
1 Počtvrté jsme zažili festival asijského lunárního roku a staročeského masopustu. 2 Pokusy v libušské škole měly překva-
pivou pointu. 3 MŠ Lojovická byla na kurzu lyžování. 4 Při lednovém vítání občánků se uplatnila nová, ručně vyrobená 
kolébka. 5 Pohrom aneb po 36. na Točnou a zpět. 6 Písnická škola se na chvíli proměnila v divadlo. 

Foto: Kryštof Štafl, Hedvika Mašková, Natalia Iakunina, Pavel Dufek, archiv SDH Písnice a Kamila Plísková.
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Již počtvrté jsme se setka-
li při oslavách asijského 
lunárního roku a staročes-
kého masopustu. V nedě-
li 22. ledna 2017 se v Sapě 
propojily svátky a zvyky 
dvou národů: Čechů v po-
době oslav staročeského 
masopustu a Vietnamců při 
oslavách nového lunárního 
roku, který letos patří ohni-
vému kohoutovi.

Program festivalu byl velice roz-
manitý, byly zde zastoupeny české 
i  vietnamské tradice. Kulturní vy-
stoupení doplnily ochutnávky gast-
ronomických specialit a tvořivé díl-
ničky pro děti i dospělé − s výrobou 
masopustních škrabošek a  viet- 
namských broskvových větviček.

Hlavně pro české návštěvníky 
bylo nevšedním zážitkem zhlédnutí 
impozantního lvího tance, omam-
ného pavího tance v podání mladé 
slečny Huyen, tanečního vystou-
pení mladé dívčí skupiny Fukeshi 
a v neposlední řadě osvěžující pě-
vecké vystoupení slečny Hai Anh.

Z české strany nechyběla lidová 
muzika Špalíček k  poslechu, folk-
lórní tanec v podání souboru Vo-
nička ze sousedních Kunratic, ma-
sopustní masky v čele s kohoutem 
a úžasné vystoupení žongléra Ru-
dyho. Pro nejmenší návštěvníky 
bylo připraveno divadelní před-
stavení O kocourovi v botách.

Návštěvníci mohli během veče-
ra přispět na Nadační fond onkolo-
gie pro 21. století. Ten, kdo koupí 
lístku přispěl, mohl v závěru veče-

ra získat jednu ze zajímavých cen, 
např. tradiční vietnamskou novo-
roční rostlinu kumquat, prohlídku 
Sapy s  průvodcem, balíčky s  tra-
dičními českými lázeňskými oplat-
kami, masnými dobrotami nebo 
první CD skupiny Notime, kterou 
známe z loňského Jablkobraní.

Sál se zaplnil diváky hned na za-
čátku programu a bylo tomu tak po 
celý večer. Na závěr sálem prošel 
tradiční masopustní průvod masek 
a diváci i účinkující si mohli zatančit 
na českou lidovou písničku.

Festival asijského lunárního roku 
a  staročeského masopustu navo-
dil příjemnou atmosféru, prove-
dl přítomné návštěvníky slavnost-
mi obou národů a ukázal pestrost 
a rozmanitost zvyků a tradic obou 
národů.

Festival se uskutečnil díky pod-
poře městské části Praha-Libuš, ve 
spolupráci se společností Saparia, 
a. s., a  za finanční podpory Mini-
sterstva vnitra ČR v  rámci dotací 
pro obce na lokální podporu inte-
grace zde legálně žijících cizinců. 
Dalším z partnerů byla společnost 
WineWorld.cz, se sídlem v Libuši, 
která nabízela návštěvníkům sva-
řené víno.

Děkujeme také dobrovolníkům 
z řad Čechů i Vietnamců, kteří nám 
s organizací akce pomáhali.

Těšíme se na setkání na dalších 
komunitních akcích.

Monika Voříšková,  
asistentka projektu

Foto: Kryštof Štafl

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2017“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
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FESTIVAL ASIJSKÉHO LUNÁRNÍHO ROKU  
A STAROČESKÉHO MASOPUSTU
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané, naše 
městská část se v  roce 
2011 jako jedna z  šesti 
městských částí v  Praze 

přihlásila k  tzv. nulové toleranci 
hazardu. I když příjmy z  této čin-
nosti v té době dosahovaly téměř 
deseti procent rozpočtu, bylo to 
tehdy jednomyslné rozhodnu-
tí rady, resp. zastupitelstva měst-
ské části bez ohledu na politickou 
příslušnost. Počet provozoven le-
gálního hazardu od té doby u nás 
klesal. Zůstávaly nám tu ale i  čer-
né herny. K  jejich vymýcení chy-
běla úřadům příslušná pravomoc 
v  zákoně. Novelou zákona o  ha-
zardních hrách od ledna t. r. byly 
posíleny pravomoci Celní sprá-
vy a  hned v  prvních týdnech le-
tošního roku bylo provedeno  ně-
kolik razií, při kterých příslušníci 
bezpečnostních sborů odvezli de-
sítky nelegálních přístrojů z  více 

provozoven v  naší městské části, 
jako například z  provozovny Bin-
go u  stanice autobusů Libuš. Ko-
nec hazardu se tak konečně reál-
ně přiblížil.

Kauza prodeje bytového fon-
du na sídlišti Písnice na přelo-
mu ledna a  února doznala další-
ho posunu. Společnost ČEZ, a. s., 
oznámila, že ve veřejné soutěže 
prodala bytový fond společnos-
ti Kennial, a. s., a  obchodní cent-
rum spolu s přilehlým betonovým 
prostranstvím společnosti STN In-
vest, s. r. o. S oběma novými ma-
jiteli jsem v  kontaktu, bližší infor-
mace naleznete uvnitř časopisu. 
Městská část nabídku do veřejné 
soutěže nepodala, přičemž jed-
ním z důvodů bylo brzké ukončení 
soutěže. Tím druhým byla odmít-
nutá součinnost ze strany Magis-
trátu hl. m. Prahy. Pozorní čtená-
ři z minulého čísla si pamatují, že 

jsem upozorňoval na skutečnost, 
že poté, co Zastupitelstvo hl. m. 
Prahy vyzvalo městskou část, aby 
podalo nabídku do veřejné sou-
těže, přestala primátorka a  Ma-
gistrát hl. m. Prahy s  naší radnicí 
v  podstatě komunikovat. Na čet-
né dopisy jsem nedostal žádnou 
reakci, nebo přišla odpověď až po 
urgenci. Opakovaně jsem žádal 
o  předložení odborných podkla-
dů, které má Magistrát v této zále-
žitosti k dispozici, které by nám při 
tvorbě nabídky do veřejné soutě-
že pomohly. Paní primátorka ode-
přela předat jakékoliv podklady. 
Paní ředitelka Magistrátu Marti-
na Děvěrová mi pouze oznámila, 
že si Magistrát na podzim zadal 
právní analýzu u  externí advokát-
ní kanceláře, která zahrnuje práv-
ní posouzení možnosti koupě ne-
movitostí „Bytový fond Písnice“, 
nabídnutých k prodeji společnos-
tí ČEZ. I přes opakovanou žádost 
v  prosinci a  v  lednu mi Magistrát 
odmítl tuto analýzu dát k dispozici 
s tím, že se údajně jedná o interní 
stanovisko, které není možné po-
skytovat k  dalšímu využití. Vzhle-
dem k  ukončené veřejné soutěži 
by se mohlo zdát, že už je to jed-
no. Domnívám se, že není. Pokud 
se i na základě této analýzy hl. m. 
Praha rozhodlo do veřejné sou-
těže nezapojit (a  zároveň vyzvalo 
městskou část, ať tak učiní) a sou-
časně nám odepřelo možnost tuto 
právní analýzu prostudovat, ačkoli 
se naší městské části bezprostřed-
ně týká, a  navíc byla vyhotovena 

za peníze daňových poplatníků, 
považuji tento postup ze strany 
Magistrátu hl. m. Prahy za nepři-
jatelný. Požádal jsem tedy o před-
mětný dokument potřetí a  vyu-
žil jsem k  tomu institut zákona č. 
106/1999, o svobodném přístupu 
k  informacím. Kladu si otázku, co 
asi tato analýza obsahuje za infor-
mace, že ji Magistrát hl. m. Prahy 
odmítá městské části poskytnout?

Výrazně jsme pokročili v jedná-
ní s Městskou knihovnou, že by po 
prázdninách do naší městské části 
jednou za 14 dní v přesně stano-
vený den odpoledne na dvě mís-
ta zajížděl tzv. bibliobus, tedy po-
jízdná knihovna. Je to v podstatě 
kamion, který veze na tři tisíce ti-
tulů, a další knihy z fondů Městské 
knihovny je možné si předem ob-
jednat, v  této pojízdné knihovně 
si je vyzvednout a následně vrátit 
v  bibliobusu či na kterékoliv po-
bočce. Nyní hledáme dvě vhodná 
místa, kde by pojízdná knihovna 
mohla mít pravidelnou zastávku 
na dvakrát dvě hodiny. Velice uví-
tám vaše nápady, kde byste rádi 
pojízdnou knihovnu navštěvovali. 
Své tipy můžete posílat přímo na 
moji e-mailovou adresu či je třeba 
při cestě na poštu sdělit v sekreta-
riátu na úřadu naší městské části. 
Děkuji Vám.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice,  

koubek@praha-libus.cz

K pochodu Pohrom, který 
tradičně pořádá SDH Písni-
ce, se letos zaregistrovalo 
153 dospělých a 71 dětí.

I když se nejednalo o rekordní 
počet startujících, byla to vzhle-
dem k  předcházejícímu počasí 
účast velmi pěkná. Po dlouhých 
a tuhých mrazech přišla obleva, a 
v noci dokonce pršelo. Naštěstí se 
nám ráno rozjasnilo a překvapivě 
nás čekal celkem pěkný den strá-
vený pohybem a setkáními se sou-
sedy a přáteli.

Rád bych poděkoval všem, kteří 
se podíleli na organizaci této oblí-
bené akce, a také všem, kteří nás 
podpořili svou účastí. Tak zase za 
rok PO HROMnicích na shledanou!

Milan Černý, starosta SDH Písnice
Foto: SDH Písnice

POHROM 2017 
ANEB PO 36. NA TOČNOU A ZPĚT

V prvním lednovém týdnu 
jsme s naší tříkrálovou sku-
pinkou již posedmé vyrazili 
koledovat. Jednak od domu 
k domu na krčském okraji Li-
buše a také před lhoteckým 
kostelem.

Letos vládly velké mrazy, a tak 
bylo koledování obtížné. Dě-
kujeme všem za vlídné přijetí 
a  štědré dary do charitní kasič-
ky. Výtěžek sbírky půjde podob-
ně jako vloni na podporu činnos-
ti Farní Charity Chodov, která má 
nyní v Libuši a Písnici v ošetřova-
telské a  pečovatelské péči osm 
klientů a  výtěžek použije na za-
koupení zdravotnického materiá- 
lu. Letos jsme vybrali dokonce 
16 050 Kč, velmi děkujeme všem 
štědrým dárcům!

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
OPĚT ÚSPĚŠNÁ

Štěstí, zdraví, dlouhá léta vinšu-
jí a snad za rok na shledání se těší 
vaši K + M + B.

Koledující děti:  
Maruška, Klárka a Josef

Vedoucí skupinky: Pavla Tůmová
Foto: Martin Tůma
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V roce 2016 se do projektu 
prevence kriminality Měst-
ské policie hl. m. Prahy na-
zvaného Senior akademie 
zapojily městské části Praha 
12 a Praha-Libuš.

Během tří měsíců, od 1. listo-
padu 2016 do 31. ledna 2017, 
se v  reprezentativních prostorách 
Viničního domku v  Modřanech 
uskutečnil cyklus vzdělávacích 
programů prevence kriminality za-
měřený na ochranu života, zdraví 
a majetku před kriminalitou.

Projekt byl určen zejména pro 
občany seniorského věku. Před-
nášky byly koncipovány ve 12 se-
tkáních po dvouhodinových blo-
cích, a  to moderní metodou na 
principu univerzity třetího věku. 
V rámci programu se senioři blíže 
seznámili s  možnostmi prevence 
pro osobní bezpečí, zabezpečení 
majetku, problematikou bezpeč-
nosti seniorů v provozu metropo-
le, se základy právního vědomí, 
nutné obrany a  situacemi krajní 
nouze, s kriminalistikou, mimořád-
nými událostmi, první pomocí, po-
žární ochranou, domácím násilím, 
finanční gramotností, s problema-
tikou tzv. „šmejdů“ a  jiných pod-
vodníků, ale také třeba s pravidly 
chovu psů na území hl. m. Prahy. 
Součástí Senior akademie byly 

exkurze do Muzea Policie České 
republiky, Psího domova v  Troji 
a Centrálního operačního středis-
ka Městské policie hl. m. Prahy.

Do projektu se přihlásilo celkem 
32 seniorů, všichni účastníci měli 
vynikající docházku, a dokonce 22 
seniorů absolvovalo s  vyzname-
náním, tzn., že měli stoprocentní 
účast. Všichni absolventi obdrželi 
pamětní list a dárky s bezpečnost-
ní tematikou (osobní alarm nebo 
zarážku za dveře s alarmem), bro-
žuru Senior akademie se shrnutím 
jednotlivých témat a další drobné 
předměty s  preventivními prvky, 
letáčky a samolepky.

Všichni absolventi Senior aka-
demie dostali nabídku zúčastnit 
se dalšího vzdělávacího programu 
Městské policie hl. m. Prahy nazva-
ného Týdny se seniory. Jedná se 
o týdenní vzdělávací pobyt ve ško-
licím a  rekreačním zařízení Měst-
ské policie hl. m. Prahy, který na-
vazuje na Senior akademii a dále 
ji rozšiřuje o  informace k  ochra-
ně života, zdraví a majetku. Tento 
projekt je plně hrazen z prostřed-
ků určených hlavním městem Pra-
hou na prevenci kriminality.

Cílem Senior akademie bylo 
naučit seniory a  zdravotně a  tě-
lesně postižené občany předchá-
zet trestné činnosti, jak se chovat 
v krizových situacích a jak přivolat 
pomoc, když se něco stane. Dou-
fáme, že všichni absolventi Senior 
akademie využijí získané informa-
ce nejen k ochraně svého osobní-
ho bezpečí před kriminalitou, ale 
i svých blízkých, přátel a sousedů.

Lenka Hofmanová,  
Oddělení prevence,  

Městská policie hl. m. Prahy
Foto: archiv Městské policie  

hl. m. Prahy

SENIOR AKADEMIE
V sobotu 28. ledna pořádal 
výbor T. J. Sokol Libuš tra-
diční Sokolský ples a v li-
bušské sokolovně se v tento 
den necvičilo, ale tančilo.

Účast byla sice o něco nižší než 
v  roce předcházejícím, přesto se 
sokolovna zaplnila téměř do po-
sledního místa. K tanci a poslechu 
nově hrála hudební skupina Minor 

a ples se podle ohlasů samotných 
účastníků a pořadatelů vydařil.

Těšíme se na setkání při příštím 
Sokolském plese, který se bude 
konat v sobotu 27. ledna 2018.

Výbor jednoty děkuje všem dár-
cům, kteří přispěli a věnovali dary 
do tomboly.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

SOKOLSKÝ PLES

Dne 7. února byla provedena razie v provozovnách Bingo a Oro na Libuš-
ské ulici, kde se nacházela nelegální herní zařízení. Celní správa vyklidila 
obě provozovny, odvezla dvě desítky zařízení, zabavila peníze a další věci 
v hodnotě převyšující sedm milionů korun. Zátah Celní správy ve spoluprá-
ci s dalšími bezpečnostními složkami trval do pozdních nočních hodin.

Text a foto: Jiří Koubek

FOTOZPRÁVA: 
RAZIE V HERNÁCH
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NA CO SI DÁT  
V ZIMĚ POZOR?

Městská policie hl. m. Prahy 
připravila pro Klub Senior dal-
ší přednášku o  prevenci rizik, 
tentokrát na téma: Na co si dát 
pozor v době zimních měsíců, 
a to nejen venku, ale i doma.

V  přednášce paní Švandr-
líková z  Městské policie spo-
lečně s  kolegou, zkušeným 
zástupce hasičů, informo-
vali o  všem možném, co se 
může přihodit v  prostředí do-
mova. Přednášející se velmi 
pěkně vzájemně doplňova-
li. Seznamovali nás se známý-
mi případy nehod tak trochu 
s  nadsázkou, abychom si díky 
zábavným historkám získaných 
znalosti nejlépe zapamatovali.

Na co si tedy dát pozor 
v  zimě: Rampouchy a  sníh 
na střechách domů. Namrzlé 
chodníky. Přechody pro chod-
ce – bezpečnost. Reflexní prvky. 
Pitný režim je důležitý i v zimě. 
Zdravá a vyvážená strava. Vita-
míny ve stravě. Jak předchá-
zet zánětu močového měchýře 
a močových cest. Ochrana ob-
ličeje a rukou v mrazech. Omrz-
liny. Zvýšená hygiena v období 
chřipek. Jak se správné oblékat 
− vrstvení oblečení.

Sehraná dvojice přednášejí-
cích odvedla nejen záslužnou 
práci, zároveň jsme se ještě 
navíc dobře pobavili. Velmi si 
toho vážíme.

Děkujeme za úspěšnou 
přednášku a  všem seniorům, 
natěšených na příští přednáš-
ku, oznamujeme již domluvený 
termín další − 4. dubna 2017 
opět v Klubu Senior. Současně 
zveme všechny seniory z Libu-
še a Písnice.

TANEČNICE V KLUBU

Ani jsme si nedovedli před-
stavit, jak to bude krásné, ryt-
mické a  dokonale sehrané. 
Skupinka osmi tančících se-
niorek ukázala, že se v  našem 
věku dá dělat cokoliv. Cvičit, 
sportovat, chodit na delší tratě, 
plavat, tancovat, chodit do pě-
veckého sboru, nacvičovat slet, 
zvládat počítače, číst, plést, vy-
šívat, postarat se o hlídaní dětí, 
když jsou nemocné nebo mají 
prázdniny. To vše zvládáme! 
Dokážeme se postarat o kama-
rádku, když na ni dolehne těž-
ká nemoc,  o manžela nebo or-
ganizovat klub seniorů…

To všechno muselo proběh-
nout našim seniorkám hlavou. 
I  takovýmto způsobem se dá 
radovat ze života, když nic ne-
chybí či nebolí, jak nám spon-
tánně ukázaly seniorky-taneč-
nice. Vždyť my, senioři, jsme již 
časově omezeni, a  tak si čas-
to mezi sebou říkáváme: uží-
vejme si života, čas pracuje už 
jen pro nás, nenechme si po-
slední chvilky života prolítnout 
mezi prsty.

Moc se nám to líbilo a získali 
jsme další podnět jít směle dál. 
I  když některé seniory již bolí 
všechno možné, rádi do klubu 
i  přes různé neduhy přijdou. 
Toho si moc vážíme. Senioři si 
také rádi zavzpomínají při hud-
bě a pěkném programu.

Budeme se těšit, jak nám 
bylo přislíbeno, na závěr klubu 
před prázdninami − na další ta-
neční kreace seniorek z  Klubu 
Junior pod vedením paní Eliš-
ky Froňkové.

Za Klub Senior  
Zdena Prchlíková

Foto: Zdena Prchlíková

KLUB SENIOR

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ V 3.B

Áňa V.: „Za vysvědčení jsem byla 
ráda − tři dvojky. Byla jsem prostě 
nadšená!“

Ada: „Moc se mi líbí. Jsem spoko-
jená s matematikou a prvoukou. Če-
kala jsem, že dostanu z prvouky troj-
ku, ale paní učitelka byla hodná, tak 
mi dala dvojku. Jsem spokojená!“

Sára: „Myslela jsem si, že dostanu 
z matematiky a prvouky dvojku, ale do-
stala jsem ji i z češtiny. Vysvědčení se 
mi líbilo, ale myslím, že se můžu zlepšit. 
No, na třetí třídu jsou známky dobré.“

Boran: „Měl bych vylepšit Čj, Aj, 
ČvS a matiku! Jinak jsem to čekal a ji-
nak dobrý.“

Adam: „Byl jsem spokojený, ale 
měl bych vylepšit anglinu, z ní jsem 
dostal dvojku, jinak samé jedničky! 
Navíc mám dnes desáté narozeniny, 
už je mi deset, protože jsem se naro-
dil ve tři hodiny ráno!“

Zdeněk: „Tipoval jsem samé jednič-
ky a povedlo se! Jsem za to hrozně rád, 
ale češtinu budu muset ještě trochu vy-
lepšit. Za vysvědčení dostanu rybičky.“

Anička Př.: „Jsem velmi spokoje-
ná. Mám tři dvojky a  pět jedniček. 
Musím se zlepšit v  prvouce, mate-
matice a  anglině. Za výzo dostanu 
masožravou rybičku, huráááá!“

Sepsala Jindra Němečková, 
třídní učitelka 3.B

Foto: Jindra Němečková

VYSVĚDČENÍ 
A SEBEHODNOCENÍ VE 4.A

V  úterý 31. ledna jsme si převza-
li hodnocení za první pololetí. Než 
jsme si vysvědčení ve třídě rozdali, 
společně jsme zhodnotili, jaký ten 
půlrok pro nás byl. 

Na co budeme vzpomínat: Mur- 
der Mystery, Mise Vyšehrad, film 
Anděl Páně, jarmark Vánoční hvěz-
da, beseda s  paralympionikem Da-
videm.

Nejhorší zážitek: špatná známka, 
důtka, předvedení stojky na rukách.

Zamýšleli jsme se, jak se vidíme při 
vyučování – v čem jsme dobří, co by-
chom měli zlepšit a jakým způsobem.

Některé jsme chválili za zlepšené 
chování, jiné za pomoc spolužákům, 
vstřícnost, ochotu, aktivitu v hodinách.

Soňa Štefanová, třídní učitelka 4.A
Foto: Soňa Štefanová

VAŘENÍ VE ŠKOLE

V rámci předmětu Pracovní výcho-
va se žáci na konci 7. ročníku rozdě-
lí do dvou skupin. První z nich cho-
dí v osmé třídě na vaření a druhá do 
dílen. V  devátém ročníku se skupi-
ny vymění. Kluci, holky, všichni si vy-
zkoušejí obě činnosti.

Já učím vařit letošní deváťáky. 
Máme pro to u nás ve škole výborné 
podmínky. Cvičné školní kuchyňky 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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jsou solidně vybavené. Umožňují 
dětem pracovat na 4 stanovištích 
– 4 sporáky s  troubou, 4 dřezy, 4 
kuchyňské linky s  identickým vy-
bavením.

Musím říci, že v kuchyňkách trá-
vím s dětmi čas vysloveně rád. Je 
to jistě i tím, že ony samy projevu-
jí zájem a je na nich vidět upřímná 
radost z  toho, co všechno si mo-
hou vyzkoušet. Někdo se skutečně 
až ve škole naučil oloupat bram-
bory a cibuli, někdo už umí leccos 
z domova. Všichni ale shodně pro-
kazují pozitivní přístup. Celkově je 
v současnosti „trendy“ vaření a zá-
ležitosti okolo gastronomie, mož-
ná i tím jsou žáci ovlivněni.

Výuka probíhá v  tříhodinových 
blocích, aby byl dostatek času při-
pravit i časově náročnější pokrmy, 
někdy více pokrmů zároveň, a per-
fektně po sobě vše uklidit. Žáci se 
tak v  tomto školním roce popaso-
vali například s vepřovým gulášem, 
kuřecím vývarem, těstovinami, řízky 
s bramborovou kaší, tiramisu, fran-
couzským broskvovým koláčem, 
vánočkou. Před sebou máme ješ-
tě vietnamské závitky, hamburge-
ry s  domácími hranolky, maso na 
paprice atd. Co se bude vařit, roz-
hoduje vyučující na základě návrhů 
dětí. Poslední vaření před letními 
prázdninami se ponese ve zname-
ní soutěže, kdy každá skupinka se-
staví, uvaří a naservíruje celé menu.

Dobrou chuť!
Lukáš Hrubý,  

učitel ZŠ Meteorologická
Foto: Lukáš Hrubý

POKUSNICKÁ 
DVOUHODINOVKA V 5.A

Už když jsem si v  pondělí pře-
četla plán práce, těšila jsem se na 
pátek. A bylo to skvělé. Dozvěděla 
jsem se zase něco nového o kva-
sinkách, bylo zajímavé pozoro-
vat a  vyhodnocovat, jak se mno-
ží. V jednu chvíli to vypadalo, že to 
vybouchne. No a ten druhý pokus 
– ze začátku jsme vůbec nevěděly, 
co si pod pojmem „paralelní po-
kus“ představit, ale potom z  toho 
vzniklo něco, co se dá sníst... No 
prostě lívanečky! Celkově mám 

strašně ráda skupinovky, takže za 
mě to bylo opravdu super a urči-
tě bych si něco podobného ještě 
někdy zase zopakovala. Rozálie S.

Dělali jsme pokusy s  droždím. 
Cílem bylo zjistit, kdy nakyne více 
a rychleji. Jestli s cukrem nebo oc-
tem, ve studené, vlažné nebo vře-
lé vodě. ... V celé třídě to smrdělo 
droždím. Terka H.

Nebylo to nic těžkého a nehro-
zilo nám žádné nebezpečí, horkou 
vodu nám totiž nalévala paní uči-
telka. U jedné z misek se nám sko-
ro okamžitě objevila čepička, jak 
to nakynulo. Paní učitelka si mezi-
tím občas někoho ze skupiny za-
volala, aby se podíval na „její“ po-
kus. Z  toho se nakonec vyklubaly 
lívance. Mňam! Anonym

Museli jsme pozorovat a zapiso-
vat po 5, 10 a 20 minutách. Bylo to 
zajímavé, ale zdlouhavé. Netrpěli-
vý anonym

Mezitím, co jsme se tomu věno-
vali, paní učitelka tam něco záhad-
ného dělala… Lívance byly bez po-
chyby snědené asi za 7 minut. Matěj

Těsto vykynulo na topení, tak 
nám z  něj paní učitelka (smažila 
slečna asistentka, zatímco my pá-
trali po informacích do pracovních 
listů) udělala lívance, moc jsme si 
pochutnali. Tereza J.

Spočívalo to v  tom, že jsme si 
rozdělili droždí na čtyři části a zvlášť 
vložili do misek, poté jsme přidali 
suroviny jako např. ocet nebo cukr 
a (různě teplou) vodu. Také jsme si 
povídali o  druzích plísní a  o  tom, 
jaký je rozdíl mezi tou na zdi a tou 
na sýru. Určitě si to doma můžete 
vyzkoušet taky a  odevzdat třeba 
svým učitelům. Vojta Č.

Nejhůř se dařilo misce, ve kte-
ré bylo droždí, ocet a voda. Dvou-
hodinový pokus byl super. Luky P.

V  průběhu pokusu paní učitel-
ka něco kuchtila a my hádali, co to 
bude. Na konci pokusu bylo jasně 
vidět, že nejlépe se kvasinkám da-
řilo v misce s vlažnou vodou a cuk-
rem. Bára T.

Závěr pokusu s kvasinkami byly 
chutné lívance. Tom

10. února jsme se učili hlavně 
o kvasinkách a plísních. Vyzkoušeli 
jsme si, co se stane, když do misek 

nasypeme droždí a přidáme další 
věci. 1. Do misky dáme lžičku cuk-
ru a zalejeme studenou vodou. 2. 
Do druhé misky s  droždím dáme 
lžičku cukru a  zalejeme vlažnou 
vodou. 3. Do třetí misky s  drož-
dím znovu dáme lžičku cukru a za-
lejeme vřelou vodou. 4. Do čtvrté 
misky dáme lžičku octa a zalejeme 
vlažnou vodou. Pozorujeme všech-
ny misky a po 5 minutách napíše-
me, co se změnilo a  pozorujeme 
dál... Mezitím paní učitelka udělala 
těsto na lívance, ale nám neprozra-
dila, na co je to těsto. Pak jsme to 
uhádli a učitelka nám je osmažila. 
Dali jsme si na ně švestková povid-
la nebo moučkový cukr se skořicí. 
Byla to dobrota. Klára

Dojmy z výuky posbírala  
Hedvika Mašková,  
třídní učitelka 5.A

Foto: Hedvika Mašková

ŠPLH VE ŠKOLE ANGEL

Sešli jsme se u vrátnice naší ško-
ly. Za naši třídu 4. A reprezentovali 
školu Kačka D., Jakub S. a  já. Ce-
lou cestu do ZŠ Angelova jsme šli 
pěšky, ale mě nohy nebolely. Pře-
kvapilo mě, že se na soutěž ve špl-
hu přihlásilo hodně dětí. Převlékli 
jsme se do sportovního oblečení. 
Byli jsme společně s páťáky zařaze-
ni do II. kategorie. Pořadatelé nám 
vysvětlili pravidla a dva kluci před-
vedli, jak lézt na tyči. Tyče byly dvě 
a vždy na nich soupeřily proti sobě 
děti z  jiných škol. Čas při závodě 
nám měřilo zařízení umístěné na 
tyči nahoře. Museli jsme se ho při 
závodě dotknout a čas byl změřen. 
Každý ze závodníků měl dva poku-
sy. Když všichni závodníci odšplha-
li, bylo vyhlášení. Cítili jsme se ve 
stresu. Ale získali jsme bronzovou 
medaili. Jsem strašně ráda za tako-
vé umístění, protože to byla moje 
první (pravá) medaile. Můj největ-
ší zážitek byl, že jsme si mohli za-
sportovat a zkusit si, jak se závodí 
proti jiným dětem. Chtěla bych po-
chválit náš tým, že se snažil a získal 
3. místo!

Kristýnka Lasevičová
Foto: Soňa Štefanová

PIRÁTI V 1.B

Zúčastnili jsme se programu 
Za pokladem černého piráta. Bě-
hem něj jsme počítali, pohybova-
li se, soutěžili a  hlavně jsme si to 
užili. Vůbec jsme si neuvědomova-
li, že se celou dobu učíme. Naučili 
jsme se pirátskou písničku, pozna-
li jsme ryby, které jsme i měřili, sta-
věli most přes propast a  poznali 
souhvězdí Malého medvěda s nej-
jasnější hvězdou Polárkou. Nako-
nec jsme šťastně dopluli zpět do 
1.B a těšíme se na další výpravu.

Věra Piková, třídní učitelka 1.B

KDYŽ LEGO BAVÍ I VZDĚLÁVÁ

V  pátek 20. ledna se děti ze 
školní družiny vydaly na Výstaviště 
Holešovice, na Vzdělávací výstavu 
modelů z Lego kostek.

Už při příchodu bylo vidět, že 
pro děti to bude velmi zajíma-
vé a hlavně zážitkové odpoledne. 
Celý prostor výstavy byl tak připra-
vený, aby se děti mohly volně po-
hybovat a zároveň si nerušené po-
hrát v herní zóně.

Nacházely se zde stavby předsta-
vující např. starobylou a moderní ar-
chitekturu, historické události, inter-
aktivní exponáty (roboty), hudební 
nástroje, známé osobnosti a  scény 
z filmů a pohádek. Unikátní model 
však byla loď Titanic, která byla po-
stavena z 500 000 Lego kostek a je 
vysoká 3 metry a dlouhá 11 metrů.

Blanka Zirnsáková, vychovatelka
Foto: Blanka Zirnsáková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU 
JAZYKŮ 

Škola v Písnici klade důraz na ja-
zykové znalosti, systematické roz-
víjení osobně sociálních doved-
ností žáka a na individuální přístup 
k potřebám jednotlivých žáků. Ma-
tematiku vyučujeme dle principů 
metody prof. Hejného. Od 1. tří-
dy probíhá výuka angličtiny a další 
cizí jazyk – němčina – je vyučován 
od 4. třídy. Učitelé ve výuce kombi-
nují klasické i moderní metody tak, 
aby jejich výuka maximálně rozví-
jela schopnosti žáků. Cílem naše-
ho školního vzdělávacího progra-
mu je poskytnout dětem základ 
všeobecného vzdělání orientova-
ného zejména na situace blízké ži-
votu a na praktické jednání.

Volnočasové aktivity a  vybave-
ní: Jóga, Věda nás baví, Irské tan-
ce, Šachy, Sportovky, Výtvarka, Zá-
bavná logika, Konverzace v  AJ, 
Keramika, Sborový zpěv, Počítače, 
hřiště s umělým povrchem, zahra-
da, odborné učebny, interaktivní 
tabule, počítače, keramická dílna, 
stravovací zařízení.

Dny otevřených dveří již pro-
běhly, můžete si domluvit osobní 
schůzku s vedením školy, poskytne-
me vám informace i individuálně.

Pro předškoláky pořádáme pro-
jekt Hra na školu, kde děti v  od-
poledních setkáních mohou zažít, 
jaké je to v opravdové škole.
Kontakt:  
Ladislava Coňka 40/3, Praha 4,  
e-mail: zs.pisnice@seznam.cz,  
www.zspisnice.info.

Jana Daňhelková,  
zástupkyně ředitelky

PRVNÍ SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA 
KNIHOVNY

Poslední školní dopoledne prv-
ního pololetí navštívili prvňáci 
knihovnu v  Krči. Dopřáli jsme si 
všichni slavnostnější školní pro-
gram. Děti si vyslechly vyprávění 
nejen o  tom, jak si knížky půjčo-
vat a jak se ke knížkám chovat, ale 
také o tom, proč knihovny vlastně 
potřebujeme. Školáci už také vědí, 
že knihy se v knihovně řadí podle 
abecedy. Pro správné zařazení je 
důležité znát příjmení autora kni-
hy. Knížky o  přírodě nebo třeba 
o sportovcích je možné v knihov-
ně najít blízko sebe, jméno auto-
ra pro zařazení do skupiny již ne-
rozhoduje.

Malí čtenáři si po sdělení dů-
ležitých informací mohli vybírat 
a prohlížet knížky v oddělení dět-
ské literatury a vymezený čas pro 

vlastní nadšené prohlížení knih jim 
velmi rychle utekl. 

Přihlášku do knihovny dostali 
všichni, tak uvidíme, kdo si příště 
knížky už vypůjčí.

Blanka Chýlová, vyučující 1. B
Foto: Blanka Chýlová

VE HVĚZDÁRNĚ

Ve čtvrtek 2. února jsme se vy-
pravili s naší třídou do Štefánikovy 
hvězdárny. Hvězdárna sídlí na vr-
cholu Petřína. Nahoru nás vyvezla 
lanovka. Nejprve nám pustili film 
Výlet do vesmíru. Naučili jsme se 
hodně zajímavých věcí, např. ná-
zvy všech planet, povídali jsme 
si o  hvězdách, sluneční sousta-
vě a  galaxii. Po skončení pořadu 
byla krátká beseda s astronomem. 
Odpovídal na naše otázky, a  pak 
jsme vlezli do kopule. Chtěli jsme 
se podívat obrovským dalekohle-
dem alespoň na špičku Petřínské 

rozhledny. Jindy s  ním pozorují 
hvězdy a planety ve dne i  v noci. 
My jsme se nakonec nedívali, pro-
tože sněžilo a kopule nemohla být 
otevřená. Ještě jsme si prohlédli 
další vystavené předměty a mode-
ly. Zkusili jsme hodit „hopíka“ do 
černé díry nebo se zvážit na váze, 
která ukazovala naši hmotnost na 
jiných planetách. Nakonec jsme si 
mohli koupit drobnost na památ-
ku. Byl to zajímavý a poučný den.

Žáci 3. třídy

DIVADLO VE ŠKOLE

Navštívilo nás divadlo! To bylo 
zábavy! V  rámci dopoledního vy-
učování jsme si v  pátek 10. úno-
ra na chvíli vydechli a přesunuli se 
do třídy, ve které zatím vyrostly ku-
lisy, a proměnila se tak v provizor-
ní školní divadlo. Pohádku O Smo-
líčkovi v netradičním pojetí přijeli 
prvňákům a druhákům zahrát her-
ci z divadla KK. Děti na chvíli úplně 
zapomněly na učení – vždyť škola, 
to není jenom tvrdá dřina – a své 
díky hercům vyjádřily náležitým 
potleskem.

Kamila Plísková
Foto: Kamila Plísková

NAŠI MALÍ FOTBALISTÉ

Chlapci z  prvních a  druhých tříd 
písnické základní školy zabojovali 
v sedmém ročníku Dětského fotba-
lového poháru PFS 2017, který pořá-
dal Pražský fotbalový svaz. V základ-
ním kole získali 2. místo, a postoupili 
tak do semifinále. Utkání se konalo 
v hale TJ Pankrác. Chlapci si pěkně 
zahráli a  do školy přivezli medaile, 
pohár a fotbalový míč.

Naše díky si zaslouží Vojtěch Sta-
rý, Jakub Berka, Michal Svoboda, 
Kryštof Legr, Kryštof Alfery, Alexan-
dr Brenn a Oliver Ondica za skvě-
lou reprezentaci naší školy. Dě-
kujeme také rodičům Legrovým, 
Martinovi a Markétě, za koučování 
a podporu našeho týmu. 

Jana Daňhelková
Foto: Jana Daňhelková

 SOBOTA  3. 4. 2017  10.00–12.00 /12.00–14:00
S sebou: jídlo, pití, přezůvky, zástěru, dobrou 

náladu.
Jsou zváni děti, rodiče, sourozenci.

Děti předškolního věku musí být v doprovodu 
alespoň staršího sourozence nad 10 let.

Vstupné 1–2 hodiny 170 Kč
2–4 hodiny 340 Kč

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 – Písnice  

KERAMICKÁ DÍLNA PRO ŽÁKY
A PŘÁTELE ŠKOLY

4. 3. 2017

ZŠ PÍSNICE

mailto:zs.pisnice@seznam.cz
http://www.zspisnice.info
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Na Tři krále jsme si vyro-
bili korunky, doputova-
li jsme s dary k Ježíško-
vi a v následujícím týdnu 
jsme uložili naši vánoční 
výzdobu na příští rok.

Počasí nám přálo, a  tak jsme 
si v  lednu také mohli na zahra-
dě užít bobování a stavění sně-
huláků.

Jelikož do naší třídy Měsí-
ček chodí deset dětí s odlišným 
mateřským jazykem, dali jsme 
se do příprav oslavy asijského 
Nového roku. Letos jsme se 27. 
ledna rozloučili s  rokem opice 
a  28. ledna vstoupili do roku 
kohouta.

Nejprve jsme na létajícím 
koberci podnikli dalekou ces-
tu do Vietnamu, prohlédli jsme 
si fotky krajiny nám tak vzdále-
né, vyrobili si dračí masky a po 
zhlédnutí videa od opravdo-

vých mistrů dračího tance jsme 
si ho také zatančili. Nakonec 
jsme zjistili, že jsme tancovali 
krásně, jenže ve Vietnamu tančí 
lvi, hned jsme to tedy napravili 
a tančili lví tance.

Velké poděkování patří rodi-
čům našich vietnamských dětí, 
kteří nám celý týden nosili tra-
diční jídlo, a  tak jsme mohli 
ochutnat to, co při tak slavnostní 
chvíli doma jedí. Ve vyzdobené 
třídě jsme uklidili stolky a  pro-
střeli si na zemi. Seznámili jsme 
se s hůlkami a kdo měl odvahu, 
mohl si je také vyzkoušet. Ocitli 
jsme se o několik tisíc kilometrů 
dále. Atmosféra ve třídě byla 
nádherná a jídlo opravdu skvě-
lé! Během chvíle nezbylo téměř 
nic. Ještě jednou děkujeme 
a těšíme se na svátky jara.

Lucie Blažejová
Foto: archiv MŠ K Lukám

NOVOROČNÍ OSLAVY  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
K LUKÁM Bílá, sněhem pokrytá 

školní zahrada, sypající 
se vločky za oknem a roz-
zářená dětská očička. 
Opravdu jsme si letošní 
zimu maximálně užili.

Příroda nadělila i  nám v  Pra-
ze, a když mrazík dovolil, mohli 
jsme si denně užívat zimních ra-
dovánek. Boby, sáňky, lopaty po 
oba dva zimní měsíce letošní-
ho roku zaplňovaly prostor před 
vchodem do školky a my je plně 
využívali při našem pobytu ven-
ku a  sjížděli i  sebemenší kope-
ček s radostí a nadšením.

Lyžařům jsme nabídli v  led-
novém týdnu kurz lyžování na 
Monínci ve spolupráci s  agen-
turou Hravé lyžování, které bylo 
zakončeno velkým závodem. 
Pro bruslaře jsme v  únorovém 
týdnu připravili kurz bruslení 
na ledové ploše v  areálu Auto 
Brejla, který byl taktéž zakončen 
závodem. Oba kurzy si děti moc 
užily a  už dnes se těší na další 
sezónu.

Na naší zahradě jsme ve sně-
hové pokrývce se zvědavostí 
četli stopy zvířat a  s  nadšením 
pozorovali dovádějící veverky 
nebo ptáčky v  krmítkách, která 
pravidelně doplňujeme potra-
vou.

Bohužel nás potrápil i  smog, 
který nám na pár dní nedovo-
lil jít ven, což nám ale nevadilo 
a  více jsme využívali sportovní-
ho vybavení ve třídách, hráli po-
hybové hry zaměřené na zimu 
nebo dělali pokusy s  vodou, 
sněhem a ledem. Abychom děti 
potěšili a  rozptýlili je opakem, 
vyrazili jsme si „odpočinout“ od 
zimy do Botanické zahrady Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy a  navštívili skleníkové 
expozice s  komentovanou pro-
hlídkou, prošli jsme si tropickou 
a subtropickou část a při návště-
vě zapojili i  jiné smysly než jen 
zrak.

Loučíme se se zimou, sněho-
vou pokrývkou, náledím a kom-
binézami. Zima byla bílá, slu-
nečná a veselá. Už se ale těšíme 
na jaro a probouzející se příro-
du.

Petra Dufková
foto na výběr – každého zimní-

ho sportování aspoň jedna
Foto: Dagmar Bumbalová 

(bruslení), Natalia Iakunina (ly-
žování) a archiv MŠ Lojovická 

(bobování)

ZIMA V MATEŘSKÉ  
ŠKOLE LOJOVICKÁ
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Koncem dubna se těšíme na setká-
ní se zájemci o zapsání do Mateř-
ské školy Lojovická. Rádi bychom 
vás stručně seznámili s naší ma-
teřskou školou na adrese Lojovic-
ká 557/12, www.mslojovicka.cz. 
A hlavně zveme vás a vaše děti na 
Den otevřených dveří 24. dubna 
2017.

V  průběhu Dne otevřených dveří se 
můžete podrobně seznámit s prostředím, 
koncepcí naší školky, pohovořit s pedago-
gickými pracovnicemi a s dětmi si pohrát.

Naše mateřská škola má tři třídy, které 
vyhovují výchovným, estetickým, provoz-
ním i  bezpečnostním požadavkům. Prů-
běžně jsou doplňovány nové výchovné 
pomůcky, hračky a  další zařízení. Školka 
má velmi pěknou zahradu a v samé blíz-
kosti je les. Těšíme se na vás.

Ivana Sýkorová,  
ředitelka MŠ Lojovická

TŘÍDA KYTIČKA

Ve třídě Kytička se věnujeme všem čin-
nostem, které harmonicky rozvíjejí osob-
nost dětí. Rádi kreslíme a malujeme v na-
šem výtvarném ateliéru, kde si dle zájmu 
a  beze spěchu můžeme tvořit na volné 
nebo dané téma. V  Kytičce také rádi zpí-
váme, hrajeme na různé hudební nástro-
je a  tančíme. S  dětmi cvičíme v  prostoru 
naší třídy a využíváme různé sportovní ná-
řadí a náčiní. Učíme se básničky, povídáme 
si o světě kolem nás, chodíme do přírody, 
ale hlavně si hrajeme. Jsme rádi, když děti 
do naší mateřské školy chodí rády, když 
jsou spokojené a  všechny činnosti probí-
hají v příjemné a radostné atmosféře.

Marie Holerová  
a Dagmar Bumbalová,  
třídní učitelky v Kytičce

TŘÍDA SLUNÍČKO

V naší třídě Sluníčko máme stále dob-
rou náladu. Zajímá nás všechno kolem 
nás, i  proto máme rádi vycházky do le-
soparku, kde můžeme pozorovat zvířát-
ka a přírodu. A když nejsme zrovna venku, 

užíváme si za oknem ptáčky, bažanty a ve-
verky na naší zahradě, nebo rybičky ve 
velkém akváriu ve třídě. Máme rádi kníž-
ky plné pohádek, básniček a  hádanek, 
ale i  encyklopedie, ze kterých se dozví-
dáme spoustu zajímavých věcí. Třeba jak 
pečovat o  svoje zdraví, jak chránit příro-
du nebo proč prší a proč kytičky potřebu-
jí sluneční paprsky. Protože nejsme žádní 
lenoši, rádi si zacvičíme a zatančíme. Od 
začátku letošního roku máme ve třídě díky 
OP VVV novou posilu, asistentku Jarušku 
Klášterkovou, a  všichni se těšíme se na 
nové kamarády.

Helena Böhmová,  
Bc. Kateřina Černá,  

třídní učitelky ve Sluníčku

TŘÍDA ČTYŘLÍSTEK

Ve Čtyřlístku si hrajeme, bavíme se, učí-
me se, zpíváme, kreslíme, cvičíme, a  to 
zejména díky kamarádské a  pohodo-
vé atmosféře, kterou naše třída nabízí. 
Umožňujeme dětem rozvíjet se v tvůrčích 
činnostech, pracovat dle vlastní fantazie, 
prožívat volnou hru spontánně, se zauje-
tím a radostí. Pro námětové hry děti vyu-
žívají nově zařízeného pódia vybavené-
ho tematickými koutky, jako je například 
kuchyňka s kompletním vybavením nebo 
koutek vědy a  zábavy. Navazujeme přá-
telské vztahy, učíme se vyjadřovat, rozví-
jíme schopnost spolupráce a  vzájemné-
ho respektu. Seznamujeme se s pravidly. 
Předškoláci mají během dne svůj prostor 
pro přípravu do školy. Děti se učí písničky, 
které běžně neznají, stále mají k dispozici 
různé hudební nástroje. Zájem o  drama-
tickou výchovu podporujeme výraznou 
četbou. Pohádky s velkým zájmem děti di-
vadelně ztvárňují, využívají k tomu čepičky 
a kostýmy. Nenásilnou formou se učí ve-
řejnému vystupování před větším publi-
kem. Nejen výtvarná výchova s nepřeber-
ným množstvím kreativních nápadů, ale 
i  sportovní vyžití dělá dětem radost. Po-
hyb je pro děti přirozený a sportování je 
baví. Třídu Čtyřlístek děti navštěvují rády.

Dana Fáberová,  
Petra Dufková, Ivana Sýkorová, třídní uči-

telky Čtyřlístku
Foto: archiv MŠ Lojovická

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ LOJOVICKÁ

http://www.mslojovicka.cz


10 | U nás | 3/2O17

RADNICE

U NÁS | LIBUŠ A PÍSNICE | BŘEZEN 2017 
Měsíčník pro informace a vzájemnou komunikaci občanů  v městské části Praha-Libuš − periodický tisk územního samosprávného celku | www.praha-libus.cz 

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

PLÁNOVANÉ 
TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2017

29. března, 21. června,  
13. září, 29. listopadu.

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

Usnesení Zastupitelstva měst-
ské části Praha-Libuš (ZMČ) ze 
dne 8. 2. 2017 v plném znění, 
včetně příloh, jsou dostupná na: 
www.praha-libus.cz.

 č. 1/2017 ZMČ souhlasí se zve-
řejněním záměru na prodej pozemku 
parc. č. 695 v k.ú. Písnice.

 č. 2/2017 ZMČ ukládá, na základě 
žádosti členů Kontrolního výboru, Fi-
nančnímu výboru předložení jejich pí-
semného stanoviska k účelnému využí-
vání finančních prostředků týkající se: 
usnesení ZMČ č. 26/2016 ze dne 6. 4. 
2016, usnesení RMČ č. 43/2016 ze dne 
22. 2. 2016, usnesení RMČ č. 68/2016 
ze dne 4. 4. 2016, usnesení RMČ č. 

97/2016 ze dne 25. 4. 2016, usnesení 
RMČ č. 118/2016 ze dne 16. 5. 2016, 
usnesení RMČ č. 222/2016 ze dne 31. 
10. 2016, usnesení RMČ č. 257/2016 
ze dne 21. 11. 2016, usnesení RMČ č. 
278/2016 ze dne 12. 12. 2016.

 č. 3/2017 ZMČ bere na vědomí 
usnesení RMČ č. 273/2016 ze dne 12. 
12. 2016 – rozpočtová změna č. 7 roz-
počtu MČ Praha-Libuš pro rok 2016; 
usnesení RMČ č. 15/2017 ze dne 19. 1. 
2017 – rozpočtová změna č. 8 rozpočtu 
MČ Praha-Libuš pro rok 2016, schvále-
ných na základě zmocnění.

 č. 4/2017 ZMČ schvaluje uzavření 
Kupní smlouvy s manžely Nguyen Xuan 
Cuoc a Nguyen Thu Hien na prodej 
pozemku parc. č. 59/17 o výměře 48 

m2, k. ú. Libuš, za dohodnutou cenu 3 
430 Kč/m2, schválenou usnesením Za-
stupitelstva č. 52/2015 ze dne 11. 11. 
2015. Pověřuje pana starostu Mgr. Jiří-
ho Koubka podpisem smlouvy, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

 č. 5/2017 ZMČ bere na vědomí 
Zprávu o činnosti Finančního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha-Libuš za rok 
2016.

 č. 6/2017 ZMČ bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady městské části za 
období od 21. 11. 2016 do 9. 1. 2017.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Redakce časopisu U nás po-
žádala zastupitele městské 
části Praha-Libuš o odpově-
di na tři otázky. Odpovědi 
otiskujeme v pořadí, jak do-
šly do redakční pošty.

PETR MRÁZ 
(DSO – Demokratický spolek 
občanů Libuše a Písnice – 
Sdružení nezávislých občanů 
Prahy – SNOP 4)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitel či zastupi-
telka za svůj dosavadní největší 
úspěch?

Jsem pouhý zastupitel a nejsem 
členem žádného orgánu či výbo-
ru zastupitelstva MČ, jsem pouze 
člen komise pro udržitelný rozvoj 
a  místní Agendu 21. Nedostalo 
se mi žádné jiné funkce, ve které 
bych mohl pracovat a  jakýmkoli 
způsobem ovlivnit a přispět v MČ. 
Mohu se pouze zajímat o dění, pří-
padně připomínkovat mnou při-
jaté podněty spoluobčanů se sta-
rostou, tajemníkem úřadu nebo 
přímo na probíhajících zastupitel-
stvech v  bodu různé, vždy před 
koncem zastupitelstva.

Hlasuji vždy s rozvahou a bez ja-
kéhokoli vlivu na mou osobu. Vždy 
se snažím nezdržovat průběh za-
stupitelstva dotazy a  připomínka-

mi, které mohu dle potřeby řešit 
s patřičným odborem úřadu či s p. 
starostou osobně před zastupitel-
stvem.

Jaké problematice se v městské 
části Praha-Libuš aktuálně věnu-
jete? Můžete stručně přiblížit čte-
nářům její vývoj?

Zajímám se pokud možno 
o veškeré dění v MČ. Sleduji udrži-
telný rozvoj MČ jako člen komise, 
spokojenost občanů, zda je dosta-
tek volnočasových aktivit pro děti 
a dospělé, předpokládané staveb-
ní akce a jejich zátěž na MČ, obec-
ní zeleň, dětské hrací prvky apod.

Čeho byste chtěl do voleb v roce 
2018 ještě dosáhnout?

Jako zastupitel bych uvítal lep-
ší spolupráci zastupitelů, bez dle 
mého názoru zbytečných invek-
tiv a  nesmyslných zdržujících do-
tazů na současné vedení radnice. 
Chápu práci opozice, ale spíše na 
jiné státní úrovni. Jsme malá měst-
ská část a dostalo se nám mandá-
tu do zastupitelstva a  vždy jsem 
měl názor, že po volbách jsme je-
den pracovní tým, který bude pra-
covat pro MČ, a ne bojovat, a tím 
tak zdržovat a  znepříjemňovat již 
tak náročnou a zodpovědnou prá-
ci. Jsem možná optimista, ale vždy 
věřím, že zvítězí rozum.

CO DĚLAJÍ NAŠI ZASTUPITELÉ?

Společný projekt městské 
části Praha-Libuš a městské 
části Praha 12 je investi-
cí do vzdělávání na území 
správního obvodu Prahy 
12. Za cíl si klade zlepšení 
kvality vzdělávání v mateř-
ských a základních školách 
prostřednictvím aktivního 
partnerství nejrůznějších 
zainteresovaných aktérů 
vzdělávací politiky daného 
území a stanovení společ-
ných priorit rozvoje.

MAP je rozplánován na obdo-
bí realizace v  letech 2016–2018 
a  spolufinancován z  Operačního 
programu Výzkum, vývoj, vzdělá-
vání s finanční podporou v celko-
vé výši 3 082 216,65 Kč.

CO ZNAMENÁ MAP V PRAXI?

Nastavení aktivní a  partnerské 
spolupráce zřizovatelů škol s  ředi-
teli základních a  mateřských škol 
a  dalších aktivních partnerů v  da-
ném území (nevládní neziskové 
organizace, podnikatelské subjek-
ty, školské rady, rodiče a další) tak, 
aby prostřednictvím komunikač-
ní platformy bylo docíleno pod-
statného zkvalitnění předškolního 

a základního vzdělávání otevřenou 
společnou komunikací všech zú-
častněných stran. To vše s ohledem 
na spravedlivý přístup ke vzdělává-
ní a v souladu s dlouhodobou stra-
tegií v oblasti vzdělávání.

A KONKRÉTNĚ?

Realizace celé řady akcí, v nichž 
vzdělávací aktivity probíhají formou 
pracovních skupin s  daným téma-
tem činností, dále prostřednictvím 
tzv. EduCoffee − setkání, jichž se 
může účastnit kdokoli z řad zájem-
ců, kdo se přihlásí a kdo svými ná-
pady k realizaci je schopen oboha-
tit proces zkvalitňování vzdělávání.

V  průběhu měsíců března 
a dubna 2017 se v rámci projektu 
MAP uskuteční tyto akce:
7. březen – EduCoffee na téma: Dvou-
leté děti v MŠ – legislativní pohled 
8. březen – jednání pracovní sku-
piny s tématem činností: Propojo-
vání školy, rodiny a komunity
9. březen – EduCoffee na téma: 
Práce v centrech aktivit
5. duben – Přípravná třída ZŠ An-
gel: náslech s rozborem

Zájemci o  účast, prosím, vo-
lejte pro bližší informace o  mís-
tech a  času konání – Mgr. Kolafa: 
734 613 114 

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast vzdělávání, sociální, 
školství a tělovýchovy

Foto: Kryštof Štafl

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ − MAP
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Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana 
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

SOCIÁLNÍ POMOC − KONTAKTY
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD  
Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

V dubnu a květnu 2017 budou kontejnery přistaveny podle následujícího har-
monogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

od 7. do 9. dubna  Ke Kašně, Mirotická, Na Domovině, Zahrádecká
od 21. do 23. dubna  K Vrtilce, Ke Kurtům, K Novému sídlišti, Ohrobecká,
od 28. do 30. dubna  Betáňská, Hoštická, K Lukám, Na Močále
od 5. do 7. května K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu
od 12. do 14. května  Drůbežářská, U Bazénu, V Rohu
od 19. do 21. května  Ke Lhoteckému lesu, Výletní, Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní 
v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žád-
ný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. 
Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (náby-
tek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosk-
lo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Ne-
jsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY  
Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu 
čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

7. března K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká
4. dubna Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále
2. května Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (náby-
tek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosk-
lo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Ne-
jsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního 
odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbliž-
ších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejne-
ry přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů 
je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a do-
stupnosti sběrných dvorů.

KONTEJNERY NA BIOODPAD

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

11. března / 9:00–12:00 Hoštická, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská), Ohrobecká, 
Zahrádecká

18. března / 9:00–12:00 K Novému sídlišti, K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu,  
Na Močále

25. března / 9:00–12:00 Betáňská, Drůbežářská
1. dubna / 9:00–12:00 Božejovická, Ke Kašně
14. října / 9.00–12:00 Hoštická, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská), Ohrobecká, 

Zahrádecká
21. října / 9:00–12:00 K Novému sídlišti, K Vrtilce, Ke Lhoteckému lesu,  

Na Močále
28. října / 9:00–12:00 Betáňská, Božejovická, Drůbežářská, Ke Kašně
4. listopadu / 9:00–12:00 Chvalšovická, Na Losách, U Zahrádkářské kolonie, 

Zátoňská

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje 
magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu pře-
vládající zástavby.

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

KONTEJNERY NA ODPAD

inzerce

výměnná inzerce

Potřebujete šrouby,  
matice, hřebíky?                                                        

Přijďte k nám.  

PRODEJ  
SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Dobronická  
Praha 4 – Libuš 142 00 

www.hasagroup.cz

Telefon: 244 910 014

Tělocvičná jednota Sokol Libuš, Libušská 294/129, Praha 4 
– Libuš, tel.: 261 912 456 (pracovní dny 8:00−12:00 hodin) 

nebo 723 502 191

nabízí pronájem nebytových prostor 
v 1. NP sokolovny,

vchod z ulice U Libušské sokolovny, u autobusové zastávky linek 
197, 113, 331, 333 – spojení na metro C Kačerov, Chodov, B Smí-

chovské nádraží, napojení na D1, D5.

Možné využití prostor o výměře 153 m2 jako kanceláře, projekční 
ateliér, školicí středisko. Prostory tvoří jednací hala (38 m2), 3 kan-
celáře (44, 32 a 8 m2), šatna (7 m2), archiv (6,5 m2), kuchyňka (5,5 
m2), sociální zařízení (6 m2). Možno napojit dostatečné množství 

telefonních linek.

Pronajímatelem se poskytují nájemci tyto služby: vytápění, teplá 
a studená voda, elektrická energie, odvoz odpadků, 1 parkovací 

stání v areálu sokolovny.

Cena včetně služeb: 26 000 Kč/měsíc

Koordinátora sociální 
pomoci je možné kon-
taktovat písemně po 
mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vránová, 
DiS. Na podatelně městské části ne-
chávejte prosím uzavřené obálky s ná-
pisem „k rukám paní Vránové“ a uvnitř 
nezapomeňte uvést jméno a kontakt na 
sebe, nejlépe telefon.

Ke komunikaci ohledně obecných 
témat ze sociální oblasti byl zřízen 
sběrný e-mail Úřadu městské části Pra-
ha-Libuš, který obhospodařuje též ko-
ordinátorka sociální pomoci, ale kopie 
zaslaných e-mailů automaticky infor-
mují i  zástupkyni starosty pro oblast 
sociální a  vedoucí odboru správního 
a školství: socialno@praha-libus.cz. 

Zástupkyní starosty MČ Praha-Libuš, 
která má v  kompetenci oblast sociální, 
je Ing. Lenka Koudelková. Pověřenou 
vedoucí odboru správního a  školství 
ÚMČ Praha-Libuš je Jaroslava Hlávková.
Bezplatné právní poradenství u čes-
ké advokátní komory: Pozor, změna 
telefonního čísla pro objednání:  273 
193 111 (recepce ČAK)

http://www.hasagroup.cz/
mailto:socialno@praha-libus.cz
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Na přelomu ledna a února 
společnost ČEZ, a. s., ozná-
mila vítěze dvou veřejných 
soutěží týkajících se vel-
kého území naší městské 
části.

BYTY

Modře vybarvené objekty (pro-
stranství plus 739 bytových jed-
notek) získala společnost Kennial, 
a. s., podnikatele Pavola Krúpy za 
částku 1,305 miliardy korun. Ve-
řejné soutěže se zúčastnilo pět 
společností. Oranžové objekty, 
tedy obchodní centrum plus při-
lehlé prostranství, získala společ-
nost STN Invest, s. r. o., dvou pod-
nikatelů spojených se známými 
značkami Sportisimo a Saparia za 
částku 68,2 milionu korun. Této 
veřejné soutěže se zúčastnilo de-
vět společností.

Po vyhlášení soutěže jsem se se-
tkal se zástupci obou společností 
a požádal je, aby mi sdělili své dal-
ší plány, které mají s nově nabytý-
mi objekty. Pavol Krúpa mě infor-
moval, že nákup bytového fondu 
je pro něj dlouhodobou záležitos-
tí. Je připraven v budoucnu nabíd-
nout byty nájemníkům k  prodeji 
s  tím, že nejprve musí dojít k od-
dělení jednotlivých bytových jed-
notek v  katastru nemovitostí, což 
při velikosti bytového fondu potr-
vá mnoho měsíců.

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Debatu jsme vedli i  o  budouc-
nosti veřejného prostranství mezi 
domy. Pan Krúpa mě ujistil, že 
bude respektovat geometrický 
plán, který vypracovala společ-
nost ČEZ na žádost vedení radni-

ce a  bude součástí kupní smlou-
vy. Není to sice z pohledu radnice 
to nejlepší řešení, ale minimálně 
to garantuje všem nájemníkům 
a případným budoucím majitelům 
bytů přístup na veřejné komunika-
ce ve vlastnictví hl. m. Prahy – na 
obrázku jsou tyto komunikace vy-
značeny zelenou barvou.

Sdělil jsem novému nabyvate-
li, že městská část je připravena 
jednat o  převzetí veřejných pro-
stranství do své správy s  tím, že 
se musí jednat o koncepční řeše-
ní. Dohodli jsme se, že se k tomu-
to tématu časem vrátíme. Nový 
nabyvatel musí nejprve od společ-

nosti ČEZ smluvně převzít nabý-
vaný majetek a následně se bude 
věnovat již zmíněnému oddělení 
jednotek pro katastr nemovitostí.

OBCHODNÍ CENTRUM

Jednatel společnosti STN Invest 
pan Nhuan Tam Tran mě informo-
val, že plánují přestavbu zakou-
peného obchodního centra tak, 
aby vedle prodejních ploch mohli 
nově nabídnout prostory také or-
dinacím a České poště. Tuto inicia- 
tivu velice vítám, protože by byla 
této lokalitě jednoznačně ku pro-
spěchu. Předběžně jsme se také 

shodli na zachování místa pro osa-
zení vánočního stromu. S  majite-
li jsme dohodli, že ještě do léta 
uskutečníme anketu mezi vámi 
obyvateli, jaké nové služby byste 
v novém přestavěném obchodním 
centru chtěli mít. O  dalších plá-
nech s obchodním centrem a síd-
lištěm vás budeme informovat.

Očekávám, že zejména nový na-
byvatel bytového fondu a sídliště 
Pavol Krúpa naváže rychlý kontakt 
s nájemníky.

Jiří Koubek,  
starosta městské části Praha-Libuš

ZMĚNA VLASTNÍKŮ NA PÍSNICKÉM SÍDLIŠTI

V průběhu další přednáš-
ky o grafologii se účastníci 
v Klubu Senior seznámili s 
některými grafologickými 
znaky. Jaké povahové rysy 
se za nimi skrývají?

• Tlak – hloubka tahu je jeden z 
grafologických znaků, podle kte-
rého lze poznat psychické stáří pi-
satele. Grafologie nepozná věk, 
fyzické stáří pisatele, ale psychické 
ano. Písmo starého člověka může 
vykazovat grafologické znaky mla-
dosti, a naopak písmo mladých 
lidí může mít stařecké rysy.
• Jeden z dominantních znaků 
písma jsou velká písmena. Au-
tor velkého písma je člověk sebe-

vědomý, má silnou vůli, vitalitu, je 
podnikavý, samostatný.
Pokud je velké písmo obohaceno 
o různé ozdoby, kudrlinky, smyčky, 
průplety, pak chce pisatel na sebe 
upozornit, chce být viděn. Je to ur-
čitý způsob sebedemonstrace.
• Malé písmo je submisivita, 
skromnost, píle, pečlivost, sebeká-
zeň, důkladnost.
• Další grafologickým znakem je 
sklon písma. Pravý sklon, to je 
dobrý sociální kontakt, soucitnost. 
City převládají nad rozumem. Levý 
sklon, to převládá rozum nad city. 
Stručně řečeno.

Samozřejmě to není nikdy tak 
jednoznačné. Při rozboru písma, 
který trvá několik hodin, dává gra-

folog grafologické znaky do sku-
pin, kombinuje je a přihlíží k dalším 
příznakům rukopisu. Konkrétní cha-
rakterová vlastnost pisatele musí 
být podložena několika grafologic-
kými znaky, ne pouze jedním.

Jana Michálková
Foto: Zdena Prchlíková

Grafoložka Jana Michálková 
v únoru v Klubu Senior slíbi-

la, že při své další přednášce, 
která bude na podzim, se-

známí zájemce s takzvanými 
znaky nepoctivosti. Mohou se 
objevit v písmu lidí, pokud je-
jich úmysly nejsou zcela čisté.

CO O NÁS PROZRADÍ RUKOPIS
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3000 př. n. l. Stopy po prvních ze-
mědělcích.
900−700 př. n. l. Lužická kultura – 
stoupá počet osad1 až do formy je-
jich husté sítě, vč. zmíněné oblasti2.
Doba laténská a římská – trvá stálé 
osídlení, nálezy (např. římská min-
ce) také svědčí o  stálé kontinuitě 
obchodních vztahů s dalekými ob-
lastmi. Je doloženo bezprostředně 
navazující osídlení staroslovanské. 
V historickém období je ves dolo-
žená jako již existující okolo polo-
viny 12. stol. a území je majetkem 
Vyšehradské kapituly. Předpokládá 
se existence často zmiňované kap-
le sv. Michala – ten je od svého zje-
vení pastýřům u italského Gargana 
v  r. 495 pokládán za jejich patro-
na. Název obce je odvozen buď od 
něj, či stejnojmenného majitele.
1185 V  listině o  směně pozem-
ků je zmíněn zlatník Prowod se sy-
nem Janem, a to z Michle.
1254 Majetek zde je doložen 
u  kláštera sv. Benedikta na Břev-
nově, obec byla zřejmě majetkově 
rozdělena.

1348 Znovu zaznamenány pohy-
by částí majetku.
1358 Výnos Karla IV. o třímílovém 
pásmu od hradeb pro svobodné 
pěstování vína zde hojně uplatňo-
vaný.
1359 Zmíněno vlastnictví jedno-
ho statku zde u kaple sv. Víta.
1388 U sv. Víta je zmíněno nejen 
vlastnictví Michle, ale i  prebend 
v Paběnicích a Zlatníkách.
1406 Po nepokojích s markr. Još-
tem je veden soupis majetku. 
V Michli patří břevnovskému kláš-
teru 2 dvory a  7 statků s  platbou 
činže po 40 gr. dvakrát ročně, tra-
dičně o sv. Jiří a sv. Havlu3.
1421 Michli získali pražané.
1436 Císař Zikmund dává Mich-
li za 400 k. gr. purkmistru Staré-
ho města pražského Janu Řečko-
vi z Ledče. Ten ji předává r. 1438 
pražské univerzitě, spolu se vsí 
Dolánky u Kladna. Jedná se o dar 
působící velmi příznivě na univer-
zitu, a  to trvale. Objekt, byť změ-
něný přestavbami, známe dodnes 
– jako Domov Sue Ryder.

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (10)

Na historické okružní procházce tentokrát podruhé navštíví-
me Michli. Geografickým cílem seriálu je Libuš, kam dorazí-
me přes Písnici. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes 
Komořany, Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Břežany, 
Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec, Kunratice, 
Hrnčíře, Šeberov a Chodov. V následujících měsících ještě 
nahlédneme do historie dalších obcí a míst povětšině důvěr-
ně známých jmen: Nusle, Pankrác, Krč a Lhotka.

MICHLE

1502 Spory s králem Vladislavem 
Jagellonským o  platby jsou smír-
ně vyjednány.
14. 8. 1508 Rytíř Jiří Kopidlanský 
(v čele nejméně 20 jezdců při své 
trestné výpravě ku Praze) mstí se za 
popravu bratra Jana, odsouzeného 
za vraždu jakéhosi p. Cukra. Po vy-
pálení např. Jesenice, Vestce (kdož 
ví, zda nás nenavštívil také), dorazil 
i k Michli a vypaluje ji celou, až na 
statek, později známý jako U Pokor-
ných (č. 23). Přepadává i celou řadu 
dalších míst, zejména ve středních 
Čechách, jako důvod udává i  dří-
vější vypálení Kopidlan Pražany. 
Pozdější soud mu dává částečně za 
pravdu, on za škody náhrady nako-
nec platit nemusí, ale Pražané jeho 
rodičům doplácí před smírným na-
rovnáním 5500 k.gr.
1608 Michli chce vypálit oddíl vojska 
arciknížete Matyáše, ale je ubráněna.
15. 2. 1622 Slučuje se pražská 
Karlova univerzita s jezuitskou Fer-
dinandovou na Univerzitu Karlo-
-Ferdinandovu.
1639 Michli vypaluje švédské voj-
sko gen. Bannera.
1648 Boje se švédským vojskem 
gen. Königsmarka, obkličujícím 
Prahu od východu.
1654 Dle berní ruly je zde 10 
usedlostí, 9 chalup, 12 ruin (pro 
Michli tedy končí třicetiletá válka 
celkem dobře).
1659 V rámci rekatolizace je území 
jihovýchodně od Prahy, vč. Michle, 
určeno k misijní práci jezuitů od sv. 
Ignáce (na Karlově náměstí).

1701 Velký požár Michle – shoře-
lo téměř vše, i kostel, včetně obec-
ní matriky.
1706 Morová epidemie.
1710 Stavba usedlosti Reitknecht-
ky.
1722 Oprava a barokní přestavba 
kostela, jeho zasvěcením se mění 
z Blahoslavené Panny Marie a čtr-
nácti sv. pomocníků na Narození 
Panny Marie.
1741 Francouzsko-bavorské voj-
sko obsazuje Prahu, v  důsledku 
neuznávání pragmatické sankce 
francouzským králem, který pro-
težuje na český trůn místo Marie-
-Terezie bavorského kurfiřta Karla 
Albrechta.
1744 Boje a následný ústup fran-
couzské armády před vojskem 
Karla Lotrinského.
1757 Válka s  Prusy. Pruský král 
Fridrich vítězí nad Rakušany v  bi-
tvě u  Štěrbohol, Prahu obkličuje 
a ostřeluje tak, že je zničeno přes 
900 (!) domů, v Michli má na faře 
svůj hlavní stan.
V  19. stol. jmenujme ze známých 
osobností starosty Rennera (za-
městnavatele dějepisce V. V. Tom-
ka) a  Jaurise (zakladatel hostince 
U Jaurisů). Hřbitov měla obec pů-
vodně u  Pankráce, až r. 1886 byl 
vysvěcen nový – na Zelené lišce.

Jaroslav Melichar

1|   St. Varhaut, Proměny K a M, str. 5
2|  J. Filip, Praha pravěká
3|  S. V., P K a M, str. 9

V tomto měsíci začínaly ne-
jen jarní venkovní práce, 
ale i daleké cesty a výpra-
vy, ano, i vojenské, proto je, 
podle antické tradice, tento 
měsíc ve většině zemí nazý-
ván po římském bohu války 
Martovi. Kdysi jím dokonce 
začínal nový rok.

Březen je měsícem svátků mno-
ha rozšířených jmen, namátkou 
jmenujme 1. 3., kdy slaví Bedřich, 
2. 3. Anežka, 6. 3. Miroslav, 7. 3. 
Tomáš, 8. 3. můžeme oslavit Me-
zinárodní den žen − pánové vě-
novanou květinou, jak samozřej-
mě doma, tak i např. na pracovišti, 
rozhodně nic nepokazí. Tento svá-
tek má svůj původ v USA a slaví se 
na památku stávky švadlen v New 
Yorku r. 1908, kdy usilovaly o vět-
ší rovnoprávnost a  lepší pracovní 

podmínky žen. Tento den má také 
svátek Gabriela. 13. 3. Růžena, 17. 
3. Vlastimil, Vlastimila a  svatý Pa-
trik, ten je známý jako patron ko-
vářů, rolníků, holičů, a  také Irska, 
našim předkům byl známý jako 
ochránce dobytka a  pomocník 
proti hmyzu a hadům. Takový není 
od věci ani dnes… Skutečný sv. 
Patrik (390−461) se narodil v Bri-
tánii a okolo r. 410 n. l. byl na ces-
tě zajat piráty a  prodán do Irska 
jako otrok, podařilo se mu však 
brzy vrátit domů. Pod vlivem těch-
to zážitků se přiklonil k duchovní-
mu životu a  stal se nejdříve mni-
chem, pak i knězem. Roku 432 se 
vrátil jako misionář na místa své-
ho utrpení do Irska. Měl zde v ší-
ření víry úspěch, což svědčí o jeho 
diplomatickém talentu. Protože 
Svatou Trojici přirovnával k  zele-
nému trojlístku, ten se stal jeho 

znamením a  zelená jeho barvou. 
Postupně se stala pro Irsko ty-
pickou, namísto původní tmavě 
modré. Vraťme se ale nazpět. 18. 
3. má svátek Eduard, 19. 3. Sv. Jo-
sef, tesař, co byl dle církevní tradi-
ce snoubencem Panny Marie. To, 
že se Marii narodí syn Ježíš, po-
čatý od Boha, mu bylo i  se jmé-
nem Ježíš dopředu sděleno an-
děly, což bylo nutné, neboť on jej 
musel uznat a  pojmenovat. Další 
zprávy o něm jsou kusé, apokryfní 
– církví neuznávaná evangelia mu 
přičítají dlouhý věk, až 111 let. Ne-
smíme si ho plést s Josefem z Ari-
matie, který pro pohřbení ukřižo-
vaného Ježíše poskytl svůj slavný 
hrob (jeho církevní svátek připa-
dá na 17. 3.).  21. 3. huráá, je zde 
první jarní den! Mimo to slaví svá-
tek Radek. 28. 3. Den učitelů, sla-
vený na památku narození J. A. 

Komenského (1592−1670). Tento 
den také slaví Soňa. Všem jmeno-
vaným, i těm, jejichž jména se zde 
neobjevila, přejeme naše tradiční, 
srdečné: Všechno nejlepší!

A  březnové události na Libuši? 
22. 3. 1412 je záznam o soudní při 
mezi měšťanem Tomášem ze Žat-
ce a Markétou Crudenzovou, vdo-
vou, o platbu z Libuše. 10. 3. 1460 
Jan Litochleb, syn Václava z Příbra-
mi a Libuše, odkazuje dům na Sta-
rém Městě a majetek v Libuši své 
dceři Margaretě. 16. 3. 1749 zají-
mavý zápis, ve kterém si kunratičtí 
poddaní stěžují na své horší pod-
mínky k hospodaření od vrchnos-
ti, oproti těm, jež mají libušští. Inu, 
jsme Češi, udávat se sice nemá, 
ale takové malé upozornění… Ješ-
tě, že jsou už jiné časy, že!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY – BŘEZEN
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SALON

Jestliže jsem 
tentokrát začal 
recenzi básničkou 
převzatou z knížky 
Jarní říkadla 
(ISBN 978-80-
87209-18-9), kte-
rou vydalo Stu-
dio Trnka (stejně jako knihy říkadel 
věnovaných dalším ročním obdo-
bím s Mistrovými ilustracemi), je to 
proto, že se tentokrát chci věnovat 
knížkám a knihám, které mají slovo 
jarní v názvu. Protože po tuhé zimě 
snad už letošní jaro konečně nastá-
vá. A nevěřili byste, kolik jsem těch 
„jarních“ knih ve svém virtuálním 
skladě našel! A pro všechny mysli-
telné kategorie čtenářů – děti, ženy, 
příznivce klasické i  třeba humoris-
tické literatury (mezi těmi mohou 
být samozřejmě i  ženy, abych se 
nedopustil nějaké genderové ne-
korektnosti...).

Tak třeba americká autorka Lisa 
Kleypas (1964) od malička ráda 
četla příběhy, kterým se tak tro-
chu vznešeně říká romantické, aby 
je, sotva se to naučila, sama začala 
psát. A napsala jich spoustu, také 
románek Scandal in Spring, který 
Jana Vlčková přeložila jako Jarní 
skandál. Knihu vydalo nakladatel-
ství Domino (ISBN 978-80-7303-
575-4). Daisy Bowmanová tu musí 
nastražit důmyslnou léčku, aby 
mohla svést Matthewa Swifta. Vzá-
pětí poté, co se stanou snouben-
ci, vyjde ovšem najevo skandál-
ní tajemství, které by mohlo zničit 
Matthewa i  lásku vášnivější než 
Daisyiny nejdivočejší představy...

To letos dvaadevadesátiletá ro-
mantická spisovatelka Rosamun-
de Pilcher je Britka. Také mezi je-
jími pracemi najdeme jednu tak 
trochu jarní, a to Snow in April, pře-
loženou Milenou Havlovou jako 
Jarní vánice a vydanou v naklada-
telství Ikar (ISBN 978-80-249-2175-
4). Příběh dvacetileté Caroline a je-
jího malého brášky Jodyho, kteří se 
z Londýna vypraví navštívit nejstar-
šího sourozence do Skotska, ces-
tou uvíznou v  jarní vánici a  v  dal-
ším ději se oni i čtenáři dozví, jaké 
zmatky taková jarní vánice dokáže 
nadělat… Kniha samozřejmě ob-
sahuje obvyklou dávku nutných ro-

mantických propriet a úhrnem vza-
to je to docela dobré čtení.

Jestli mám něco za zlé socia-
listické škole, jíž jsem byl vycho-
váván, tak je to především povin-
ná ruština a  povinná četba více 
méně nemožných rusky píšících 
sovětských autorů. Narušilo to 
můj přirozený vztah k  celé ruské 
kultuře, a  to dodnes beru jako 
určitý životní handicap. Ruský spi-
sovatel Ivan Sergejevič Turge-
něv (1818−1883) jako ruský šlech-
tic dal svobodu svým nevolníkům 
a jako spisovatel vydal také nove-
lu Jarní vody, romantický příběh 
lásky, nakonec zklamané a  nikdy 
nenaplněné, s  krásnou postavou 
Gemmy, ženy hlubokého a oprav-
dového citu. Jedná se o  jeden 
z nejkrásnějších milostných příbě-
hů ve světové literatuře, do něhož 
se promítlo mnoho autorových 
osobních zážitků a  pocitů. Nakla-
datelství Odeon vydalo novelu 
v  překladu Pavly Boškové v  edici 
Knihovna klasiků naposled roku 
2014 (ISBN 978-80-207-1527-2).

Takže v podsta-
tě zatím samé jar-
ní problémy s  lás-
kou. Ale naštěstí 
jsou také auto-
ři, kteří i  v  jarních 
tématech hleda-
jí především hu-
mor. Patří mezi ně 
i  anglický klasik Pelham Grenvill 
Wodehouse (1881−1975), jeden 
z  nejoblíbenějších anglických hu-
moristů, mistr jazykové komiky a si-
tuačních gagů. Za svůj dlouhý život 
napsal více než devadesát knih. Je 
navíc spoluautorem dvaceti filmo-
vých scénářů a  zhruba třiceti her 
a  muzikálů. Také v  jeho díle na-
jdeme knížku s  jarním motivem − 
Spring Fever, tedy v překladu Evy 
Ruxové Jarní horečka (ISBN 978-
80-7021-879-2). Lord Shortlands 
se tu snaží vymanit z bdělého do-
hledu své dcery Adély, která želez-
nou rukou všem na lordově zámku 
vládne. Jak jiný by byl život, kdyby 
měl lord Shortlands dvě stě liber, 
mohl si koupit hospodu, oženit se 
s kuchařkou, a tak navždy uniknout 
z  ovzduší zámku, prosyceného 
vůní špatné kávy, do radostného 
života, vonícího po dobré whisky.

To je ale knih s jarem, není? (Po-
známka s otrocky přeloženou ang-
lickou vazbou.) To abychom věděli, 
co dělat, kdyby nás toto jaro pře-
kvapil nečekaný skandál, nenadá-
lá vánice, otevřela se stavidla zadr-
žující jarní vody a my skončili třeba 
s jarní horečkou.

Jiří Brixi
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KRÁKORALA ČERNÁ VRÁNA,
krákorala na havrana,
milý strýčku havrane,  
kdy už jaro nastane?
Ťukám ťukám zobákem,  
abych probudila zem.
Ťukám ťukám do sněhu,  
bez jídla a noclehu.
Ťukej ťukej, milá vráno,  
jaro přijde možná ráno.

Pan starosta Jiří Koubek 18. 
ledna 2017 slavnostně při-
vítal do naší městské části 
Praha-Libuš 24 nových ob-
čánků.

Děti z mateřské školy Ke Kašně 
s  paní učitelkou si připravily milý 
program pro své budoucí kama-
rády. O  fotografickou dokumen-
taci se postaral profesionální fo-
tograf Pavel Dufek. Po proslovu 
pana starosty obdrželi rodiče dětí 

drobnosti na památku a maminky 
květinu. Příjemnou atmosféru slav-
nosti obohatil nový prvek – dřevě-
ná, ručně vyrobená kolébka.

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

K  této příležitosti proběhne na 
jaře již tradičně výsadba stromů.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Pavel Dufek

LEDNOVÉ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

BLAHOPŘEJEME!
Krátce po uzávěrce minulého 
čísla došla do redakce časo-
pisu U nás následující zpráva, 
která se vztahuje k rozhovoru 
s manželským tanečním pá-
rem žijícím na Libuši: 
Dobrý den, právě se nám po-
dařilo obhájit loňský mistrov-
ský titul. Máme velikou radost.
Lubor a Šárka Hálovi
Dvojnásobným mistrům re-
publiky ve standardních tan-
cích třídy M, kategorie Senior 
II, upřímně gratulujeme.

(red)
Foto: archiv rodiny Hálových
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Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokra-
čování.

Tato ulice (1. tajenka) je pojmenována podle jihočeské vesnice ležící 
na říčce Blanice vzdálené asi 6 km od Písku. Nachází se v ní raně gotický 
kostel sv. Vavřince (z druhé poloviny 13. století). První zmínka je z roku 
1205, avšak archeologickým průzkumem bylo doloženo osídlení kelt-
ské, římské a staroslovanské. Vesnici proslavil ve svém románu Jaroslav 
Hašek, ale na místním hřbitově se nachází udržovaný hrob jiného literár-
ní hrdiny – Jana Cimbury (J. Š. Baar).

Písnická ulice se až do roku 1974 jmenovala (2. tajenka), avšak název 
byl změněn po připojení Písnice k  Praze. Původní pojmenování mělo 
vztah k nedaleké obci, dnes již pražské části.

a b c d e f

Druh amerického primáta 1

Vnější ochrana želvy 2

Asijská liána pro tvorbu nábytku 3

Pálkovací míčová hra pův. z Anglie 4

Velký hluk 5

První český kronikář (z 12. stol.) 6

Sladidla 7

Malá mapka 8

1a 6b 8b 2c 8a 4c 7a 8f 5b

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 19.

Připravil Martin Zikeš

LUŠŤOVKA ULIČNICE (12)

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

Co se tedy dalo udělat? Před-
ně lze požádat příslušný silnič-
ní správní úřad, kterým je pro Li-
buš silniční správní úřad Prahy 12 
o  potvrzení existence veřejných 
cest, tj. komunikací na sídlišti Pís-
nice. Toto rozhodnutí – byť dekla-
ratorní – potvrzuje a přesně urču-
je, kudy cesta v  terénu vede, což 
je důležité pro předejití budoucím 
sporům za situace, kdy cesty ne-
jsou ani vyznačeny v  katastru ne-
movitostí. V e-mailu ze dne 18. 10. 
2016 jsem se ptala radních MČ 
Libuš kromě problematiky veřej-
ných prostranství také na to, zda 
(a s jakým výsledkem) se MČ Libuš 
obrátila na příslušný silniční správ-
ní úřad s  žádostí o výše uvedené 
potvrzení, zatím se mi však odpo-
vědi nedostalo, a  nemohu tedy 
posoudit, zda v této věci k nějaké-
mu jednání došlo, či nikoliv.

Kromě výše uvedeného bylo 
rovněž možné zabývat se režimem 
pozemků v  územním plánu. Jak 
ČEZ, a. s., tak pan starosta hovořili 
v dopisech či vyjádřeních pro mé-
dia o  „veřejných prostranstvích“ 
na sídlišti Písnice a  uznávali tak, 
že minimálně některé části sídliš-
tě mají charakter veřejného pro-
stranství. Mezi veřejná prostran-
ství by bylo možné zařadit plochu 
před prodejnou Albert, cesty, dět-
ská hřiště a případně i sídlištní ze-
leň − režim veřejných prostranství 
mají totiž dle zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, všech-
na náměstí, ulice, tržiště, chodníky, 
veřejná zeleň, parky a další prosto-
ry přístupné každému bez omeze-
ní, tedy sloužící obecnému užívá-
ní, a  to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru. Dle ustanovení 
§ 101 odst. 1 zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, má k  po-
zemku určenému dle územního 
či regulačního plánu pro veřejné 
prostranství „obec nebo kraj ane-
bo stát v rozsahu vymezeném tou-
to územně plánovací dokumentací 
předkupní právo“. Předkupní prá-
vo podle příslušného ustanovení 
stavebního zákona se pak zapisuje 
do katastru nemovitostí, přičemž 
kupní cena pozemku se v takovém 
případě – při realizaci předkupní-
ho práva – určí znaleckým posud-
kem ve výši ceny obvyklé.

Je škodou, že nikdy nebyla ze 
strany vedení MČ Libuš – ač bylo 
na problém upozorněno – zvažo-
vána či se zastupiteli diskutována 
změna územního plánu. Pokud by 
byla veřejná prostranství na Písni-
ci v územním plánu takto označe-
na, mohla by MČ Libuš (resp. hl. 
m. Praha) tyto části pozemků kou-
pit od ČEZ, a. s., přednostně a za 
cenu dle znaleckého posudku.

JUDr. Ing. Eva Radová,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

Konečně má ta jako aféra s na-
ším sídlištěm jakýsi dočasný ko-
nec. Nepochybuji o tom, že Naše 
Písnice podá žalobu na ČEZ. Ne, 
že by si to ČEZ nezasloužil, ale 
obávám se, že za peníze, kte-
ré do toho ze ¾ státního podni-
ku cpeme jako nájemníci i  od-
běratelé energie, dokáže dělat 
své nečestnosti natolik sofisti-
kovaně, že není napadnutelný. 
Koneckonců jako správce, resp. 
správcův zadavatel (firma IKON) 
se choval slušně − nechal zatep-
lit (skoro) všechny domy, okna, 
výtahy i  vnější schody vyměnit 
či opravit, litinové stoupačky na-
hradit plastovými. A  podobně... 
Zkrátka dobrý hospodář.

Když jsme se nastěhovali, sídli-
ště bylo nějakého Energoprojek-
tu, organizace spadající pod teh-
dejší Federálního ministerstvo 
paliv a  energetiky. Padla totali-
ta, padla federace, padl Energo-
projekt a  sídliště bylo převede-
no ČEZu. Tomu přibyly starosti 
na jedné a  peníze za nájmy na 
druhé straně. Ale hospodaření 
s  byty nebylo ČEZovým poslá-
ním. A  tak připravoval začátkem 
90. let minulého století prodej 
bytových domů nově zakláda-
ným družstvům nájemníků. Asi 
na 300 000 by tehdy přišel ná-
jemníka byt, kde už stačil vymě-
nit laciné linoleum, laciné tape-
ty a alespoň překrýt dlaždičkami 
umakartové jádro. Už jsme ve 
družstvech skoro vybírali peníze, 
když ČEZ od prodeje ustoupil. 
V  zájmu svých akcionářů a  jako 
dobrý hospodář...

Uplynulo dobrých 25 let. ČEZ 
si stále uvědomoval, že bytové 
hospodářství není jeho primár-
ním údělem. Nejlepší bude, řekl 
si, ten lacino nabytý majetek jako 
dobrý hodpodář draho prodat. 
Nejvyšší nabídce. Co na tom, že 
se to nájemníkům nelíbí, jsou to 
jen (s)prostí nájemníci. Nejvyšší 
nabídku (bezmála 1,5 miliardy) 
dala firma nějakého pana Krúpy, 
o  kterém jdou (po jeho řeče-
no) chýry, že rád nakupuje a rád 
dál s výhodou odprodává. A tak 
jdou po sídlišti neověřené řeči, 
že jeden písnický byt, který si ná-
jemníci dost draho přizpůsobi-
li k obrazu svému (osobně jsem 
tušil, že upravovat pronajatý byt 
není nejlepší investice, ale zkus-
te žít v jednom bytě s laciným li-
noleem a  nemožnými tapetami) 
a platili za něj stále vyšší nájem-
né, na nějakých 2,5 miliónu. Inu, 
pan Krúpa je také dobrý hospo-
dář a nájemníci jen pindíci na ša-
chovnici...

Jiří Brixi

OHLÉDNUTÍ  
ZA KAUZOU PÍSNICE

Vzhledem k  tomu, že veřejná 
soutěž vyhlášená společností ČEZ, 
a. s., o  koupi lokality sídliště Pís-
nice skončila, a výherci – budoucí 
vlastníci nemovitostí – jsou známi, 
je možná čas zhodnotit, co se udě-
lalo a co se udělat mohlo.

Jak známo, městská část Libuš 
(MČ Libuš) se nakonec do veřej-
né soutěže nezapojila a  nestihla 
podat ani tzv. nevyžádanou nabíd-
ku. Nemá smysl spekulovat o tom, 
jestli vůbec mohla být MČ Libuš ve 
veřejné soutěži vedle soukromých 
investorů (s  tím, jakou cenu by 
mohla nabídnout) úspěšná; fak-
tem zůstává pouze to, že zjistit to 
v reálu už nebude možné.

Je ale třeba konstatovat, že účas-
tí ve veřejné soutěži se nevyčerpa-
ly všechny možnosti MČ Libuš, jak 
alespoň trochu ovlivnit situaci na 
písnickém sídlišti, a MČ Libuš přeci 
jen některé kroky podniknout moh-
la. V tomto ohledu je třeba uzavřít, 

že kromě rozeslání dopisů a jedná-
ní s různými osobami, které ve finá-
le žádný hmatatelný výsledek nepři-
neslo, se toho zase tak moc nestalo.

Na zastupitelstvu zaznělo ně-
kolikrát, že MČ Libuš měla málo 
času, protože se o  prodeji sídliš-
tě Písnice dozvěděla od ČEZ, a. s., 
až v  květnu 2016. To ale není tak 
úplně pravdou. O  tom, že sídliště 
vlastní ČEZ, a. s., a že by se MČ Li-
buš měla přinejmenším o některá 
prostranství/cesty zde umístěné 
zajímat, se vědělo už celkem dlou-
ho. Kolegyně zastupitelka RNDr. 
Pavla Tůmová, Ph.D., zasílala již 
v září 2015 panu starostovi a panu 
tajemníkovi úřadu MČ Libuš e-mail 
s  dotazem na možnost oddělení 
a  odkupu některých přístupových 
cest od ČEZ, a. s., a vůbec na mož-
nost řešení veřejných prostranství 
na sídlišti Písnice. K  této proble-
matice kolegyně Tůmová rovněž 
publikovala v  březnu 2016 pří-
spěvek v časopise U nás. Bohužel, 
nic z  toho nevyvolalo potřebnou 
„akci“ ze strany vedení MČ Libuš.



ZVEME

16 | U nás | 3/2O17

1/3—30/6/2017

Soutěžní příspěvky se přijímají výhradně v digitální podobě, posláním na e-mail: fotosoutez@praha-libus.cz.   
Součástí e-mailu je i lokalita, kde byl snímek pořízen. Osoba zaregistrovaná do fotosoutěže musí být autorem soutěžní 

fotografie a zároveň obyvatelem městské části Praha-Libuš. Každý soutěžící může přihlásit max. tři soutěžní snímky. 
Velikost jednoho soutěžního snímku je max. 3 Mb.

Jedná se o dokumentační či uměleckou fotografii 
na téma Pohledy z  Libuše a  Písnice. Vybrané 
fotografie, které nejlépe zobrazí naší městskou 
část (budovy a okolí, přírodu, kulturní a sportovní 
akce, život na MČ apod.), budou odměněny 

a umístěny na propagačních materiálech městské 
části Praha-Libuš. Fotografie musí být pořízena na 
území městské části Praha – Libuš.  Bez omezení 
jsou povoleny dodatečné úpravy v  grafických 
programech v PC. 

Úřad městské části Praha-Libuš v rámci projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA 21 

vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

TAK TO  
VIDÍM JÁ

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE

FOTO
SOUTĚŽ

Více informací na www.praha-libus.cz

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE

KOMUNITNÍ ZAHRADA KOMUNITNÍ ZAHRADA

Chybí Vám zahrádka? 
Chcete si vypěstovat vlastní zeleninu 

nebo zkrášlit okolí svého bydliště?

Komunitní zahrada je tu pro Vás!

Zveme Vás na otevřenou diskuzi ohledně rozvoje přírodního 
záhonu v ulici Mílová a komunitní zahrady v ulici Klokotská.

Diskuze se koná v úterý 28. 3. 2017 od 17:00 v Klubu Senior 
(K Lukám 664/1a, budova MŠ).

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21

KOMUNITNÍ ZAHRADA KOMUNITNÍ ZAHRADA

7. BURZA KNIH  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

Tělocvičná jednota Sokol 
Libuš srdečně zve všechny 
zájemce na 7. burzu knih, 
která se koná v úterý 28. 
března 2017 od 18 do 20 
hodin v libušské sokolovně.

Přineste si knihy, které máte 
přečtené, nemáte na ně doma 
místo a chcete je nabídnout dal-
ším čtenářům. Klubovna v  soko-
lovně bude mít stolovou úpravu, 
aby si účastníci burzy mohli knižní 
tituly vystavit, prodávat, nabízet či 
vyměňovat. 

Tituly, které ne-
budete chtít zpět, 
můžete ponechat 
na místě. Budou 
nabídnuty knihov-
nám ve školách, 
místním knihovnám atp.

Další informace podá Vladimí-
ra Tomášková, tel.: 723 502 191, e-
-mail: sokollibus@volny.cz, nebo 
Eliška Leblová, e-mail: elal@volny.cz.

Vstupné dobrovolné!

Vladimíra Tomášková,  
tajemnice T. J. Sokol Libuš

V rámci projektu Bezpečí 
pro seniory pořádaného ve 
spolupráci s Magistrátem 
hl. m. Prahy připravil zapsa-
ný spolek Krav Maga, z. s., 
praktický seminář, během 
kterého se účastníci sezná-
mí se základními principy 
bezpečného chování.

Naučíte se, jak se vyhnout ne-
bezpečným situacím a jak případ-
né již nastalé krizové situace řešit.

Systém Krav Maga je přizpů-
soben tomu, aby jej byli schopni 
trénovat a  také používat obyčej-
ní lidé různých fyzických dispozic, 
různého věku, mladí i  staří, muži 
i  ženy. Tento seminář je zdarma 
a je specificky zaměřen pro senio- 
ry. Krav Maga Global se zabývá 
osobní bezpečností již několik let 
a kromě projektu Bezpečí pro se-

niory je realizátorem úspěšného 
projektu Nenechte si ubližovat, 
který má za cíl zvýšit bezpečnost 
žen a bojuje proti násilí na ženách.

Kde? Krav Maga Academy, Na 
Pankráci 32, 140 00 Praha 4. Vstup 
je cca 20 metrů nalevo od vchodu 
domu č. 32.

Kdy? 20. března 2017 od 11:00 
do 13:00.

Během semináře bude vyhra-
zen čas na občerstvení.

Přihlašování na seminář a  další 
informace naleznete na:
www.bezpeciproseniory.cz/seminar

BEZPEČÍ PRO SENIORY

mailto:sokollibus@volny.cz
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Výuka na hudební nástroj má 
pro celostní rozvoj dítěte výrazně 
pozitivní přínos. Mezi jednotlivý-
mi pojetími vyučování se nachází 
celá škála možností. V jejím středu 
se však nachází dítě-žák se speci-
fickou výbavou. A  cílem kvalitní 
a úspěšné výuky je objevit origina-
litu žákovy osobnosti a  správně ji 
podpořit.

Učením se na hudební nástroj 
dítě výrazně rozvíjí svou jemnou 
motoriku, což je velmi podstatné 
pro kterýkoli jeho další vzdělávací 
proces a mimořádně žádoucí pro 
rozvoj dětského učení a  násled-
ného rozvoje nejen hudebního 
cítění. Zvyšování dětské koncent-
race prostřednictvím hudební vý-
uky spolu s nastavením přiměřené 
vnitřní disciplíny dítěte výrazným 
způsobem pomáhá řešit poten- 
ciální hyperaktivitu žáka či jinou 
poruchu učení.

Na hudebních oborech v Klubu 
Junior lektoři pracují podle srozu-
mitelného a  osvědčeného systé-
mu − stanovení a patřičné osvětle-

ní krátkodobého i dlouhodobého 
cíle společné práce. Za krátkodo-
bý cíl lze považovat správné drže-
ní hudebního nástroje i osvojení si 
hry rozličnou technikou hraní. Za 
dlouhodobý cíl pak rozmanité hu-
dební interpretace skladeb až po 
interpretaci koncertní úrovně. To 
vše při vzájemném respektu lekto-
ra a žáka a prožívání přirozené ra-
dosti z hudby.

Více na: www.klubjunior.cz.
Kolektiv hudebních lektorů Klubu 

Junior
Foto: Lenka Koudelková

KLUB JUNIOR

KYTARA, HOUSLE, FLÉTNA NEBO KLAVÍR?
www.klubjunior.cz
Na Okruhu 1, 142 00 Praha-Libuš
Kontakt: Ing. L. Koudelková, 604 273 968, kjunior@centrum.cz

Srdečně zveme všechny zá-
jemce ke společnému cvi-
čení baionšómjó, které se 
uskuteční 2. dubna od 18 
hodin v tělocvičně Klubu 
Junior.

Toto cvičení pochází z nejstar-
ší školy tibetského buddhismu, ale 
podobné praktiky prostupují veške-
rou (nejen) východní duchovní tradi-
cí. Samotné baionšómjó spočívá ve 
společném meditativním recitování 

samohlásek u, o, a, e, i, čímž se do-
sáhne očistného efektu pro celý or-
ganismus. Dodnes je cvičení baion- 
šómjó praktikováno v Tibetu, Indii 
nebo v řadě klášterů v Japonsku.

Doporučuji na sebe volný oděv 
a s sebou pití.

Přijďte, jste srdečně zváni!

Ing. Michal Hájek, lektor
Foto: Michal Hájek

KLUB JUNIOR

JARNÍ BAIONŠÓMJÓ
PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30 
Volná herna pro děti (1,5−4)
16:30−18:00
Angličtina (4−8), nutná rezerva-
ce do neděle 22:00!

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)

Pátek
9:30−11:30 
Cvičení pro děti (1,5−4)

BŘEZEN 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE
Pozor! 13.–19. 3. Jarní prázdni-
ny – zavřeno!

 Pátek 10. 3. 10:00−11:30
Sejdeme se v lese… „Po stopách 
zvířátek II“

 Úterý 21. 3. 19:30−21:30
Homeopatie pro akutní stavy 
(nejen) u dětí

 Středa 22. 3. 9:00−11:30
Škola ženskosti – seminář č. 5: 
Barvy a střihy, které nám lichotí 
aneb Cesta do ateliéru

 Pátek 24. 3. 10:00−11:30
Sejdeme se v  lese… „Voláme 
jaro!“

 Středa 29. 3. 9:30−11:30
Přednáška Život s rozumem

 Pondělí 3. 4. 16:30−18:00
Zdobení perníčků

V dubnu se můžete těšit na více 
venkovních akcí, například na ob-
líbené Čarodějnice. Opět se v na-
šem programu začne objevovat 
„šipkovaná“ a  taktéž Sejdeme se 
v  lese… Připravujeme další kurz 
Školy ženskosti i víkendový malíř-
ský kurz pro děti.

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko, včet-
ně všech detailů a  případných 
změn, naleznete na našem webu: 
www.rckuratko.cz. Činnost spolku 
Rodinné centrum Kuřátko finanč-
ně podporuje městská část Pra-
ha-Libuš, za což mnohokrát dě-
kujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Za celý tým Rodinného centra  
Kuřátko Ivana Vrablcová

RC 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, hudební radovánky, pohádky, 
sejdeme se v lese: 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 rezer-
vace přes web či SMS.

http://www.klubjunior.cz
http://www.rckuratko.cz
mailto:rckuratko@gmail.com
http://www.rckuratko.cz/
http://www.facebook.com/rckuratko


ZVEME

18 | U nás | 3/2O17

Jarní  
sobotní  

dopoledne 
s JÓGOU 
v libušské 
sokolovně

v sobotu  
25. 3. 2017  

od 9:00 do 13:00

Nabízíme vám to, co v 60 
minutách středeční jógy 

nestihneme. Můžete ji po-
jmout jako ochutnávku toho, 

co cvičíme v pravidelných 
středečních hodinách, nebo 
si jen tak udělat sobotní do-
poledne pro sebe a nechat 

na sebe působit blahodárné 
účinky jógy.

Program:
Očistné dechové techni-

ky / Cvičení se zaměřením 
na páteř, SI klouby, rame-
na / Orgánová sestava – 
podpora funkce vnitřních 

orgánů / Relaxační techni-
ky / Léčivé účinky posvát-

ných manter

S sebou: vnitřní odhodlání, 
čistou vodu, teplou deku, 

pohodlné oblečení

Cena: členové Sokola 150 
Kč, ostatní zájemci 200 Kč

Denně nás zatěžují rodin-
né, pracovní a společenské 

problémy, složité situace 
způsobené naším vlastním 

chováním. Vzápětí hledáme 
léky na vyrovnání vlivu stre-
sů moderního života. Jóga 
nabízí změnu pohledu na 
životní styl, prostředek na 
zlepšení tělesné kondice a 
vyrovnání stresujícího vlivu 
moderního života bez vel-
kých finančních nároků. Je 
to moudrost ověřená tisí-

ciletími.

Těší se na vás:
Eliška Leblová, cvičitelka 

jógy, tel. 605 916 148

Tělocvičná jednota So-
kol Libuš srdečně zve děti 
všech věkových katego-
rií a jejich doprovod do li-
bušské sokolovny v sobo-
tu 11. března od 9:00 do 
13:00 hodin.

V  rámci čtyřhodinového bloku 
si můžete ve spolupráci se cviči-
teli individuálně zasportovat a za-
trénovat nebo se připojit k vede-
ným aktivitám pro starší, mladší 
i  nejmenší děti. Zázemí plně vy-
bavené tělocvičny nabízí gym-
nastické nářadí a  náčiní, spor-
tovní pomůcky pro míčové hry 
a sálové sporty, moderní pomůc-

ky pro zdravotní cvičení a rehabi-
litaci, dětské herní prvky z alterna-
tivních materiálů.

Upozornění:
• děti ve věku 0–15 let – členové 
Sokola – vstup pouze s  doprovo-
dem nebo s podepsanou zodpo-
vědností od rodičů / zákonných 
zástupců
• děti ve věku 0–15 let – nečleno-
vé Sokola – vstup pouze s dopro-
vodem dospělé osoby

Vstupné:
• 1 pár / 1 doprovod + 1−2 děti / 
alespoň 1 člen T. J. = 150 Kč // ne-
členové = 180 Kč

• rodina / 2 dopro-
vody + 1−3 děti / 
alespoň 1 člen T. J. 
= 200 Kč // nečle-
nové = 230 Kč
• 1 dítě samostat-
ně / člen T. J. / věk 6+ / s  pode-
psanou zodpovědností od rodi-
čů / zákonných zástupců = 80 Kč 
// sourozenci / alespoň 1 člen T. J. 
= 120 Kč

Další informace na www.sokolli-
bus.cz, tel.: 261 912 456 od 8 do 
12 hodin nebo 723 502 191.

Těší se na vás cvičitelé T. J. So-
kol Libuš.

Vladimíra Tomášková,  
T. J. Sokol Libuš

T. J. SOKOL LIBUŠ
SOBOTNÍ RODINNÉ SPORTOVÁNÍ

http://www.sokollibus.cz
http://www.sokollibus.cz
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LUŠŤOVKA ULIČNICE (12) – ŘEŠENÍ

Tajenka 1: Putimská
Tajenka 2: Cholupická
Foto: Martin Zikeš

PROGRAM KLUBU V BŘEZNU 
A NA ZAČÁTKU DUBNA 2017

Zveme vás co nejupřímněji do 
Klubu Senior. Budeme se moc tě-
šit, že se vám bude program líbit, 
a budete tak i nadále součástí vše-
ho zajímavého, co se v klubu ode-

hrává, včetně plánovaných výletů. 
 7. 3. Oslava svátku žen, který 

se slaví na celém světě. Připomín-
ka o  vzniku svátku slovy p. prof. 
Randové.

 14. 3. Hezké a zajímavé vyprá-
vění o opakované cestě do Ame-
riky. Porozprávět přijde paní prof. 

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.

JEDNODENNÍ ZÁJEZY

Měsíc Datum Hodina odjezdu Kam Co Návrat Cena bus Přihlásit

Březen 21. 3. 9:00 Louňovice p. Blaníkem s prův. 18:00 180 u p. Vladykové

Duben 18. 4. 9:00 Nový hrad Jimlín s prův. 18:00 180 u p. Vladykové

Květen 16. 5. 8:00 Zámek Seknín s prův. 18:00 180 u p. Vladykové

Červen 13. 6. 8:00 Zámek Hradiště č. 1 a Nebílovy, Ždírská oběd s prův. 19:00 180 u p. Vladykové

VÍCEDENNÍ VÝLETY SENIORŮ 2017

Měsíc Kam Od do Penze Celková cena a bus Počet osob Poznámky

Březen Jizerské hory 23. 3. 29. 3. plná penze 2 800 10 doprava zdarma

Duben Polsko 7. 4. 9. 4. polopenze 1 100 45 přihlášky u p. Urbanové, tam 
Humprecht, zpět Janské L.

Květen Harrachov 1. 5. 8. 5. polopenze 3 200/dvojlůžko, 
3 900/jednolůžko 20   vč. dopravy, u p. Urbanové

Květen Roční − zahrádkáři 27. 5.  28. 5.  polopenze  1 200 45 u p. Urbanové, západní 
Čechy, program U nás 4

Libverda 19. 6. 24. 6. polopenze 4 300 40 u p. Urbanové, vč. cesty tam 
a zpět, odjezd v 8:00 

Srpen Slovensko, 1. termín 29. 7. 5. 8. plná penze 1 300
170 eur

45 u p. Urbanové, s výlety, od-
jezd v 6:00

Srpen Slovensko, 2. termín 19. 8. 24. 8. plná penze, 
viz koment

1 300
170 eur

15 osob P 4
20 osob P 9

p. Jirásek, p. Urbanová, 
odjezd noc 18. 8.

Září Maďarsko − Tihány 11. 9. 16. 9. polopenze 1 200
205 eur 40 U p. Urbanové, odjezd 10. 9. 

ve 23:00 hodin
Září Hodonín s vlastním sklípkem 30. 9. 1. 10. polopenze 1 500 40 historická místa

Říjen Šumava – Lipno 8. 10. 14. 10. polopenze 3 900 40 u p. Urbanové, hezké ubyto-
vání, s výlety

Listopad Jívka, Polsko 3. 11. 5. 11. polopenze 1 100 45 u p. Urbanové, tam a zpět 
i za historií

Prosinec Vánoční posezení 5. 12.  celkem 300 53 u p. Vladykové, s prohlídkou 
pivovaru, zámku, hudbou

Jana Kaněrová. Nenechte si ujít!
 21. 3. První letošní výlet − do 

zajímavého městečka Louňovice 
pod Blaníkem. Průvodkyně se nám 
bude věnovat cca 3 hodiny, včet-
ně návštěvy dvou muzeí (podbla-
nické Muzeum včelařství). Oběd 
a  též individuální volný čas. Od-
jezd z Libuše od Eimů v 9:00 hod. 
Přihlášky v  klubu u  p. Vladykové. 
Plánovaný návrat cca v 18.00 hod.

 23. 3. až 29. 3. Rekreace v Ji-
zerských horách.

 28. 3. Volná zábava v  klubu, 
jako vždy – nějaké téma se rozvine 
a je to velmi zajímavé.

 4. 4. Útvar prevence Městské 

policie hl. m. Prahy. Ing. Švandrlí-
ková nás bude opět seznamovat 
s tím, nač si dávat pozor.

KNIHOVNA

Milovníky knih upozorňujeme, že 
knihovna je již v provozu. V zastou-
pení jiné pracovnice za p. Jindřicha 
Noska, t. č. v rekonvalescenci ještě 
po dobu jednoho měsíce. Pan No-
sek, knihovník a velký znalec, se již 
na vás všechny moc těší! Děkuje-
me všem, kteří se nezapomínají stá-
le vzdělávat a  doplňovat znalosti 
z naší knihovny, která je každoroč-
ně doplňována novými tituly.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Slovensko – Spojar
Jsou uvedeny dva termíny s tím, 
že je možné využít oba dva. Zále-
ží, jaký bude zájem. 1. termín od 
29. 7. do 5. 8. 2017 účastníci pře-
vážně z Libuše, Písnice. 2. termín 
od 19. 8. do 24. 8. 2017 účastní-
ci převážně z P 9 (dobrá parta), t. 
č. 20 účastníků, potřebujeme do-
plnit cca 15 rekreantů, aby se tý-
denní pobyt konal. Termín vyjád-
ření zájemců o 2. termín pobytu 
do 15. 4. 2017 – nutné, požaduje 
vedoucí hotelu Spojar. 

Lázně Libverda 19. 6. až 24. 6.
Je nutné do 30. 4. 2017 znát stav 
zájemců, který musíme nahlásit do 

lázní, abychom neblokovali jiné 
zájemce. Na pozdější přihlašování, 
jak je zřejmé, nebude brán zřetel. 

Šumava − Lipno  
8. 10. až 14. 10.
Opět Šumava a  opět někde jin-
de. Krásný hotel, polopenze, 
pěkné rekreační místo u  lesa 
s  dvěma výlety. Opět je nutné 
se přihlásit do 30. 4. 2017. Do-
mluveno celkem 20 dvojlůžko-
vých pokojů. V  opačném přípa-
dě bude se konat  do počtu cca 
30  osob. Abychom neblokovali 
ubytovací možnosti hotelu pro ji-
nak velký zájem. 

Připomínáme:
Přihlášení vždy se zálohou 1 000 Kč. 

Dát na sebe telefonické spojení. 
Dotazy rádi zodpovíme v  klubu, 
dále se obraťte na p. Urbanovou, 
nebo na p. Vladykovou. 
Byla bych ráda, aby se vám všem 
z Libuše a Písnice akce líbily, vlo-
žili jsme proto do přípravy hod-
ně práce.
Ceny jsme vyjednali vždy na nej-
nižší možnou částku.
Změna programu vyhrazena.

Důležitá telefonická spojení:

Zdena Prchlíková: 608 511 980
Slávka Urbanová: 731 230 713
Jana Vladyková: 604 731 127

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

 rychlý nástup na opravy
 vyprošťovací služba non-stop
 servisní práce i o víkendech  

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:
tel. 241 724 600
fax. 241 724 599
GSM: 774 00 11 22
e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

inzerce

vosa
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

inzerce

inzerce

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

KOUPÍM BYT V TÉTO OBLASTI, 
MÁM HOTOVOST. 

PROSÍM NABÍDNĚTE. 
TEL: 737 973 700


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

