu na webu a FB městské části 
a tím na možnost vyjádřit svůj ná-
zor jinak, na základě pocitů a zku-
šeností. Vyzkoušejte si i tuto apli-
kaci, připravili jsme ji pro vás.

Pro více informací kontaktujte:

Jana Martínková,  
ÚMČ Praha-Libuš,  

e-mail: martinkova@praha-libus.cz,  
koordinátorka projektu  

Zdravé město a místní Agenda 21,  
tel. 244 021 429, 732 643 920

ANKETA 10 PROBLÉMŮ LIBUŠE A PÍSNICE
V pondělí 2. května 2016 se uskutečnilo Veřejné fórum, setkání k celkovému rozvoji městské části, kde se dis-
kutovalo, argumentovalo a hlasovalo o nejpalčivějších problémech Libuše a Písnice. Přítomní občané navrhli 
čtrnáct nejdůležitějších problémů, shodli se na nich a posunuli je dále do anketního hlasování.

Vážení občané, začátkem 
května se uskutečnilo ka-
ždoroční veřejné fórum na 

téma 10 problémů Libuše a Písni-
ce. Jedním z výstupů i pro ty z vás, 
kteří jste nemohli být přítomni, 
je anketní lístek vložený v časo-
pise, kde můžete vybírat z námě-
tů, jež z tohoto setkání vzešly. Již 
po několikáté máte také možnost 
hlasovat v anketě rovněž elek-
tronicky na webových stránkách 
městské části: www.praha-libus.
cz. Poprvé zkoušíme novou for-
mu hlasování, kdy máte možnost 
vedle čtyř plusových hodnocení 
označit dvěma hlasy i ty problé-
my, které naopak považujete za 
méně prioritní. Aby novinek ne-
bylo málo, připravili jsme pro vás 
na internetu k vyplnění i tzv. poci-
tovou mapu. Odkaz na tuto mapu 
naleznete na webových stránkách 

vpravo. Jednoduchým kliknutím 
můžete do mapy městské čás-
ti a blízkého okolí zaznamenat 
místa, kde rádi sportujete, trávíte 
volný čas, či naopak kde se necítí-
te bezpečně anebo je z vašeho po-
hledu vyšší riziko dopravního ne-
bezpečí. Po zkušenostech v jiných 
městech chceme vytvořit jednot-
livé mapy, které budou sloužit 
jako podklad pro naše rozhodová-
ní. Velice vás tedy prosím, abyste 
nám věnovali pět šest minut své-
ho času a pomohli nám nahléd-
nout na naši městskou část vaši-
ma očima. Přípravu tohoto veřej-
ného fóra a dalších kulturních akcí 
v naší městské části měla v uply-
nulých šesti letech na starosti 
paní Jana Martínková. Dovoluji si 
i touto formou jí za její obětavost 
poděkovat a na novém pracovišti 
popřát všechno dobré! 

Jedním z každoročně diskuto-
vaných témat veřejného fóra byla 
městská hromadná doprava. Na 
základě podnětů od vás jsme vy-
zvali Ropid, který má na starosti 
organizaci dopravy v Praze, k jed-
nání o našich požadavcích. Tím 
nejzásadnějším problémem je to, 
že příměstské autobusy nezasta-
vují v poslední písnické zastávce 
Na Konečné. Autobusy 113 jsou 
stále častěji nahrazovány linkami 
331 a 333, které ovšem zastavu-
jí naposledy na zastávce Ke Bře-
zině, jež se s podzimní změnou 
jízdního řádu navíc stala zastáv-
kou „na znamení“. Požádali jsme, 
aby se status této zastávky vrátil 
do původního stavu, kdy zde kaž- 
dý spoj zastavoval automaticky. 
Nevěřím, že by zde nastupova-
lo a vystupovalo výrazně méně 
lidí než například na zastávce Li-
povická. Ropidu jsme také připo-
mněli požadavek na lepší časovou 
návaznost dopoledních linek 113 
a 197 směrem do centra, kdy po-
dle jízdních řádů autobus č. 113 do 
zastávky Sídliště Písnice přijíždí 
dvě minuty poté, co odjede linka 
197 směrem na Smíchov. Věřím, 
že výše uvedené problémy jsou 
řešitelné a již brzy se dočkáme 
dílčího zlepšení této služby. Další 
požadavky budou bohužel zřejmě 

nereálné, ale opakovaně jsme na 
ně poukazovali. Jde o prodloužení 
noční linky 504 až do staré Písni-
ce, nebo alespoň některého ze tří 
spojů během hodiny v noci. Nově 
jsme také upozornili na požada-
vek občanů Písnice na propojení 
naší městské části s Cholupicemi, 
konkrétně se hřbitovem. Rozší-
ření linkového vedení jistě narazí 
na finanční možnosti Dopravního 
podniku hl. m. Prahy, ale požáda-
li jsme alespoň o vyčíslení vznik-
lých nákladů. Bez této informace 
je problém o tuto úpravu žádat. 
V případě budoucí stavby metra D 
bychom se propojení těchto dvou 
částí Prahy dočkali snáze.

Školní rok utekl a vytoužené 
prázdniny se přiblížily nejen dě-
tem, ale také pedagogickému 
i nepedagogickému personálu na-
šich škol. Všem vám děkuji za vaše 
úsilí v uplynulých měsících a přeji 
vám zasloužený odpočinek. Dě-
tem potom i co nejlepší známky 
na vysvědčení!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

ANKETA
2016
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Smyslem fóra je dát obča-
nům prostor veřejně se vyjá-
dřit, sdělit náměty a poznatky 
k životu v městské části a na-
vrhnout, v jakých oblastech je 
potřeba provést změnu, jaké 
problémy jsou podle nich prio- 
ritní a vyžadují řešení a nápra-
vu. Model veřejného fóra je 
jedním z hlavních pilířů proce-
su místní Agendy 21, procesu, 
který městská část Praha-Li-
buš již deset let rozvíjí.

Fórum bylo rozděleno do 
několika částí. V první zhod-
notil starosta Jiří Koubek po-
stup řešení a aktuální stav 
problémů z roku 2015. Ve dru-
hé se diskutovalo u tematic-
kých stolů, přítomní občané 
navrhovali náměty a vybírali 
z nich ty prioritní. Následně 
měli možnost označit a udělit 
přednost dvěma z jejich po-
hledu nejdůležitějším problé-
mům. Z tohoto postupu pak 
vyplynula desítka problémů 
s největším počtem hlasů, ale 
zároveň také širší okruh čtr-
nácti námětů, které jsou nyní 
předmětem anketního hlaso-
vání v papírové i elektronické 
podobě.

POCITOVÁ MAPA

Letos máme s Veřejným fó-
rem spojeno několik novinek. 
Jednou z nich je možnost vyjá-
dřit se a sdělit vedení radnice 
své pocity formou takzvané 
Pocitové mapy. Papírová po-
doba této aktivity, kdy účast-
níci fóra měli možnost ozna-
čit, s jakými subjektivními 
dojmy a zkušenostmi si které 
lokality v městské části spoju-

jí. Konkrétně se v této aplikaci 
ptáme: kde trávíte volný čas, 
kde je zanedbané prostředí, 
kde se cítíte dobře, nebo na-
opak kde je nebezpečí krimi-
nality. Možnost zaznamenat 
své zkušenosti máte nyní 
i vy, jelikož elektronická for-
ma hlasování je nyní otevřena 
také na webu městské části – 
www. praha-libus.cz. Najdete 
ji jednoduše na hlavní stránce 
vpravo po prokliknutí na ba-
nner s názvem Pocitová mapa 
Praha-Libuš. Vyzkoušejte si 
tuto interaktivní formu, jak se 
zapojit do ovlivňování rozvo-
je městské části a sdělte nám 
své pocity.

HLASOVÁNÍ NA  
WWW.PRAHA-LIBUS.CZ A FB

Další novinkou je způ-
sob anketního hlasování na 
webu a Facebooku městské 
části. Vybrali jsme pro vás ve 
spolupráci s agenturou D21 
inovativní a moderní způsob 
hlasování, kdy máte možnost 
udělit plusové i mínusové 
hlasy několika námětům na-
jednou. Souběžně s tím bude 
probíhat i klasické hlasování 
prostřednictvím papírové an-
kety s možností vhodit tyto 
lístky do sběrných boxů roz-
místěných na různých mís-
tech v Libuši a Písnici. Z dů-
vodů nové formy hlasování 
jsme změnili také grafickou 
podobu anketního lístku. Po 
skončení hlasování budou obě 
formy zaznamenání vašich 
názorů – elektronická i papí-
rová – propojeny a dozvíme se 
konečné výsledky, a tím 10P 
roku 2016. 

Budeme rádi, pokud se vy-
jádříte jak v Pocitové mapě, 
tak i v anketě 10P Libuše 
a Písnice. Podněty a názory 
vás, obyvatel Libuše a Písnice, 
jsou pro nás důležité a pomo-
hou nám určit priority a směry 
dalšího rozvoje.

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

VELKÉ DISKUZNÍ SETKÁNÍ MÍSTNÍCH
Již poosmé se letos konalo velké diskuzní setkání vedení a pra-
covníků radnice městské části s obyvateli Libuše a Písnice, 
které pod názvem Veřejné fórum jistě mnozí znáte a účastníte 
se ho. Konalo se v pondělí 2. května 2016 v tělocvičně Klubu 
Junior a diskutovat přišla devadesátka místních občanů. 

Na začátku veřejného fóra se jako obvyk-
le bilancovalo. Odpověď na otázku, která 
nejvíc ovlivní další rozvoj Libuše a Písnice, 
je stále neznámá: Bude metro?

Problémy k řešení v roce 2016 se volily 
u studentského stolu…

… u stolu zaměřeného na životní prostředí…

… na celkový rozvoj městské části, urbanismus, veřej-
nou správu, bezpečnost a sociálně patologické jevy.
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…ale také o školství, volném čase, sportu, 
turistice a kulturním a společenském životě.

V průběhu večera se 
začala vybarvovat 
pocitová mapa 
Libuše a Písnice.

Přemýšlelo se také 
o zdravém životním stylu, 
zdravotnictví, sociální 
oblasti a národnostních 
menšinách.

Živě se pochopitelně 
diskutovalo o dopravě,…

Jako vždy byly 
přímo v sále k mání 
fair trade výrobky.

Po „volbách“ problémů 
u tematických stolů jejich zástupci 
představili ostatním, na čem se 
shodli jako na nejdůležitějším 
k řešení – zde za občanskou 
vybavenost, podnikání a služby.

Sčítaly se hlasy.

Na závěr se v plénu rozhodovalo, které hlavní problémy 
postoupí do ověřovací ankety, kterou najdete například 
v tomto čísle časopisu U nás na vloženém listu.

Příjemnou tečkou za pracovním večerem byla 
tombola dotovaná místními podnikateli a spolky.
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MATEMATICKÉ PUTOVÁNÍ
Devět nejlepších počtářů, čtvr-

ťáků a páťáků z naší školy bylo 4. 
května na Pedagogické fakultě 
UK, kde pro nás studenti připra-
vili soutěž Matematické putová-
ní, a to na téma filmového studia. 
Vytvořili jsme dvě soutěžní druž-
stva, která reprezentovala naši 
školu. Matematické putování se 
nám líbilo. Postupně jsme vypočí-
távali soubory příkladů. V každém 
souboru bylo pět úloh. Podle po-
čtu správně vypočítaných příkla-
dů jsme dostali kartičku s počtem 
hvězd, na které byl obrázek herce, 
herečky, režiséra, scénáristy, skla-
datele. Zadání jednotlivých sou-
borů měla svá stanoviště po celé 
budově fakulty, odtud název pu-
tování. Zároveň každému stanovi-
šti příslušela právě jedna filmová 
role. Když jsme získali všech pět 
rolí, znamenalo to, že jsme nato-
čili film a obrázky s představite-
li rolí jsme nalepili do alba. Podle 
počtu hvězd u jednotlivých rolí 
měl film celkovou hodnotu. Za 
určitá získaná jména herců, he-
reček a režisérů jsme mohli ještě 
získat bonusové body navíc. Pak 
už jen stačilo vymyslet název fil-
mu a přihlásit film do soutěže. 
Házelo se kostkou, a pokud padla 
čísla 1, 2, 3, hodnota filmu se dě-
lila dvěma. Pokud padla čísla 4, 5, 
6, hodnota filmu se zdvojnásobila. 
Náš chlapecký tým dvakrát hodil 
3, takže musel dělit. Druhé druž-
stvo smíšené ze čtvrťáků a páťáků 
moc hezky spolupracovalo a mělo 
více štěstí při házení. Nakonec do-
sáhli slušného výsledku 30 hvězd. 
Celá soutěž byla trochu o náhodě 
a štěstí, ale to nakonec nevadilo. 
V soutěži byly hezké příklady, celá 
akce byla hodně zábavná a rádi 
bychom ji ještě někdy absolvovali.

Za oba týmy sepsali  
Adéla Koluchová a Tomáš Holý, 5. třída

Foto: Zuzana Schilhartová

DEN ZEMĚ OČIMA ŽÁKŮ  
ČTVRTÉ TŘÍDY

Zapomněl jsem, že nemáme 
žádné učení. Byl totiž Den Země! 
Všechno jsme nechali ve škole a šli 
jsme ven. Rozdělili jsme se na dvě 
skupiny. Pak jsme věšeli na stromy 
fáborky a druhá skupina po nich 
šla a odpovídala na naše hádanky 
pověšené s fáborky. Cesta skonči-
la u Alberta, kde byly různé stánky. 
Honzík

Líbil se mi stánek se včelami. 
Byl tam legrační včelař. U prvního 
úlu nám ukazoval plástve a med. 
U druhého tvrdil, že je plný včel 
a ptal se, jestli nás štípla vče-
la. Lekli jsme se a já jsem se bála. 
Místo toho tam ale byly obří plyšo-
vé včely. U třetího jsme viděli pod 
sklem namačkané včely. Dvě z nich 
se vydaly pro potravu a zahynu-
ly. Stalo se to ve velké zimě, takže 
se nedivím. Dozvěděla jsem se, že 
tam, kde máme ledviny, včely mají 
srdce. Královna se pozná podle vel-
kého zadečku. Natálka

Líbil se mi stánek, kde nám paní 
dovolila mačkat mléko, aby z mlé-

ka bylo máslo. Šli jsme tam, proto-
že jsme tam viděli různé sladkosti, 
datlové bonbóny, popcorn, bram-
bůrky atd. Paní nám řekla, jaké 
zdravé sladkosti si máme vybírat. 
Měla tam i čerstvé mléko. Nedala 
nám napít, protože nebylo vařené. 
A jak jsme tlačili mléko, tak jsme 
dostali do mističky máslo a šli jsme 
dál. Agáta

Byla jsem u stánku s luštěni-
nami. Líbilo se mi, že jsme mohli 
ochutnat výhonky ze sóji a hrachu. 
Ale nebyly tam jenom luštěniny, 
měli jsme poznat i zeleninové sa-
zenice. Dozvěděli jsme se, jak vy-
padají, když vyrostou. Škoda, že 
byla zima. Musíme třídit odpad. 
Na školní zahradě máme kompost, 
chodíme tam vyhazovat ohryzky 
z jablek a zbytky zeleniny. Je tam 
plno šneků. Sára

Foto: Jitka Jandová

19. ROČNÍK  
FOTBALOVÉHO TURNAJE

Začátkem května se naši žáci 
oblékli do školních dresů a vyběh-
li na travnaté fotbalové hřiště FC 
Libuš Praha, aby se utkali se svými 
vrstevníky z ostatních základních 
škol Prahy 12 a poprali se o jedno 

postupové místo do celopražského 
turnaje McDonald´s Cup.

Ve čtvrtečním turnaji, pod tre-
nérským vedením pana Michala 
Vrňáka, zazářili naši mladší fot-
balisté Vojta Starý, Matyáš Legr, 
Michal Vrňák, Ondra Viklický, Do-
minik Vaina, Teo Novotný, Honza 
Krejča, Štěpán Indra a Martin Zna-
menáček. Matyáš napsal: „Největší 
zážitek byl pro mě poslední zápas. 
Bylo to dost napínavé. Byl jsem 
hodně unavený, ale jsem rád, že 
jsme vybojovali 3. místo.“ Penal-
tový rozstřel jsme vyhráli a mohli 
jsme se radovat z bronzových me-
dailí. Trenér hráče chválil za jejich 
bojovnost a týmovou hru.

V pátečním turnaji se naši starší 
fotbaloví nadšenci Natálie Dvořá-
ková, Vašek Lai, Adam Motal, Jozef 
Krištof, Jára Murin, Kuba Nevrk-
la, Kája Brychtová, Adam Olmer 
a Kuba Špaček snažili, ale bohužel 
na své soupeře nestačili. Možná 
nám chybělo i trochu štěstí v dů-
ležitých okamžicích. V týmu spíše 
chlapeckého sportu jsme měli i dvě 
dívky, které svými výkony přispěly 
k mnoha hezkým fotbalovým si-
tuacím. Kája překonala dvakrát 
soupeřova brankáře a Natálka do-

ZŠ PÍSNICE

MAMINKA
(Básnička vytvořená jako přání ke Svátku matek)

S Tebou jsem strávil všechny své dny, týdny, měsíce a roky.
S Tebou byly snazší mé první kroky.
Díky Tobě jsem přišel na tento svět, 
moji lásku k Tobě nedokážu vyjádřit ani ze svých vět.
Ty jsi to, co mě chrání, ty jsi můj anděl strážný.
Ty jsi to, co dělá mi každý můj den snazším.
Ty jsi to, na co se vždy po škole těším.
Ty jsi to, co mi bylo vždy nejbližší.
Ty jsi ta moje nejmilejší … MAMINKA!

Tomáš Holý, 5. třída

Porada s trenérem před zápasem.  
Foto: Blanka Chýlová

Kuba Špaček  a Karolína Brychová.  
Foto: Markéta Legrová
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ − SVOR 2016
Na konci dubna jsme my ze tří-

dy 6.A a 6.B odjeli na školu v příro-
dě do Svoru u Nového Boru. Byl to 
ten nejúžasnější týden s kamarády 
a novými lidmi. Máme nezapome-
nutelné zážitky z každého dne. Je-
den den jsme byli na celodenním 
výletě na rozhledně Jedlová a na 
hradě Tolštejn. Byla vidět krás-
ná přírodní krajina. A samozřejmě 
jsme se i učili, naučili jsme se něco 
z matematiky a při skupinové práci 
jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vostí o zvěrokruhu. Líbila se nám 
také noční bojovka. Dostali jsme 
dopis a podle pokynů v něm jsme 
se vydali na cestu plnou pohádko-
vých a nadpřirozených postav. Na-
ším úkolem bylo osvobodit zblou-
dilou duši rytíře, což se nám samo-
zřejmě podařilo. I celotáborovou 
hru jsme vyhráli a za to jsme do-
stali obrovskou pochvalu od naše-
ho nejlepšího vychovatele Tomáše, 
který se o nás po dobu pobytu sta-
ral v odpoledních hodinách. Lepší-
ho vychovatele jsme nemohli mít. 
Jsem moc ráda, že nás paní učitel-
ky na školu v přírodě vzaly a že to 
s námi přežily!

Johana Zívrová, 6. B

ŠETŘEME VODOU 
Akce ke Dni Země s agenturou 

Podhoubí.
Proč je voda důležitá?
Adam: Protože se z ní vyrábí krev 
(?) a myje se s ní.
Štěpán: Abychom přežili.
Anička H.: Protože je na pití a že se 
s ní myje nádobí.
Anička P.: Můžeme pít, a hlavně se 
koupat v bazénu.
Bára: Protože jinak nemáme co pít.
David Z.: Jinak bychom byli špinaví.
Adélka: Abychom mohli pít, umý-
vat, splachovat.
Jakou podobu může mít voda?

Adélka: Pevnou, kapalnou, vlhkou.
Bára: Pára, led, tekutou, kapalnou.
Anička P.: Tekutou, kapalnou, tu-
hou.
Štěpán: Pitnou, kapalnou.
Adam: Pevnou, kapalnou, lehkou.
Co je to koloběh vody v přírodě?
Adam: Déšť, pramen, potok, řeka, 
moře, oceán.
Anička H.: Prší, potok, řeka, moře.
Štěpán: Potok, moře, oceán, zá-
chod, čistírna.
Lucka: Déšť, potok, pára.
Simča: Moře.
Můžeš i ty šetřit vodou? Jak?
Bára: Ano, nebudu napouštět pl-
nou vanu.
Ada M.: Že při umývání rukou mu-
síme šetřit.
Anička P.: Ano, že ji budeme pouš-
tět třeba jen minutu.
Lucka: Že nebudu dávat do pračky 
jen jeden kus prádla.
Štěpán: Nenechávat ji puštěnou.
Adam: Můžu a zároveň nemusím 
plýtvat.

Připravila Jindra Němečková,  
třídní učitelka + 2.B

Foto: Jindra Němečková

FOTBALOVÝ TURNAJ 
MCDONALD´S CUP

Žáci prvního stupně ZŠ Mete-
orologická se ve čtvrtek 5. a v pá-
tek 6. května zúčastnili obvodního 
kola fotbalového turnaje McDo-
nald´s Cup.

Ve čtvrtek probíhal turnaj dru-
hých a třetích tříd, v pátek turnaj 
čtvrtých a pátých. Ve čtvrtek se náš 
tým dostal až do finále, kde po vel-
kém boji a vedení 2:0 nakonec pod-
lehl. Umístili se na skvělém dru-
hém místě z osmi soutěžících škol. 
V mnohem náročnější konkurenci 
jedenácti týmů se v pátek starším 
žákům podařilo obsadit 7. místo.

Že se naši žáci i v konkurenci to-
lika dalších týmů umí velmi dobře 

ZŠ METEOROLOGICKÁkázala mnohokrát svojí útočnou 
hrou zaměstnat obránce ostatních 
týmů.

Děkujeme všem hráčkám a hrá-
čům za vzornou reprezentaci naší 
školy. Děkujeme za pomoc a pod-
poru od maminky Matyáše a Káji 
a tatínka Vojty. Za vedení týmu 
mláďat panu Vrňákovi. Všich-
ni společně s námi prožili radost 
i zklamání, které ke sportu patří.

Blanka Chýlová, ředitelka školy, 
a Matyáš Legr, žák 2. třídy

NAŠE DRUŽINA…
Jaro v naší družině bývá obvykle 

velmi pestré. Můžeme být dlouho 
venku, pozorovat probouzející se 
přírodu, sportovat, tvořit z písku, 
výtvarničit křídami...

Opět nám letos bylo velkou ctí 
přijmout pozvání pana Profouse 
a jeho rodiny na farmu plnou zví-
řátek, která se nachází na okraji 
Písnice, tudíž jen pár minut chůze 
od naší školy. Mohli jsme si tam 
pohladit a nakrmit lamu, oslíka, 
kůzlátka, prase či malého koní-
ka. Chvílemi jsme si připadali jako 
v zoologické zahradě, protože 
lamu na dvorku hned tak někdo 
nemá. Děkujeme!

Uplynul přesně týden a my jsme 
opět vyráželi „do světa“, tentokrát 

na akci místního Sokola Libuš po-
řádanou každoročně ke Dni Země 
pod názvem Perníková chaloup-
ka. A protože víme, že pro přírodu 
je důležité udržovat ji v čistotě, 
ochotně jsme se nabídli k účasti na 
jejím úklidu. Takže mezi plněním 
jednotlivých úkolů na stanovištích 
jsme naplnili několik pytlů odpad-
ky až po okraj. Poučeni, pobave-
ni a odměněni jsme se vydali díky 
krásnému počasí, zpátky do školy 
přes lesy a pole pěkně „po svých“. 
Pravda, někdo už ke konci poci-
ťoval mírnou únavu v nohou, ale 
přesto jsme šťastni a spokojeni do-
razili do cíle, kde nás již očekávali 
naše maminky, babičky či tatínko-
vé. Moc pěkná akce, děkujeme or-
ganizátorům a těšíme se zase za 
rok na shledanou.

Děti a vychovatelky z Písnice
+02 kronika zš písnice družina

Foto: Marie Štaflová
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prosadit, dokazuje získaný titul 
nejlepšího střelce celého turnaje, 
kterým se může pyšnit Alex Bui ze 
4.A. Gratulujeme hráčům za jejich 
skvělá umístění a děkujeme za dů-
stojnou reprezentaci školy a měst-
ské části.

Jan Podzimek
Foto: Martina Exnerová

KUCHTÍCI ZE 4. A
Kuchtíci ze 4. A si na své jarní va-

ření pozvali šéfkuchaře Honzu Haj-
ného z Chefparade, aby je zasvětil 
do tajů přípravy chutného a zdra-
vého pohoštění v podobě kanapek, 
jednohubek, tapas a vůbec všech 
dobrůtek na jedno sousto. Pracovali 
jsme se samými prvotřídními suro-
vinami (dík patří Lukášově mamin-
ce, paní Plánkové, za dokonalý servis 
– výběr, nákup i dovezení všeho po-
třebného) a užili jsme si při krásně 
výtvarném kuchtění. Dbali jsme na 
bezpečnost, čistotu a zásady zdra-
vé výživy. Dokázali jsme si pravdi-
vost rčení „Jíme i očima“. A recepty? 
Ovoce, zelenina, mandle, ořechy, 
med, klíčky, bylinky, šunka, uzený 
losos, kozí sýr, crème fraîche, Luči-
na, med, tortilly, celozrnný chléb,… 
Kombinujte, dochucujte s nápadem 
a pak už jen vychutnávejte!

Hedvika Mašková,  
třídní učitelka 4.A

MUZEUM KARLOVA MOSTU 
A PRAŽSKÉ BENÁTKY

Nejdříve jsme se divili, proč je-
deme na Malostranské náměstí – 
asi „ mekáč“ hned po ránu. Ale ne, 
šli jsme v klidu, skoro sami přes 
Karlův most a kochali se sochami, 
výhledem a atmosférou. To se jen 
tak nepodaří. Následovala plav-
ba na lodičce, dostali jsme nanuk 
a limču. Pohodový kapitán nás 
upozorňoval na různé zajímavos-
ti a proplouvali jsme kouzelnými 
kouty Vltavy. A konec výletu byl 
v muzeu – stavba Karlova mostu, 

zajímavosti, Karel IV. a jeho život. 
Tenhle výlet byl super, hodně jsme 
se dozvěděli a hodně viděli.

Šimon Černý

KERAMICKÁ DÍLNIČKA
Společně s paní O. Svobodovou 

jsme v dubnu pro děti připravily ke-
ramickou dílničku, kde si mohly vy-
zkoušet práci s hlínou, jaké nástroje 
a pomůcky se používají a neposled-
ní řadě zapojit svou fantazii. Děti 
tvořily prostorový domeček. Kdo 
chtěl, mohl ho doplnit kytičkami či 
zvířátky. Kreativita neznala meze. 
Domečky se moc povedly a až se vy-
pálí v peci, mohou si je děti odnést 
domů a s radostí je ukázat rodičům.

Blanka Zirnsáková, školní družina
Foto: Blanka Zirnsáková

S DRUŽINOU LESEM NELESEM
Květnový přírodovědný program 

Lesem nelesem byl zaměřený na 
les a jeho obyvatele. Děti ze škol-
ní družiny se při něm na naučné 
stezce v Modřanské rokli dozvě-
děly zajímavosti o lesní zvěři, o or-
ganismech žijící v lese. Dále ces-
tou poznaly, které druhy stromů 
v lese rostou a k čemu jsou důle-
žité. V lesní tůňce si vyzkoušely lov 
vodní drobotiny.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnskáková

BROUKOSVĚT
V květnu jsme uspořádali v dru-

žince muzikálové odpoledne. Trav-
natý palouček za naší školou se pro-
měnil v pódium a hlediště. Skvělé 
muzikálové představení nám přišel 
zahrát dětský soubor Medvíďata 
v čele s Petrem Nedvědem, který 
byl zároveň autorem velmi zdaři-
lého kousku. Muzikál se jmenoval 
Broukosvět aneb Jak školník zmizí 
do říše hmyzí. Rozmrzelý školník 
společně se svou partnerkou, pro-
tivnou uklízečkou, nemají rádi pří-
rodu a vše, co s ní souvisí. Kouzlem 

se dostanou do hmyzí říše, polepší 
se a naučí se mít přírodu rádi.

Písničky byly perfektní. Ještě 
dlouho po představení si děti brou-
kaly nápěv z písničky Stonožka a to 
mluví za vše. Moc děkujeme a těší-
me se na příště.

Vychovatelky ŠD
Foto: Ilona Kiliánková

JARNÍ ÚKLID  
V MODŘANSKÉ ROKLI

Modřanská rokle je chráněnou 
přírodní památkou a oblíbeným 
místem a cílem návštěvníků ze ši-
rokého okolí. Bohužel ale ne všich-
ni se k tomuto místu chovají s res-
pektem. Někteří odhazují odpadky 
nebo přímo zakládají větší černé 
skládky. Přiložit výrazně ruku k dílu 
se rozhodli skauti z Modřan a krou-
žek Zálesák ze ZŠ Meteorologická 
a na neděli 24. dubna 2016 zorgani-
zovali již druhý ročník úklidu Mod-
řanské rokle. Pro účastníky byly za-
jištěny rukavice a pytle na odpad. 
Jako hlavní organizátor úklidu jsem 
před zahájením akce prohlásil: „Je 
třeba les uklidit a vyslat do okolí 
jasný signál: Takto vypadá čistý les, 
takový jej chceme mít. Poté je mož-
né říkat lidem, že odpad na zem ne-

patří. Pojďte uklízet, má to smysl.“ 
Úklidu Modřanské rokle se zúčast-
nilo přes sto dobrovolníků, kteří se-
sbírali přes tunu odpadu.

Většina účastníků dorazila na 
základě výzvy na portálu geoca-
ching.com. Tamější systém účast-
níky vybízí a motivuje k vyplně-
ní alespoň krátké zpětné vazby 
o akci. Tyto zprávy od účastníků 
je možné si přečíst na: www.geo-
caching.com/geocache/GC6F108_
uklid-modranske-rokle-2016.

Partnerem úklidové akce v Mod-
řanské rokli se stala městská část 
Praha-Libuš, která zajistila dobro-
volníkům rukavice, pytle na odpad, 
přistavení kontejneru a druhý den 
po úklidu svoz vysbíraného odpadu 
z Modřanské rokle. Druhým partne-
rem byla platforma Ukliďmečesko.
cz, která zajistila rukavice a pytle 
pro účastníky, stejně jako propaga-
ci akce. Dále to byla městská část 
Praha 12, která finančně podpořila 
nákup pytlů, rukavic a tisk materi-
álů pro účastníky.

O významu této akce svědčí vel-
ký zájem dobrovolníků. Děkujeme 
všem dobrovolníkům, kteří se úkli-
du Modřanské rokle zúčastnili.

Jan Podzimek, organizátor akce
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Na akci se stejným názvem, jako 
je titulek tohoto článku, která se 
konala ke Dni Země poslední dub-
nové pondělí před prodejnou Al-
bert na sídlišti Písnice, se návštěv-
níci mohli dovědět něco o zdravé 
výživě, konkrétně o luštěninách 
a jejich významu.

Akce pořádaná městskou částí 
Praha-Libuš, ve spolupráci se sou-
kromými subjekty a neziskovými 
organizacemi, byla věnovaná zdra-
vým potravinám a luštěninám ov-
šem jen zčásti. Během chladného, 
skoro zimní dne se na prostranství 
představilo celkem dvanáct stano-
višť s tématy jako život včel a jejich 
význam, bioodpady a zpracování 
dřeva, třídění odpadu, půdní profil 
a druhy půd, schopnosti půdy vázat 
vodu, recyklace a sběr nebezpečné-
ho odpadu, druhy obilí a mletí zrnek 
na ručním mlýnku. A samozřejmě 
došlo také téma luštěniny v mnoha 
podobách, ať už to bylo klasické po-
znávání, či naklíčení luštěnin, nebo 

třeba klečení na hrachu a „popel-
kovské“ třídění hrachu, čočky a po-
pela. Obzvláště klečení na hrachu 
si mezi dětmi získalo oblibu a dob-
rovolně dvě minuty vyzkoušely, jak 
takový trest v minulých dobách bo-
lel. Mezi stanovišti nechyběla ani 
ta, kde se informovalo o zdravých 
potravinách, jejich složení, o půvo-
du surovin a zpracování. 

Den Země navštívily převážně 
děti ze školských zařízení a bylo 
jich skoro pět set. 

Jana Martínková,  
koordinátorka projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

ZDRAVÉ POTRAVINY…  
A CO TŘEBA LUŠTĚNINY?

Chaloupka proběhla letos již po-
šesté, a aby nebylo vše při starém, 
na jednom ze stanovišť se v letoš-
ním roce představily Lesy hl. m. 
Prahy – středisko Ekologická vý-
chova. Nejdůležitější pro pořádání 
akce v přírodě je samozřejmě po-
časí, a to nám už od samého rána, 
po předchozích chladných a pro-
pršených dnech, opravdu přálo. 
Překrásné prostředí Modřanské 
rokle prozářené slunečními paprs-
ky umožnilo umístění celkem osmi 
stanovišť.

Nádvoří sídliště Písnice mezi 
restaurací Modrá ryba a super-
marketem Albert, kde se starto-
valo, ožilo hlavně dětmi, ale i ce-
lými rodinami. Na startu obdrže-
li účastníci kartičku s obrázkem 
Perníkové chaloupky a místy pro 
razítka s čísly stanovišť. Při akci 

měli účastníci možnost alespoň 
trošku přispět k úklidu rokle sbí-
ráním poházených odpadků na 
trase k nádrži. K dispozici byly 
igelitové pytle včetně jednorá-
zových rukavic. Odvoz odpadků 
byl zajištěn. Na jednotlivých sta-
novištích si účastníci zábavnou 
formou prověřili znalosti o pří-
rodě. Přiřazovali zvířata do jejich 
domovů, luštili křížovky, pozná-
vali rostliny, zvířata, jejich stopy, 
různé druhy přírodnin, poslechli 
si povídání o lesní zvěři zaměřené 
na šelmy – měli možnost vidět ko-
žešiny různých šelem i jejich leb-
ky. Dále si prověřili tělesnou zdat-
nost − u místních hasičů se snažili 
zasáhnout cíl pomocí požární ha-
dice, dále sráželi pomocí stočené 
hadice rozestavěné kuželky a po-
znávali hasičskou výzbroj. Také 

vytvářeli obrázky pomocí přírod-
nin. Na konečném stanovišti děti 
pod dohledem ježibaby z Perní-
kové chaloupky poznávaly zvířa-
ta a rostliny, zacvrnkaly si kulič-
ky a po splnění dostaly perníčky 

a drobnou odměnu. Opodál cha-
loupky se odkládaly pytle s nasbí-
raným odpadem.

Hlavním smyslem akce bylo při-
vést děti i jejich doprovod do pří-
rody, vzbudit o ni zájem a ukázat, 
jak je možno zpestřit pobyt na čer-
stvém vzduchu, aniž by docházelo 
k jejímu poškozování.

Podle ohlasů účastníků se akce 
vydařila a určitě to bylo jedno 
z příjemně strávených odpolední 
v přírodě. Těším se, že se na této 
akci potkáme i v příštím roce.

Poděkování patří všem zástup-
cům spolků a organizací, kteří se 
na uspořádání akce, její přípravě 
a na samotném konání podíle-
li, a samozřejmě účastníkům, bez 
kterých by Perníková chaloupka 
nebyla takovou příjemnou akcí, 
kterou se nepochybně opět stala.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

Foto: Monika Voříšková,  
Vladimíra Tomášková

 T. J. SOKOL LIBUŠ
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA  
aneb CESTA POHÁDKOVÝM LESEM V MODŘANSKÉ ROKLI
Perníková chaloupka se konala ve čtvrtek 21. dubna. Oficiální start na-
plánovaný na 15. hodinu byl posunut o půlhodinu dříve pro skupinu dětí 
ze školní družiny při ZŠ s RVJ v Písnici, které na start dorazily pod vede-
ním paní vychovatelek.

K INCIDENTU NA DNI ZEMĚ

Na konci dubna se na prostranství před 
prodejnou Albert uskutečnila akce s ná-
zvem Den Země. Došlo tam k nešťastné 
situaci, která byla následně propírána 
v médiích a především na sociálních sí-
tích. Lektorka jedné neziskové organi-
zace měla hloupý nápad, když nad terč, 
kam děti házely kuličky z hlíny, umístila 
karikaturu prezidenta Miloše Zemana 
vystřiženou z časopisu Reflex. Zatímco 
menší děti to ani nepostřehly, někteří páťáci již v této karikatuře pana 
prezidenta rozpoznali. Některé děti správně odmítly se k házení na tuto 
kresbu připojit. Lektorka neziskové organizace za tuto hloupost zaplati-
la vysokou cenu − propuštěním z práce. Protože nikde v médiích nebyla 
otištěna fotografie z konání akce, a celá záležitost tak byla notně přiži-
vována spekulacemi a polopravdami zejména na sociálních sítích, pro 
vaši informaci připojujeme fotografii z místa dění. Ačkoliv jsem nebyl 
na místě přítomen, připojuji se k omluvě za politováníhodnou událost.

Jiří Koubek
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Již tradičně jsme se sešli na ná-
městíčku u Alberta na písnickém 
sídlišti, kde se konala každoroční 
akce Den Země. Připomněli jsme si, 
jak třídíme odpad, a tím chráníme 
životní prostředí, jak se starat o za-
hrádku a les. A čichovým kvízem 
jsme prošli všichni na jedničku.

Zúčastnili jsme se také soutěžní-
ho dopoledne v ZŠ Meteorologická. 
Pro naše děti si žáci vyšších ročníků 
základní školy připravili stanoviště, 
kde děti plnily různé soutěžní disci-
plíny. Na závěr akce dostaly děti za 
svoji snahu a šikovnost sladkou od-
měnu a pochvalu od paní učitelky.

I letos nás navštívili zahradníci 
a pomohli nám zkrášlit naši školní 
zahradu. Za pomoci dětí jsme vysá-
zeli nové rostliny. Každý přihrno-
val zeminu, zaléval, aby nám nové 
rostlinky brzy rozkvetly.

S jarním pořadem přijeli do naší 
školky nám již dobře známí hudeb-
níci ze skupiny Akordo. Veselými 
písničkami jsme přivolali sluníčko.

Při prvním setkání v rámci pro-

jektu Malá technická univerzita 
se naše děti proměnily ve stavi-
tele města. Jako architekti jsme 
si navrhli a postavili vlastní domy 
z lega, což se všem velice líbilo, 
a těšíme se na další pokračování po 
školce v přírodě.

Ve školce proběhlo také vyšetře-
ní zraku a pohybového aparátu.

Lucie Blažejová, Hana Rutová
Foto: archiv MŠ K Lukám

JARO V MŠ K LUKÁM
I v Mateřské škole K Lukám začalo jaro. Počasí nám sice moc nepřálo, 
občas jsme viděli i sněhové vločky, a přesto jsme jaro přivítali několika 
jarními akcemi.

Veselý program byl zakončen 
v Modřanské rokli opékáním buřtí-
ků, jablíček, rohlíků… Protože dětí 
se zúčastnilo opravdu hodně, Sbor 
dobrovolných hasičů v Libuši nám 

zajistil letos dokonce dva ohýnky 
i odborný dohled nad bezpečností 
našich nejmenších. Moc děkujeme!

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy

MŠ MEZI DOMY
DVA ČARODĚJNÉ OHNĚ
Díky pěknému počasí si koncem dubna mohly děti z Mateřské školy 
Mezi Domy užít čarodějnické rejdění, a to nejenom ve svých třídách.

DĚKUJEME!
Na konec školního roku se vždy těší nejenom děti a jejich rodiče, ale 
i všichni zaměstnanci. Avšak v tom letošním závěru nás v Mateřské 
škole Mezi Domy čeká jedna událost, ze které nikdo radost nemá. Do 
zaslouženého důchodu se rozhodla odejít vedoucí školní jídelny p. 
Helena Lodinová a hlavní kuchařka p. Jana Dohnálková.
V mateřské škole strávily obě mnoho pracovních let a společně jsme 
tady prožili léta, kdy nás život vedl nahoru i dolů.
Za jejich obětavou práci bych jim ráda veřejně poděkovala, a to neje-
nom za nás, zaměstnance školky, ale i za všechny mlsné jazýčky dětí, 
které naší školkou prošly.
Do dalších let přejeme především hodně zdraví, elánu a osobní spo-
kojenosti.
Za všechno MOC děkujeme, budete nám chybět!

Irena Procházková a zaměstnanci Mateřské školy Mezi Domy

A OPĚT JIZERSKÉ HORY
Na termín zájezdu, který jsme si 

přáli a byl objednán, jsme dostali 
rezervaci pouze na pět místností. 
Byly ve vedlejší budově, skoro jako 
v rodinné atmosféře. A tak jsme 
společně odpočívali, radovali se 
z krásné přírody, z čistého ovzdu-
ší, ze společného posezení při jídle 
nebo televizi. Vskutku to byla tak-
řka rodinná rekreace.

Zhlédli jsme během pobytu Di-
vadélko pro Mateřskou školku, vy-
slechli vyprávění o bižuterii s pro-
dejem a také jsme navštívili Zoo 
Liberec, která se moc líbila a do 
níž jsme odjeli přistaveným auto-
busem. Viděli jsme dokonce ma-
linkaté tygříky v přímém přenosu 
kamerami. A protože jsme návště-
vu naplánovali ve všední den, bylo 
co vidět a zvířata se zvlášť pěkně 
ukazovala.

Co udělá krásné počasí s čistým 
ovzduším za celkovou pohodou, to 
již známe a láká nás to, když jaro 
zaťuká, zas a zas: posílit zdraví, od-
počinout si změnou pobytu a rado-
vat se z přátelství, které obohacu-
je mnohdy i pomůže řešit, co jsme 
stále odkládali. Kéž je opět vše 
dobré jako v Jizerských horách. Dě-
kujeme p. Honzovi a personálu, že 
pro nás vytvořili podmínky, které 
byly nad rámec jejich povinností.

REKREACE V HARRACHOVĚ
Již třetím rokem dostáváme na-

bídku k pobytu v pěkném prostře-
dí žijícího městečka, které v tento 
čas přilákalo za pěkného počasí 
mnoho návštěvníků. Naši zdat-
ní turisté každý den vyráželi i ve 
skupinkách na túry v průměru 8 
km. Využívali lanovky na Čertovou 
horu a zpět pěšmo, k Mumlavským 
vodopádům, na Dvoračky, k pra-
menu Labe, na Voseckou boudu, 
k Ručičkám, k rozhledně Štěpánka 
aj. Dále jsme mohli vidět Sklárnu 
Novosad, Muzeum sklad, Hornic-
ké muzeum, kapličku sv. Alžběty, 
kostel sv. Václava, Rýžoviště a jiné. 
Městečko Harrachov je malebné, 
se spoustou obchůdků, které lákají 
k nákupům. K odpolední pohodě na 
zpáteční cestě po městečku nebo 
po túře tradičně přispívají cukrár-
ny. Ubytování v hotelu Inn se super 
sjednanou cenou vždy láká pěk-
ným prostředím a chutným jídlem. 
Jízda vláčkem pak umožňuje vidět 
okolí městečka, při zastávkách je 
možnost si podrobněji vše pro-
hlédnout, např. Mumlavské vodo-
pády. Rekreace se povedla a zbylo 
toho ještě hodně, co by se dalo vi-
dět. Dostali jsme doporučení přijet 
na podzim, v září, kdy zde rostou 
houby a je opravdu vždy krásně. 
Láka to. Tak uvidíme.

JÍVKA-STÁRKOV S VÝLETEM DO 
POLSKA NA TRHY

Velmi žádaný třídenní zájezd za 
historií, odpočinkem a za nákupy 
do Jívky-Stárkova se stal tradicí. Již 
při odjezdu z něj se hlásí výletníci 
opět na podzimní termín. Tento-
kráte to bude 4. až 6. listopadu.

Cestou na ubytování jsme se za-
stavili v Perníkové Chaloupce, kde 
jsme byli velmi mile překvapeni 
průvodcem a jeho veselým poví-
dáním, ukázkou tvoření perníků ve 
formách a na závěr i nákupy zdob-
ných perníčků na různé příležitos-
ti. Posezení při kávě s ochutnávkou 
bylo také velmi pěkné a přátelské. 
Po ubytování a po večeři jsme zpí-
vali, tancovali za doprovodu naše-
ho hudebníka na klávesy. Nákupy 
v Polsku jsou vždy výborné, máme 
z nich pak radost při vzájemném 
předvádění. Není výletníka, který 
by si neudělal radost nebo nekou-
pil potřebnou věc.

Při zpáteční cestě jsme naplá-
novali zastávku s prohlídkou hradu 
Kost. Doplňují zde nábytek a růz-
né dobové artefakty, a to tak, jak 
to zde vypadalo kdysi. Některé 
místnosti vypadaly tak nádherně, 
že jsme byli zcela uneseni. V sou-
časné době vlastní hrad dva bratři 
z českého hraběcího rodu Kinský 

dal Borgo, několikrát za měsíc sem 
jezdí a stále něco doplňují, jako to 
bylo za vlády jejich praotce. V zá-
mecké restauraci jsme objedna-
li oběd pro náš autobus a vcelku 
jsme si pochutnali, jmenovitě na 
borůvkových knedlících. Potom 
jsme již jeli přímo k domovu.

Výlet utekl jako voda a podzimní 
nás čeká. A ať se také vydaří! Ob-
jednávejte co nejdříve u p. Urba-
nové na tel.: 731 230 713, než bude 
plno! Jen složení zálohy potvrzuje 
přihlášení.

Za Klub Senior Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

KLUB SENIOR
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 č. 14/2016 ZMČ bere na vědomí, že 
počet obyvatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 
2016 je dle zveřejněné informace ČSÚ 
Praha 10 175. 

 č. 15/2016 ZMČ ruší své usnesení 
č. 22/2015 ze dne 20. 5. 2015 z důvodu 
stažení studie projektu Domova seniorů 
Libuš, situovaného při ulici Brunelova 
na pozemku parc. č. 871/21 v k. ú. Libuš 
(studie označená jako verze 11/2014), 
předložené společností Pixabelly Libuš, 
s. r. o., IČO: 03595056, se sídlem Záhřeb-
ská 157/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.

 č. 16/2016 ZMČ:
1. Souhlasí s předloženou doplněnou 
projektovou dokumentací pro umístění 
stavby rezidenčního objektu s doplňko-
vou komerční funkcí „U metra Libuš“ 
z 07/2015, revize 10/2015, investora 
Rezidence Měcholupy, s. r. o., Korunní 
810/104, 101 00 Praha 10, IČ: 275 89 048, 
zapsaného v obchodní rejstříku vede-
ného u Městského soudu v Praze, oddíl 
C, vložka 117327, na pozemcích parc. č. 
1120/1 a 1120/4, 1123/1, 1123/43, 1123/44, 
1123/45, 1123/46, 1123/47 a 1123/114, 
všechny v k. ú. Libuš, za těchto podmí-
nek: pro uložení inženýrských sítí do po-
zemků dotčených stavbou ve vlastnictví 
hl. m. Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš, 
budou před zahájením prací uzavřeny 
smlouvy o smlouvě budoucí o úplatném 
zřízení věcných břemen v souladu se Zá-
sadami zřizování věcných břemen a sta-
novení náhrad za jejich zřízení. 
2. Souhlasí s převzetím stavby nové ko-
munikace a chodníku v ulici V Hrobech 
vybudované v rámci stavby „U met-
ra Libuš“ na pozemcích parc. č. 1120/1 
a 1120/4, oba v k. ú. Libuš, do majet-
ku a správy MČ Praha-Libuš za těchto 
podmínek: stavba bude pravomocně 
zkolaudována, prostá vad a nedodělků; 
v katastru nemovitostí budou zanesena 
všechna věcná břemena; na stavbě ne-
budou žádná zástavní práva, závazky ani 
pohledávky. 
3. Požaduje předložit další stupeň pro-
jektové dokumentace. 

 č. 17/2016 ZMČ schvaluje:
1. předloženou úpravu schváleného roz-
počtu MČ Praha-Libuš na rok 2016 v ob-
jemu příjmů ve výši 39 116 tis. Kč, v ob-
jemu výdajů ve výši 41 652 tis. Kč a v ob-
jemu financování ve výši 2 536 tis. Kč. 
Návrh úpravy schváleného rozpočtu je 
nedílnou součástí tohoto usnesení; 
2. v ekonomické činnosti MČ Praha-Libuš 
v roce 2016 výnosy ve výši 3 490 tis. Kč 
a náklady ve výši 2 000 tis. Kč, s hrubým 
provozním výsledkem ve výši 1 490 tis. Kč.

 č. 18/2016 ZMČ schvaluje předlo-
ženou úpravu schváleného rozpočto-
vého výhledu MČ Praha-Libuš na roky 
2017–2021. Úprava schváleného rozpoč-
tového výhledu MČ Praha-Libuš na roky 
2017–2021 je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

 č. 19/2016 ZMČ schvaluje rozpočto-
vou změnu č. 6 rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2015 ve všech bodech nebo 
položkách, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 č. 20/2016 ZMČ schvaluje rozpočto-
vou změnu č. 1 rozpočtu MČ Praha-Libuš 
pro rok 2016 ve všech bodech nebo po-
ložkách, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení. 

 č. 21/2016 ZMČ schvaluje uzavření 
Dohody o uznání a narovnání vlastnic-
kého práva k nemovitosti – souhlasné 
prohlášení k pozemku parc. č. 418/7 v k. 
ú. Písnice, obec Praha, zapsané v dupli-
citním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro 
k. ú. Písnice, obec Praha, mezi účastníky 
MČ Praha-Libuš a panem Petrem Bam-
bulem. Pověřuje pana starostu Jiřího 
Koubka podpisem této dohody, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 č. 22/2016 ZMČ schvaluje uzavření 
Dohody o uznání a narovnání vlastnic-
kého práva k nemovitosti – souhlasné 
prohlášení k pozemkům parc. č. 440/2 
a 418/8 oba v k. ú. Písnice, obec Praha, 
zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví 
na LV 1308 pro k. ú. Písnice, obec Praha 
mezi účastníky MČ Praha-Libuš a pa-
nem Petrem Bambulem. Pověřuje pana 
starostu Jiřího Koubka podpisem této 
dohody, která je nedílnou součástí toho-
to usnesení. 

 č. 23/2016 ZMČ schvaluje nové zři-
zovací listiny Jednotky sboru dobro-
volných hasičů Libuš a Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Písnice. Pověřuje 

pana starostu Jiřího Koubka podpisem 
zřizovacích listin, které jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 č. 24/2016 ZMČ schvaluje:
a) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace ZŠ Meteo-
rologická, se sídlem Meteorologická 181, 
142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 60437910; 
b) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace ZŠ s rozší-
řenou výukou jazyků, se sídlem L. Coň-
ka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice, IČ: 
60437936; 
c) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace MŠ Mezi 
Domy, se sídlem Mezi Domy 373, 142 00 
Praha 4 – Písnice, IČ: 60437944; 
d) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace MŠ Lojovic-
ká, se sídlem Lojovická 557, 142 00 Praha 
4 – Libuš, IČ: 60437928; 
e) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací lis-
tině příspěvkové organizace MŠ K Lu-
kám, se sídlem K Lukám 664/1a, 142 00 
Praha 4 – Libuš, IČ: 49624628; 
f) uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listi-
ně příspěvkové organizace MŠ Ke Kašně, 
se sídlem Ke Kašně 334/14, 142 00 Praha 
4 – Písnice, IČ: 60437961.
Pověřuje pana starostu Jiřího Koubka 
podpisem dodatků ke zřizovacím listi-
nám příspěvkových organizací zřízených 
MČ Praha-Libuš, které tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 

 č. 25/2016 ZMČ nesouhlasí s předlo-
ženou celoměstsky významnou změnou 
III. – Z 2748/00 Územního plánu sídelní-
ho útvaru hl. m. Prahy. Požaduje před-
ložit komplexní zdůvodnění celoměst-
sky významné změny III. – Z 2748/00 
Územního plánu sídelního útvaru hl. 
m. Prahy, tedy uvedení konkrétních dů-
vodů pro provedení všech jednotlivých 
navrhovaných dílčích úprav vymezení 
zastavěného území. Požaduje předložit 
výkresovou část celoměstsky významné 
změny III. – Z 2748/00 Územního plánu 

sídelního útvaru hl. m. Prahy v takovém 
měřítku, aby bylo jasně patrné, kterých 
pozemků se tato změna týká.

 č. 26/2016 ZMČ schvaluje uzavře-
ní Veřejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí účelové dotace MČ Praha-Libuš s hl. 
m. Prahou, Mariánské náměstí 2, 110 01 
Praha 1, IČ: 00064581, ve výši 150 tis. Kč 
z Programu podpory aktivit integrace ci-
zinců na území hl. m. Prahy pro rok 2016. 
Pověřuje pana starostu Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 č. 27/2016 ZMČ schvaluje uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí ná-
vratné finanční výpomoci MČ Praha-Li-
buš s hl. m. Prahou, Mariánské náměstí 
2, 110 01 Praha 1, ve výši 900 tis. Kč splat-
né k 30. 9. 2017, určené na předfinanco-
vání projektu Podpora integrace na úze-
mí MČ Praha-Libuš v roce 2016 a 2017. 
Pověřuje pana starostu Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

 č. 28/2016 ZMČ bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady MČ za období od 
1. 2. do 14. 3. 2016.

 č. 29/2016 ZMČ bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 
2015.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2016

22. června 
14. září | 30. listopadu

Jednání probíhá v zasedací míst-
nosti Úřadu MČ Praha-Libuš, 
Libušská 1 (vedle pošty) od 18.00 
hodin. 
Změna termínu vyhrazena – 
sledujte úřední desku na  
www.praha-libus.cz.

Usnesení Zastupitelstva městské 
části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 
6. 4. 2016 v plném znění, včetně 
příloh, jsou dostupná na: www.
praha-libus.cz.

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražská plynárenská, a. s.
Termíny přistavení:
11. 7. od 14:30 do 17:00 hod. | 16. 8. od 12:00 do 14:30 hod.
14. 9. od 10:30 do 13:30 hod. | 25. 10. od 8:00 do 11:00 hod.
8. 12. od 12:00 do 14:30 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, 
označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném před ÚMČ 
Praha-Libuš, Libušská 35.
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Pražská 
plynárenská Servis distribuce, a. s., a ÚMČ v Praze-Libuši nabízí odbě-
ratelům zemního plynu novou službu, tzv. mobilní obchodní kancelář, 
jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské ply-
nárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního 
plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí  
a částí Prahy. Bližší informace na tel. číslech: 267 175 174 a 267 175 202, 
www.ppas.cz.

výměnná inzerce
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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-
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Jak jste se dostala k práci koor-
dinátorky projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a místní Agenda 21?

V lednu roku 2010 jsem se přihlá-
sila do výběrového řízení vyhláše-
ného městskou částí a absolvovala 
pohovor, při kterém jsem musela 
prokázat znalosti z oboru místní 
Agendy, komunikační dovednosti, 
ale také si připravit z dostupných 
zdrojů prezentaci na téma Projekt 
Zdravé město.  Na tuto pracovní 
pozici jsem nastoupila v březnu. 

Co si máme představit pod pojmy 
Zdravá Libuš a Písnice a místní 
Agenda 21?

Jedná se o vzájemně propojené 
projekty, které se snaží v místních 
podmínkách zajišťovat pro oby-
vatele spokojený a plnohodnot-
ný život, a to vše i s přesahem do 
budoucnosti. V praxi se snažíme 
o komunikaci s občany, připra-
vujeme veřejná setkání, diskuze 
a projednání k vytváření co nejuž-
šího dialogu s lidmi. Propojujeme 
různé skupiny obyvatel, podporu-
jeme komunitní život a zapojení 

neziskových organizací a firem. Na 
jedné straně strategicky plánuje-
me, vytváříme koncepce a směry 
dalšího rozvoje, na druhé straně 
se zaměřujeme na ochranu život-
ního prostředí, zdravotní prevenci 
a bezpečnou dopravu. Prostě a jed-
noduše, tento projekt je přiroze-
nou součástí každodenního živo-
ta komunity, probíhá spontánně 
a nenásilně, dává mu rámec a směr. 
Je to život, jak ho žijeme, jen syste-
maticky spojen v jeden celek.

Nyní z MČ Praha-Libuš odcházíte 
dělat obdobou práci jinam. Proč jste 
se tak rozhodla?

Za celých šest let na Libuši a Pís-
nici jsem se naučila spoustu no-
vých věcí, vedla a řídila jsem akti-
vity, o kterých jsem si ani ve snu 
nemyslela, že bych je někdy vést 
mohla, poznala spoustu zajíma-
vých lidí a vedla s nimi neustálý 
dialog. Je to práce náročná na čas 
a flexibilitu, je to práce vyžadu-
jící vstřícnost i ochotu k dialogu 
a vnímání názorů druhých. Vzhle-
dem k tomu, že bydlím na druhém 

konci Prahy a mám chuť se učit no-
vým věcem v nových podmínkách 
a v novém týmu, rozhodla jsem 
se, že přijmu nabídku a zkusím 
své zkušenosti nabyté na Libuši 

a v Písnici (a není jich málo) přenést 
dál a přidat k nim nové. Myslím si, 
že i pro městskou část bude dob-
ré mít na tomto postu někoho, kdo 
dá již zavedeným aktivitám nový 
směr a náboj.

Je podle vás jednodušší prosadit zá-
sady vstřícnější samosprávy v malé 
městské části, nebo ve velké, jako 
je třeba Praha 4 či Praha 12?

Myslím si a vidím to třeba 
i u svých kolegů koordinátorů z ji-
ných městských částí, že vytvářet 
podmínky a rozvíjet projekt je jed-
nodušší v lidsky bližších a menších 
celcích než velkých aglomeracích. 
Připadá mi, že tady máme všichni 
v zásadě jeden cíl, klidný a spoko-
jený život, dokážeme se dohod-
nout a neprosazují se tu tolik od-
lišné názory a polická zvůle. Mož-
ná je to současným sestavením 
místní samosprávy, ale mohu ze 
své zkušenosti říci, že z pohledu 
přístupu k občanům jsou všichni 
ochotní a vstřícní

Kde vidíte Libuš a Písnici za deset 
let, pokud vedení neuhne ze součas-
ného kurzu?

Za šest let, co jsem v městské čás-
ti, vidím pozitivní posun všemi smě-
ry, a pokud se uskuteční plány při-

ROZHOVOR
POZNALA JSEM NA LIBUŠI A V PÍSNICI  
SPOUSTU ZAJÍMAVÝCH LIDÍ
Po šesti letech intenzivní a obětavé práce s veřejností v Libuši a Písnici 
odchází z Úřadu MČ Praha-Libuš koordinátorka projektu Zdravá Libuš 
a Písnice a místní Agenda 21 paní Jana Martínková.
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pravované v rámci úřadu, podaří se 
prostřednictvím úspěšných projektů 
zajistit dostatek financí, tak ji vidím 
jako sebevědomou městskou část 
s velkým potenciálem, vystavěnou 
na pestrém národnostním slože-
ní, které není jejím prokletím, nýbrž 
předností, jako městskou část, která 
poskytuje svým obyvatelům důstoj-
né podmínky pro život v poklidném 
a přátelském místě na okraji Prahy. 

Jak se pracuje v systému, kde se 
úřad otřásá v základech po každém 
volebním období? Má v takovém 
systému vůbec smysl vytvářet dlou-
hodobější strategie a koncepce? 

Je to vždy nejistá situace, která 
po volbách nastává, obzvláště se 
to týká „měkkých“ projektů, bez 
nichž se úřad obejde. Nepřináší 
do městské části výrazné finance, 
ale mají osvětovou úlohu. Takový 
despekt k mé práci jsem občas cí-
tila i zevnitř úřadu a samozřejmě 
jsem se snažila mu nepodlehnout. 
Co se týče dlouhodobých rozvojo-
vých plánů, tam je tomu podobně. 
Zatímco jedni v nich vidí smysl 
a tvoří základ jejich plánů, druzí 
zastávají názor, že i bez koncepcí 
a strategií je možné řídit město. 

Můžete čtenářům přiblížit, co ob-
náší příprava jedné takové veřejné 
akce, například Oslav jara? Jak je 
to náročné, jaké všechny „nevidi-
telné“ činnosti za tím jsou?

Je to zábava a radost praco-
vat v týmu, vykouzlit z myšlenky 
v hlavě pestrou a lákavou akci. Zá-
kladem jsou finance a téma. Po-
tom stačí obětaví a zapálení lidé 
kolem, čas strávený nad sesta-
vováním programu, od zajištění 
pódia a zvuku, moderátora, do-
provodného programu až po ob-
čerstvení a vytvoření zázemí pro 
účinkující a organizátory. Důležitá 
je propagace a medializace. A když 
je všechno připraveno, zajištěno 
a dojednáno, tak lehce nervózně 
sledujete předpověď počasí a pře-
jete si, aby se ty dešťové mraky vy-
hnuly místu konání. Je to krásná, 
ale zároveň nevděčná úloha.

Kam se Praha-Libuš za dobu va-
šeho působení posunula? Co se 
změnilo?

O malý či velký posun k lepší-
mu se snažíme všichni, nejen já. 
A doufáme, že jej obyvatelé ale-
spoň trochu pociťují. Posouzení 
bych nechala na nich.

Věříte, že rozjeté projekty, jako 
je pravidelné pořádání Veřejného 

fóra, kde se každoročně vybírají 
nejpalčivější místní problémy, nebo 
třeba fungování žákovského za-
stupitelstva, Jablkobraní, Oslavy 
jara a další budou pokračovat?

Věřím, že ano. Myslím si, že si 
na ně lidé přivykli a staly se tradi-
cí. Snažili jsme se střídat lokality, 
kde se konají, měnit obsah a téma. 
Některé jsou připravované v rámci 
integračního projektu, jiné vznik-
ly z iniciativy místních lidí či ne-
ziskových organizací. Co se týče 
žákovského zastupitelstva, je to 
srdeční a milá záležitost pracovat 
s mladými lidmi, podněcovat jejich 
zájem o okolí, dotvářet s nimi jed-
notlivé akce a přispívat k formo-
vání jejich myšlenek. A netýká se 
to jen současných členů, ale i těch 
„starších“, které jsem potkala před 
šesti lety. Zastupitelstvo skvěle 
funguje také, a hlavně, díky paní 
učitelce Monice Exnerové, která 
se mu věnuje mnohem déle než 
já a je jeho pevnou oporou. Naše 
žákovské zastupitelstvo je jedním 
z nejaktivnějších a nejpevnějších 
mládežnickým uskupením tohoto 
typu v Praze, potažmo v České re-
publice.

Co vám těch 6 let dalo osobně?
Poznala jsem spoustu zajíma-

vých lidí, spolupracovala s nimi 
a přidala střípek do barevné mo-
zaiky života na Libuši a v Písni-
ci. Všechno to jsou pro mě cenné 
zkušenosti a inspirace do dalšího 
pracovního i osobního života.

Nač budete nejraději vzpomínat?
Asi se už nikdy neubráním vzpo-

mínkám, když kolem sebe uslyším, 

co se v městské části děje, co se 
tam koná, prostě slovní spojení 
Libuš a Písnice budu mít spjaté 
s blízkostí a niterními pocity.

Co bylo nejtěžší?
Nevzpomínám si na žádnou si-

tuaci, kterou bych nazvala nejtěžší.

Z čeho jste čerpala sílu a optimis-
mus při této práci tak náročné na 
čas a komunikaci s lidmi?

Ze společné radosti a pocitů, že 
všechny přípravy a starosti měly 
smysl a že je většina přítomných 
spokojená.

Kde by mělo vedení městská části 
hledat nového pracovníka či pra-
covnici na tuto pozici?

S ohledem na mé každodenní 
dojíždění: přímo v městské části 
nebo v blízkém okolí. Výhodou by 
bylo získat pro tuto práci člově-
ka, který umí a rád pracuje s lid-
mi, má organizační a komunikační 

dovednosti. A zároveň je ochoten 
věnovat část svého volného času, 
víkendů či večerů místním lidem, 
jejich propojování a informování.

Co byste mu ráda vzkázala?
Ať se mu daří, má radost z práce 

a věří v tým lidí kolem sebe.

Bude se vám stýskat?
Ano, hlavně v tom nebližším ob-

dobí. Myslím ale, že mě rychle po-
hltí práce na novém místě.

Za redakci časopisu U nás si do-
volujeme dodat: Je nám líto, paní 
Martínková, že odcházíte. Spolu-
práce s vámi byla prostě skvělá. 
Děkujeme za vše, co jste pro Li-
bušáky a Písničáky obětavě děla-
la. Ať se vám dobře daří v novém 
působišti.

Ptali se: Hana Kolářová  
a Kryštof Štafl

Foto: Kryštof Štafl

Libuš a Písnice za 10 let? Vidím ji jako sebevědomou 

městskou část s velkým potenciálem, vystavěnou 

na pestrém národnostním složení, které není jejím 

prokletím, nýbrž předností, jako městskou část, která 

poskytuje svým obyvatelům důstojné podmínky pro 

život v poklidném a přátelském místě na okraji Prahy.

1088 Zmíněn poplužní dvůr s ry-
bářem v majetku vyšehradské ka-
pituly.1 V místě existují dva dvory 
– jeden u tvrze, později zámku, 
druhý u malé, později zaniklé, 
osady Komořánky.
1304 Druhý dvůr v Komořanech 
dává král Václav II. Zbraslavské-
mu klášteru.
1333 Zbraslavský klášter daruje 
dvůr a osadu Komořánky doži-
votně p. Jenofivě z Obořiště2, ten 
je husity vypálen 1420.
1436 Císař Zikmund potvrzuje 
držbu dvora s tvrzí Matěji Vědo-
tovi z Hoštěnic.
1470 Jiří z Poděbrad zastavuje 
zdejší majetek Václavu Ojířovi 
z Očedělic. Pak se střídají různí 
majitelé.
1589 Zde se zakupuje Václav 
Šturm z Hýršfeldu.

1607 Majitelem Adam Radnický ze 
Zhoře.
1612 Koupí znovu získává bratr 
bývalého majitele Jáchym Šturm 
s manželkou Magdalenou.
1622 Za účast na stavovském po-
vstání je pokutován 2/3 exekucí 
majetku, tuto část získává Zbra-
slavský klášter.
1654 Nejsou zmíněny v berní rule.
1742 V zámku mírová jednání (viz 
Modřany).
1785 Po zrušení kláštera převe-
deny do Náboženského fondu.
1849 Sjednocení s Točnou.
1964 Sjednocení s Modřany, 1968 
s nimi ku Praze.

Jaroslav Melichar

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE: 
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (2)
Ve druhém pokračování historické okružní procházky míříme do Ko-
mořan. Geografickým cílem seriálu je Libuš, kam dorazíme přes Písni-
ci. Začali jsme v Modřanech a v následujících měsících postupně na-
hlédneme do historie dalších obcí a míst povětšině důvěrně známých 
jmen: Cholupice, Točná, Dolní Břežany, Libeř, Zvole, Lhota, Hodkovi-
ce, Zlatníky, Jesenice, Paběnice, Kunratice, Vestec, Hrnčíře, Šeberov, 
Chodov, Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka.

(red)

KOMOŘANY

1 V. Holec: Kron. kr. Prahy, IV. d, str. 83
2 K P12, str. 41
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
NA TÉMA: PRAŽSKÉ STROMY

Soutěž je určena všem amatér-
ským fotografům, kteří zašlou foto-
grafie libovolných stromů, které je 
zaujmou na území hlavního města 
Prahy. Soutěž probíhá od 4. 4. do 31. 
8. 2016. Každý soutěžící může poslat 
max. 5 fotografií (min. velikost foto-
grafie je 750 kB). Fotografie zasílej-
te na: prazskestromy@seznam.cz. 
Nezapomeňte k fotografiím doplnit 
název snímku, místo, kde se strom 
nachází, a své kontaktní údaje. Víta-
né je též připojení dalších informací 
ke stromu či okolnostem, jak snímek 
vznikl. Cílem soutěže je objevit stro-
my, které si zaslouží naši pozornost. 
„Důležité je jak estetické hledisko, 
tak i spojení stromu s historií a mís-
tem, na kterém roste,“ říká autor 
webu Pražské stromy Aleš Rudl. 
Vyhlášení nejlepších snímků, které 
vybere odborná porota, se uskuteč-
ní 20. 9. 2016. Zasláním fotografií 
do soutěže autoři souhlasí s jejich 
využitím pro popularizaci tématu 
stromů. Autoři nejlepších fotografií 
se mohou těšit na hodnotné výhry, 
které věnovali partneři soutěže.

Redakce webu prazskestromy.cz, 
Agentura Koniklec

VÝZNAMNÝ STROM  
V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

Také na Libuši a v Písnici hledáme 
významný strom, který si zaslouží 
zvláštní respekt a ochranu. Může se 
jednat o strom, který např. připo-
míná důležitý mezník naší historie, 
je spojen s důležitou událostí, 
poselstvím nebo je významnou 
krajinnou dominantou. Budeme 
proto rádi, když své soutěžní foto-
grafie stromů z naší městské části 
zašlete také na adresu odboru ži-
votního prostředí a dopravy: ziv.
prostredi@praha-libus.cz.

Zajímají nás také další informa-
ce k místním dřevinám..„Za pa-
mátné stromy, jejich skupiny nebo 
stromořadí je možno prohlásit 
dřeviny vynikající svým vzrůstem, 
věkem, významné krajinné domi-
nanty, zvlášť cenné introdukované 
dřeviny a v neposlední řadě dřevi-
ny historicky cenné, které jsou pa-
mátníky historie připomínající his-
torické události nebo jsou s nimi 
spojeny různé pověsti a báje,“ ci-
tujeme z www.prazskestromy.cz.

Také v naší městské části byly 
v minulosti vysazovány památné 
stromy. Hojně například na přelo-
mu 19. a 20. století v Písnici kolem 

základní školy. Nevíme však o tom, 
že by se některý zachoval dodnes.

Mezi kandidáty na významné či 
památné stromy zatím eviduje-
me lípy kolem památníků padlým 
v Libuši (před úřadem Libušská 35) 
i v Písnici (na rozcestí Libušské a 
K Vrtilce). 

Aktuálně shromažďujeme infor-
mace k dubu letnímu, který roste 
v údolí mezi ZŠ Meteorologická a 
ulicí Skalská. Stojí nedaleko mís-
ta, kde nově končí krátká místní 
naučná stezka Údolí studánek 
s příslušně nazvanou zastávkou 
č. 3 – U dubu. Pozornost si strom 
zaslouží pro svůj mohutný vzrůst, 
jeho obvod je přes 320 cm, a rov-
něž pro místo, ve kterém roste. 
V roce 1933, kdy byla na dohled 
zbudována nová libušská škola, 
tudy vedla cesta, po které chodily 
každodenně za vzděláním místní 
děti. A stále chodí, již čtvrtá gene-
race žáků! Ve 30. letech minulého 
století v údolí vzniklo letní koupa-
liště a v zimě se na kopci, ve kte-
rém dub stojí, sáňkovalo. Zdá se, že 
toto sportovní místo zaniklo někdy 
po druhé světové válce.

V ortofomapě z roku 1938 
můžeme spatřit první náznaky 

porostu (dostupná na app.iprpra-
ha.cz/js-api/app/OrtofotoArchiv/) 
a na snímcích z roku 1953 je již 
strom velmi dobře patrný. Zajíma-
vý je také křížek, který je v jeho 
stínu umístěn a který sem byl dle 
některých zpráv přesunut. I zde 
prosíme, pokud máte podrobnější 
informace, o vaši odpověď.

Matěj Kadlec, 604 266 025
Foto: Matěj Kadlec

HLEDAJÍ SE KRÁSNÉ A PAMÁTNÉ STROMY

inzerce

Dub letní poblíž ZŠ Meteorologická, 
kolem nějž chodí do školy již čtvrtá 
generace žáků. Více foto na FB MČ 
Praha-Libuš.
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Gregory David Roberts: Šantaram
ISBN 978-80-88130-00-0

Její autor  
Gregory David 
Roberts (vl. jm. 
Gregory John 
Peter Smith) se 
narodil v roce 
1952 v aus-
tralském Mel-
bourne, kde 
vystudoval filozofii a založil rodi-
nu. Porozvodové trauma a ztrátu 

možnosti starat se o dceru řešil 
pomocí heroinu, což vyústilo v sé-
rii ozbrojených přepadení bank. Za 
mřížemi měl strávit dvě desítky 
let, ale v roce 1980 se mu podařilo 
uprchnout do Bombaje. Po dese-
ti letech byl dopaden v Německu 
při pokusu o pašování heroinu do 
země. Odtud ho deportovali zpět 
do Austrálie, kde si odpykal zbytek 
trestu, z toho dva roky na samotce. 
Dnes žije autor v Bombaji, kde za-
ložil charitativní organizaci na po-

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 118
NENÍ DOBŘE ČLOVĚKU SAMOTNÉMU

Kdy jindy než v tomto měsíci máji i v roce plném migrantů, kvót, pom-
pézních narozenin velké herečky a čtvrtého otcovství písničkáře již do 
značné míry (promiň, Jardo) vyšeptalého (možná i proto, že se stal autorem 
čítankovým, třebaže znám v jeho okolí i autory čítankovitější), se kradou 
na mysl i stárnoucímu člověku velká slova, kterých jinak používá s určitým 
ostychem, slova jako Láska, či dokonce Milování. Milenci se okázale líbají 
pod sochou Máchovou, což podle mne postrádá hledanou lyriku, protože 
Mácha sám, jak víme z jeho deníků, byl milencem sice náruživým, ale sou-
časně také krutě uzurpátorským . Asi i vášnivým, ale vášnivost je v určitém 
okamžiku asi společná všem milencům. Jak si vzpomínám. A tak, aniž bych 
ho nějak zvlášť hledal, našel jsem i v tomto květnu citát o lásce. Nikoli za-
milovaný, a přesto přesný tak, jak by to asi málokdo dokázal:

„Trvalo mi hrozně dlouho a musel jsem projet lán světa, než jsem pocho-
pil, co teď vím o lásce, nenávisti a rozhodování, ale na kloub tomu poznání 
jsem přišel v jediném okamžiku – když jsem byl připoután ke zdi a mučili 
mě. Ve své sténající mysli jsem si uvědomil, ani nevím jak, že i v téhle spou-
tané a trýznivé bezmoci jsem vlastně svobodný: můžu nenávidět muže, 
kteří mě mučili, ale můžu jim i odpustit. Vím, že to nezní nijak úžasně. Jen-
že v tom škubnutí, v zaříznutí řetězu, když nic jiného nemáte, představuje 
tahle svoboda celý vesmír možností. A to, zda se rozhodnete pro nenávist, 
nebo odpuštění, může určit směr celého vašeho příštího života...“

Tento citát je z knihy:

moc s lékařskou péčí pro nejchudší 
obyvatele.

Ve vězení začal psát román Šan-
taram, silný a napínavý příběh 
a zároveň subjektivní výpověď 
o citech, hledání dobra, hodnotě 
rodiny a lidského života i jeho smy-
slu. Kniha je také označována jako 
„novodobý Motýlek“ a po vydání 
v roce 2003 získala mezinárodní 
věhlas a uznání. Její volné pokra-
čování The Mountain Shadow (Stín 
hory) vyšlo doslova před pár týdny. 
Roberts je také autorem scénáře 
k chystané filmové adaptaci Šan-
taramu, kde se v hlavních rolí ob-
jeví Johny Depp a Marion Cotillard. 
Premiéra by měla být v tomto roce. 
Roberts v lednu 2014 oznámil od-
chod z veřejného života. Jak napsal 
na své oficiální facebookové strán-
ce, nebude poskytovat rozhovory, 
nemá telefon, e-mail, nechce se 
účastnit koktejlů, obědů, festivalů, 
přál si i úplné vymazání z kyber-
prostoru. Jeho čas je věnován rodi-
ně a dalšímu psaní.

Kniha vyšla v češtině v překladu 
Tomáše Bicka kvůli čtenářskému 
komfortu rozdělená do tří samo-
statných oddílů. Vydalo ji nakla-
datelství Tady a teď ve spolupráci 
s Radioservisem.

V souvislosti se Šantaramem 
jsem vzpomněl román:

Henri Charrière: Motýlek
ISBN: 978-80-7381-721-3
Do češti-

ny ho přeložil 
Sergej Ma-
chonin. Hen- 
ri Charrière, 
p ř e z d í v a n ý 
kvůli svému 
tetování Mo-
týlek, se v 60. 
letech vypsal z nevšedních zážitků 
nespravedlivě odsouzeného vězně, 
který strávil dvanáct let v tresta-
necké kolonii na Ďábelských ostro-
vech ve Francouzské Guayaně. Mi-
moděk se mu podařilo vytvořit jed-
nu z nejpůsobivějších knih pová-
lečné literatury, jednu z prvních, na 
něž skutečně pasovalo tehdy ještě 
málo používané slovo bestseller, 
knihu čtenou jedním dechem nový-
mi a novými generacemi čtenářů. 
Román byl v roce 1973 zfilmován 
americkým režisérem Franklinem 
Schaffnerem se Stevem McQuee-
nem a Dustinem Hoffmanem 
v hlavních rolích. Ten film, úspěšný 
nejméně jako jeho předloha, zdaři-
le zdůraznil ústřední ideu románu – 
touhu jedince po svobodě.

Touha, láska svoboda – to jsou 
teda témata. Pojednávají o nich obě 
nabízené knihy. Tak pěkné počtení!

Jiří Brixi

KLUB JUNIOR
BLAHOPŘÁNÍ VÍTĚZŮM  
HUDEBNÍ SOUTĚŽE LIBHUSH
12. ročník hudební soutěže mladých interpretů Libhush 
2016 nabídl v neděli 15. května vyrovnané klání ve čty-
řech věkových kategoriích a třech soutěžních disciplínách.

Porota v průběhu soutěže udělila celkem šest třetích 
a osm druhých míst. Vítězi ve svých kategoriích se stali: 
v oboru klavírní hry: Barbora Osičková, Anna Vološinová, 
Michaela Pospíšilová, Robert Klaus, Vojtěch Lanz; v oboru 
flétna: Karolína Plešková, Natálie Jarošová, Markéta Pleš-
ková; v oboru kytarové hry: Jan Lipka, Tereza Burgerová, 
Martin Tláskal.

Blahopřejeme!
Irena Tylšarová, Monika Doležalová,  

Markéta Tylšarová, Jakub Kout, porota
Klub Junior, www.klubjunior.cz, Na Okruhu 1,  

142 00 Praha 4 − Libuš, kontakt: Ing. L. Koudelková, 
604 273 968, kjunior@centrum.cz

Foto: Josef Koudelka

Dne 18. 6. 

2016 oslaví 

naše milovaná 

maminka 

a babička 

paní Jaroslava 

Hanušová své 

krásné 85. 

narozeniny. 

Pevné zdraví, 

hodně štěstí, 

ať ji život stále 

baví, to jí ze 

srdce přejí 

dcera a syn 

s rodinami.
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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

Tentokrát je lušťovka-uličnice zaměřena na ulici, jež je pojmenována 
po Františku (I. tajenka) (1884−1956). Byl to význačný přírodovědec, (II. 
tajenka), profesor Univerzity Karlovy, organizátor tělesné výchovy na vy-
sokých školách, zakladatel vysokoškolského sportu.

V letech 1981−1992 se ulice jmenovala Františka Pešky (1896−1976) po-
dle generálmajora ČSLA (vyznamenán čs. válečným křížem), účastníka I. 
a II. odboje, funkcionáře modřanské organizace KSČ (údajně se podílel na 
represích v 50. letech 20. století).

1 2 3 4 5 6

Lachtaní hrdina pražské zoo a

Přístroj k natáčení filmu b

Darebačit c

Pevnina v moři d

Kus klády e

Zemědělská budova pro skot f

Místnost na vaření g

Krůtí samec h

Majetný i

Tesařská skoba j

1i 4g 1f 6e 2c 5d 1a

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 19.

Připravil Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (3)
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.

DEBATA

Smyslem mého původního pří-
spěvku do Debaty byla edukace 
a dosažení nápravy v případě čer-
né skládky. Záměr se celkem poda-
řil, skládka byla uklizena (ne zcela), 
OŽP P-Libuš si z textu něco odnesl 

(alespoň, co se hodilo) a občan se 
něco dozvěděl. Doporučuji vřele 
všechny přílohy k tomuto tématu 
na www.os-stromy.info.

Daniela Partlová
Foto: archiv D. P.

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně názor autora, 
který se nemusí shodovat s názorem vydavatele či redakce.

O ZMARU ČI PROSPERITĚ 
PROSTŘEDÍ (3)

Reaguji na článek Mgr. Danie-
ly Partlové, který vyšel ve 4. čísle 
měsíčníku U nás, ve kterém jsem 
jí byl označen za ignoranta civili-
zovaných pravidel z důvodu údaj-
ného navážení odpadu (zřízení 
černé skládky) na pozemku parc. 
č. 56/6 v k. ú. Písnice, jehož jsem 
spoluvlastníkem, s přesahem 
na pozemek parc. č. 55 (dnes re-
míz), a dále napadla snad všechny 
správní orgány z nečinnosti, kte-
ré na její udání danou věc řešily.

Mým záměrem bylo pouze 
oddělit tyto pozemky z důvodu 
údržby (sekání trávy a viditelné-
ho oddělení pozemků). Protože 
na hranici pozemků byly terén-
ní nerovnosti, dorovnával jsem 
je navážkou složenou z kamene, 
hlíny a písku. A na takto uprave-
nou rovinu, na historickou hra-
nici a dle geometrického plánu 
mezi pozemky jsem chtěl polo-
žit tři dřevěné pražce na sebe do 
výšky pouze 50 cm od země. Na 

takové oddělení hranice, dokon-
ce ani plot dle § 103 st. zákona 
není nutné žádat o povolení nebo 
ohlášení. Vzhledem k tomu, že 
tyto pozemky nejsou oplocené 
a přístup na ně má kdokoli, se 
bráním nařčení, že jsem to byl já, 
kdo zde navezl stavební odpad. 
Dne 22. 10. 2015 proběhlo na po-
zemcích místní šetření za účasti 
MHMP jako vlastníka sousední-
ho pozemku a ČIŽP i OŽP P-Libuš 
a OV P-12, kde jsem se zavázal 
odstranit pražce z hranice a od-
stranit stavební suť, i když jsem 
nebyl její původce, a uvést hra-
nici do původního stavu. Není 
tedy pravdou, že jsem byl někdy 
předtím požádán o odstranění 
stavby plotu, který plotem nikdy 
nebyl. Pražce jsem v termínu 14 
dnů odklidil. A z vážných rodin-
ných důvodů jsem veškerou na-
vážku a suť, aniž bych byl jejím 
původcem, odklidil zjara. Zmiňo-
vané úřady i MHMP jako vlastník 

O ZLOBĚ A NENÁVISTI ČI 
PROSTŘEDÍ V PÍSNICI
aneb KDO BY MĚL DOSTAT POKUTU?



DEBATA

U nás | 6/2O16 | 17

dotčeného pozemku samozřejmě 
provedly svá pozdější šetření, ale 
neshledaly důvod pro další řízení 
nebo postih.

Nevím, proč VKP na pozemku 
parc. č. 55 v k. ú. Písnice dostal 
dnešní název remíz K Vrtilce, když 
odnepaměti se zde říkalo U lesíka. 
Zřejmě to pojmenoval někdo, kdo 
se sem přistěhoval a nezná a nectí 
místní názvy a zvyky. Mgr. Partlová 
v článku vyzvedává svoji a práci ro-
din svých známých, ale zapomněla 
na zde odvedenou práci žáků zdejší 
školy, dnes již dospělých lidí, kteří 
zde odvedli kus práce. O zeleň na 
Písnici se pečovalo dávno před pří-
chodem Mgr. Partlové.

Vážení spoluobčané, od mého 
narození zde bydlím skoro pa-
desát let a zatím bez problémů, 
rád bych tímto oslovil pamětníky 
z Písnice. Jistě si pamatujete, že 
před rokem 2000, kde dnes sto-
jí dům Mgr. Partlové, kdysi býval 
ovocný sad manželů Coňkových, 
který z důvodu výstavby domu 
paní Partlové musel být vykácen. 
Z přiloženého výkresu ÚP je zřej-
mé, že ze zeleně v lokalitě byl 
zcela necitlivě vyňat trojúhelník 
pro výstavbu domu Mgr. Partlo-
vé a jejích sousedů, zejména její 
dům (a další tři) nerespektují hra-
nici funkční plochy zeleň městská 
a krajinná. Není možné umisťovat 
stavbu v rozporu s územním plá-
nem, zejména ne do zeleně, resp. 
biokoridoru!!! Výsledkem je, že 
zbývající biokoridor, kterým se 
Mgr. Partlová zaštiťuje, vede po 
asfaltové komunikaci. To je ev-
ropská rarita a obávám se, že tuto 
možnost pohybu živočichové ani 
příliš neocení, na rozdíl od Mgr. 
Partlové, která má tak zajištěn 
klid pro své bydlení, na úkor příro-
dy a ostatních obyvatel. Dům Mgr. 

Partlové byl tedy postaven v roz-
poru s územním plánem a podle 
mého názoru by měl být odstra-
něn! Stejně tak by měl být od-
straněn zátaras v blízkosti jejího 
domu znemožňující příjezd a ob-
služnost pozemků v okolí skladu 
pana Profouse, dále pak hasičů, 
záchranných vozidel, jakož i zne-
možnění kratší a rychlejší ces-
ty do Cholupic a Dolních Břežan. 
Posuďte sami, jak Mgr. Partlová 
sama dbá na ochranu a rozvoj ze-
leně v Písnici a zájmy svých sou-
sedů. Osobně nemám nic proti 
lidem, kteří se do Písnice přistě-
hují a ctí zažité zvyky, ale vadí mi 
ti, kteří zde chtějí zavádět novoty 
pouze ve svůj prospěch.

Závěrem bych chtěl dodat, že 
preferuji osobní jednání před udá-
váním a psaním článků, ze kterých 

je cítit zášť, nenávist a touha po 
mém sankcionování. Mgr. Partlo-
vá, záleží pouze na vás, jestli bude-
te trvat na mém finančním postihu 
z jakéhokoliv institutu, tak já budu 
nucen řešit váš postoj k přírodě 
se svými právníky. Možná jste se 
chtěla se mnou pouze jen sezná-
mit, ale moje sympatie k vám ne-
jsou tak vroucí.

S veškerou úctou
Karel Flieger

Zdroj: do mapy územní plánu načrtl 
situaci Karel Flieger

O otištění následujícího vyjád-
ření požádal p. Karel Flieger. (red)

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE MAJITELE 
POZEMKU P. Č. 55

Vážení, na základě kontrolního 
šetření dne 25. 4. 2016 na hranici 

pozemku p. č. 55, k. ú. Písnice kon-
statuji následující:
– východní hranice pozemku p. č. 

55, k. ú. Písnice, kterou nechal 
zaměřit odbor OCP MHMP, je 
vytyčena správně (kontrola byla 
provedena geodetem, který za-
měřoval hranice pozemku pro 
p. Fligera a p. Flieger souhlasí se 
stávajícím zaměřením hranice),

– navezený nepůvodní materiál byl 
z pozemku odstraněn a odvezen,

– Lesy hl. m. Prahy (p. Karban) po-
razí 2 nebezpečné stromy na 
hranici uvedeného pozemku (1 
suchý javor a 1 proschlý naklo-
něný akát).
S pozdravem

Ing. Martin Čížek,  
odbor ochrany prostředí,  

Magistrát hlavního města Prahy

V návaznosti na článek Mgr. Part-
lové o zmaru prostředí v Písnici, kde 
horlivě usiluje o sankcionování p. 
Fliegera, který se patrně dle správ-
ních orgánů ničeho nedopustil, 
musíme reagovat na výpady jme-
nované proti sousedům, nyní i proti 
městské části, MHMP, ČIŽP i nám. 
Jsme vlastníky skladu na parc. č. 
58, který zde stojí od padesátých 
let. Jmenovaná vynaložila mnoha-
leté úsilí k tomu, aby byl sklad od-
straněn, když se snížila i ke zcela 
smyšlenému tvrzení, že jsme sklad 
narychlo vybudovali my za účelem 
zisku z pronájmu. Nechápeme, proč 
se do sousedství skladu nastěho-

vala, když jí tolik vadí. V článku, ale 
i v útocích proti nám se zaštiťu-
je zlepšováním prostředí. Za dobu 
svého krátkého pobytu v Písnici 
proslula jako neohrožená bojovnice 
za ekologii a ochranu přírody.

Až v šokujícím rozporu s touto její 
prezentací jsou zjištění, že její dům 
byl postaven v zeleni, dokonce zcela 
nepřípustně ve vymezeném systé-
mu ekologické stability (ÚSES), který 
zajišťuje uchování a reprodukci pří-
rodního bohatství a vytvoření zá-
kladů pro mnohostranné využívání 
krajiny (§ 4 z. č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny). To lze ověřit 
v územním plánu z r. 1994 i 1999.

Paní Partlová, zapálená ochrán-
kyně prostředí v Písnici, tedy ucho-
vává přírodní bohatství tak, že si 
v ÚSES postavila dům (parc. č. 51/4, 
stejně tak jako její sousedé na parc. 
č. 51/3 atd.). Starousedlíci si pama-
tují, jak pan Coňk, vlastník sadu, 
kde si paní Partlová a spol. postavi-
li své RD, hořekoval dokonce i v TV 
nad tím, že právě na tomto pozem-
ku nelze nic stavět z důvodu ochra-
ny přírody. Jaký se to stal zázrak, 
že toto omezení pro paní P. a spol. 
přestalo platit? Jak to, že bylo vy-
dáno územní rozhodnutí, dle všeho 
v rozporu s územním plánem? Tedy 
nezákonné a neplatné?! Jak to, že 

tyto stavby byly vůbec zkolaudo-
vány? To snad úředník SÚ upustil 
od porovnávání skutečného pro-
vedení stavby s územním plánem? 
Nebo snad na tomto zaměření ani 
netrval? Jak to, že někdo může mít 
postaven dům z cca 3/4 v ÚSES (viz 
grafická část ÚP z r. 1999)?!

Věříme, že nám tyto otázky paní 
Partlová vysvětlí, již proto, aby za-
chovala svůj piedestal ekobojovni-
ce za lepší Písnici. V opačném pří-
padě nás napadá ještě jedno pří-
sloví o zametení si před vlastním 
prahem.

Eva Profousová
Josef Profous

KÁŽE MGR. PARTLOVÁ VODU A PIJE VÍNO?
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ČERVEN 2016
(výběr z programu)

4. 6.  SO  Dětský den – ve spo-
lupráci s MČ Praha-Libuš, 14−18 
h, fotbalové hřiště, ul. Švihovská 
v Písnici
7. 6.  ÚT  Hravé tvoření s Veroni-
kou – dopolední tvořivá dílna
8. 6.  ST  Šipkovaná aneb Cesta 
za pokladem – venkovní akce, sraz 
v 17 h před Klubem Junior
9. 6.  ČT  Sportovní vycházky 
s Luckou – venkovní akce, sraz v 10 
h před Klubem Junior
13. 6.  PO  Pohádka O červené 
Karkulce – začátek v 16 h

16. 6.  ČT  Montessori s Ivanou
28. 6.  ÚT  Zmrzlinová párty – 
10−12 h a 16−18 h, venkovní akce, re-
gistrace na: rckuratko@gmail.com

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kompletní nabídku programů, 
služeb a aktivit naleznete na ad-
rese: www.rckuratko.cz a na na-
šem Facebooku. Případné změny 
a detaily k vybraným  programům 
naleznete taktéž na webu RC 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.rckuratko.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 všechny seni-

ory z Libuše a Písnice na progra-
my před začátkem prázdnin, klidu 
a odpočinku, který bychom zvláště 
my, starší, měli využívat, včetně 
našich výletů a rekreací.
7. 6.  Klub uzavřen, odjezd seniorů 
do Lázní Poděbrady.
14. 5.  Volná zábava, s pozvánkou 
p. Vránové, která osvětlí možnosti 
pomoci našim seniorům. Připravte 
si poznámky a otázky, co byste po-
třebovali vědět.
21. 6.  Jedna část seniorů cestu-
je do Maďarska. Druhá část bude, 
jak je již zvykem, vyprávět příhody 
a zajímavosti ze života, které dopl-
ní p. prof. Randová, která odpoled-
ne vždy ozvláštní.
28. 6.  Slavnostní zakončení klu-
bu před prázdninami. Přijďte v hoj-
ném počtu, počítáme s vámi!

KNIHOVNA
Je otevřena každé úterý i po 

dobu prázdnin, a to ve stále stej-
ných hodinách po celý rok od 14:00 
do 18:00 hodin. Jste srdečně zváni. 

Pan knihovník rád poradí!

PŘIPOMÍNÁME
Pokud jste přihlášeni na zájezd 

do Západních Tater, je nutné nej-
později do 28. 6. 2016 zaplatit celý 
pobyt. Dohovor s p. Urbanovou 
na tel.: 731 230 713. Změna odjez-
du, a to v 5 hodin ráno od Eimů 
v sobotu 30. 7. 2016. Odjezd pří-
mo na ubytování. Pltě a naši mi-
lovanou Bešeňovou uskutečníme 
jako jednodenní výlet, dále výlet 
jako tradičně do Vysokých Tater 
s půldnem v Liptovském Mikuláši. 
Těšíme se na naše stálice, dobře 
naladěni vždy ku prospěchu celého 
kolektivu.

Pokud máte zájem o dvoudenní 
výlet do sklípku v Čejkovicích 3.−4. 
9 2016, je nutné zaplatit zálohu 
1000 Kč. Ubytování s polopenzí za-
jištěno. Opět volejte p. Urbanovou, 
jistě se domluvíte. Zajímavý pro-
gram se řeší. Našeho známého hu-
debníka bereme s sebou. Ať se nám 
i tento výlet vydaří jako minulý rok!

Za Klub 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.

V libušské sokolovně v sobotu 
25. 6. 2016 od 9:00 do 13:00.

Nabízíme vám to, co v 60 minu-
tách středeční jógy nestihneme. 
Můžete ji pojmout jako ochutnáv-
ku toho, co cvičíme v pravidelných 
středečních hodinách, nebo si jen 
tak udělat sobotní dopoledne pro 
sebe a nechat na sebe působit bla-
hodárné účinky jógy.

PROGRAM:
– Očistné dechové techniky
– Cvičení se zaměřením na páteř, 

SI klouby, ramena
– Orgánová sestava – podpora 

funkce vnitřních orgánů
– Relaxační techniky
– Léčivé účinky posvátných manter

S sebou: vnitřní odhodlání, čis-
tou vodu, teplou deku, pohodlné 
oblečení

Cena: členové Sokola 150 Kč, 
ostatní zájemci 200 Kč

Denně nás zatěžují rodinné, 
pracovní a společenské problé-
my, složité situace způsobené na-
ším vlastním chováním. Vzápětí 
hledáme léky na vyrovnání vlivu 
stresů moderního života. Jóga na-
bízí změnu pohledu na životní styl, 
prostředek na zlepšení tělesné 
kondice a vyrovnání stresujícího 
vlivu moderního života bez velkých 
finančních nároků. Je to moudrost 
ověřená tisíciletími.

Těší se na vás cvičitelka jógy: 

Eliška Leblová, tel.: 605 916 148

LETNÍ SOBOTNÍ  
DOPOLEDNE S JÓGOU

Stačí se vypravit do našeho nej-
bližšího okolí, třeba na Lhotku nebo 
do Kunratic. Nebo do dalších 152 
pražských kostelů, které se zapoji-
ly a jejichž přehled najdete na www.
nockostelu.cz. Nejde pouze o pro-
hlídky sakrálních staveb, ale přede-
vším o přiblížení duchovní a kultur-
ní tradice vycházející z křesťanství. 
Je totiž možné poznat tyto památky 
a lidi kolem nich také trochu jinak. A 
to díky zajímavému programu, kte-
rý se nabízí především lidem, kteří 
do tohoto prostředí obvykle nezaví-
tají. Akce se koná v pátek 10. června 
od 15 hod. (resp. od 18 hod. v Kunra-
ticích) až do půlnoci. A co vás např. 
na zmíněných dvou místech čeká?

Kostel P. Marie Královny Míru 
(zastávka busu Lhotka) je známý 
zvláště pro svou jedinečnou křížo-
vou cestu od akademického socha-
ře Karla Stádníka. Hlavní lodi vévodí 
kopie sochy Panny Marie z marián-
ského sloupu, který stál až do svého 
stržení v roce 1918 na Staroměst-
ském náměstí. Doporučuji v rámci 
Noci kostelů absolvovat komento-
vanou prohlídku unikátní moderní 
křížové cesty s úžasným výkladem 
PhDr. Křížka, a to od 18, od 20 nebo 
od 22 hod. Režisér Jiří Strach bude 
asi hlavně s dětskými návštěvní-

ky debatovat od 19 hod., zda je mu 
bližší Raubíř Lotrando, nebo An-
děl Páně. Místní specialitou je také 
„Pošta do nebe“, možnost anonym-
ně napsat do schránky vaše prosby, 
a půlnoční obřad s krásnými zpěvy 
z Taizé, právě za tyto prosby (začá-
tek ve 23.30 hod). Poté afterparty 
pro nespavce, i s občerstvením.

V sousedních Kunraticích (kostel 
sv. Jakuba Staršího) je program kon-
cipován v hodinových blocích (od 
20 hod. každou celou hodinu do 23 
hod.), kdy se prolíná komentovaná 
prohlídka této nádherné památky 
z období vrcholného baroka s var-
hanním koncertem. Během prohlíd-
ky se dostanete i do prostor gotické 
sakristie s freskami ze 14. století, 
kam běžně přístup není. Zajímavá 
také může být prohlídka kostela 
určená pro děti od 19 hod. Kostel 
najdete na trase busu 165, zastáv-
ka Kunratická škola. Více detailů 
k programu na obou místech najde-
te na uvedených stránkách.

V loňském roce se Noci kostelů 
zúčastnilo 1 483 kostelů a v celé 
České republice bylo zaznamená-
no téměř 500 000 návštěvnických 
vstupů. Přidáte se letos i vy?

Pavla Tůmová

NOC KOSTELŮ LETOS TAKÉ  
NA LHOTCE A V KUNRATICÍCH
Přestože Libuš a Písnice nemají vlastní kostel a farnost, neznamená to, 
že bychom museli být ochuzeni o zajímavou akci Noc kostelů.
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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.

ČERVEN VEFOOD STORYKUNRATICE
• KAŽDÝ TÝDEN  

DEGUSTACE SKVĚLÝCH VÍN• NOVÉ BYLINNÉ A OVOCNÉ SIRUPY• PRODEJ EXKLUZIVNÍ ITALSKÉ KÁVY• PRODEJ KAPSLÍ DO KÁVOVARU 
NESPRESSO 

inzerce

POZVÁNÍ NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ
Skupina Aikidó působící na Li-

buši a Písnici si dovoluje pozvat 
všechny příznivce (nejen) bojových 
umění a japonské kultury na tra-
diční jarní výukovou stáž, kterou 
povede dlouholetá vedoucí skupi-
ny z Bruselu Anne van der Aa.

Stáž se bude konat o víkendu 3.−5. 
června v tělocvičně Klubu Junior.

Společně budeme mít příleži-
tost zdokonalit se nejen v techni-
kách japonského bojového umění 
aikidó, ale také zlepšit své dýchá-
ní nebo jednoduše: zklidnit mysl 
a dozvědět se něco více o meditaci.

Srdečně zve:

Michal Hájek, odborný lektor
Foto: archiv autora

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

4. OPEN AIR SETKÁNÍ JUDISTŮ  
KLUB JUNIOR JUDO DRAGONS

STŘEDA 1. 6. 2016 OD 16:30 HOD
ZAHRADA KLUBU JUNIOR

(za nepříznivého počasí tělocvična Klubu Junior)
Adresa: Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 − Písnice

UKÁZKA TRÉNINKU | RANDORI (ZÁPAS) O VÍTĚZE 
PRO VŠECHNY SKUPINY A RODIČE | OPÉKÁNÍ 

PŘINESENÝCH BUŘTŮ NA GRILU | PITÍ ZAJIŠTĚNO!

Přijďte se podívat na své kamarády.

SRDEČNĚ ZVOU: TRENÉŘI JUDO DRAGONS

LUŠŤOVKA ULIČNICE (3) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Smotlachova | Tajenka 2: mykolog

Foto: Martin Zikeš



 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

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

inzerce

inzerce

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


