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LIBUŠ  
A PÍSNICE

1 Soutěž Písnice Model Open letos 
rekordní.

2 Rodiče zasadili další strom pro děti.
3 V říjnu jsme vítali nejmenší občánky 

na radnici.
4 Děti z MŠ Lojovická byly v Muzeu MHD.
5 MŠ Ke Kašně: I dítě může zachraňovat.
6 Školáci ze ZŠ Meteorologická se 

zúčastnili Mise Vyšehrad.

Foto: Martin Padevět, Kryštof Štafl, Pavel Dufek, Petra Dufková,  
Lucie Polívková a Soňa Štefanová
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Letošní rok byl v několika smě-
rech výjimečný. Například se soutě-
že účastnilo 99 modelářů s více jak 
210 modely! To vše díky dlouhotrva-
jící spolupráci mezi modelářskými 
kluby a také díky pozvání mnoha 
klubů Domů dětí a mládeže z Prahy, 
Mladé Boleslavi, Velkého Beranova 
aj. Některé z nich byly na takovéto 
soutěži poprvé. Diváci mohli obdi-
vovat doslova přeplněné stoly a roz-
hodčí měli hodně práce s ohodnoce-
ním vystavených modelů. Ty byly 
rozděleny do 22 kategorií na letadla, 
bojovou techniku a ostatní ve věko-
vých kategoriích: Mladší žáci, Starší 
žáci, Junioři a Senioři.

Soutěž podpořilo mnoho spon-
zorů. Mezi ty hlavní patřily společ-
nosti Eduard, Special Hobby, Valom, 
Mark I, Corfix či MPM. Jako každý 
rok byla hlavním partnerem této 
soutěže MČ Praha-Libuš, a to pro-
střednictvím grantu, díky kterému 
může klub KPM Křížem Krážem, 
z. s., uspořádat tuto mezi mode-
láři stále oblíbenější soutěž. Jako 
v minulém ročníku obdrželi výherci 
upomínku v podobě pírka odlitého 
z keramiky, které je jedním ze sym-
bolů MČ Praha-Libuš. Ceremoniálu 
se účastnili paní Ing. Lenka Koudel-
ková, zástupkyně starosty a vedou-
cí Klubu Junior, a pan Mgr. Matěj 
Kadlec, předseda finančního výbo-
ru zastupitelstva městské části. Ti 
taktéž předali Cenu starosty MČ 
Praha-Libuš, pohár a putovní Vrtuli.

K letošnímu ročníku bylo přidru-
ženo rekordně velké množství dal-
ších soutěží, což jinde nebývá zvy-
kem. Jmenujme například soutěž 

MČ Praha-Libuš o postavení papíro-
vého modelu písnické školy. Soutě-
žící měli k dispozici papírový model 
školy a veškeré pomůcky k jeho se-
stavení. Pod dohledem členů KPM 
Křížem Krážem a rodičů se nakonec 
účastnilo pět soutěžících. Tři nejlé-
pe postavené modely pak byly řád-
ně odměněny, avšak ani dva další 
účastníci soutěže neodešli díky své 
odvaze v soutěži s prázdnou.

Další přidruženou soutěží byl 
Revell Cup 2016 pořádaný pod zá-
štitou firmy Corfix, kde se utkali 
soutěžící s plastovými modely zna-
ček Revell a Airfix, které dováží do 
České republiky firma Corfix.

Že soutěž Písnice Model Open 
není vyloženě pánskou záležitostí, 
dokládá i soutěž o nejlepší mouč-
ník, kdy maminky nebo manželky 
modelářů předvádějí svůj um a vý-
tvory jsou nejen k obdivu, ale i k po-
těšením všech, totiž k ochutnání.

Všem soutěžícím, divákům 
a sponzorům děkujeme za skvělou 
atmosféru letošní soutěže. Již nyní 
přijměte pozvání na další ročník 
soutěže: Písnice Model Open 2017, 
která se bude konat 14. října 2017. 
Více informací o činnosti modelář-
ského klubu KPM Křížem Krážem, 
z. s., nebo o náboru mladých nada-
ných modelářů a modelářek se do-
zvíte na www.modelari.eu. Veškeré 
fotografie z modelářské soutěže 
Písnice Model Open 2016 nalezne-
te na: http://mpa9.rajce.idnes.cz/
Pisnice_Model_Open_2016.

Kolektiv KPM Křížem Krážem
Foto: Martin Padevět

PÍSNICE MODEL OPEN 2016
Dne 15. října 2016 se v Klubu Junior uskutečnil 16. ročník modelářské 
soutěže Písnice Model Open 2016 pořádaný za podpory městské části 
Praha-Libuš modelářským klubem KPM Křížem Krážem, z. s.
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SLOVO STAROSTY

ZVEME

Letošní téma kalendáře je „Život 
zvířat očima dětí“. Děti nakresli-
ly nejenom zvířátka, která chovají 
doma, ale i zvířátka žijících v le-
sích, ve městech, ve vodě, nebo 
která chovají zoologické zahrady.

Děkujeme všem dětem, které se 
zapojily do výtvarné soutěže, a čle-
nům Komise pro udržitelný rozvoj 

a místní Agendu 21 MČ Praha-Li-
buš za výběr obrázků.

Přejeme vám krásné Vánoce a po-
hodový rok 2017.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Kresba: Julie Kubrychtová, 5 let, MŠ 
Ke Kašně, „Zvířátka z celého světa“

DÁREK PRO VÁS  
KALENDÁŘ MĚSTSKÉ ČÁSTI NA ROK 2017
Již tradičně jsme pro vás připravili 
malý vánoční dárek v podobě ka-
lendáře městské části Praha-Libuš. 
Jako každý rok obsahuje výtvarné 
práce dětí z mateřských a základ-
ních škol z Libuše a Písnice.

Do kasiček nasbírali 9 000 Kč, 
které jsme využili na nákup zdra-
votnického materiálu a pomůcek 
pro domácí péči, kterou poskytu-
jeme i libušským seniorům. Děku-
jeme za vaše dary a koledníkům za 
jejich službu.

Další ročník Tříkrálové sbírky 
proběhne začátkem ledna 2017, 
koledníci možná přijdou s písnič-
kou a požehnáním i k vám domů. 

Výtěžek sbírky je opět určený pro 
naše klienty, třeba právě pro něko-
ho z vašich sousedů.

Eva Černá, ředitelka Farní charity 
Praha 4 – Chodov

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem letošního ledna tři krá-
lové koledovali i na území městské 
části Praha-Libuš. Možná zazvonili 
i u vašich dveří.

V rámci prevence kriminality pá-
chané na našich spoluobčanech ja-
kýmkoli způsobem zjevně či skrytě 
znevýhodněných připravila radnice 
městské části Praha-Libuš společ-
ně s radnicí městské části Praha 12 
dva samostatné semináře na stále 
aktuální téma podvodných pro-
dejů a tíživé téma velmi obtížně 
rozpoznatelného domácího násilí. 
Na oba semináře si vás dovolíme 

pozvat v prvních týdnech nadchá-
zejícího nového roku – přesná data 
a místa konání naleznete v časopi-
su U nás – nepřehlédněte!

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělávání, 
školství a tělovýchovy

SEMINÁŘE NAPŘÍČ GENERACEMI
Domácí násilí. 
Podvodné pro-
deje. Dvě téma-
ta, která v sobě 
skrývají promyšlené manipulace, 
lživé praktiky, bolest a utrpení.

Vážení občané, nadešel ad-
ventní čas a slušelo by se jej 
prožít v klidu a pokoji. Místo 

toho se v posledním listopadovém 
týdnu strhla smršť událostí, které 
se naší městské části bezprostřed-
ně dotýkají a vyžádaly si naši oka-
mžitou reakci.

Nejprve jsme se z magistrátu 
z úst primátorky Adriany Krnáčo-
vé dozvěděli, že metro D se po-
staví bez šesti plánovaných stanic 
Olbrachtova, Nádraží Krč, Thoma-
yerova nemocnice, Nové Dvory, 
Libuš a Písnice, pouze s přestupní 
Pankrácí a konečnou stanicí Depo 
Písnice. Celou osmikilometrovou 
trasu by tak metro projíždělo bez 
zastávek. Tuto šokující informaci 
vzápětí potvrdil i náměstek pri-
mátorky pro dopravu Petr Dolínek. 

Městská část s tím zásadně ne-
souhlasí, což jsem okamžitě sdělil 
osobně panu Dolínkovi a sjednal 
si s ním schůzku. Důvodem roz-
hodnutí údajně je, že vázne výkup 
pozemků nad plánovanými sta-
nicemi. Ještě koncem loňského 
roku přitom Petr Dolínek uváděl, 
že stavba metra D začne do tří let 
a kompletní trasa bude hotova 

do konce roku 2023. Spolu s vámi 
si kladu otázku, co přinese tahle 
„salámová metoda“? Rozhodně 
vyšší technologickou náročnost 
a obrovské náklady, a to nejen při 
výstavbě, ale i souběžným provo-
zováním neúčelného metra a po-
vrchové autobusové dopravy. K žá-
doucímu zklidnění dopravy v nej-
více zatížených oblastech (např. 
u nemocnice v Krči) by nedošlo. 
Situaci budeme bedlivě sledovat.

Druhá událost souvisí s prode-
jem písnického sídliště akciovou 
společností ČEZ. V úterý 22. listo-
padu, tedy deset dní před ukonče-
ním veřejné soutěže na koupi pís-
nického sídliště, Rada hl. m. Prahy 
svým usnesením – bez našeho při-
zvání na jednání − vyzvala MČ Pra-
ha-Libuš k podání nabídky s tím, že 
nám na ni půjčí. My to všechno za 
deset dní zařídíme, bez jediného 
znaleckého posudku a bez ekono-
mické rozvahy sídliště i s pozem-
ky koupíme a 20 let budeme dluh 
splácet! Půjčka může dosáhnout 
i více než miliardu korun, což pro 
nás znamená astronomickou část-
ku ve výši minimálně 25násob-
ku našeho ročního rozpočtu! A je 
pravděpodobné, že zadlužení bude 
výrazně delší než plánovaných 20 
let. O dva dny později se konalo 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, kde 
jsem uvedl argumenty, proč je ne-
logické, aby se naše městská část 
za těchto okolností veřejné soutě-
že zúčastnila. Navrhl jsem jiná dvě 
řešení: buď Praha poskytne Libuši 
na koupi sídliště místo půjčky ne-
návratnou dotaci na koupě bytů 
a městská část je pro hlavní město 
koupí, nebo se veřejné soutěže se 
svým 60miliardovým rozpočtem 
a mohutným úřednickým apará-

tem může hravě zúčastnit sama. 
Koalice hl. města Prahy na svém 
dvoudenním zasedání během cel-
kem pěti a půl hodin jednání ale 
neměla odvahu přiznat, že Písnic-
kým nechce pomoci přímým vstu-
pem do soutěže, a nakonec hlasy 
ANO, ČSSD, KDU-ČSL, STAN, Zele-
ných, Pirátů a KSČM schválily pů-
vodní usnesení rady.

Tito zastupitelé tak přenesli od-
povědnost z hlavního města Prahy 
na malou městskou část, která má 
celkem 18 úředníků, pouhých šest 
školnických bytů na rozdíl od hlav-
ního města Prahy, která disponu-
je 2 200 úředníky a více než 7 000 
byty a k tomu rozpočtem ve výši 
přes 60 miliard korun. Navíc zastu-
pitel Petr Štěpánek a současně sta-
rosta MČ Praha 4 na poslední chvíli 
stáhl pozměňovací návrh, kterým 
ujišťoval mě i přítomné desítky 
našich občanů, že Magistrát hl. m. 
Prahy poskytne našim úředníkům 
veškerou součinnost! MČ Praha-Li-
buš se tak ocitla v tomto problému 
zcela sama!

Přesto se nevzdávám. I když za-
stupitelé hl. m. Prahy učinili proka-
zatelně špatné rozhodnutí, udělám 
vše, co bude v mých silách, aby MČ 
Praha-Libuš mohla odpovědnou na-
bídku do veřejné soutěže o písnické 
sídliště podat. Za jakých podmínek, 
se teprve ukáže. Děkuji občanům, 
kteří dvoudenní jednání zastupi-
telstva sledovali přímo na místě 
a mnozí se do diskuze i zapojili.

S přáním příjemně strávených 
vánočních svátků a všeho nejlepší-
ho v novém roce 2017.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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HRÁTKY PODZIMNÍ ZAHRÁDKY
Letos 11. listopadu opravdu přijel 

Martin na bílém koni, jak žádá pra-
nostika. Přivezl sníh, déšť a mrazi-
vé počasí. V Mateřské škole K Lu-
kám jsme měli na následující den 
naplánovaný úklid školní zahrady 
s opékáním buřtů a prohlídkou vý-
stavky podzimních dekorací, které 
vytvořily celé rodiny. Počasí oprav-
du nepřálo a naše dilema bylo: zru-
šit, či nezrušit. Nakonec jsme se 
dohodli, že nezrušíme. Uvidíme, 
kolik rodičů a dětí přijde.

Den poté v 10 hodin jsme byly 
s naší paní školnicí, kuchařkou 
a paní učitelkou na školní zahra-
dě osamocené a usoudily jsme, že 
to tak zůstane. Ale mýlka! Během 
chvilky se naše zahrada zaplnila 
dětmi a rodiči. Hrábě nám nesta-
čily, všichni se zapojili a nikomu 
nevadilo chladno a vlhko. Během 
hodiny byla zahrada shrabaná, kon-
tejner na listí naplněn. Děti nalez-
ly koš překvapení od podzimních 
skřítků − možná poděkování za je-
jich starost a péči o zahradu. 

Paní kuchařka Miládka měla napil-
no. Připravovala čaj, kávu, sladkosti 
ke kávě, chlebíčky, buřty na opékání. 
Tatínkové připravili ohniště a moh-
lo se opékat. „Tak to jsem nečekala, 
že v listopadu budeme opékat buř-
ty, když bydlím v paneláku!“ zaznělo 
u nás na zahradě. Kolem ohně bylo 
plno, všichni společně opékali, hovo-
řili a měli jsme krásný pocit, že přes 
nepříznivé počasí jsme vše zvládli, 
a dokonce prožili hezké listopadové 
dopoledne. Děkuji všem rodičům za 
spolupráci a všem zaměstnancům, 
kteří v sobotu přišli a pomohli.

Náš úklid zahrady byl součástí 
projektu Hrátky podzimní zahrád-
ky, který byl financován MČ Pra-
ha-Libuš. V rámci tohoto projektu 
proběhly ve školce ekopořady eko-
logické asociace AMPI: O sadaři 
a jabloni, Barevný podzim a Příběh 
vánočního stromečku. A samozřej-

mě výstavka vyrobených podzim-
ních dekorací, za které získaly děti 
s jejich rodiči ocenění.

Marta Hrubá

EKODIVADLO  
O JABLONÍCH A SADAŘI

V rámci environmentální vý-
chovy jsme v naší mateřské škole 
10. října přivítali oblíbeného strej-
du Petra (Mgr. Petra Dolenského). 
S dětmi si hrál, povídal o přírodě 
a jejích změnách v průběhu roku.

Vše začalo pohádkou O jablo-
ních a sadaři. Skřítek, který měl 
velkou chuť na jablka, se rozho-
dl být zahradníkem. Ale nemá to 
lehké, jabloň totiž trápí housenky, 
chybějící ženich a také velká žízeň. 
Děti společně se skřítkem hledají 
odpovědi na otázky, co vše jabloň-
ka potřebuje, aby mohla růst, kvést 
a mít plody, na které se těšíme.

Po pohádce jsme se přesunuli do 
třídy, kde se děti seznámily s tím, 
jak se jablíčka mohou zpracovávat. 
Děti si samy zkusily krouhání jab-
lek a na křížalách si pak všechny 
pochutnaly. Viděli jsme ještě jednu 
trochu náročnější práci − moštování 
jablek. Na závěr jsme si pochutnali 
i na čerstvém jablíčkovém moštu.

Eva Janouchová

DOPOLEDNE S HOCKEYBALLEM
V říjnu se také v rámci sportov-

ního dne na Libuši naši předškolá-
ci seznámili s hrou hockeyball na 
blízkém hřišti Klokotská. Dva sym-
patičtí mladíci měli pro děti při-
pravený pěkný dopolední program. 
Děti si zahrály pohybové hry, sou-
těžily ve družstvech a také si vy-
zkoušely střílení míčku hokejkou 
na bránu. Tento oblíbený sport, 
který je velmi podobný hokeji, se 
dětem velmi líbil. Na rozloučenou 
dostaly děti od svých „trenérů“ na 
krk medaile.

Eva Janouchová
Foto: archiv MŠ K Lukám

EKOPROGRAMY A SPORT V MŠ K LUKÁM

Do Mateřské školy Ke Kašně při-
jeli dva opravdoví záchranáři Pepa 
a Zbyněk a se svým pomocníkem, 
maňáskem Kryštofem, poutavou 
a hravou formou seznámili děti 
s různými úrazy nebo situacemi, kte-
ré se jim mohou přihodit, a učili je, 
jak na ně reagovat. Právě na maňás-
kovi si mohly děti vyzkoušet obva-
zovou techniku při úrazu hlavy nebo 
zafixování zlomeniny a jak se zacho-
vat, když je kamarád v bezvědomí.

Součástí programu byla prohlíd-
ka sanitního vozu přímo u nás ve 
školce. Děti si vyzkoušely některé 
přístroje, pomůcky a další vybave-

ní, které záchranáři používají při 
své práci.

Děti si celé dopoledne skvěle uži-
ly a přitom získaly důležité poznat-
ky. Už se těším na další podobně 
zdařilý projekt.

Pavlína Jindrová,  
učitelka MŠ Ke Kašně
Foto: Lucie Polívková

MŠ KE KAŠNĚ
I DÍTĚ MŮŽE ZACHRAŇOVAT
Jsem nesmírně potěšena, když 
mohu být přítomna u zdařilého 
projektu. Takovým je Program 
první pomoci pro děti mateřských 
škol od záchranného týmu Zdra-
votníci, s. r. o, který byl vytvořen 
pro nejmenší kamarády do mateř-
ských škol.
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V listopadu jsme navštívili mu-
zeum MHD v tramvajové vozov-
ně v Praze-Střešovicích. Už ces-
ta tam byla zajímavá. Bez platné 
jízdenky se přeci nesmí cestovat! 
A tak jsme všichni měli připrave-
nou jízdenku a vyčkávali přícho-
du průvodčího, který s námi jel 
celou cestu.

V muzeu už čekalo několik za-
městnanců Dopravního podniku 
hl. m. Prahy, kteří pro nás měli při-
pravenou komentovanou prohlíd-
ku. Představili nám více než čtyři 
desítky historických vozidel a dal-
ších exponátů muzea. Všechny 
vozy jsou funkční a mohou kdy-
koli vyjet do provozu. Nejen vo-
zidla, ale také modely, fotografie 
a ostatní dokumenty zaujaly naši 
pozornost. Nejúžasnější, kromě 

samotných vozů, byli tři malinkatí 
skřítkové, kteří se v muzeu zaby-
dleli a dětem zatraktivnili celou 
prohlídku. V průběhu prohlídky 
jsme měli také možnost nahléd-
nout do několika vozů, anebo se 
dokonce do jednoho i posadit.

Prošli jsme celou expozicí 
a loučíme se s posledními auto-
busy a tramvajemi zaparkova-
nými na desáté koleji, ještě po-
slední focení a zpět do „našeho“ 
autobusu, který nás zaveze zpět 
do školky.

Plni dojmů, zážitků a technic-
kých informací se vracíme a těší-
me se na další výlet. 

Helena Böhmová
Foto: Petra Dufková

MŠ LOJOVICKÁ
V MUZEU MHD
V Mateřské škole Lojovická pořá-
dáme pro přihlášené děti pravidel-
ně nevšední výlety, které pečlivě 
připravují paní učitelky. Jsou zají-
mavé pro všechny děti bez ohledu 
věku. Za poznáním s námi tedy 
mohou vyrazit nejen předškoláci, 
ale i naši nejmladší.

MŠ Lojovická přijme
školního asistenta/asistentku
Přijmeme školního asistenta / asistentku na 20 hod. týdně (do-
polední hodiny 8–12). Hledáme zejména pohodového člověka, 
který se stane součástí našeho týmu. Požadujeme odbornou 
kvalifikaci dle zákona. Předpokládaný nástup od ledna 2017 
nebo února 2017.

Školním asistentem je nepedagogický pracovník.
Odborné způsobilosti školního asistenta: 
Pro činnosti školního asistenta je odborná kvalifikace získaná:
– středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným 

nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky, nebo studiem 
pro asistenty pedagoga

– středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením 
vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pe-
dagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga

– středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího pro-
gramu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném 
na přípravu asistentů pedagoga

– středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího 
programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky, nebo 
studiem pro asistenty pedagoga

– základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga

Kontakt:
ředitelka Ivana Sýkorová nebo přímo v MŠ Lojovická
Lojovická 557/12, Praha 4 − Libuš
tel.: 241 471 378, 723 532 055
e-mail: sykorova.mslojovicka@seznam.cz

Ivana Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
– ŽIJEME ZDRAVĚ

Letos poprvé jsme dětem nabídli 
program v době podzimních prázd-
nin. Setkal se s velkým ohlasem. Na 
čtyřdenní příměstský tábor, který 
byl finančně podpořen MČ Praha-
-Libuš, se přihlásilo 31 dětí. Téma 
tábora bylo pro organizátory vý-
zvou. Připravit pro děti rekreačně 
vzdělávací program, který zajis-
tí, aby strávily dostatek volného 
času venku, a to aktivně, a přitom 
se zábavnou formou dozvěděly, co 
ovlivňuje jejich zdraví a co patří do 
zdravého životního stylu.

Vše začalo společným povídá-
ním o tom, co je a co není pro nás 
zdravé. Každý den se děti mohly 
kreativně a umělecky realizovat 
pod vedením skvělých lektorek, 
paní učitelky Jitky Jandové, An-
drejky Huňáčkové a Kristýnky On-
drouchové. Děti si domů odnesly 
přívěšek z fimo hmoty a tričko. Vý-
tvarné dílo Potravinové království, 
které již visí ve školní jídelně, nám 
připomíná, kdo by měl vládnout 
našemu jídelníčku a co jíst v ma-
lém množství. Děti se s nadšením 
zapojily do aktivity Ochutnávka 
zeleninovo-ovocných nápojů. Ze 

ZŠ PÍSNICE
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  
OČIMA DĚTÍ

O podzimních prázdninách 
byl u nás ve škole podzimní 
tábor. Konal se od pondělí 24. 
října do čtvrtka 27. října. Kaž-
dý den bylo ráno uvítání, pak 
program. Po programu jsme 
šli dělat zdravý drink z ovo-
ce a zeleniny. Potom byl dru-
hý program: to bylo v pondělí 
fotografování. Měli jsme tam 
i oběd. Pak byl další drink. Je-
dině úterý bylo jiné, protože 
jsme byli v centru Prahy na 
deskohraní, mohli jsme si tam 
zahrát deset různých stolních 
her. Ve středu jsme si založi-
li deník a také jsme malovali 
foukacími fixami na tričko, 
které jsme si potom mohli ne-
chat. Čtvrtek byl hodně spor-
tovní. Byli jsme na fáborkova-
né a setkali jsme se v Klubu Ju-
nior, tam jsme hledali sladký 
poklad a já ho našla. Moc jsem 
si to tam užila.
Magdalena Strnadová, 5. třída

První den jsme se na začátku 
uvítali. Hráli jsme židlova-
nou. Pak jsme se rozdělili do 
dvou týmů, modrý tým byl 
pro mladší děti a zelený tým 
byl pro starší. Nejvíc se mi lí-
bilo, když jsme šli do Tyršova 
domu na deskohraní. A taky 
se mi líbilo, když jsme vyrá-
běli z fimo hmoty a když jsme 
kreslili na trička. Na konec 
jsme hráli fáborkovanou.

Darina Nguyenová, 5. třída
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školního hřiště se každý den ozý-
val jejich jásot. Mezi nejoblíbe-
nější hry patřil fotbálek, vybíjená 
a ping-pong. Ve školním altánku 
se na stolech objevily živé obrazy 
z kaštanů. Na vycházkách do blíz-
kého okolí děti fotily, příště zase 
počítaly, kolik kroků má okruh od 
školy kolem rybníka a zpět, a na-
konec hrály fáborkovanou s otáz-
kami o zdravém životním stylu. 
Zpestřením programu byla ná-
vštěva akce Deskohraní v Tyršo-
vě domě, kde si děti mohly zahrát 
různé deskové hry a zasoutěžit si. 
Naše paní kuchařky se o nás pěk-
ně staraly a moc dobře nám vařily. 
Děkujeme.

Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová

SOUTĚŽ MATEMATICKÝ PROUD
Ve čtvrtek 20. října jsme šli na 

Gymnázium Ch. Dopplera na sou-
těž Matematický proud soutě-
žit za školu. Náš tým se skládal 
z dětí: Barbory Velenské z 5. třídy, 
Veroniky Dráberové z 5. třídy, Jo-
náše Perknera ze 3. třídy a Hynka 
Střelce z 3. třídy. Jedna úloha byla 
lehká, ale my ji nemohli vůbec vy-
řešit, bylo na ní: „Honzík má čís-
lo 7831589, k tomuto číslu přičetl 
číslo 1324354, výsledek vynásobil 
číslem 0 a k výsledku přičetl číslo 
2016.“ Na stole jsme měli vždy 5 
úloh, každý měl jednu, když něko-
mu nešla, vzal si tu poslední. Sou-
těž mě bavila a líbila se mi.

Jonáš Perkner, 3. třída

Vyrazili jsme v 7:25. Jeli jsme au-
tobusem, metrem a tramvají. Při-
jeli jsme tam a chvíli jsme venku 
svačili. Soutěž trvala hodinu a půl 
a za tu dobu jsme museli splnit 50 
úloh. Hlavou nám nejvíc vrtala úlo-
ha, která byla vlastně nejlehčí. Měli 
jsme skvělou spolupráci. Náš pře-
vozník byl Jonáš. Když jsme vyřešili 

nějakou úlohu, převozník ji odnesl 
plavčíkovi a ten nám dal číslo podle 
toho, jakou jsme vyřešili úlohu. Na 
každou úlohu jsme měli tři pokusy. 
Skončili jsme desátí z patnácti. 

Bára Velenská,  
Veronika Dráberová, 5. třída

Foto: Kamila Plísková

VÝLET NA TOČNOU
V pátek před prázdninami vy-

razila 1. A a 1. B společně na pěší 
výlet na Točnou. I když počasí ne-
bylo ideální, děti prokázaly velkou 
odolnost a vytrvale šlapaly. Ces-
tou jsme měly krátké zastávky na 
svačinku a teplý čaj z termosky. 
Na Točné děti dováděly na hřišti 
a prohlédly si letadla. Cestou zpát-
ky měly příležitost pohladit si jez-
deckého koně.

Kamila Adamová, tř. učitelka 1. A
Foto: Kamila Adamová

HALLOWEEN
Na závěr měsíce října jsme ve 

škole uspořádali Halloween. Hall- 
oween je keltský svátek, ale naše 
třída 2. A i 2. B si ho vypůjčila, aby 
nabídla svým žákům pobavení 
a poučení. Ten letošní se opravdu 
povedl. V pořádání akce jsme se už 
zaběhli. Ještě aby ne, když ji pořá-
dáme druhým rokem. Přes noc se 
učebna změnila na strašidelnou 
komnatu, plnou netopýrů, pohád-
kových bytostí, dýní a obrázků. 
Náš průvod prošel celou školou, 
vystrašil nic netušící paní učitel-
ky a spolužáky a v neposlední řadě 
i paní ředitelku, které se masky 
moc líbily, a tak nás odměnila pyt-
lem sladkostí. Vystrašili jsme i paní 
kuchařku. Musela nám slíbit, že 
uvaří nějaký halloweenský oběd. 
A pak vypukla strašidelná diskoté-
ka. Už teď se moc těšíme na příští 
Halloween!
Gabriela Kadidlová, tř. učitelka 2. A

Foto: Gabriela Kadidlová
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
PROJEKT 72 HODIN

I tento rok se ZŠ Meteorologická 
zúčastnila projektu 72 hodin. Cí-
lem akce je věnovat nějaký ten čas 
lidem, přírodě nebo místu, kde žije-
me. Letos naši třídu poprosila o spo-
lupráci paní učitelka Dušková a její 
třída druháčků. Našim úkolem bylo 
vytvořit na školní chodbě oblíbenou 
hru Člověče, nezlob se!, a to pomo-
cí nálepek. Děti pro nás vystříhaly 
z barevných lepicích fólií kolečka, 
my jsme si prostor na chodbě vy-
měřili a podle připraveného plánku 
hru na zem nalepili. Myslíme, že le-

tošních 72 hodin se vydařilo a jsme 
rádi, že jsme dětem z prvního stup-
ně mohli udělat radost.

Děti ze 7.B

BESEDA S PARALYMPIONIKEM 
DAVIDEM

David Drahonínský se narodil 
jako úplně normální zdravý kluk. 
Bohužel trpěl náměsíčností a v 16 
letech vypadl ze třetího patra. Pád 
mu naprosto změnil život. Poraně-
ním krčního obratle se ocitl na vo-
zíčku. Byl statečný a život nevzdal. 
Začal střílet z luku a říká, že je to 

nejlepší sport na světě! Na para-
lympiádu si vždy barví hlavu jako 
českou vlajku, aby bylo jasné, že 
je Čech. Beseda s Davidem, kterou 
jsme měli 25. října, se nám velice 
líbila. Dozvěděli jsme se i o dalších 
paralympijských sportech. Jeho vy-
právění bylo zábavné, ale taky ně-
kdy hodně smutné. David nám při-
nesl ukázat i dvě medaile z Ria, kde 
vybojoval nádherné druhé a třetí 
místo! Na závěr besedy každý do-
stal knihu s osobním věnováním 
od Davida. Všichni jsme se shodli, 
že beseda byla super! Přejeme Da-
vidovi, aby ho neopouštěl optimis-
mus a další úspěchy nejen ve spor-
tovním, ale i v osobním životě!

Jindra Němečková + 3.B
Foto: Soňa Štefanová

ŠKOLA CHUTÍ
Na programu Škola chutí jsme se 

dozvěděli, co znamená slovní spo-
jení slow food. Učili jsme se stolo-
vat, seznámili jsme se s netradič-
ními druhy zeleniny, vařili jsme ze-
leninovou polévku. Zaměstnávali 
jsme i ostatní smysly – ochutnávali 
jsme nápoje; podle hmatu jsme há-
dali, co se ukrývá v plátěném pyt-
líku; čichem jsme poznávali bylin-
ky; sluchem jsme dokázali rozlišit 
louskání ořechů a otevírání láhve 
s limonádou.

Co nás překvapilo:
– Z fenyklu se dá uvařit čaj. Zuzka
– Na stolování se většinou dává to-

lik příborů, kolik je jídel. Anetka
– Z baby špenátu se dá udělat sa-

lát. David Le
– Slow food znamená pomalé jíd-

lo. Jakub S.
– Existuje zelenina fenykl a hnědá 

rýže. Matěj F.
– Bylo to zábavnější, než jsem če-

kal. Matěj P.
Foto: Soňa Štefanová

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Přijeli k nám 8. listopadu do ško-

ly páni s mobilním planetáriem. Vy-
padalo to jako kosmická loď z plas-
tu a z látky. Lehli jsme si v malé 
tělocvičně na žíněnky a dívali jsme 
se do stropu. Tam nám promítali 
pohádku o Zvídálkovi a Vševědovi. 
Příběh byl o tom, že Zvídálek chtěl 
vědět něco o Slunci a jeho plane-
tách. Teď víme, že  Mléčnou dráhu 
tvoří hvězdy a že se každou vte-
řinu vesmír nafukuje, že existují 
planety i mimo naši soustavu a že 
Slunce je žhavá hvězda, na které se 
nedá dýchat. Pořad od DDM Monet 
byl moc hezký a dozvěděli jsme se 
spoustu nových věcí.

Lucka Karásková 
 a Eliška Šmehlíková, 3.B

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Spolu s dalšími žáky pražských 

základních škol jsme se 11. října zú-
častnili výtvarné soutěže na střed-
ní grafické škole Gape.

Naším prvním úkolem bylo ztvár-
nit do dvou hodin zátiší, konkrétně 
lahev, kouli a krychli. Dále jsme po 
svačině, kterou nám připravil Gape, 

DOPISY PRO DAVIDA, MEDAILISTU Z RIA
Ahoj Davide, líbí se nám tvůj smysl pro humor. Obdivujeme Tě, že 
i když se Ti stal úraz, nevzdal ses a šel jsi za tím, co Tě baví. Taky 
oceňujeme, že sis na nás udělal čas a přijel jsi za námi. Je úžasné, 
že ses dostal tak daleko. Tvé jméno zná určitě spousta lidí. Taky se 
nám líbily tvé fotografie. Doufáme, že to nevzdáš a získáš mnoho 
velkých medailí.

Zdraví Tě Verča a Anetka

Ahoj Davide, držíme Ti palce ve tvé kariéře. Beseda se nám líbila, 
byla super. Kluky si do latě srovnáme. Těšíme se, až Tě za čtyři roky 
uvidíme v  Tokiu. Vážně je legrační, jak si dokážeš udělat legraci 
a obarvíš si vlasy.
PS: Pořád si myslíš, že je lepší taekwondo než judo?

Budoucí olympioničky Kačka a Klárka

Ahoj Davide, píše Ti Zuzka v bílé mikině. Děkuji Ti, že jsi nám udělal 
tak krásnou přednášku. Obdivuji Tě, že i s tvým handicapem dokážeš 
víc než kdokoli jiný. Dal jsi nám krásnou knížku. Máš super smysl pro 
humor. Díky tobě vím, že i kdybych někdy měla nějaký handicap, 
tak můžu dokázat velké věci. Budu Ti fandit.
PS: Těším se na další paralympiádu!

Ahoj Zuzka
Ahoj Davide, moc a moc se mi to líbilo. Jsi můj druhý největší hrdina, 
protože se nevzdáváš a máš dobrý smysl pro humor. Zajímalo by mě, 
co tě táhlo dál? Proč jsi začal střílet z luku?

Zdraví Tě Matěj Z.
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Státní čtyřleté a osmileté
GYMNÁZIUM PÍSNICKÁ

zve na

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 8. 12. 2016
středa 18. 1. 2017

vždy 15:30– 7:30 hodin

BUS 189,∙197  
(stanice Cílkova)
106,∙121,∙139,∙196  

(stanice Novodvorská)

e-mail: info@gpisnicka.cz, 
tel. 777 199 562

www.gpisnicka.cz

inzerce

pokračovali komixem na téma 
„Moje město“. Následovalo vyhlá-
šení výsledků a do školy jsme se 
vrátili s jedním třetím místem, kte-
ré obsadila Míša Mostová, a pouka-
zy na výtvarný kurz do školy Gape. 

Michaela Mostová,  
Sára Rezková, Vítek Polák, 9.A

Foto: Monika Exnerová

MISE VYŠEHRAD
Největší zážitek?
Hledání erbu v sálu Gorlice, kde 
byly sochy z Karlova mostu. (Kris-
tík) | Získání prvního znaku do 
erbu. (Bára) | Když jsem z truhly 
vytáhla atribut s korunou krále Vra-
tislava. (Verunka) | Šel jsem v kase-
matech s baterkou a v sále Gorlice 
jsem Kačce vyfoukl část erbu, který 
vypadal jako dělo. (Jakub H.) | Chů-
ze poslepu do archivu. (Ája)
Nejhorší zážitek?
Hledání informací z knih v archivu. 
(Kristík) | Odchod na metro. (Ma-
těj P.) | Hledání správného hrobu 
na hřbitově, protože na hřbitově 
je mi smutno. (Mario) | Návštěva 
kostela. (Ondra)
Co jsem se o sobě dozvěděl/a během 
mise?
Umím dodržovat pravidla. (Terka Č.) 
| Božena Němcová se narodila ve 

stejný den jako já. (Týna) | Mám 
strach ze tmy. (Matěj P.) | Ráda spo-
lupracuji ve skupinkách. (Anetka)

Foto: Soňa Štefanová

TEPFAKTOR
Se třídou jsme se 29. září vydali 

na výlet do Tepfaktoru. Sraz jsme 
měli v 7:40 na Smíchovském ná-
draží, odtud jsme se vydali tram-
vají na autobusové nádraží Na Kní-
žecí. Autobusem jsme se dovezli 
někam poblíž Příbrami a za dalších 
asi 15 minut jsme pěšky došli k bu-
dově nacházel.

Po přivítání jsme se šli převlék-
nout do šaten, kluci a holky samo-
zřejmě zvlášť. Potom jsme se měli 
rozdělit do skupin a vymyslet si 
název. My se rozdělili už ve škole, 
takže jsme se nemuseli moc zdr-
žovat. Během doby, kdy jsme si 
vymýšleli název, se dělaly skupino-
vé fotky a potom se musela každá 
skupina jít zaregistrovat. Rozdělili 
jsme se celkem na 4 skupiny po 5 
lidech. Naše skupina se jmenovala 
„Sušenky“, jiná například „Lemuři“. 
Po registraci každá skupina dosta-
la čip, pomocí něhož jsme otevírali 
dveře, za kterými se nacházel úkol, 
a tabulku, do které se otiskávala 
razítka, která se ukrývala v truh-
ličkách, které se otevřely po spl-
nění úkolu. Potom jsme se odebrali 
k obrazovce, na které byly hologra-
my pirátů, kteří nám vysvětlova-
li pravidla. Místy jim však nebylo 
vůbec rozumět. Řekli nám třeba, 
že v jednotlivých úkolech jsou tři 
druhy podlah. Na červenou podla-
hu se nesmělo šlapat vůbec, zele-
nou jsme museli odlehčit aspoň na 
10 vteřin a na normální podlahu se 
mohlo šlapat normálně. Také nám 
řekli, že když je někdo uvnitř, svítí 
červené světlo a my musíme po-
čkat, až vyjde. Když už jsme věděli 
co a jak, mohli jsme vyrazit.

Celkem byly čtyři druhy úkolů: 

První byl na sílu. Například 
jsme museli nasednout na 
obří „beranidlo, přeručkovat 
na druhou stranu, poslat to 
zpátky těm ostatním a tak 
pořád dokola, dokud na druhé 
straně nebyli všichni. Druhý 
úkol byl na šikovnost, napří-
klad prolézt mezi provazy, 
ale nesměli jsme se dotknout 
červených lan. Mezi úkoly na 
chytrost patřilo třeba stoup-
nout si na váhu tak, aby byla 
vyvážená. Čtvrtý druh úko-
lů byl na trpělivost. Museli 
jsme například sahat do růz-
ných děr a najít tlačítka, kte-
rá se musela zmáčknout. Ka-
ždé dveře měly svou značku, 
která nám říkala, jestli jsme tu už 
byli, nebo ne. Uvnitř každého úkolu 
bylo počítadlo, které odpočítávalo 
časový limit. Když čas vypršel nebo 
když jsme šlápli na červenou pod-
lahu, začalo to houkat a po dobu 
houkání jsme se museli dostat ven, 
než se uvnitř zhasne. Každý úkol 
měl neomezený počet pokusů. Než 
jsme začali plnit úkol, museli jsme 
se přihlásit, což znamenalo všich-
ni najednou zmáčknout tlačítka, 
která byla umístěna v barevných 
rukách nebo nohách. Kdybychom 
se nepřihlásili, po splnění úkolu by 
se neotevřela truhlička s razítkem. 
Úkolů bylo celkem 25 plus nějaké 
bonusové. Asi po těch třech ho-
dinách jsme se zase všichni sešli 
v hlavní hale, kde vyhlásili pořadí, 
na kterém jsme se umístili. Naše 
skupina byla na 2. místě.

Po vyhlášení jsme se převlékli, 
posilnili se a vydali se zpět do Pra-
hy, kde naše společná cesta skon-
čila. Byl to super výlet, který jsme 
si všichni moc užili. Doporučuji 
všem, kteří se nebojí výzev a mají 
rádi dobrodružství.

Lucie Hatiarová, 9.A
Foto: Monika Exnerová

Někomu se při cvičení vyjevil 
před vnitřním zrakem obraz pod-
zimní přírody, jiný uslyšel chorály 
či varhany. Takového zážitku lze 
obtížně dosáhnout, pokud člověk 
sedí a medituje sám. Bainšómjó 
je velmi unikátní způsob hluboké 
meditace, která přináší pokaždé 
jiný zážitek – záleží vždy na tom, 

v jakém se člověk nachází fyzickém 
a duševním stavu a kde a s kým 
medituje. Podzimní Bainšómjó se 
vydařilo. Přijďte se na to jarní vy-
ladit s námi!

Michal Hájek, lektor
Klub Junior, www.klubjunior.cz, 

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

KLUB JUNIOR
JAKÉ BYLO PODZIMNÍ BAINŠÓMJÓ
V neděli 20. listopadu se sešli v tělocvičně Klubu Junior příznivci japon-
ského cvičení Aikidó ke společnému podzimnímu cvičení Bainšómjó – 
cvičení, které osvěžilo tělo i ducha zúčastněných.

POMOZTE PŘISPĚT

ve dnech 1.–21. 12. 2016 
v ZŠ Meteorologická

DOBROVOLNÝM  
HMOTNÝM DAREM 

KOJENECKÉMU ÚSTAVU 
při fakultní  

Thomayerově nemocnici 
v Praze 4 – Krči

Dary budou shromažďovány 
v recepci ZŠ

Tuhá a tekutá mýdla  
(dětská i dospělá)

Dětský šampón

Pěna do koupele

Pleny (Junior, Maxi)

Dětská prostěradla:  
70 x 140 cm

„párty“ věci na oslavy 
narozenin– papírové tácky, 

kelímky, brčka, čepičky

Předání darů se uskuteční
na Vánoční hvězdě dne  

21. 12. v 17:30 hod.
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REKREACE NA ŠUMAVĚ
Stručně shrnuto: pěkné ubyto-

vání, bezchybný kolektiv, dokonalé 
výlety. Navíc nám při výletech přá-
lo i počasí. Dá se tudíž mluvit skoro 
o zázraku.

Cestou na Šumavu jsme se za-
stavili v Písku – naobědvali se a pro-
hlédli si město – a zhlédli pěkný zá-
mek Blatná a jeho zachovalý inte- 
riér. Sluníčko svítilo a očekávání, že 
si se svými známými užijeme mi-
mořádných šest dnů, rostlo. Uby-
tovali jsme se rychle, takže jsme 
si mohli po celodenním programu 
před večeří ještě odpočinout.

Druhý den jen pršelo, a tak jsme 
si užívali bazénu, vířivky i infrasau-
ny. Na středu byl naplánován celo-
denní výlet, počasí se umoudřilo, 
čtyři zastavení navazovala takřka 
na minutu, a tak jsme to nejen 
zvládli, ale také si užili.

Před zoo v Protivíně nás oče-
kával ředitel Miroslav Procházka, 
který se od dětství zabývá chovem 
krokodýlů a vytvořil tohle úžas-
né zařízení. Průvodkyně Petra nás 
pak zahrnula informacemi tak, že 
bychom mohli z této exkurze dělat 
referát. Viděli jsme množství nád-
herných zvířat, která by rozhodně 
neměla sejít ze světa. I v tom spo-
čívá práce zdejší farmy; viděli jsme 
například šestileté krokodýly, kteří 
jsou připraveni pro zoologické za-
hrady, nebo dokonce pro návrat do 
volné přírody v původním prostře-
dí. Farma vlastní 22 krokodýlů, ale 
také želvy a hady. Vedle Dánska, 
Francie a Německa jde o čtvrtý po-
dobný krokodýlí chov v Evropě.

Pak jsme zamířili na poutní mís-
to Lomec, kde jsme navštívili sídlo 
Kongregace šedých sester III. řádu 
sv. Františka. Proč šedé sestry? 

Protože první řádové sestry nosily 
šedý plášť – a označení jim zůstalo, 
i když oblékly černý hábit. Kongre-
gace byla založena pro obstarávání 
potřeb nemocných v domácnosti. 
Dnes se to nazývá mobilní hos-
picová péče. Od mluvčí jedenácti 
zdejších šedých sester jsme se do-
zvěděli, jak to u nich chodí. Svatý 
kopeček Lomec je bezvadně udržo-
ván a nový skleněný stánek s dře-
věným sezením slouží dvakrát mě-
síčně k venkovním bohoslužbám.

Plni příznivých dojmů a duchov-
ně osvěženi jsme odjeli na oběd do 
Netolic. I tady nás čekal zážitek – 
výborné jídlo a všech 42 osob ob-
slouženo do hodiny. Za krásného 
počasí zbyl čas k prohlídce města 
nebo i k nákupům. A pak prohlídka 
soukromého zámku…

První zmínky o Dubu jsou z roku 
1274. Původně na místě dnešní-
ho zámku stávalo tvrziště, pozdě-
ji tvrz, hrad a teprve pak zámek, 
v průběhu let mnohokrát přesta-
vovaný a v roce 1948 znárodněný. 
Stát proměnil stavbu v internát, 
původní vznešené prostory nechal 
vykachlíkovat a dál se o zámek ne-
staral. Po roce 1989 byl zámek vrá-
cen v restituci a krátce poté, v roce 
1998, jej koupili současní majitelé 
– rodina di Battaglia. S nadšením 
a i vlastníma rukama se snaží zá-
mek vrátit do podoby, jakou měl 
po novogotické přestavbě v 19. 
století. Několik z nás, kteří jsme 
tu byli před několika lety, ocenilo 
snahu a pracovitost majitelů, kte-
ří nás osobně prováděli. Nejednou 
nás při tom pobavil humor mladé-
ho pana Daniela. Zámek má dnes 
opravenou fasádu, novou střechu 
a nádherně obnovený park – dopo-
ručuji navštívit! 

Když jsme v podvečer nastupo-
vali do autobusu, čekalo nás pře-
kvapení: ztratil se jeden účastník 
zájezdu. Hledání trvalo asi hodinu, 
až jeden pán z Dubu, který začal 
pátrat s autem po okolí, našel po-
hřešovaného u místního rybníka. 
Vyšlo najevo, že ochotný muž byl 
starosta Dubu Václav Novák.

Další den jsme podnikli výlet do 
Vimperka vláčkem. Opět přinesl 
mnoho zážitků, a navíc za sluníčka, 
zatímco v Praze pršelo.

Na zpáteční cestě do Prahy jsme 
se zastavili ve Strakonicích, pro-
hlédli si hrad a malou zoo a poo-
bědvali U třech lilií. Všechno se vy-
dařilo a někteří zakončili strakonic-
kou zastávku ve vyhlášené místní 
cukrárně, což byla pěkná tečka za 
celým programem zájezdu. Rekrea-
ce se líbila a chci jen dodat, že žád-
né překážky nejsou pro naše senio-
ry nezdolatelné. Tak příští rok zase 
na Šumavu, ale na jiná místa!

VÝLET DO ČAPÍHO HNÍZDA A DO 
SKANZENU VYSOKÝ CHLUMEC

Na první poprázdninový autobu-
sový zájezd jsme se vydali do více-
účelového areálu Čapí hnízdo u Ol-
bramovic. Počasí zprvu nevypadalo 
příznivě, ale nakonec nám slunce 
svítilo, jak jen mohlo.

Čapí hnízdo se nachází na místě 
někdejší osady Kačerova Lhota, kte-
rá jako mnoho dalších v okolí zanik-
la během třicetileté války. Přetrval 
statek s asi 136 hektary zemědělské 
půdy, ten však po druhé světové vál-
ce a následném znárodnění chátral. 
Na přelomu tisíciletí byl již úplně 
opuštěn a půda znehodnocena…

Současné Ekocentrum Čapí 
hnízdo citlivě přiléhá ke stejno-
jmennému kongresovému centru. 

Hlavní budova evokuje vesnickou 
malotřídku z počátku minulého 
století. Uvnitř je přednáškový sál, 
učebna a řemeslné dílny a recep-
ce se suvenýrovým obchůdkem. 
Venku jsme prošli poznávací expo-
zici bylinkové zahrádky a na ves-
nickém dvorku pozorovali domácí 
zvířectvo. Pro mladé návštěvní-
ky tu mají ještě lanový park a pro 
všechny pak pavilon s exotickými 
živočichy, jako jsou lemuři, nosálo-
vé či surikaty. Nabízejí se výukové 
programy pro mateřské, základ-
ní i střední školy, hromadné akce 
pro veřejnost, tvořivé dílny pro 
děti i dospělé, semináře pro učitele 
a pracovníky veřejné správy, výsta-
vy a příměstské tábory.

Z vyhlídkové plošiny před vstu-
pem do vlastního areálu jsme se 
pokochali vodním dováděním vy-
dry říční, s respektem pozorovali 
mohutné divoké prase, obdivova-
li eleganci daňků a krásu vodních 
ptáků. Poté se nás ujaly dvě šikov-
né mladičké lektorky. Viděli jsme 
nejen řadu zdejších, prvotřídně 
opečovávaných zvířat, ale i užitko-
vých zvířata z jiných částí Evropy, 
z Asie, Afriky a Ameriky. Například 
lamy, koně irského plemene cob, 
burské kozy, nádherného hřebce 
tyrolského plemene hafling, skot 
ze Skotska, Švýcarska, Anglie či 
Francie. Zajímavý byl i pohled na 
samostatně se pasoucího býka 
plemene wagyu z Japonska, jehož 
maso je považováno za nejkvalit-
nější, a proto i nejdražší na světě 
(prý až sedm tisíc korun za kilo).

Po prohlídce jsme chutně poo-
bědvali v bufetu u jízdárny a pro-
hlédli si další části areálu, včetně 
hotelu, v jehož restauraci jsme 
také poseděli. Nevynechali jsme 

KLUB SENIOR
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ani návštěvu mediálně známé 
víceúčelové stavby, která nás 
překvapila velikostí a jednodu-
chostí vnitřního uspořádání.

Okolo třetí odpoledne jsme se 
přesunuli do nedalekého skan-
zenu ve Vysokém Chlumci a tam 
jsme si, ještě za sluníčka, pro-
hlédli přenesené unikáty vesnic-
kých staveb ze středního Povlta-
ví. Tříhektarový areál, citlivě pros-
třený v malém údolíčku, nabízí 17 
roubených staveb (domy, špýcha-
ry, holubník, včelíny, vodní mlýn 
a pilu, stodoly, seník), přičemž asi 
osm dalších by ještě mělo přibýt. 
Všechny budovy, jejich vybavení 
a také dobové snímky dokládají 
těžký život na venkově v dobách 
minulých, ale také nápaditost 
a zručnost českých řemeslníků.

Odvezli jsme si domů spoustu 
zážitků i zajímavých informací 
a při podvečerním návratu jsme 
se ještě mohli kochat krásnými 
pohledy na krajinu.

VÝLET DO HŘEBČÍNA 
V KLADRUBECH A DO 
SLATIŇAN

Kdo má rád koně, jejich krásu 
a inteligenci, vyrazil s klubem 
18. října pohodlným autobusem 
do dvou významných českých 
hřebčínů. Jednak do nejstarší-
ho hřebčína u nás, který se řadí 
i mezi nejstarší ve světě, – do 
Kladrub nad Labem – a pak do 
Slatiňan, které jsou od roku 
1992 součástí kladrubského Ná-
rodního hřebčína.

V Kladrubech jedna skupi-
na vyrazila nejprve na prohlíd-
ku zámku, druhá začala naopak 
prohlídkou stájí. Viděli jsme 
teplokrevné starokladrubské 
bělouše všeho druhu, tedy zá-
kladní stádo, plemenné hřeb-
ce a chovné klisny, hříbata do 
odstavu, koně ve výcviku, koně 

sportovní a koně určené k pro-
deji. Kdo měl zájem, mohl si je 
i pohladit – obě strany se viditel-
ně těšily z příjemných doteků.

Na zámku jsme měli možnost 
nahlédnout do plemenné knihy, 
která je jedinečným dokladem 
o místním chovu koní. Zrekon-
struovaný zámek se nám také 
velmi líbil. Navštívili jsme asi 
patnáct místností, včetně kos-
tela s kaplí. Od ochotné průvod-
kyně jsme se dozvěděli historii 
sídla a jeho šlechtických obyva-
tel; zámek byl postaven v rene-
sančním slohu a později barok-
ně upraven.

Po exkurzi jsme se naoběd-
vali v zámecké restauraci a pak 
se vydali do Slatiňan, kde jsme 
před dvěma roky absolvovali jen 
prohlídku zámku. Tamní hřeb-
čín se věnuje chovu staroklad-
rubského vraníka. O zevrubný 
odborný výklad okořeněný ve-
selými historkami z natáčení 
seriálů a filmů ve slatiňanském 
hřebčíně se postaral inženýr M. 
Ondráček. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí o hřebčí-
ně, chovu i jednotlivých koních, 
viděli jsme pečlivě udržované 
hřebčíny i venkovní prostory 
a seznámili jsme se s nekončí-
cí obětavou prací ošetřovatelů. 
Uvědomili jsme si, že hřebčíny 
patří do naší krajiny a k naší kul-
tuře, a připomněli si, že svými 
chovatelskými úspěchy šíří slá-
vu naší země ve světě.

Na zpáteční cestě jsme se ješ-
tě zastavili ve vyhlášené cukrár-
ně v Rohovládové Bělé, kde jsme 
poseděli v příjemném prostře-
dí u dobré kávy, vína a zákusků. 
Byla to nejlepší tečka za krás-
ným výletem.

Zdena Prchlíková
Foto: Zdena Prchlíková

ZAMILOVALI JSME SE  
DO HARRACHOVA!
Podzimní výlet do Harracho-
va si někteří senioři nene-
chali ujít, i když tentokráte 
v menším množství. Opa-
kujeme již po třetí. Příjemné 
prostředí, příjemná domlu-
vená cena. Jídla, co kdo si 
žádá. Odjezd speciálním mi-
krobusem, po rekreaci od-
voz zpět na Libuš. Rekreace 
se vydařila a pro velký zájem 
zúčastněných je již objed-
nána jarní návštěva na kvě-
ten, a to od 1. 5. do 8. 5. 2017. 
Je zde mnoho, k návštěvě: 
sklárny, muzea, Mumlavské 
vodopády, vláčkem po okolí, 
muzeum Šindelka, lanovkou 
na Čertovu horu, procházky 
po krásném městečku. Ale 
hlavně se dýchá čistý vzduch 
spojený s pohodou a poby-
tem mezi známými.  Senioři 
si vyprávějí své zážitky a do-
poručení, co bychom ještě 
měli vidět. Doporučujeme. 
Termín v květnu je nejkrás-
nější, který jsme vám mohli 
zamluvit. Přihlášky ihned 
u p. Urbanové na tel. čísle 
731 230 713, samozřejmě se 
zálohou.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 
– JÍVKA – KUDOWA ZDROJ 
– NOVÉ MĚSTO NAD 
METUJÍ
Již po 17 let uskutečňuje-
me dvakrát do roka výlet 
za historií a zároveň s přá-
telským pobytem nedaleko 
hranic s Polskem, kam ne-
opomeneme druhý den vy-
cestovat na trhy, které jsou 
stále hlavním lákadlem zá-
jezdu. Po úspěšném nákupu 
následuje večerní pobavení 
s hudbou. Třetí den se opět 
podíváme na některá krásná 
a zajímavá historická mís-
ta. Po obědě v cca 15:00 pak 
hned odjezd zpět k domovu. 
Penzion Kobr, kde pobývá-
me, je zaměřen hlavně na 
školy v přírodě a v červenci 
a srpnu na rodinné rekreace. 
Pro nás vždy v penzionu re-
zervují dva celé víkendy na 
jaře a na podzim. Termín již 
známe: od 7. 4. do 10. 4. 2017. 
Pobyt obnáší kromě nákupů 
a historie i příjemnou a přá-
telskou atmosféru mezi zná-
mými. Vždy se něco děje a ti, 
kteří v daném termínu jet 
nemohli, pak litují. Abyste 
vy mohli, vám přejí organi-
zátorky − p. Prchlíková a p. 
Urbanová. Prosíme přihláš-
ky již teď u p. Urbanové na 
tel.: 731 230 713, samozřejmě 
proti zaplacení.

 č. 43/2016 ZMČ navrhuje změnu územního 
plánu pro pozemky parc. č. 910/84, 935/3, 935/1 
(východní část) a parc. č. 939, všechny v k. ú. Písni-
ce, z využití ZP (parky, historické zahrady a hřbito-
vy) na využití OB-B (čistě obytné).

 č. 44/2016 ZMČ schvaluje rozpočtovou změ-
nu č. 4 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016 ve 
všech bodech nebo položkách, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

 č. 45/2016 ZMČ schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy s paní Gabrielou Szkanderovou na prodej 
pozemku parc. č. 59/19 o výměře 80 m2 v k. ú. Li-
buš, za kupní cenu 3 430,- Kč/m2 dle znaleckého 
posudku č. 5109/97/2015, vypracovaného paní Ing. 
Dagmar Leebovou, K. Tájka 1503/B, 250 01 Bran-
dýs nad Labem a na základě geometrického plánu 
č. 1585-39/2014, vypracovaného paní Ing. Danou 
Táborovou, spol. GEOline, s. r. o., Štěrboholská 44, 
Praha 10. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka 
podpisem smlouvy, která je nedílnou součástí to-
hoto usnesení.

 č. 46/2016 ZMČ souhlasí s odejmutím po-
zemků parc. č. 659/39, 659/40, 843/1, 837/36, 
837/35, 844/2, 837/18, 836/11, 836/12, 836/14, 
1014 a 1015/23, všechny v k. ú. Písnice, svěřených 
do správy MČ Praha-Libuš, které budou v budouc-
nu zastavěné trvalými stavebními objekty sta-
vebního záměru „Trasa I. D metra v Praze, stavba 
− provozní úsek I. D“. Pověřuje starostu Mgr. Jiřího 
Koubka odesláním žádosti o odejmutí pozemků 
svěřených do správy MČ k projednání v Zastupi-
telstvu hl. m. Prahy.

 č. 47/2016 ZMČ souhlasí s předloženým návr-
hem Odboru územního plánu Magistrátu HMP, na 
úpravu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Pra-
ha č. U 1246/01, na zvýšení míry využití území z kódu 
A v ploše OB na kód C v části plochy OB na pozem-
cích parc. č. 835/119, 835/124, 835/133, všechny v k. 
ú. Písnice, lokalita Klenovická, Na Losách.

 č. 48/2016 ZMČ souhlasí s předloženým návr-
hem odboru územního plánu Magistrátu HMP, na 
úpravu územního plánu sídelního útvaru hl. m. Pra-
ha č. U 1267/01, na zvýšení míry využití území z kódu 
A v ploše OB na kód C v části plochy OB na pozem-
cích parc. č. 835/103, 835/110, 835/137 všechny v k. 
ú. Písnice, lokalita Klenovická, Na Losách.

 č. 49/2016 ZMČ schvaluje převod členství 
v Bytovém družstvu Libuš ze člena paní Markéty 
Schneiderové na pana Milana Franze.

 č. 50/2016 ZMČ schvaluje převod členství v By-
tovém družstvu Libuš ze člena pana Mgr. Václava 
Kuthana na paní MUDr. Petru Šrámkovou.

 č. 51/2016 ZMČ bere na vědomí jmenování 
Bc. Petra Borského na pozici nového koordináto-
ra projektu Zdravé město, implementace místní 
Agendy 21 a realizace komunitních akcí.

 č. 52/2016 ZMČ Bere na vědomí problémy vze-
šlé z Veřejného fóra 10 problémů Libuše a Písnice 
pro rok 2016 a výsledky ověřovací ankety a problé-
my vzešlé ze Studentského fóra pro rok 2016 a vý-
sledky ověřovací ankety.

 č. 53/2016 ZMČ zplnomocňuje Radu MČ Pra-
ha-Libuš v souladu s § 94, odst. 2, písmeno h) záko-
na č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, 
provádět rozpočtová opatření: přijetí (popřípadě 
vratku) účelových investičních a neinvestičních 
dotací z hl. m. Prahy a státních organizací; v jed-
notlivých případech rozpočtová opatření do výše 
400 tis. Kč, s výjimkou navýšení nebo snížení roz-
počtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš; ukládá Radě MČ 
Praha-Libuš informovat o těchto opatřeních Za-
stupitelstvo MČ Praha-Libuš samostatným mate-
riálem na jeho nejbližším zasedání.

 č. 54/2016 ZMČ bere na vědomí zprávu o činnos-
ti Rady MČ za období od 13. 6. 2016 do 29. 8. 2016.

Připravily Michaela Kratochvílová,  
Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ  
ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Libuš (ZMČ) ze dne 14. 9. 2016 v plném 
znění, včetně příloh, jsou dostupná na:  
www.praha-libus.cz.

ZVEME
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Jednání proběhlo formou kulaté-
ho stolu v Klubu Junior pod vedením 
zástupkyně starosty MČ Praha-Li-
buš Lenky Koudelkové a zástup-
ce starostky MČ Praha 12 Zbyňka 
Boublíka a za přítomnosti zástup-
ců úřadů městských částí Praha 12, 
Praha-Libuš a Praha 4. Podnět k ta-
kovému setkání vzešel z konzultací 
s terénními asistenty pracujícími 
s lidmi bez domova a z odpovědí 
obyvatel městské části Praha-Libuš 
v dotazníkovém šetření při zpraco-
vání analýzy potřeb v sociální ob-
lasti na jaře letošního roku.

Účastníci veřejného jednání 
tak věnovali čas jednoho svého 
podzimního večera diskusi o ne-
lehkých otázkách k tématu lidé 
bez domova, osob bez domova 
či bezdomovců. Dozvěděli jsme 
se spoustu důležitých informací. 
O tom, jak těmto lidem český stát 
pomáhá, mluvil vedoucí terénního 
programu Naděje, pobočky Praha, 
pan Aleš Strnad. Dozvěděli jsme 
se, jaký systém práce se osvěd-
čil ve světě, z jakých důvodů se 
lidé stávají bezdomovci, co vlast-
ně dělají terénní pracovníci a jaké 
jsou výsledky jejich práce. Zmínil 
se o tom, že trvalé bezdomovec-
tví je nově vzniklý společenský 
jev posledních zhruba 25 let. Při-
čemž, i kdybychom se sebevíc sna-
žili, vždy bude existovat jistá část 
osob, které se budou pohybovat 
na ulici, jelikož se v jisté životní si-
tuaci rozhodly, že pro ně není ces-
ty zpět, stav přijaly jako neměnný 
a na situaci si zvykly. Právě proto 
je důležitá rychlost a také způ-
sob, jak lidem, kteří se právě ocit-
li nově v této situaci, pomoci. Bylo 
by třeba mít kde je dočasně, a poté 
i dlouhodobě ubytovat. V hlavním 
městě ale dnes kapacita vhodně 
koncipovaného typu ubytování 
není k dispozici. Noclehárny ne-
jsou vhodným ubytováním, jelikož 
zde lze jen těžko s těmito osobami 
dlouhodobě pracovat; poskytuje 
pouze krizové přespávání. Na mís-
ta v dlouhodobějších ubytovnách 
se tvoří dlouhé pořadníky. Chybí 
další typy ubytování. Současnou 
práci s bezdomovci v terénu bez 
možnosti ubytovat je a motivovat 
k návratu k pracovním a hygienic-
kým návykům označil pan Strnad 

skoro za boj s větrnými mlýny.
V diskusi padly informace, že 

Praha připravuje strategii pro ob-
last bezdomovectví, která reagu-
je na problematiku bezdomovců 
zdržujících se na okraji hlavního 
města, návrhy konkrétních řeše-
ní. Přítomní byli informováni, že 
Česká republika v současnosti při-
pravuje nový zákon o sociálních 
službách, v němž by měly být de-
finovány nové nástroje sociální 
politiky státu pro řešení sociálních 
potřeb obyvatel, a to nejen pro ře-
šení okamžitých stavů, ale právě 
pro dlouhodobější koncepční řeše-
ní problémů vzniklých během po-
sledních 25 let.  

Poznatky z terénní práce s oso-
bami závislými na drogách na úze-
mí MČ Praha-Libuš a současně 
z tzv. drogové scény sděloval na 
veřejném setkání vedoucí terén-
ního programu sociálních asisten-
tů (pod názvem Streetwork) Mar-
tin Zahálka za obecně prospěšnou 
společnost Drop In. Jak Městská 
policie hl. m. Prahy spolupracuje 
s městskými částmi, přiblížil ředi-
tel obvodního ředitelství MP v Pra-
ze 12 Gejza Ulehla. O roli Policie 
České republiky jako důležitého 
prvku represe hovořil nadporučík 
David Svoboda, vedoucí místní-
ho oddělení obvodního ředitelství 
Praha 4 −  Lhotka.

Za dotazy, kterými se do disku-
se zapojili přítomní obyvatelé, ve-
lice děkujeme. Jednalo se o kon-
krétní případy a problémy, které 
vás tíží a nedaří se vám je vyřešit 
vlastními silami. Obyvatelé měli 
během setkání výjimečnou šan-
ci získat odpovědi na své otázky 
od řady odborníků a odpovědných 
osob z různých organizací a poznat 
součásti systému práce s osobami 
bez domova a s osobami drogově 
závislými. 

Veřejné jednání splnilo hlavní 
cíl, informovat obyvatele a probrat 
jejich podněty. Na závěr se dostalo 
od pořádající městské části vřelé-
ho poděkování přítomným zástup-
cům organizací i obyvatelům za je-
jich účast a zájem o dané téma.         

Šárka Fruncová Vlčková, kancelář 
tajemníka ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Šárka Fruncová Vlčková

SOCIÁLNÍ TÉMA
O LIDECH BEZ DOMOVA

Lidem bez domova je třeba pomoci co nejdříve, jakmile se v této situaci 
ocitnou. Takový je jeden z důležitých poznatků podložený zkušenostmi 
odborníků a dalších zainteresovaných, kteří se 13. října tohoto roku sešli 
na veřejném jednání městské části Praha-Libuš na téma: Lidé bez domova. 

Koordinátora sociální pomo-
ci je možné kontaktovat písem-
ně po mailu nebo telefonicky. 
Službu poskytuje Zuzana Vrá-
nová, DiS.

Na podatelně městské čás-
ti nechávejte prosím uzavřené 
obálky s nápisem „k rukám paní 
Vránové“ a uvnitř nezapomeňte 
uvést jméno a kontakt na sebe, 
nejlépe telefon.

Ke komunikaci ohledně obec-
ných témat ze sociální oblasti 
byl zřízen sběrný e-mail Úřadu 
městské části Praha-Libuš, kte-
rý obhospodařuje též koordiná-
torka sociální pomoci, ale kopie 
zaslaných e-mailů automaticky 
informují i zástupkyni staros-
ty pro oblast sociální a vedou-
cí odboru správního a školství:  
socialno@praha-libus.cz. 

Zástupkyní starosty MČ Pra-
ha-Libuš, která má v kompe-
tenci oblast sociální, je paní 
Ing. Lenka Koudelková. Pověře-
nou vedoucí odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš je 
paní Jaroslava Hlávková.

SOCIÁLNÍ TÉMA  
/ KONTAKTY
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V měsíci říjnu byly přistavěny 
velkoobjemové kontejnery v ul. Ke 
Kurtům, Na Okruhu a U Bazénu. 
U směsných kontejnerů byly ulože-
ny předměty, které právě patří do 
velkobjemových kontejnerů. Od-
nesla jsem různá prkna od kuchyň-
ských linek, žehlicí prkna, kusy kře-
sel, matrace atd. do přistavěných 
kontejnerů. A další dny opět neu-
káznění obyvatele sídliště Písnice 
odložili velkoobjemové předměty 
ke směsným kontejnerům. Přesto, 
že upozorňujete v časopise U nás, 
že tyto předměty patří do sběrné-
ho dvoru a hrozí pokuta za odklá-
dání těchto předmětů. Lze nějakým 
způsobem upozornit přímo u kon-
tejnerů, že odkládání odpadů mimo 
sběrné nádoby je přestupkem proti 
veřejnému pořádku tak, jak to uvá-
díte v č. 10 časopisu U nás?

Děkuji za pěkně zpracovaný ča-
sopis U nás. Děkuji za vaši obětavou 
práci pro obyvatele Libuše a Písni-
ce. Přeji krásný předvánoční čas.

Eva Ullíková, ulice Ke Kurtům
Foto: Eva Ullíková

Dobrý den paní Ullíková, společ-
nost Pražské služby, a. s., která vy-
váží kontejnery na směsný odpad, 
nemá povinnost odvážet odpad 
uložený mimo sběrné nádoby ani 
uklízet v okolí kontejnerů na směs-
ný odpad. Toto je povinnost správce 
bytového objektu, ve vašem přípa-
dě ČEZu, který musí zajistit dosta-
tečný objem nádob na odpad a zá-

roveň zajišťovat úklid kolem popel-
nic, tedy i úklid velkoobjemového 
odpadu, který jak píšete, neukázně-
ní obyvatelé sídliště Písnice odklá-
dají ke směsným kontejnerům.

Pražské služby na svých strán-
kách nabízejí možnost objednání 
tzv. nadstandardních služeb − úkli-
du stanoviště na směsný odpad, 
ale jen odpadu, který je uložen 
v pytlích nebo v taškách o obje-
mu do 1100 l (velikost sídlištního 
kontejneru), předmětem úklidu 
není stavební suť, nebezpečný od-
pad nebo velkoobjemový odpad: 
http://www.psas.cz/index.cfm/
sluzby-obcanum/objednavka-
-nadstandarni-sluc5beby-uklid-
-stanovic5a1tc49b/.

Městská část nemůže na sběrné 
nádoby umisťovat jakékoli infor-
mační nálepky, toto je právo pouze 
spol. Pražské služby nebo Magist-
rátu hl. m. Prahy. Informační leták 
– Upozornění, který byl zveřejněn 
v časopise U nás č. 10, byl Magist-
rátem umisťován pouze na problé-
mových stanovištích na separovaný 
odpad. Na základě Vašeho e-mailu 
požádáme Magistrát hl. m. Prahy, 
odb. ochrany prostředí, který akci 
organizoval, zda by mohl tyto infor-
mační nálepky umístit na kontejne-
rech na směsný odpad na stanovišti 
kontejnerů v ulici Ke Kurtům.

Anna Rusiňáková, vedoucí odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMČ 

Praha-Libuš

OTÁZKY A ODPOVĚDI
ČERNÉ SKLÁDKY U KONTEJNERŮ
Dobrý den, kontejnery se směsným odpadem jsou pravidelně vyprazd-
ňovány, přesto kolem kontejnerů je velký nepořádek. Co je povinností 
služeb při odvozu odpadků?

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
Pražská plynárenská, a. s.
Termíny přistavení v prvním pololetí 2017:

1. 2. od 14:30 do 17:00 hod.
7. 3. od 12:00 do 14:30 hod.
10. 4. od 10:30 do 13:30 hod.
4. 5. od 8:00 do 11:00 hod.
7. 6. od 10:30 do 13:30 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 Úřadem MČ Praha-
-Libuš nabízí odběratelům zemního plynu novou službu, tzv. 
mobilní obchodní kancelář, jejímž prostřednictvím si stávající 
i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, 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: 267 175 366 a 267 175 202,  
www.ppas.cz.

výměnná inzerce

Společnost „E“ je nezisková organizace půso-
bící na Praze 12. Společně se sociálním podni-
kem „Aranžérie − květiny od lidí s epilepsií“ 
rozjíždí nový komunitní projekt s názvem 
„Sousedíme, přijďte k nám“.

V rámci tohoto projektu uspořádá v květino-
vé dílně několik aranžovacích workshopů pro 
místní občany. Na adventním aranžovacím workshopu 7. prosince v ča-
sech 15:30 nebo 17:00 si účastníci z Prahy 4, 12, 11 a též obyvatel Libuše 
a Písnice mohou za symbolický poplatek vytvořit dekoraci ve vánočním 
stylu. Přihlašování na www.aranzerie.cz/workshopy.

Těšíme se na vás!
Dominika Hondlíková, Společnost „E“, www.spolecnost-e.cz

ADVENTNÍ ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
ZVEME
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Jste architektem sídliště Písnice. 
Mnoho lidí ho oceňuje pro jeho 
prostornost, snad by se dalo říci 
vzdušnost. A ti, se kterými jsem 
mluvil, zde bydlí rádi. V čem se 
skrývá kouzlo tohoto sídliště?

Vy mluvíte o vzdušnosti, ale tím 
to není. Je to prostorovou kompozi-
cí, která na vás působí. Všechno, co 
je nějakým způsobem kompono-
vané, má svůj prostorový záměr, je 
hmotově sladěné, tak nějak půso-
bí. Zde byla kompozice, která rea- 
govala na přírodní danosti terénu 
a vytvořila vnitřní klidový prostor 
uzavřený nákupním centrem. To 
byl záměr, domy se snižují a zvy-
šují v terénu. Toto nebylo řadové 
sídliště, nejedná se o monotónní 
řazení domů. Těší mě, že i po těch 
letech se tam lidem líbí.

V tom je asi hlavní rozdíl oproti 
velkým sídlištím, jako je Jižní Měs-
to nebo Barrandov, kde jsou domy 
řazené monotónně a lidé si koukají 
do oken.

Dodnes je rozpor mezi archi-
tekty a též mezi kritiky architek-
tů, jestli se má dělat prostor uliční 
nebo jako dům v přírodě. My jsme 
pojali panelové domy jako určitou 
stavebnici, kterou se dá prostor 
tvořit. Chtěli jsme to udělat troš-
ku jinak, než se to dělalo. Nahrá-
vala tomu menší velikost. Chyba 
Jižního Města je v jeho nekoneč-
nosti, v nedefinovaných prosto-
rech. Nevíte, jestli jste na začátku, 
nebo na konci. Někdy je kompozice 
tehdejších sídlišť vidět jen z leta-
dla nebo na obrovských modelech, 

na kterých vznikala. Např. Bohnice 
vypadají zajímavě, ale když jste na 
místě, tak to nepoznáte. My jsme 
chtěli udělat rozpoznatelný pro-
stor. Kdyby se Jižní Město skláda-
lo z několika takovýchto okrsků, 
mohlo to tak dopadnout také.

Jak se tedy díváte na sídliště cel-
kově?

Dodnes jsou sídliště velice kri-
tizována, ale my jsme se tomu 
nebránili. Protože panelové domy 
a sídlištní výstavbu nevymysle-
li komunisté. Princip betonových 
sídlišť se datuje do období po dru-
hé světové válce. Na západě byla 

bombardovaná města zničená. Ve 
Francii a Anglii se stavělo z panelů 
a dělala se sídliště, která se v 60. 
letech začala bourat, neboť zde 
docházelo k problémům se sociál-
ním vyloučením. V Anglii zbourali 
sídliště i od slavných architektů. To 
u nás je velké štěstí, že se sídliště 
rehabilitovala. Ve většině případů 
to dobře funguje, protože sídliště 
mají své školky, školy, veškerou vy-
bavenost, dopravní napojení apod. 
To, co se dnes staví kolem Prahy, 
nemá ani školku, ani obchod, pou-
ze bydlení.

Na písnickém sídlišti jsme vědě-
li, kolik bude obyvatel, a na to se 
dimenzovala stavba sportovních 
hřišť, jeslí, školek. Libušská škola 
se přistavovala apod. Ono to vy-

padalo jako takový ten státní di-
rekt, na všechno byly tabulky. Ale 
ve chvíli, kdy jsme věděli, že tam 
bude tisíc bytů, bylo jasné, kolik 
bude učitelek ve školce. Žádného 
developera dnes nedonutíte, aby 
postavil školu, což je třeba v Ame-
rice běžné.

Co se tedy pokazilo, co myslíte, že 
je problémem českých sídlišť?

Výstavba se u nás tehdy zkazila 
systémem, Ďáblice mají v podsta-
tě hezké domy. Začátek na sídlišti 
Invalidovna je srovnatelný se vším, 
co se stavělo v západní Evropě. Typ 
panelákových sekcí VVÚ ETA to 
hodně zkazil unifikací. Jeho typic-
kým rysem, dle mého nejhorším, 
jsou charakteristické nečleněné 
severy bez lodžií, nemožnost ba-
rev, užití jiných materiálů atd. Vše 
bylo omezeno tabulkami, limity 
finančními, počty štítových stěn, 
na kolik sekcí může být jeden štít. 
Nám pomohla rohová sekce, tedy 
možnost udělat domy do tvaru 
písmene L. To Jižní Město ještě ne-
mělo. Venkovní vybavení školek, 
sochy, celkové vybavení vnitřního 

prostoru, tzv. parter, byla na teh-
dejší dobu jediná možnost, jak si 
s tím trochu vyhrát. Jak ty krabice 
nějakým způsobem zútulnit.

Tím se dostáváme k podobě písnic-
kého sídliště.

Parter je vše, co vnímá ze svého 
pohledu chodec. Zde nám pomohl 
hodně terén, který přechází do rok-
le. Je zde navázání na tvarování pří-
rodní a postupný přechod. Zpočát-
ku to nikdo nechtěl − kdo se o zeleň 
bude starat, sekat ji a kosit. Nikdo 
nechtěl dělat ani kopečky, terénní 
vlnění. Ale díky tomu, že jsme byli 
zadobře s investorem Energoin-
vest, tak se to uskutečnilo. V jed-
nom časopise dokonce napsali, že 
jde o experiment na sídlišti Písni-
ce, na což investor reagoval, že na 
to nikdo nemůže dávat peníze, že 
to není možné. Takže kopečky bra-
li jako experiment. Ale byla to ta-
ková souhra náhod, že ti, co dělali 
zemní práce, což byla Výstavba ka-
menouhelných dolů (VKD) Kladno, 
nebyli přímo velkododavatelé sídli-
ště, takže je to začalo časem bavit. 
Vznikla tam taková dobrá symbióza 
a dodnes vzpomínám na kontrolní 
dny, bylo to příjemné období. Na 
tehdejší dobu to byla veliká zábava.

Šel jste tedy svojí novou cestou, 
nebo jste měl nějakou inspiraci?

To neberte, že to je moje dílo, dílo 
jednoho člověka. Na tom se podílela 
spousta lidí. Architekti jsme byli dva. 
Starší kolega Ing. arch. Alois Šulc to 
prosazoval z titulu svých vyšších 
funkcí na všech úrovních projek-
tování a já jsem byl více přítomen 
realizaci na samotné stavbě. Děla-
li jsme si veliký hliněný model, kde 

ROZHOVOR
PÍSNICE, TO NEBYLO ŘADOVÉ SÍDLIŠTĚ
S panem Ing. arch. Janem Hančlem, který projektoval sídliště Písnice, 
jsem se poprvé setkal díky iniciativě Moje Písnice na jedné z demonstra-
cí, kterou přišel osobně podpořit. S rozhovorem ochotně souhlasil a na 
naše setkání přinesl čtyři desítky jedinečných fotografií stavby, modelů 
a příprav. Jeho přehled v oboru kontrastuje s jeho skromností a paleta 
zajímavých otázek a témat se otevřela natolik, že jsme se nad nimi se-
tkali opakovaně.

- Experiment na sídlišti Písnice?
- Nic není náhoda.
- Koncepce, kompozice, příroda…

Jan Hančl (vpravo) se svým kolegou 
v zápalu práce nad hliněným modelem 
písnického sídliště. 
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jsme tvarovali terén, na noc jsme ho 
přikrývali mokrým hadrem. Hliněný 
model nebyl tehdy běžný postup. 
Trošku se dá říct, že podobný parter 
v menším rozsahu dělal sochař Kurt 
Gebauer na sídlišti Fifejdy v Ostravě.

Účast sochařů na stavbě sídlišť byla 
běžnou záležitostí? Kdo působil 
v Písnici?

Mezi další, kteří se na tom podí-
leli, patřil architekt Marek Houska. 
Ten vymyslel písmena k domům. 
Jiří Kašťák dělal dětské herní prv-
ky ve školkách i na veřejných pro-
stranstvích. Ty jsou dnes v mnoha 
případech už bohužel zničené. So-
chy, které se již z prostranství školy 
i sídliště ztratily, vytvořil právě so-
chař Kurt Gebauer. Že tam tito lidé 
mohli působit, bylo dáno hlavou č. 5 
rozpočtu, totiž povinností investo-
ra vyčlenit 1–4 % nákladů na umě-
ní. To živilo mnoho umělců. Spolu-
pracovali jsme také s psychologem 
PhDr. Bohuslavem Blažkem.

Na modelu je vidět rozsáhlejší 
nákupní centrum a zmínil jste se 
o nerealizované aleji. Co zabránilo 
těmto úpravám?

Zde šlo o kontrast volné příro-
dy, která končí náměstím. Z pří-
rodní rokle tedy měl člověk projít 
bránou, což jsou dva stromy se 
zákoutím a sochou, kterou někdo 
ukradl, a přes usměrněnou příro-
du, tedy alej, až na geometrické 
náměstí. Na náměstí jsou dvě osy 
a průhledy. Hodiny jsou v ose pří-
chodu z rokle a zároveň je odsud 
z jedné strany průhled na věžičku 
sokolovny a z druhé je průchod. 
Mrzí mě nerealizovaná zeleň, alej 
i výtvarná výzdoba náměstí, z toho 
sešlo po revoluci. Zde rovněž měla 
být sochařská výzdoba od Kurta 
Gebauera.

Proč jsou v jihozápadní části sídliš-
tě namísto typického paneláku dva 
věžáky?

Nic zde není náhoda. Chtěli jsme 
od jihu nechat svítit do vnitrobloku 
slunce, tak jsme nechali volný pro-
stor.

Prostory dnešního Klubu Junior byly 
postaveny původně pro jaký účel?

Původně tam byly jesle. Měly 
úžasné slavnostní otevření s krá-
lovským pohoštěním a kremrolemi.

Kdy se začalo se stavbou?
V roce 1977, k šedesátému výročí 

VŘSR. Plánování začalo zhruba rok 
dva předtím.

Jak dlouho stavba trvala?
Trvala až do revoluce, pak se 

rozpadl Energoinvest a úprava ná-
městí skočila a nikdy se nedoděla-
la. Ta zeleň mě mrzí asi nejvíc.

Máte nějaké veselé zážitky ze 
stavby písnického sídliště?

Mám a hned několik. Družstev-
níci si obkládali sokly dlaždička-
mi a my jsme řekli, že ty tři domy 
v řadě by měly vypadat stejně. 
Přišel tedy ředitel montovaných 
staveb a řekl ano, máte pravdu, já 
vám je obložím všechny. Ale oblo-
žil jenom jednu stranu, protože na 
ostatní nebylo z našeho stanoviš-
tě vidět. Samozřejmě se to později 
napravilo.

Úsměvné také je, že se Gebaue-
rovým trpaslíkům nesmělo říkat 
trpaslík. Všude se muselo psát po-
hádková figura, protože investor 
tvrdil, že nemůže platit trpaslíka. 
Takže ve školce byly umístěny po-
hádkové figury.

Asi nevtipnější je tato historka: 
Do výtvarné komise fondu, která 
schvalovala výtvarná díla, nesměl 
chodit Jiří Kašťák, protože nebyl 
tolerovaný. Tak se to dělalo i při 
schvalování scénářů, že se podepsal 
za autora někdo jiný. Tak tam za něj 
chodil kamarád Jan Marek. Ten byl 
ale jednou nemocný, a tak šel archi-
tekt Marek Houska na komisi sám. 
Dovnitř z chodby tedy povolali pány 
Marka a Housku a přišel jen jeden. 
Tak se ho ptali, a vy jste který? A ko-
lega jim odpověděl: „Já jsem Marek 
Houska.“ Předseda zařval, co si to 
dovoluje, dělat si z nich srandu.

Ani se nebudu ptát, jestli pak ještě 
mohl na komisi chodit. Skočím do 
přítomnosti. Staví se podle vašeho 
názoru dnes lépe?

V dnešní době se staví na místech, 
kde by se vůbec stavět nemělo. Např. 
U Šancí na Břevnově u tunelu Blanky. 
U rušné křižovatky 3 metry od chod-
níku, kde v ulici jezdí tramvaj, staví 
nové domy. Podobně u Koh-i-nooru 
2 metry od silnice s tramvají jsou 
balkony.. Zvenku jsou stavby mož-
ná hezčí, ale dispozičně jsou ty mini 
garsonky mnohokrát malér.
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Co říkáte na stavbu u křižovatky 
ulic Libušská a Výletní, kterou 
dotčení sousedé nazývají „Opičí 
dům“?

S tím už jsem se náhodou se-
tkal. To je kuriozita, která by vů-
bec neměla projít schvalovacím 
procesem. Myslím, že odborník 
by to lehce smetl.

Jak to vidíte celkově se stavebním 
výhledem v bezprostředním okolí 
sídliště Písnice, například v sou-
vislosti s metrem?

To není otázka jen okolí sídliš-
tě, ale celé Písnice. Ta vesnice na 
metru je prostě problém. A jsem 
sám zvědavý, co se bude dít, až to 
někdo celé koupí.

Co říkáte návrhům stanic, zejmé-
na té u sídliště? 

Otázka stanic u nás je proble-
matická z důvodů určité rozmaři-
losti z dřívějších dob, kdy výzdo-
bou stanic se údajně mělo masko-
vat, kolik to stálo. Aby zkrátka lid 
viděl, že je to hezky udělané. Jeden 
kolega a spolužák, když dělal met-
ro, řekl: „Lidi v metru zajímá jedi-
ná věc, interval.“ To je také názor. 
V londýnském metru nevnímáte, 
jak vypadá, ale jezdí po minutě. 
Čili dělat něco obdobného jako 
na Proseku je podle mě vyhazo-
vání peněz. Úměrnost výzdoby 

dopravní stavby je podobná jako 
na fotbalovém stadion. Zajímá vás 
pohodlná sedačka a jestli dobře vi-
díte. Doplnění, které známe z anti-
ky, jako sochy, bohové či vítězové, 
mělo svoji ideu. Některé stanice 
na trase do Letňan jsou předimen-
zované. Pokud jde o předložený 
návrh venkovní podoby stanice 
Sídliště Písnice, proč ne. Přístře-
šek je kruhového tvaru, přístupný 
ze všech stran. Shora vypadá jako 
kolečko. Já mám kolečka rád. Ko-
lečkem vždycky zachráníte situaci.

Do knihy Slavné pražské vily 
vybrali její autoři vaši stavbu 
s názvem Radvan I. postavenou 
v letech 1992−1994. Zvolili po-
dle vás správně, nebo byste dnes 
vybral jinou?

Ve slavných vilách je ještě zařa-
zena Vila Na Babě, kterou považuji 
za nejlepší. V Deseti stoletích ar-
chitektury je pak jeden z dílů vě-
novaný Podniku výpočetní tech-
niky. Na svém webu www.arch.
cz/hancl mám výběr šesti staveb, 
které jsou dle mého pohledu ty 
nejlepší.

Ptal se Matěj Kadlec
Foto: archiv Jana Hančla

Další fotografie ze stavby 
písnického sídliště najdete  

na Facebooku městské části 
Praha-Libuš.

V minulém čísle jsem nepřesně 
uvedl stav sousoší k roku 1962. Děku-
ji za upozornění panu Petru Martín-
kovi, který správně připomněl, že 
v tomto roce kříž uprostřed ještě stál 
a že tomu tak bylo i v pozdějších le-
tech. Jak vidíme na fotografii, ve sku-
tečnosti chyběla levá socha. 

Za opravu děkuji také panu Ja-
roslavu Melicharovi, který správně 
uvedl, že svatý Jan stojící na pravé 

straně sousoší je Jan Evangelista a na 
levé straně (z pohledu Ježíše pravé) je 
jeho matka Marie.

Kdy ale sousoší bylo definitiv-
ně odstraněno, nevíme a fotografií 
mnoho není. Jakákoli upřesnění mů-
žete psát do redakce nebo na e-mail: 
kronikar@praha-libus.cz. Děkujeme

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE
U TŘÍ SVATÝCH − OPRAVA

Obyvatelé prodávaných bytů 
a další občané kromě dalších ak-
tivit demonstrovali 23. listopadu 
před Úřadem vlády ČR. Současně 
občanská iniciativa Moje Písnice 
zveřejnila prohlášení:

„Demonstrující obyvatelé sídliště 
Písnice a bytového domu Bělocer-
kevská ve vlastnictví ČEZ, a. s., po-
žadují možnost koupit si byty stej-
ně jako ostatní obyvatelé nájemních 
bytů, které ČEZ prodával v minulos-
ti. To znamená za transparentních 
podmínek a za spravedlivou cenu.

Současný model prodeje sídliště 
není zcela evidentně nastaven tak, 
aby umožnil nájemníkům ale rov-
něž například městským částem 
ucházet se za spravedlivou cenu 
o svoje byty. Celá transakce je za-
měřena výhradně na zámožné in-
vestory s velkým základním kapi-

tálem, kteří jsou schopní a ochotní 
jednat rychle. O lidi a sociální sta-
bilizaci vůbec nejde.

ČEZ sídliště prodává rychle a za 
co možná nejvíc. Prodává je bez 
ohledu na jeho stav a hrozby pro 
obyvatele, např. ohledně tempa 
zvyšování nájemného. Nutno při-
pomenout, že výraznou skupinu 
obyvatel sídliště tvoří osoby star-
ší 50 let, totiž původní nájemníci, 
kteří na sídlišti bydlí od jeho zbu-
dování v polovině 80. let.

Obyvatelé jasně deklarují, že 
v občanské aktivitě a veřejných 
projevech nespokojenosti neusta-
nou, dokud jim nebude umožněn 
spravedlivý a transparentní odkup 
jejich domovů.“

(red)
Více na: www.mojepisnice. 

wordpress.com

MOJE PÍSNICE
Nájemníci bytů na sídlišti Písnice, které ČEZ, a. s., prodává ve veřejné 
soutěži, pokračují v úsilí o možnost koupit byty, které obývají někteří 
i desítky let. Lhůtu pro podání nabídek ve veřejné soutěži vyhlašovatel 
prodloužil z původní poloviny října na 2. 12. 2016.



TÉMA

16 | U nás | 12/2016

HRNČÍŘE
Již svým názvem naznačují pů-

vodní formu obživy obyvatel a jsou 
připomínány r. 1352, ale tehdy již ur-
čitě existovaly dlouho, vždyť místní 
kostel sv. Prokopa je stavbou nejas-
ného, nejspíše románsko-gotického 
typu z 2. pol. 13. stol.1

Předsíň a věž s presbytářem po-
cházejí z doby barokní přestavby dří-
ve poničeného kostela okolo r. 1700. 
Předpokládá se, že dvůr u kostela byl 
původně sídlem místního drobného 
feudála. Po r. 1420 obec získalo Staré 
město pražské a jejím majitelem se 
stal pražský měšťan, známý husitský 
kronikář Vavřinec z Březové. V jiho-
východní části obce je začleněn dříve 
samostatný statek Drazdy.

ŠEBEROV
Původně asi Šeborov; 1382 je dolo-

žen Michal, syn Šebora ze Šeborova. 
Držitelem polností byl řád Strážců Bo-

žího hrobu, tedy vrchnost Chodovská. 
1634 kupuje Šeberov, Hrnčíře (i Cho-
dov) Jiří Vilém Michna z Vacínova, jenž 
využíval šeberovskou tvrz k bydlení, 
namísto válkou zničené chodovské. 
1648 švédská vojska kraj zpustoši-
la ve třicetileté válce již naposledy 
a v Šeberově zůstal obydlený jen jedi-
ný grunt Jíry Staška a 1 nový chalupník 
Jan Honza. Šeberov i Hrnčíře kupuje 
začátkem 18. stol. staroměstský kláš-
ter sv. Mikuláše. Byl postaven kontri-
buční, barokní špýchar.2

Z tzv. „doby temna“ je nám za-
chováno jméno zdejšího sedláka 
Vosáhla, který byl u vrchnosti za-
psán nepříznivě, pro neochotu nosit 
jí požadované dávky, a také navště-
vovat církevní obřady.

Jaroslav Melichar

1  /Škoda, L. P., str. 133
2  /Škoda, L. P., str. 132

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (7)

Dne 4. 12. slaví Barborky. Jsou po-
jmenované na památku sv. Barbory, 
která je velmi zaměstnanou patron-
kou – bdí nad dělostřelci, horníky, 
stavebními dělníky, pokrývači, zed-
níky, slévači, kováři, kuchaři, řezníky 
i sedláky a hasiči.

Její bydliště neznáme, pře se o ně 
řada lokalit. Žila za císaře Maximiána  
– tj. 286−305 n. l. Měla od otce do-
mácí vězení, aby jí znemožnil kon-
takt s křesťany. Jeden z nich, lékař, ji 
přesto pokřtil. Když to otci přiznala, 
dal ji k soudu (pod vedením soudce 
Marciana), který ji – neboť se tehdy 
pronásledované křesťanské víry zří-
ci nechtěla – dal mučit bičováním 
a pálením. Ke křesťanství se tehdy 
ze solidarity veřejně přihlásila i další 
z přihlížejících této popravě – dívka 
Juliana, která byla též neprodleně 
popravena. Popravčím se sv. Barboře 
stal její vlastní otec, ale zahynul sám 
týž den, když do něj cestou z popra-

viště uhodil blesk. Na její svátek se 
pak v naší tradici uchoval, zřejmě 
daleko starší, předkřesťanský zvyk 
děvčat ulomit větévky raně kvetou-
cích dřevin (nyní hlavně z třešní či 
zlatého deště apod.) a dát do vázy, 
kde pak sledují, zda do Vánoc vykve-
tou. Které se to zdaří, má šanci být 
brzy vdanou paní. Barbora byla ob-
líbeným jménem u našich předků, 
vícekrát je např. najdeme v průběhu 
19. stol. ve starých libušských rodi-
nách Heranových a Vodrážkových.

Zmiňme se ještě o dalších vý-
znamných dnech prosince. Přede-
vším o sv. Mikuláši – svátek se slaví 
v předvečer jeho svátku, tj. 6. 12., na-
dílkou a zůstává velmi živý, jak všich-
ni víme. Sv. Mikuláš (* 15. 3. 270 – † 6. 
12. 343) byl biskup z Myry v dnešním 
Turecku. Pro svou štědrost byl velmi 
oblíbený a svátek se začal slavit brzy 
po jeho úmrtí. Jeho jméno se u na-
šich předků vyskytovalo velmi často.

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY: PROSINEC
Je zde prosinec – měsíc, jehož jméno je odvozeno od „prasinec“, tj. obdo-
bí, kdy se před zimou dělaly zabíječky prasat, na rozdíl od většiny ostat-
ních jazyků, kde název „december“ (decem = 10) ukazuje v různých mo-
difikacích na latinský výraz pro desátý měsíc (v Římské říši tehdy nový 
rok začínal březnem a únorem končil. A co prosincoví oslavenci?

inzerce

Kompletní rekonstrukce na klíč
BLESK – stavební řemesla, s. r. o.
Dobronická 50/9, Praha 4 – Libuš

e-mail: fablesk@volny.cz
mobil: 602 641 382

– Malířské, lakýrnické, sádrokartonářské práce –
– Truhlářské práce, včetně výroby nábytku –

– Zednické práce, dlažby, obklady –
– Instalatérské, topenářské a elektro práce –

– Podlahové krytiny, obšívání koberců –
– Úklidové a vyklízecí práce, stěhování –

– Dodání a montáž plastových,  
euro oken a dveří –

– Dodání a montáž kuchyňských linek –

www.f abl e sk . cz

inzerce

Na historické okružní procházce pokračujeme v návštěvě Kunratic. Geogra-
fickým cílem seriálu je Libuš, kam dorazíme přes Písnici. Začali jsme v Mod-
řanech, pokračovali přes Komořany, Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní 
Břežany, Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec a Kunratice. V ná-
sledujících měsících ještě nahlédneme do historie dalších obcí a míst povět-
šině důvěrně známých jmen: Chodov, Michle, Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka.

Ovšem neopomiňme ani další 
oblíbená jména – Jitky, Květosla-
vy, Dany, Lucie, Daniely, Miloslavy, 
Dagmary, Vlasty, Bohumily, Davidy 
a všechny další. Všem tradičně pře-
jeme: Všechno, všechno nejlepší! 
Zmíníme se o nich podrobněji ně-
kdy příště, stejně jako o  
hlavních prosincových oslavách – 
Vánocích – svátcích narození Ježíše 
Krista, které se kromě zemí strikt-

ně islámských slaví ve všech stá-
tech celého světa. Mimochodem, 
ve střední Evropě máme výhodu 
dvou nadílek – od sv. Mikuláše, i od 
Ježíška. Jinde po světě chodí nadě-
lovat na Vánoce vlastně pouze Mi-
kuláš – to jsme na tom lépe! Všem 
čtenářům krásné Vánoce a všechno 
nejlepší do nového roku 2017!

Jaroslav Melichar
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Tak ta slíbená autorka se jmenuje 
Magda Váňová a je to spisovatelka, 
novinářka a překladatelka z bulhar-
štiny a angličtiny. Napsala dosud je-
denáct románů, které charakterizu-
je přitažlivý děj a osobitý pohled na 
současnost a příběhy současníků. 
Charakteristickým stylem si Magda 
Váňová získala široký okruh čtenářů 
a zařadila se k předním současným 
českým spisovatelkám. V letošním 
roce vydala ve svém domovském 
nakladatelství Šulc a Švarc knihu 
Nebýt sám 
(ISBN 978-80-
7244-399-4), 
ve které do-
kázala vytvo-
řit ukázkový 
r o m á n o v ý , 
trochu limo-
nádový příběh 
o hledání a na-
lézání, který 
dokáže rezonovat i s vánoční atmo-
sférou. Kousek od Závie leží v tom 
příběhu Hokuteple a tam je ráj. 
V řekách teče limonáda, z nebe padá 
zmrzlina a čokoláda roste holkám 
a klukům přímo v kapsách. Tuhle 
nekonečnou pohádku o dětském 
ráji vyprávěla maminka Konrádovi 
před spaním a potom oba jeho ro-
diče zahynuli při autohavárii. Svůj 
dětský ráj ztratil, ale na Hokutep-
le nezapomněl. Vyrůstal u strýce 
a tety na malém městě a teprve 
v dospělosti si uvědomil, jak byl 
osamělý, že zatrpklá teta a bez-
radný strýc mu rodinu nenahradili. 
A tak Konráda i v dospělosti svazuje 
nesmělost a nerozhodnost a rád by 
se schovával v nějaké Hokutepli. Ale 
postupně přichází na to, že chce-
-li se přiblížit k ráji, který v dětství 
ztratil, hlavně na to nesmí být sám.

Ten můj oblíbený autor je Nor 
Jostein Gaarder (* 1952), původním 
povoláním učitel filosofie a křesťan-
ské nauky, host letošního pražského 
Světa knihy i Plovárny Marka Ebena,. 
který se jako spisovatel představil 
veleúspěšně románem o dějinách 
filosofie Sofiin svět. Tato jeho nej-
známější kniha byla přeložena do 45 
jazyků. V současné době se věnuje 
pouze psaní. V českých překladech 

Jarky Vrbo-
vé vycházejí 
jeho knihy 
brzy po vydá-
ní originálu, 
a tak je au-
tor hojně za-
stoupen na 
regálech našich knihoven a knihku-
pectví. Pro vánoční čas napsal Gaar-
der Kouzelný kalendář (ISBN 978-
80-7195-829-1) − adventní příběh 
probouzející (jak je to Gaardera sko-
ro vždy) ve čtenářích fantazii a str-
hávající napínavým dějem. Hlavní 
hrdina Jáchym se snaží objasnit zá-
hadu kolem zmizení dívky Elisabet, 
která se vydává napříč prostorem 
i časem ze současnosti do Betléma, 
kde se právě narodil Ježíš. Gaarde-
rovy knihy se čtou jedním dechem, 
autor sám o sobě s oblibou tvrdí, že 
píše pro čtenáře od 9 do 90 let. 

A ten jedinečný autor, který svou 
jedinečnost darmo rozřeďuje psa-
ním knih tak říkajíc na „jedno brdo“ 
a kterému ted vyšel jakýsi dárkový 
trojsvazek (ISBN: 978-80-87697-
57-3), je Švéd Jonas Jonasson, s je-
hož prvními dvěma knihami jsem 
vás na stránkách Unáse už sezná-
mil. A proto jen stručně: Stoletý sta-
řík (který vylezl z okna a zmizel) bylo 
čtení vtipné, živé, rozpustilé, akční 
a nepřerušitelné. Analfabetka (kte-
rá uměla počítat) byla o něco horší 
hlavně proto, že čtenář už autorův 
styl přijal a respektoval a Jonasso-
nova novinka Zabiják Anders a jeho 
přátelé, ačkoli si tu Jonas Jonasson 
šibalsky a neuctivě bere na muš-
ku lidskou chamtivost a zabijákem 
Andersem vytvořil pozoruhodnou 
postavu antihrdiny, pozvolný autor-
ský „sešup“ nadále ilustruje. Kromě 
popisu postav, jejich setkávání, mo-
tivací a historie se tu nic moc neděje 
a čtenář je ochoten tu knihu i odlo-
žit. Ale Jonassonův vypravěčský styl 
je provždy inspirativní a tento troj-
svazek může být vhodným a hod-
notným vánočním dárkem.

Takže skončilo mé letošní vy-
pravování o knihách, přeju klidné 
a štědré Vánoce a napřesrok se tě-
ším na shledanou.

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ (123)
VÁNOCE NA DOHLED
A mají se plnit sliby, zpíval už vlastně dávno Janek Ledecký. Takže se bu-
deme věnovat vánočním, tedy dárkovým doporučením. Pokusím se vás 
seznámit s českou autorkou, která píše opravdu zručně především pro 
čtenářky, s vánočním opusem jednoho mého oblíbeného autora a dárko-
vým kompletem autora jedinečného, který svou jedinečnost počtem svých 
počinů poněkud rozmělňuje, ale pořád píše znamenitě.

Jak se nám film, který jsme viděli 
4. listopadu v kině Galaxie, líbil?

Jirka: „Lichožrouti byli hodní a zlí. 
Ti hodní brali jenom jednu ponožku, 
zlí vzali celý pár. Film byl dobrý, do-
poručoval bych ho. Hlavní postava 
byl Hihlík.“

Bára: „Bylo to super. Základní pra-
vidlo znělo − vzít vždy jen jednu po-
nožku! Já jsem na sobě měla každou 
ponožku jinou! Hodnocení: 100 %.“

Anička V.: „Moc mě to bavilo. Li-
chožrouti se živí ponožkami. Doce-
la mě to překvapilo!“

Boran: „Bylo 
to o tom, že Li-
chožrouti se báli vody a jedli po-
nožky. Dávám 10 %.“

David H.: „Lichožrouti byli vlast-
ně ‚fuskáči‘, protože žrali ponožky. 
Bylo to hezké, dávám filmu 87 %.“

Zdenda: „Nejvíc se mi líbil Hihlík. 
Lichožrouti se jmenují proto, že že-
rou jen liché ponožky. Líbila se mi 
scénka, kde Hihlíka honila krysa.“

Jindra Němečková + 3.B,  
ZŠ Meteorologická

ZŠ METEOROLOGICKÁ
LICHOŽROUTI V GALAXII
Víte, kdo jsou to Lichožrouti? Ne?  Určitě se vám 
občas ze šuplíku ztrácejí ponožky! A víte proč? 
Protože  Lichožrouti se vašimi ponožkami živí. Ale 
vždycky vám sní jen jednu! Tu lichou. Nikdy ne-
vezmou celý pár. Vy jednu, my jednu. To je fér, ne?

Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Ulice (viz tajenka) byla pojmenována ještě před připojením Písni-
ce k Praze. Název nese podle malé (má evidováno pouze 15 adres!) obce 
v okrese Prachatice. Je částí větší obce Němčice, vzdálené přibližně 1,5 km. 

a b c d e

Křestní jméno prvního prezidenta 1      

Jméno druhého prezidenta 2      

Protektorátní prezident 3      

Domácky jméno prvního 
komunistického prezidenta 4      

Domácky jméno lidového prezidenta 5      

Domácky jméno čtvrtého 
komunistického prezidenta 6      

Jméno posledního komunistického 
prezidenta 7      

Jméno prvního prezidenta ČR 8      

Jméno předposledního prezidenta 9      

Křestní jméno současného prezidenta 10      

7c 2b 5d 9b 1b 8c 10b 3c 4a 7d

          

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 18.
Připravil Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (9)
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LUŠŤOVKA ULIČNICE (8) – ŘEŠENÍ
Tajenka: Sedlovická. Foto: Hana Kolářová

S velkým zármutkem oznamujeme všem 
spoluobčanů, že dne 15. 11. 2016 opustila naše 
řady paní prof. Vlastimila Randová.
Velká bojovnice za lidská práva s citlivým a 
promyšleným přístupem. Včas dokázala upozornit, 
čemu aktuálně věnovat pozornost. (Karel IV., 
J. Hus, A. Mucha, V. Havel). Na výletech nám 
předkládala informace o místech, kam cestujeme 
(Brno, Třeboň, Tábor, Olomouc, Litomyšl). Stála 

vždy v popředí Klubu Senior, dokázala hájit i chválit. Zpříjemňovala 
chvilky při přednáškách a vždy dávala i něco navíc. Pracovala na 
100 %. Co slíbila, splnila. Dokázala lidsky objasnit jakoukoliv situaci 
ze svého pohledu. Zastávala myšlenku: Nevíme-li nic o minulosti, 
nemůžeme pochopit budoucnost! Uzavírala své přednášky: Dějiny se 
opakují a vidíte, nic není na světě nového.
Bude nám moc a moc chybět! Čest její památce!

Vedení Klubu Senior

Děti z Mateřské školy Lojovická 
s paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kamará-
dy. O fotografickou dokumentaci 
se postaral profesionální fotograf 
Pavel Dufek z fotoateliéru Photo-
graphy. Po proslovu pana staros-
ty obdrželi rodiče dětí drobnosti 
na památku a maminky květinu. 

K této příležitosti proběhla 24. říj-
na již tradičně výsadba stromu.

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

Renata Sobíšková, odbor správní 
a školství Úřadu MČ Praha-Libuš

Foto: Pavel Dufek

ŘÍJNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Pan starosta Jiří Koubek 12. října slavnostně přivítal 33 nových občánků 
městské části Praha-Libuš. 

V posledních měsících jsme 
mohli pozorovat, jak se v těchto 
místech upravuje travnatá plocha. 
Na prostranství byly vysazeny tr-
valkové záhony, které doplnily ke-
řovou výsadbu, jež má v budoucnu 
alespoň částečně oddělit vznikají-
cí parkovou plochu od rušné ulice. 
V pondělí 24. října zde byl za účasti 
a pomoci rodičů vysazen strom – 
višeň chloupkatá. Stalo se tak na 
počest novým občánkům městské 
části, které starosta Jiří Koubek 
slavnostně přivítal 12. října 2016. 
U každého stromu si návštěvní-
ci mohou přečíst jména dětí, jimž 
byl věnován. Dospělí mohou po-

sedět na dřevěných hranolech, ti 
nejmenší se mohou pohoupat na 
dřevěných houpačkách. 

Už nyní se těšíme na výsadbu 
dalších stromů pro nové občánky 
v naší městské části na jaře příští-
ho roku. Zájemci o slavnostní uví-
tání děťátek se mohou přihlásit na 
odboru správním a školství Úřadu 
MČ Praha-Libuš na adrese: sprav-
ni@praha-libus.cz, nebo telefon-
ním čísle: 244 021 422, 244 401 646. 

Anna Rusiňáková,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

NOVÝ STROM PRO NOVÉ OBČÁNKY
Zástupci naší městské části společně s rodiči vysadili další strom pro 
nejmladší občánky v ulici Meteorologická poblíž základní školy. 
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PROGRAM KLUBU
Opět rok za námi! Utíká to jako 

voda a mně je líto, že se to nedá 
zastavit. Jen jediná je spravedli-
vost: Čas je měřen všem stejně. 
A proto chtějte vidět, vědět, jezdit, 
slavit a radovat, seč vám síly stačí, 
a možná vám to i prodlouží život… 
Bezpochyby!

A co jsme pro vás na poslední 
měsíc v roce 2016 připravili?
6. 12.  Předvánoční posezení na 
zámku Mělník. Odjezd v 10 hodin 
od Eimů, Prohlídka, večeře, hudba 
a tanec, pro zájemce prohlídka vin-
ného sklípku s degustací. Návrat 
cca v 19–20 hodin. Máme celkem 
53 zájemců i s náhradníky. Nebu-
de-li někdo z vážných důvodů moci 
s námi jet, nechť nahlásí p. Vladyko-
vé, která to vyřeší, tel.: 604 731 127. 
Těšíme se na milou společnost a na 
úspěšné odpoledne!
13. 12.  Poslední posezení v klu-
bu v roce 2016. Těšme se, radujme 
se. Naši milí senioři, navštivte klub 
v hojném počtu!
17. 12.  Vánoční koncert v Jílovém. 
Opět v kostele, hrát a zpívat bu-
dou sestry Havelkovy. Podrobnosti 
v klubu – cena vstupenky a bus. Od-

jezd z Libuše od Eimů v 15:00, se za-
stávkou v Písnici v 15:10 h. Přihlášky 
v klubu u p. Vladykové na tel.: 604 
731 127 − jen se zaplacením! Nahlá-
šeno 40 vstupenek.

Klub opět zahajujeme 3. ledna 
2017 ve 14:00 hodin.

Děkujeme všem, klubovým i ne-
klubovým seniorům z celé Libuše 
a Písnice za přízeň, kterou nám vy-
jadřujete. Věřte, že jsme rádi, že si 
toho vážíme a slibujeme, že bude-
me i nadále dělat, seč naše síly stačí. 
K tomu potřebujeme, vy a my, jedno 
jediné − přiměřené zdraví a pozitiv-
ní myšlení, neboť i v tomto případě 
platí: „Dobrá mysl půl zdraví!“

KNIHOVNA
Místní knihovna bude sloužit po 

celé prázdniny, a to každé úterý od 
14:00 do 18:00 hodin. Pan knihov-
ník Nosek je zvláště v době vánoč-
ních prázdnin rád za každou ná-
vštěvu. V poslední době jsme byli 
svědky toho, že do knihovny chodí 
i další noví čtenáři z městské části. 
Máme z toho radost.

Za 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 hodin, pokud není v programu uvedeno jinak.

PROSINEC 2016
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Čtvrtek 1. 12. | 19:30−22:00
Montessori kurz pro rodiče − Večer č. 
4: Matematika „Jak porozumět ma-
gii světa čísel, vztahů a souvislostí“
Pondělí 5. 12. | 16:00 a 17:45
Mikuláš
Středa 7. 12. | 16:30−18:00
Zdobení perníčků
Čtvrtek 8. 12. | 19:30−21:00
Výroba vánočních ozdob a dekorací
Středa 12. 12. | 19:00−21:00
Patchwork výroba kouliček
Vánoční prázdniny 19. 12. 2016 – 1. 
1. 2017

V lednu se můžete těšit napří-
klad na další kurz Školy ženskosti 
(11. 1.), odpolední pohádku (11. 1.) 
nebo na večerní Montessori kurz 
pro rodiče (19. 1.).

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko včetně 
všech detailů a případných změn 
naleznete na našem webu www.rc-
kuratko.cz. Činnost spolku Rodinné 
centrum Kuřátko finančně podpo-
ruje Městská část Praha-Libuš, za 
což mnohokrát děkujeme. Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko

Ivana Vrablcová

RODINNÉ CENTRUM KUŘÁTKO
Adresa: Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Libuš
Mobil: 777 001 719 | E-mail: rckuratko@gmail.com
Web: www.rckuratko.cz | Facebook: www.facebook.com/
rckuratko

Vstupné: Cvičení, tvoření, angličtina: 80 Kč / rodina (permanentka 600 
Kč / 10 vstupů); Montessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1100 Kč 
/ 10 vstupů)

Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná rezervace 
přes web či SMS.

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí: 9:30−11:30 Cvičení pro děti (1,5−4); 16:30−18:00 Angličtina (4−7)
Úterý: 9:30−11:30 Montessori herna (1,5−4); 16:30−18:00 Montessori 
herna (4−8)
Středa: 9:30−11:30 Tvoření pro děti (1,5−4) i pro maminky 
Čtvrtek: 9:30−11:30 Montessori herna (1,5−4)

Zimní sobotní dopoledne
s JÓGOU v libušské sokolovně

17. 12. 2016 od 9:00 do 13:00 hod.

Nabídneme Vám to, co v 60 minutách středeční jógy nestihneme. 
Můžete ji pojmout jako ochutnávku toho, co cvičíme v pravidelných 
středečních hodinách, nebo si jen tak udělat sobotní dopoledne pro 

sebe a nechat na sebe působit blahodárné 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, čistou vodu, teplou deku,  
pohodlné oblečení

Cena: členové Sokola 150 Kč, ostatní zájemci 200 Kč

Denně nás zatěžují rodinné, pracovní a společenské problémy, slo-
žité situace způsobené naším vlastním chováním. Vzápětí hledáme 
léky na vyrovnání vlivu stresů moderního života. Jóga nabízí změnu 

pohledu na životní styl, prostředek na zlepšení tělesné kondice a 
vyrovnání stresujícího vlivu moderního života bez velkých finanč-

ních nároků. Je to moudrost ověřená tisíciletími.

Těší se na Vás cvičitelka jógy:
Eliška Leblová, tel. 605 916 148

Tělocvičná jednota Sokol Libuš pořádá

v pondělí 12. prosince 2016 od  17:00 hodin v sokolovně
PŘEDVÁNOČNÍ VEŘEJNOU CVIČEBNÍ HODINU.

Program: vystoupení Komorního pěveckého sboru LIBUŠE, ukázky 
cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, mladšího žactva z oddí-
lu sportovní gymnastiky, žactva z oddílu rytmiky, mladších a star-

ších žákyň a žáků
  

Srdečně Vás zve Výbor a cvičitelský sbor T. J. Sokol Libuš

OTEVŘENÁ SETKÁNÍ S HUDBOU

V rámci cyklu komorních koncertů 

v naší městské části

Vás srdečně zveme  

na vánoční 50 minutový

Saxofonový recitál
Jaroslava VACÍKA
v pátek 16. prosince v 19:30 hodin
v zrcadlovém sále Klubu Junior
(ul. Na Okruhu 1, sídliště Písnice)

Na závěr přípitek | Vstupné dobrovolné



 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
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NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

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

Bezpečný prodej a koupě nemovitostí
Osobní, velmi zodpovědný přístup
Rychlost a profesionalita

Spálená 97/29, Praha 1 www.remaxalfa.cz

PhDr. Kateřina Melanová
certifi kovaná realitní makléřka
katerina.melanova@remax-czech.cz

 734 696 402
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 na dioptrické obruby 
i sluneční brýle!

Libušská 1, 142 00 Praha 4-Libuš
tel.: 241 470 041

www.optika-praha.cz

-25
 %

SLEVA

vanocni-akce-a5.indd   1 14.11.2016   19:01:27


