
1 V MŠ Lojovická byl karneval. 2 Libušskou školu navštívily sovy. 3 Sobotní keramická dílna v písnické škole.
4 Info-dráček připravil pro děti výlet na farmu. 5 Nezapomeňte na poplatek za psího společníka.
6 Sídliště Písnice: podána žaloba. 

Foto: Natalia Iakunina, Blanka Zirnsáková, Blanka Chýlová, Zdenka Dubová, Jana Leichterová a Hana Kolářová.
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MČ Praha-Libuš zve své obyvatele 
na tradiční diskuzní veřejné fórum, 
které se bude konat v pondělí 24. 
dubna 2017 od 18:00 v tělocvič-
ně Klubu Junior, ulice Na Okruhu 
395/1, Praha-Písnice.

Občané mohou otevřeně sdělit své názo-
ry, trable a problémy, se kterými se v měst-
ské části potýkají. Navrhnout, co by se mělo 
zlepšit, upravit či změnit v oblastech životní-
ho prostředí, zdravotnictví, v rozvoji městské 
části, v oblasti bezpečnosti, školství, veřejné-
ho života, sportu, dopravy a dalších.

Chceme umožnit účast na fóru i  rodičům s malými dětmi, proto 
po dobu konání fóra zajišťujeme hlídání dětí. K dispozici bude drob-
né občerstvení. V závěru fóra proběhne losování drobných cen od 
sponzorů.

Bc. Petr Borský, koordinátor projektu  
Zdravé město a místní Agenda 21

VEŘEJNÉ FÓRUM 2017

Perníková  
chaloupka
aneb Cesta pohádkovým lesem 

akce  
ke Dni Země  

čtvrtek 27. dubna 2017

určeno pro děti  
libovolného věku
v kočárku, na kole i pěšky 

(trasu si může projít  
kdokoliv) 

start kdykoliv  
od 15.00 do 17.30 

před prodejnou Albert  
na sídlišti Písnice  

(konec se předpokládá  
do 17.15 hodin) Koná se  

za každého počasí  v případě deště  
v nedaleké  
sokolovně

AKCE  ZDARMA

Pořádá T. J. Sokol Libuš ve spolupráci s RC Kuřátko, SDH Libuš, SDH Písnice, Lesy Hl. m. Prahy a MČ Praha-Libuš
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SLOVO STAROSTY

ZVEME

Vážení občané, před něko-
lika měsíci se do popře-
dí zájmu médií opět do-

stala stavba metra D. Vzhledem 
k  mediálním informacím neúpl-
ným či bláznivým (metro bez sta-
nic) jsem pozval ředitele Metro-
projektu Davida Krásu, aby mne 
spolu s  mým zástupcem Pavlem 
Macháčkem seznámil s  posled-
ním vývojem přípravy této dlouho 
očekávané stavby. Metro D bude 
mít celkem deset stanic, z  nichž 
tři budou na území naší městské 
části – stanice Libuš (u Novodvor-
ské naproti OC Obzor), stanice 
Písnice (naproti Sapě) a  stanice 
Depo Písnice (u  Vídeňské ulice). 
Celé metro D se plánuje ve dvou 
fázích: první z Pankráce do Depa 
Písnice (stanice Pankrác, Ol-
brachtova, Nádraží Krč, Nemoc-
nice Krč, Nové Dvory, Libuš, Pís-
nice a  Depo Písnice) a  ve druhé 
fázi z Pankráce přes náměstí Bra-
tří Synků na náměstí Míru. Metro-
projekt připravuje studii realizace 
první fáze v pěti variantách, které 
následně posoudí Dopravní pod-

nik a některou z nich schválí Rada 
hlavního města Prahy. Naším zá-
sadním požadavkem je dostatek 
nových parkovacích míst u  stani-
ce Depo Písnice a  Písnice. Jsem 
přesvědčen, že zvažovaná kapa-
cita P+R parkovišť je nedostateč-
ná. U stanice Depo Písnice se plá-
nuje pouze 800 míst, u  stanice 
Písnice 400 míst, u  stanice Libuš 
nic, u  další stanice Nové Dvory 
150 míst. Pokud chceme dát Stře-
dočechům alternativu na hranici 
Prahy přesednout z auta do MHD, 
kapacita u  stanice Depo Písnice 
musí být násobně vyšší. Výpočet 
podle kapacity u  Černého Mos-
tu považuji z  principu za chyb-
ný, protože intenzita dopravy na 
jihu Prahy u Pražského okruhu je 
vyšší než na východě Prahy. Dal-
ší nezbytností výstavby metra D 
je obchvat Písnice, který umožní, 
aby se automobilisté přijíždějící 
ze středních Čech či z Pražského 
okruhu dostali ke konečné stani-
ci metra mimo obytnou zónu Pís-
nice. Obchvat Písnice není sou-
částí stavby metra a nyní je ve fázi 

územního rozhodnutí, proti kte-
rému se odvolali někteří naši ob-
čané k Magistrátu hl. m. Prahy. Je 
velké riziko, že stavba metra pře-
dežene stavbu obchvatu, a  to je 
špatně jak z hlediska výstavby sta-
nice, tak samotného provozu me-
tra. Nejčernější můrou pro nás 
je postavit metro pouze v  úse-
ku Pankrác – Nové Dvory. To by 
znamenalo zásadní zahlcení naší 
městské části především auto-
mobily Středočechů, kteří by se 
snažili zaparkovat u  nás. Věřím 
spolu s vámi, že zvítězí zdravý ro-
zum a  stavba bude sice probí-
hat ve dvou dílčích etapách, Pan-
krác – Nové Dvory a Nové Dvory 
– Depo Písnice (nejpravděpo-
dobnější varianta), avšak metro 
bude zprovozněno naráz v celém 
úseku Pankrác − Depo Písnice se 
všemi stanicemi spolu s  obchva-
tem Písnice a  dostatečnou kapa-
citou P+R parkovišť. Je velké rizi-
ko, že se nepodaří včas vykoupit 
všechny pozemky u našich tří sta-
nic a budeme bez metra. Zastupi-
telstvo naší městské části v únoru 
2015 přijalo zásadní připomín-
ky k  dokumentaci ke stavební-
mu povolení týkajícímu se tří 
stanic na našem území. Do usne-
sení jsme formou přílohy zahrnuli 

i podněty, které jsme od vás, ob-
čanů, získali. Požádal jsem, aby 
naši zastupitelé byli v  dohledné 
době seznámeni s tím, jak se s na-
šimi připomínkami vypořádaly or-
ganizace Metroprojekt, Dopravní 
podnik či stavební odbor Prahy 4.

V minulém čísle jsem se u kau-
zy Sídliště Písnice chybně vyjád-
řil, že už došlo ke změně vlastní-
ků na sídlišti. Smyslem článku bylo 
čtenářům názorně ukázat, co je na 
sídlišti ve vlastnictví Prahy či měst-
ské části a  co bylo předmětem 
dvou soutěží, které vyhlásila spo-
lečnost ČEZ. Za chybné vyznění se 
omlouvám. ČEZ oznámila vítěze 
soutěží, k  převodu vlastnictví do-
sud nedošlo.

Těším se na setkání s Vámi tře-
ba na Oslavách jara ve staré Písni-
ci či při tradičním pálení čaroděj-
nic v  Modřanské rokli. Přeji Vám 
příjemné prožití Velikonoc, ať už 
jsou to pro Vás hlubokým nábo-
ženským prožitkem, či jen připo-
mínkou lidových tradic.

Váš
Jiří Koubek,  

starosta Libuše a Písnice

Zleva: Jakub Hynek, Libor Martínek, David Krása (ředitel společnosti 
Metroprojekt Praha a. s.), místostarosta Pavel Macháček a starosta Jiří Koubek. 
Foto: Petra Janáčková
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Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ:
V týdnu od 24. 4. do 28. 4. 2017 v mateřské škole.

Odevzdávání vyplněných  
žádostí v mateřské škole:

Úterý 2. 5. a středa 3. 5. 2017 od 13.00 do 17.00 
hodin v ředitelně MŠ.

Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 
dítěte do mateřské školy:

V týdnu od 22. 5. do 26. 5. 2017 v mateřské škole.
Upozorňujeme na povinné předškolní 

vzdělávání.
Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 
Sb., zavádí s účinností od září 2017 povinné 

předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou 
pěti let do měsíce září. Zároveň zavádí 

individuální vzdělávání dětí jako možnou 
alternativu plnění povinného předškolního 

vzdělávání v mateřské škole.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Ivana Gerlašinská,  
ředitelka MŠ Mezi Domy

Letos nás navštívila pravá 
zima. Mráz, sníh, led… Každý 
si mohl užít zimní sporty dle 
libosti. I my, ve školce K Lu-
kám, jsme si zimu užívali.

Děti bobovaly na našem malém 
kopečku, klouzaly se, stavěly sně-
huláky, vydávaly se za stopami ve 
sněhu za zvířátky.

Dlouhá zima nepřinesla jen ra-
dosti, ale i  starosti v  podobě vel-
ké nemocnosti dětí i  dospěláků. 
Z toho důvodu se naše tradiční po-
sezení s  rodiči a  spaní ve školce 
přesunulo až na jarní měsíc březen.

Pozvali jsme rodiče do našich tříd 
a ukázali jim, co spolu rádi děláme, 
co jsme se naučili. A  nebylo toho 
málo – písničky, básničky, tanco-
vání, ve třídě Měsíček děti nacviči-
ly dramatizaci pohádky Rukavička. 
S  rodiči jsme poseděli, popovída-
li, ochutnali naše dobrůtky od paní 
kuchařky, ale také od rodičů.

Nejstarší děti zůstaly ve školce 
a  připravovaly se na velké dobro-
družství – noc ve školce. V každé tří-

dě byly pro děti připravené různé 
hry nebo soutěže. Děti zkusily svou 
odvahu a obratnost při cestě plné 
překážek, kterou zdolávaly se za-
vázanýma očima a podle navigace 
paní učitelek. To byl tedy zážitek!

Opět k  nám zavítal pan Blažej 
ze Šeberova s  hvězdářským da-
lekohledem a  my mohli na škol-
ní zahradě pozorovat Venuši – Ve-

černici – Jitřenku, Měsíc a Plejády. 
Když nám pozorování chvilkami 
překazily mraky, užili jsme si ve-
černího dovádění v zahradě. Líta-
li jsme jako sovy, a dokonce jsme 
se i trochu strašili. Po večeři, hygie-
ně a pohádce děti ulehly do svých 
pelíšků. Ráno je čekala malá od-
měna za jejich statečnost.

Druhý den si nakreslily, namalo-

valy Venuši, noční oblohu, disku-
tovaly o  tom, co se jim zdálo, co 
zažily a  těšily se na své rodiče, až 
jim vše budou vyprávět.

Těšíme se na jaro a  na vše, co 
nám přinese.

Marta Hrubá
Foto: Marta Hrubá

MŠ K LUKÁM
MÁMO, TÁTO, PŘIJĎTE MEZI NÁS

DEN  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 

kdy se k nám můžete 
přijít podívat, proběhne 

24. dubna 2017 
od 15 do 17 h.

Těší se na Vás děti 
a kolektiv zaměstnanců 

MŠ K Lukám.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
MEZI DOMY
Mezi Domy 373/10, Praha 4 − Písnice

Náš školní vzdělávací program nese název:
„Zdravě a hravě se učíme poznávat svět“.

Nabízíme program se sportovním zaměřením, 
dále program Montessori.

Den otevřených dveří: pondělí 24. 4. 2017
7.30−9.00 hodin | 15.00–17.00 hodin

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID třípodlažního rodinného domu v Dolních Břežanech. 
Práce 1x týdně na 8 h. / Spolehlivou, pracovitou, jen dlouhodobě. / Stručný životopis a reference nutné.

 602 33 96 25

inzerce
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Vážení rodiče, milé děti, blí-
ží se doba zápisů do mateřských 
škol, doba velké změny pro Vaše 
dítě i pro Vaši rodinu. 

Ke spokojenosti a  k  úsměvům 
ve Vašich tvářích bezpochyby při-
spívá i  vědomí, v  jakém prostře-
dí Vaše dítě čas ve školce bude 
trávit a  kdo Vás na několik hodin 
denně nahradí. Proto mi dovolte, 
abych Vás pozvala k nám do Ma-
teřské školky Lojovická. Přijďte se 
podívat, přijďte načerpat pozitiv-
ní energii, nejen z  krásného pro-
středí, ve kterém školka je. Věřím, 
že na Vás zapůsobí mile i celý pra-
covní kolektiv. V naší školce pracu-
jí moc šikovné paní učitelky a pro 
všechny je jejich práce koníčkem. 
Děti to cítí, a proto mají svoji Da-
nušku, Petru, Lidušku, Katku, He-
lenku, Jarušku, Marušku, Dášu za 
to rády a do školky se těší. Nešlo 
by to ani bez naší paní školnice Ji-
řinky a paní Romanky, jezdí s námi 
na výlety a díky nim máme krásně 
čisté a upravené třídy. Vykouzlit ta-
kové kombinace, aby si všechny 
smysly přišly na své, to doopravdy 
umí jen naše paní kuchařky Ivetka 
a Janička.

Vstup dítěte do MŠ patří k význam-
ným událostem v životě dítěte. My to 
víme, a proto se budeme na Vás tě-
šit v Mateřské škole Lojovická, v Den 
otevřených dveří 24. 4. 2017 od 8.00 
do 10.00 a od 15.00 do 16.30 a na 
doprovodné akci k zápisu, na Hracím 
dopoledni, a to 26. 4., 27. 4. a 28. 4. 
od 9.00 do 11.00. Na tuto akci je tře-
ba, pro velký zájem, se předem ob-
jednat, a  to na tel. č.: 241 471 378, 
osobně nebo e-mailem: sykorova.
mslojovicka@seznam.cz.

Veškeré podrobné informace 
získáte i na www.mslojovicka.cz.

Ivana Sýkorová, ředitelka

HRACÍ DOPOLEDNE  
NA LOJOVICKÉ

V dubnu proběhne na naší Ma-
teřské škole Lojovická, stejně jako 
na mnoha jiných, Den otevřených 
dveří. Rodiče a jejich malé ratoles-
ti si mohou společně prohlédnout 
celou naši školku a osobně poznat 
naše paní učitelky. Při tom si mo-
hou vyzvednout přihlášky k  přije-
tí do mateřské školy. Současně ti, 
kteří mají zájem být přímo účastní-

ky dění, se mohou přihlásit na Hra-
cí dopoledne.

Pro rodiče jsou tyto nadstan-
dardní akce školky příležitostí, jak 
lépe poznat prostředí a kolektiv za-
řízení, kde jejich dítě bude od září 
trávit denně několik hodin. Malé 
děti zase mají možnost seznámit 
se s novým prostorem a lidmi a 1. 
září nepřijdou do úplně cizího pro-
středí mezi neznámé tváře.

Hrací dopoledne se v  naší ma-
teřské škole stala tradicí. Připravu-
jeme je každý rok pro rodiče a děti, 
kteří mají zájem přihlásit se do 
naší MŠ Lojovická. Z organizačních 
a  hlavně prostorových důvodů se 
každého dopoledne může zúčast-
nit maximálně 15 rodičů s  dětmi, 
a  tak aby se dostalo na všechny, 
připravuje každá třída svůj pro-
gram. Rodiče se na tuto akci mo-
hou přihlásit osobně i  prostřed-
nictvím e-mailu, nebo telefonicky 
– kontakt: www.mslojovicka.cz.

První hrací dopoledne letos zor-
ganizuje třída Kytička, a  to 26. 4., 
dále 27. 4. můžete navštívit třídu 
Sluníčko a  poslední Hrací dopo-
ledne se uskuteční 28. 4. ve třídě 
Čtyřlístek, vždy od 9 do 11 hodin. 
Paní učitelky si pro děti připra-
ví pestrý program plný písniček, 
soutěží, her a  tvořivých činností, 
nebudou chybět pohybové akti-
vity a  samozřejmě i  výtvarné čin-
nosti. Děláme vše pro to, aby děti 
i rodiče odcházeli spokojeni a plni 
nových dojmů. Děkujeme, že si 
zvolíte návštěvu těchto nabíze-
ných a oblíbených aktivit k zápisu.

Marie Holerová, Ivana Sýkorová
Foto z karnevalu v MŠ Lojovická: 

Natalia Iakunina

MATEŘSKÁ ŠKOLA LOJOVICKÁ
Dělá nám radost, když můžeme dělat radost.

Mateřská škola  
Lojovická 557, Praha-Libuš, 
tel.: 241 471 378,  
www.mslojovicka.cz

ZÁPIS   
od 24. 4. do 28. 4. 2017.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ   
24. 4.2017 od 8.00 do10.00 
a od 15.00 do 16.30

HRACÍ DOPOLEDNE   
26. 4., 27. 4. a 28. 4. 2017  
od 9.00 do 11.00

AKTIVITY A KROUŽKY  
plavání, bruslení, sportovní 
kroužek, lyžování, tenis, 
keramika, výtvarný kroužek, 
účast ve výtvarných soutěžích, 
účast na vystoupeních. Dle 
zájmu dětí se vyučuje kvalitně 
angličtina.

KLUB PŘEDŠKOLÁKA  
ekologické vycházky, 
vlastivědné vycházky − 
poznávání Prahy, Škola před 
školou, výtvarný kroužek,  
cvičení v ZŠ.

HRACÍ DOPOLEDNE PRO DĚTI

MŠ Lojovická 557, Praha 4 – Libuš, 
zve všechny děti od 2 let a  jejich 
doprovod na Hrací dopoledne ve 
dnech 26. 4., 27. 4. a  28. 4. 2017, 
od 9.00 do 11.00. Cena za jedno 
dopoledne činí 100 Kč. Věnovat 
se vám budou zkušené paní uči-
telky. Přijďte si zkusit, jak by se líbi-
lo vašim dětem v mateřské školce. 
Seznámíte se blíže s  prostředím, 
které Vaše dítě bude možná na-
vštěvovat od září 2017, přijďte se 
poradit v oblasti předškolní výcho-
vy. Těšíme se na vás. Nezapomeňte 
vzít dětem přezutí a pití. Vzhledem 
k velkému zájmu, prosím, objednej-
te se telefonicky na 241  471  378, 
osobně v MŠ nebo na e-mailu: sy-
korova.mslojovicka@seznam.cz.
Děkujeme také, že nám dáte vědět, 
že ač přihlášeni, nedorazíte. Umož-
níte tím účast dalším zájemcům.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny rodiče dětí, kteří 
chtějí zapsat dítě do mateřské školy, 
na Den otevřených dveří 24. 4. 2017 
v době od 8 do 10 hodin a od 15 do 
16.30 hodin. Vy i vaše děti se můžete 
seznámit s prostředím naší mateřské 
školy, výchovným programem a dal-
šími aktivitami, které jsou pro vaše 
děti připraveny. Pokud se rozhodne-
te přihlásit své dítě do naší mateřské 
školy, můžete ihned, případně v dal-
ších dnech do 28. 4. 2017.

I. Sýkorová, ředitelka MŠ Lojovická

mailto:sykorova.mslojovicka@seznam.cz
mailto:sykorova.mslojovicka@seznam.cz
http://www.mslojovicka.cz
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ÚSPĚCHY LIBUŠSKÉ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok se překulil do dru-
hé poloviny a  my tu opět máme 
okresní a  krajská kola soutěží 
a olympiád. Své schopnosti měří-
me nejen se žáky základních škol, 
ale i  se studenty víceletých gym-
názií a nemáme se za co stydět.

Okresního kola Olympiády z Čj 
pro 8. a 9. ročník se za naši školu 
zúčastnil Martin Panýrek z 9.A a Ši-
mon Černý z 8.B. Martin postoupil 
do krajského kola, které se koná 
4. dubna. Ani Šimon mezi soutěží-
cími nezapadl.

Okresního kola Olympiády 
z matematiky pro 5. ročník se zú-
častnil Tomáš Řezanka jako úspěš-
ný řešitel školního kola.

Letos poprvé jsme zkusili Olym-
piádu z Nj – školní kolo pro 8. a 9. 
ročník proběhlo na přelomu ledna 
a  února. Do obvodního kola po-
stoupil Martin Panýrek a  obsadil 
vynikající 4. místo.

Každoročně se také zapojujeme 
do Olympiády ze zeměpisu pro 
žáky 2. stupně. Ze školního kola 
postoupili Michal Novák z  8.A, 
Johana Zívrová ze 7.B a  Jaroslav 
Kváš ze  6.A. V  obvodním kole se 

pohybovali v  polovině výsledko-
vé listiny.

Školní kolo Olympiády z Aj pro 
2. stupeň mělo dvě kategorie. 
Mezi mladšími byla úspěšná Klára 
Koubová ze 7. ročníku a mezi star-
šími Anička Le z  9. ročníku. Obě 
postoupily do okresního kola. 
Anička zde obsadila 1. místo a po-
stoupila do krajského kola, které 
se konalo po jarních prázdninách.

V prosinci proběhlo školní kolo 
Olympiády z  dějepisu pro žáky 
8. a 9. tříd. Letos opět do obvodní-
ho kola konaného v lednu postou-
pila Lucie Hatiarová z 9. třídy.

Letos poprvé jsme také vyzkou-
šeli Olympiádu z  přírodopisu 
pro žáky 6. a 7. tříd. Do obvodní-
ho kola, které se koná 10. dubna 
postupují Martin Peleška, Klára 
Nowaková a  Eliška Chroboková, 
všichni ze 7. ročníku.

Ze soutěží ještě zmíním Pytha-
goriádu pro žáky od 4. tříd. I  do 
ní se zapojujeme každý rok. Mezi 
úspěšnými řešiteli, kteří postupují 
dále, jsou T. Řezanka, T. Smetano-
vá, A. Baroch, Š. Lasevič a V. Černý 
z 5. tříd a A. Xu Le Le a J. Kváš ze 
6. ročníku.

Vědomostní soutěže Eurore-
bus (do té se zapojujeme od roku 

2005) se zúčastňuje celá ško-
la. Soutěž je celorepubliková a  je 
v ní zapojeno přes 1 000 školních 
tříd. Eurorebus Junior je pro žáky 
1. stupně a spočívá ve třech kore-
spondenčních kolech. První a dru-
hé třídy malují obrázky na zadané 
téma, od 3. tříd odpovídají na otáz-
ky. Zapojila se většina tříd z první-
ho stupně. Body, které získávají, 
pomáhají celé škole. Do krajského 
kola postupují tři zástupci z pátých 
tříd a budou měřit své síly se spo-
lužáky z pražských škol a škol Stře-
dočeského kraje. Eurorebus pro 2. 
stupeň má také tři korespondenční 
kola, ale především 25 elektronic-
kých kol a 20 bonusovek, kde žáci 
soutěží nejen za třídu a školu, ale 
i za sebe. V průběžném sledování 
výsledků je třída 9.A na 80. místě 
v  soutěži tříd a Martin Panýrek na 
63. místě mezi jednotlivci. Krajské 
kolo se uskuteční 26. dubna

Po jarních prázdninách budeme 
ještě zápolit v  soutěži Matematic-
ký klokan.

Protože se také rádi hýbeme, 
soutěžíme i ve sportu. Ve volejba-
lovém turnaji starších žákyň jsme 
obsadili krásné 2. místo a v turna-
ji přehazované pro mladší žákyně 
jsme byli pátí.

Za školu bych chtěla poděkovat 
všem žákům, kteří ji reprezentují 
a zapojují se do olympiád a soutě-
ží. Také děkuji pedagogům, kteří se 
dětem věnují a olympiády a soutě-

že uskutečňují nad rámec svých zá-
kladních povinností. Naše úspěchy 
nejsou zanedbatelné. Rozhodně se 
vyrovnáme a  mnohdy i  předčíme 
ostatní školy na Praze 4 a 12.

Za ZŠ Meteorologická  
Monika Exnerová

Foto: Monika Exnerová

POSVIŤ SI CITRONEM  
NA DUHU

Natěšení žáci 5.A  se v  pondě-
lí 6. března vrhli do neznáma. Vy-
pravili se totiž do Ústavu fyzikální 
chemie Jaroslava Heyrovského na 
workshop „Až mě jednou potká 
chemie“. Věděli, že je možná čeká 
jakési chemické divadlo s názvem 
„Posviť si citronem na duhu“, a to je 
uvede do světa barev a látek, které 
například tvoří duhu, a také do svě-
ta energie, bez které se neobejde-
me, protože je všude kolem nás. 
Ale moc si to nedovedli představit.

Budovu jsme našli snadno, 
ihned se nás ujali velmi vlídní lekto-
ři vědátoři a akce vypukla. Nic nám 
nekouřilo, kromě jednoho nutného 
kahanu nic nehořelo a  skoro mů-
žeme říct, že ani nic nezapáchalo. 
Tedy – na to se naše názory občas 
různily. Třída se rozdělila na tři sku-
piny. V pokusech jsme, oblečení do 
plášťů, ochranných brýlí a  latexo-
vých rukavic, způsobovali a pak po-
zorovali barevné reakce (namíchali 
jsme barvy duhy) a pochopili jsme 

ZŠ METEOROLOGICKÁ
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princip baterie (udělali jsme elek-
trický článek z  ovoce a  vybraných 
kovů). Na třetím stanovišti jsme sly-
šeli slova jako obvod (a nebyla to 
geometrie ), odpor (a nešlo o  ten 
k  práci), zapojení aj. a  pracovali 
jsme s elektronickou stavebnicí.

Dvě hodiny utekly jako voda 
a nás čekalo závěrečné překvape-
ní – exkurze do laboratoří nano-
centra. Bylo to velmi poučné, ale 
přitom pohodové a veselé dopo-
ledne nabité zážitky. Kromě do-
jmů a  nových vědomostí jsme si 
odnesli i jedinečný certifikát o ab-
solvování workshopu – a  to je 
něco, co si dospěláci dokonce za-
kládají do svých pracovních port-
folií. Takže, když to shrneme: Ať 
žije chemie a fyzika!

Nejdřív jsme se šli podívat na 
výstavu o  vědci, který vynalezl 
čočky. Rozálie / Přišla paní, kte-
rá měla na tričku svoje jméno na-
psané chemickými značkami. Ve-
ronika Vu / Hned, jak jsme přišli, 
tak už jsme se bavili. Alex B. / Za-
ujalo mě, že krev má pH, a  to se 
mění. Bára N. / Bavilo mě všech-
no a už se těším, až mě potká che-
mie. Monika Ha / Vyráběli jsme 
baterii z ovoce. Moc mě to bavilo. 
Tereza S. / Pracovali jsme s něja-
kými látkami a  savem a  já se bál, 
že mě to sežere, ale bylo to su-
per. Marek O. / Nikdy by mě ne-
napadlo, že se baterii říká článek. 
Vadil mi ostřejší humor lektorů. 
Sabina Š. / Stavěli jsme tam ze 
stavebnice Boffin, kterou znám. 
Pomocí jablka nebo citronu jsme 
získali energii tak, že jsme do ovo-
ce zapíchli a  spojili měděnou ty-
činku a  hřebík obalený v  zinku. 
Byl to prostě nejlepší výlet. Ondra 
S. / Líbil se mi pokus, při kterém 
jsme měli zjistit, co je kyselé. Zjisti-
la jsem taky, že baterka je správně 
baterie. Eva / Dostali jsme elek-
třinu z ovoce, a ta rozsvítila diodu 
a  bylo to super. Luky P.  / Líbilo 
se mi míchání a  pozorování che-
mických látek. Barbora T. / V  la-
boratoři měli přístroj, ve kterém 
není žádný vzduch. Taky nám lek-

tor ukazoval roztok s  nanočásti-
cemi stříbra. Vojta Č. / Nejvíc se 
mi líbily pokusy, protože bych jed-
nou chtěla pracovat v  laboratoři. 
Ale bavilo mě i  spojování ovoce 
drátky a připojování k přístroji na 
měření voltů. Tereza J. / Nakonec 
jsme šli do laboratoří opravdových 
vědců. Terka H.

Shrnula Hedvika Mašková,  
třídní učitelka 5.A

Foto: Hedvika Mašková

PŘÍBĚH PRAŽSKÉHO HRADU

První výprava
Příběh se odehrával ve Starém 

královském paláci. Na chvíli jsme si 
zde mohli zahrát. Vyzkoušeli jsme si 
roli řemeslníků, služebníků, strážců 
a umělců. Já jsem se stala strážky-
ní hradu. Měla jsem ve znaku meč. 
Mým úkolem bylo hlídat vzácné 
královské klenoty, opevňovat hrad 
a zajišťovat, aby se do hradu nedo-
stal špeh nebo zloděj. Kristýnka L.

V  areálu Pražského hradu jsme 
prošli kolem katedrály sv. Víta 
a  Vojtěcha, baziliky sv. Jiří, kaple 
všech svatých, Arcibiskupského 
paláce. Podívali jsme se do Zlaté 
uličky, Daliborky. Wilda B.

Naše objevy
O Daliborce jsem se dozvěděl, 

že byla mučicí věží. David K.
Zlatá ulička má tento název, pro-

tože tam měl Rudolf II. své alchy-
misty, kteří mu měli vyrobit zlato. 
Jakub H.

Ve Zlaté uličce je draho. V Dali-
borce je mučírna a střílelo se od-
sud z děla. Katedrála sv. Víta a sv. 
Vojtěcha je stavěná podle gotické-
ho slohu. Matěj P.

Existují pohřební štíty, které jsou 
větší než já. Zuzka L.

Nevěděla jsem, jak vypadá Praž-
ský hrad. Byla jsem tam poprvé. Týna

Věž Daliborka původně sloužila 
k obraně hradu. Ondra Š.

Malíř Arcimboldo namaloval 
Rudolfa II. z ovoce. Martin K.

Daliborka je pojmenována po-
dle prvního vězně − Dalibora z Ko-
zojed. Kristýnka L.

Co nás nebavilo
Cesta MHD. Wilda B.
Překvapila mě zima v  paláci. 

I venku bylo tepleji. Týna
Nebavilo mě malovat. Jakub S.
Cesta po Starých zámeckých 

schodech. Kačka D., Sun, David K.
Kam se chceme podívat při 

příští výpravě na Pražský hrad
Do katedrály sv. Víta a Vojtěcha.

Připravila Soňa Štefanová,  
třídní učitelka 4.A

VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA 
V KC 12

„Hurá, hurá,“ volaly děti z  1.A, 
„zase pro nás paní učitelka připra-
vila něco pěkného!“ Ano, tento-
krát jsme se vypravili do Modřan 
do KC 12 na pohádku Vyprávění 
starého vlka.

Děvčata si oblékla pěkné šaty 
a  vzala si své oblíbené kabelky. 
Chlapci se také ustrojili do svá-
tečního. A všichni jsme se těšili na 
pohádku. Paní učitelka trochu na-
značovala, že nepůjde o klasickou 
pohádku O Červené karkulce tak, 
jak jsme si ji vyprávěli doma s ma-
minkami. A  měla pravdu! Pohád-
kou nás prováděl starý vlk.

Ani jsme se nestačili divit. On 
ten vlk nebyl zlý a  nechtěl sežrat 
babičku i  s  Karkulkou, dokonce 
Karkulce pomáhal. Jen se to tro-
chu zamotalo, jak se to v  pohád-
kách stává, a nakonec se slavným 
stal myslivec, ne hodný vlk.

Pohádka se všem moc líbila. 
Měla vtip a  spád. Odehrávala se 
ve dvou rovinách. V první se odví-
jel klasický příběh o Červené kar-
kulce, ve druhé vyprávěl vlk, jak to 
vše bylo.

A konec dobrý, všechno dobré – 
nakonec se smířili i odvěcí nepřá-
telé: myslivec a vlk.
Šárka Šedinová, třídní učitelka 1.A

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY

Na začátku března jsme byli na 
divadelním představení Zkrocení 
zlé ženy v divadle Ta Fantastika.

Ústřední postavou je Kateřina, 
zlá, hubatá a vzdorovitá dcera bo-
hatého Itala, která byla nedob-
rovolně provdána za Petruccia. 
Petruccio si Kateřinu vybral na zá-
kladě „doporučení“ svého přítele 
Luccia, který se zamiloval do Ka-
teřininy mladší sestry Biancy. Bi-
anca se totiž nesměla provdat, 
dokud se neprovdá Kateřina. Pe-
trucciovi chvíli trvalo, než Kateři-
nu „zkrotil“, ale nakonec se mu to 
povedlo.

Dle mého názoru byly výkony 
herců výborné, dokonce do hry 
zakomponovali i současné hlášky. 
Představení nebylo vůbec nudné. 
Škoda, že někteří žáci z jiných škol 
neví, jak se mají chovat na kultur-
ní akci.

Lucie Hatiarová, 9.A

TAJEMNÉ SOVY

Ve školní družině jsme měli 13. 
února v  odpoledních hodinách 
přírodovědný výukový program 
o  sovičkách. Lidé obdivují sovy 
pro jejich krásu a  tajemnost. Po-
vídají se o nich různé pověry. Děti 
měly možnost seznámit se s  ně-
kolika druhy sov, jako je napří-
klad sova pálená, výr veliký, puštík 
obecný nebo sovice sněžní. Do-
zvěděly se, proč se sovy považu-
jí za moudré, proč se o nich říká, 
že přinášejí neštěstí, viděly, jak ta-
ková sova létá, jak pomocí sluchu 
loví kořist.

Největším překvapením pro 
děti bylo, že za nimi přijelo de-
set živých sov a  mezi nimi jedna 
z nejmenších − výreček malý. Pro-
gram se moc líbil a  děti si odná-
šely domů spoustu zážitků a vědo-
mostí.

Děkujeme záchranné stanici 
v Cholupicích, která program při-
pravuje, za obětavou práci, zá-
chranu volně žijících zvířat a ptáků 
a snahu předávat vědomosti i těm 
nejmenším, dětem.

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka školní družiny

Foto: Blanka Zirnsáková
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SOBOTNÍ KERAMICKÁ DÍLNA 
ZALITÁ SLUNCEM

Písnická škola nebývá tak často 
otevřená i v sobotu. Velikonoce se 
blíží, a proto je třeba připravit svá 
obydlí na svátky jara. Účastníci díl-
ny tvořili misky na osení, konvičky 
na vodu ze studánky, zaječí a  va-
jíčkové ozdoby na vrbové proutky. 
Nechyběli ani andělé, panenky, 
mořská zvířata a výrobky dle vlast-
ní fantazie. V  pracovitých  rukách 
malých i velkých keramiků vznika-
la umělecká díla. Všichni se již těší-
me na příští milé setkání.

Blanka Chýlová, ředitelka školy 
Foto: Blanka Chýlová

KOLO TETY BERTY

Minulý měsíc zavítali naši dru-
háci a třeťáci do Muzea Policie ČR 

na divadelní představení „Kolo 
tety Berty“, které bylo (zábavnou 
formou) zaměřeno na doprav-
ní výchovu a  dětem se moc líbi-
lo. Zajímavý příběh byl vhodně 
doplněný o  poznávání nejdůle-
žitějších dopravních značek, po-
vinnou výbavu cyklisty i  základ-
ní pravidla bezpečného provozu 
cyklisty na silnici. Oživení přinesly 
do příběhu i  prvky a  scénky čer-
ného divadla.

Zuzana Schilhartová,  
třídní učitelka 3. třídy

KARNEVAL DVOU DRUŽIN

Vždy se v  době masopustu tě-
šíme na pozvání školní družiny při 
ZŠ Meteorologická do jejich škol-
ní jídelny. Ale nejdeme tam na 
oběd… Jedno odpoledne se změ-
ní tento prostor na taneční parket, 

kde se roztančí karnevalové mas-
ky, na jaké si jen vzpomenete. 
Princezny, rytíři, kočičky, dokon-
ce i  jeden malý hasič se zde vlnili 
v rytmu hudby. Ano, bylo to již tra-
diční setkání dvou školních družin. 
Jistě si dovedete představit, co 
zde bylo radostných tváří! Letošní 
rok přinesl i jednu novinku. Karne-

val uváděli dva páni vychovatelé. 
A to my z Písnice neznáme. Máme 
samé ženy vychovatelky. Zajímavá 
zkušenost…

Děkujeme všem za milé odpo-
ledne a  těšíme se zase za rok na 
shledanou!

Děti a vychovatelky ZŠ Písnice
Foto: Marie Štaflová

ZŠ PÍSNICE

Výletu na farmu v Soběhr-
dech se účastnilo celkem 
26 vietnamských a českých 
dětí se svými rodiči.

Trochu jsme měli obavy, že po-
slední únorový víkend svým poča-
sím účastníky výletu odradí. O  to 
více nás potěšila velká účast. Popr-
vé se také našeho výletu zúčastnily 
děti ve věku 3 až 6 let v doprovodu 
svých maminek a  babiček, nebo 
i  tatínka a  maminky. Starší děti 
převzaly péči o  ty menší v  rámci 
připravených poznávacích aktivit 
a pomáhaly při zařazování zvířátek 
do světových map. Skvělou práci 
odvedla klučičí skupina, holčičky 
se snažily zaplnit mapy stromy, 
řekami, sluníčky, motýly.

Dobu před obědem děti strá-
vily na farmě, kde poznávaly zví-
řata a  využily všechny pohybové 

aktivity, které jsou na farmě 
k  dispozici. Velkým zážitkem byly 
zejména kozy. V dolní části farmy 
si ověřily svoje pohybové zdatnos-

ti na lanových přechodech a  od-
počinuly si na visutých sítích.

Na oběd děti čekalo oblíbené 
menu. Po řízku s kaší se zaprášilo, 

a tak jako odměnu dostali všichni 
ještě domácí dort. Po obědě a od-
počinku se vyrazilo opět na čerstvý 
vzduch. Před odjezdem děti obdr-
žely diplomy, čokoládovou me-
daili a malý dárkový balíček. Ces-
tou domů po příjemně stráveném 
dni usnuly nejen všechny děti, ale 
i většina jejich rodičů.

Výlet byl spolufinancovaný Mi-
nisterstvem vnitra a  městskou 
částí Praha-Libuš a  realizovaný ve 
spolupráci s  neziskovými organi-
zacemi Info-dráček, z. s., a  South 
East Asie – liaison, z. s.

Děkujeme všem za důvěru a tě-
šíme se na setkání na výletě dne 
23. dubna 2017 do parku Miraku-
lum!

Tu Thanh Phamová,  
vedoucí sekce Info-dráček pro děti

Foto: Zdenka Dubová  
a Kryštof Laube

DEN NA FARMĚ V SOBĚHRDECH
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PLÁNOVANÉ 
TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2017

12. dubna | 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.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje smlouvy pro Kryšto-

fa Štafla na zajištění fotodokumen-
tace, pro Martina Novotného na za-
jištění videí, pro Blanku Popelíkovou 
a  Michaelu Kratochvílovou na koor-
dinace práce na stáncích, pro Marti-
nu Mulačovou na práce na worksho-
pech – vše na akcích městské části 
v  rámci projektu na podporu inte-
grace cizinců v roce 2017.

 Na vlastní žádost odvolává čle-
na konkurzní komise pana Mgr. Ing. 
Víta Berana jako odborníka v oblasti 
státní správy pro konkurz na obsaze-
ní vedoucího pracovního místa ředi-
tele/ky ZŠ Meteorologická a jmenuje 
na toto místo pana Mgr. Bc. Daniela 
Kaisera. Souhlasí, aby pan Mgr. Mi-
roslav Hřebecký byl přizván k jedná-
ní konkurzní komise jako odborník 
ve školství s hlasem poradním.

 Podporuje a  schvaluje part-
nerství v  projektu Vietnamský drak 
a prázdninový program Týden s Ve-
selým Dráčkem, který podává spolek 
Info-dráček.

 Schvaluje uzavření smlouvy 
o výpůjčce se spolkem KPM Křížem 
Krážem, z. s., od 10. 1. do 31. 12. 
2017 na výpůjčku 44 m2 v  objektu 
Na Okruhu 395.

 Souhlasí s  vybudováním nové 
NN přípojky na pozemku parc. č. 
767/1 v  k. ú. Písnice za podmínek 
uvedených v usnesení.

 Schvaluje vypsání výzvy na veřej-
nou zakázku na výběr zhotovitele „Re-
konstrukce elektroinstalace v ZŠ Me-
teorologická čp. 181 – I. a II. etapa“.

 Volí tajemníka Komise stavební 
a dopravní Miroslava Votrubu s účin-
ností od 10. ledna 2017.

 Schvaluje Rozpočtovou změnu 
č. 8 rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 
rok 2016, která je součástí usnesení.

 Souhlasí s převodem finančních 
prostředků z  investičního fondu do 
základního účetnictví v MŠ Lojovická 
ve výši 120 000 Kč a s jejich použitím 
na pořízení zahradního domečku. 

 Schvaluje Výroční zprávu dle zá-
kona č.106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k  informacím, za rok 2016, 
která je součástí usnesení.

 Schvaluje vypsání výzvy na ve-
řejnou zakázku na výběr zhotovitele 
na zajištění „Údržby veřejné zeleně 
v MČ Praha-Libuš“.

 Bere na vědomí uzavření objed-
návky se společností Sneo, a. s., na 
vypracování dokumentace pro pří-
pravu veřejné zakázky na akci „Ana-
lýza možného odkupu Bytového fon-
du Písnice od společnosti ČEZ, a.s.“ 
za cenu 80 000 Kč bez DPH. 

 Schvaluje navýšení počtu dětí 
ve třídě v mateřských školách zřizo-
vaných MČ Praha-Libuš nad 24 dětí 
na školní rok 2017/2018.

 Nesouhlasí s prodejem pozem-
ku parc. č. 554, k. ú. Libuš, o výměře 
305 m2, popřípadě jeho části.

 Souhlasí s  předloženou projek-
tovou dokumentací pro stavební po-
volení z  10/2015 pro stavbu „Změ-
na stavby na pozemku parc. č. 765/2 
v k. ú. Libuš“ u RD v ulici U Líhní čp. 
374/5.

 Nesouhlasí s  umístěním zákla-
dové stanice společnosti Vodafone 
Czech Republic, a. s., na pozemku 
parc. č. 835/34, k. ú. Písnice, s odů-
vodněním, že se jedná o  nevhod-
né umístění do zástavby rodinných 
domů a že betonová monolitická věž 
o celkové výšce 25 m naruší estetic-
ký a  krajinný ráz lokality v  blízkos-
ti chráněného krajinného prvku Na 
Losách a ZMK Kálek. 

 Schvaluje uzavření dodatku 
k  Podnájemní smlouvě fotbalového 
hřiště v  Písnici č. 2015054053 s  TJ 
Sokol Písnice, z. s., kde se prodlu-
žuje trvání smlouvy do 31. 12. 2021 
a zvyšuje se roční cena podnájmu na 
1 000 Kč/rok.

 Schvaluje zrušení výběrového 
řízení na „Vypracování projektové 
dokumentace pro spojené územ-
ní a stavební řízení na přístavbu ga-
ráží pro hasičskou techniku SDH Li-
buš v  objektu Libušská 81…“, a  to 
v souladu s protokolem o posouzení 
a hodnocení nabídek.

 Souhlasí s  prodejem pozem-
ku parc. č. 59/17 o  výměře 48 m2, 
k. ú. Libuš, manželům Nguyen Xuan 
Cuoc a Nguyen Thu Hien za dohod-
nutou cenu 3 430 Kč/ m2. 

 Nesouhlasí se změnou územ-
ního plánu na pozemcích parc. č. 
934/28, 934/77, 934/29 a  934/26 
v k. ú. Písnice, a to z funkčního využití 
ZMK zeleň městská krajinná a NL lou-
ky a pastviny na VV veřejná vybave-
nost a OB čistě obytné území. Ukládá 
Ing. Pavlu Macháčkovi předložit uve-
denou změnu využitelnosti pozemků 
koncepčně a v rámci Metropolitního 
plánu Prahy, Zastupitelstvu MČ Pra-
ha-Libuš ke schválení do 05/2017.

 Vydává souhlas MČ Praha-Li-
buš s  realizací projektu „Personál-
ní podpora a  profesní rozvoj peda-
gogů v  MŠ, v  rámci OPVV, výzva č. 
02_16_023 − Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazo-
vání − šablony pro MŠ a ZŠ v priorit-
ní ose 3 OP“ financovaného z OPVV 
pro MŠ Mezi Domy.

 Bere na vědomí Zápis z  první 
schůzky konkurzní komise na obsa-
zení pracovního místa ředitele/ky ZŠ 
Meteorologická ze dne 6. 2. 2017. 

 Schvaluje zapojení MČ Praha-
-Libuš do přípravy a distribuce Kata-
logu sociálních a  návazných služeb 
pro rok 2017 a zapojení do přípravy 
a prezentace na Veletrhu sociálních 
služeb konaného na podzim 2017, 
který realizuje správní celek MČ Pra-
ha 12 jako prezentaci nabídky po-
skytovatelů sociálních služeb pro 
celý správní obvod.

 Schvaluje rozšíření spolupráce 
s  Prahou 12 v  organizačním zajiště-
ní sociálních potřeb a návazných slu-
žeb. 

 Bere na vědomí souhlas MČ Pra-
ha-Libuš s realizací projektu, „Perso-
nální podpora a profesní rozvoj pe-
dagogů v  MŠ, v  rámci OPVV, výzva 
č. 02_16_023 – Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazová-
ní – šablony pro MŠ a ZŠ v prioritní 
ose 3 OP“, financovaného z  OPVV 
pro MŠ K Lukám. 

 Schvaluje podání tří žádostí 
o dotaci z rozpočtu HMP, kapitola 10 
− rezerva pro MČ na rok 2017 takto: 
rekonstrukce školní kuchyně v  MŠ 
Mezi Domy, výměna střešní krytiny 
a klempířských prvků na pavilonu E 
v  ZŠ Meteorologická, rekonstrukce 

komunikací v okolí ZŠ s RVJ Písnice 
− ul. L Coňka, Na Konečné, K Vrtilce.

 Schvaluje vypsání výzvy na „Vy-
pracování projektové dokumentace 
pro spojené územní a stavební říze-
ní na přístavbu garáží pro hasičskou 
techniku SDH Libuš v objektu Libuš-
ská 81…“.

 Schvaluje Zápis ze zasedání Lik-
vidační komise č. 1/2017 ze dne 14. 
2. 2017 a Rozhodnutí tajemníka ÚMČ 
ze dne 14. 2. 2017 o vyřazení majet-
ku MČ Praha-Libuš a  PO zřízených 
MČ v celkové výši 161 431,66 Kč.

 Schvaluje vypsání výzvy na po-
dání nabídek na výběr zhotovitele 
na akci „Rekonstrukce teras v MŠ Lo-
jovická“.

 Schvaluje uzavření objednáv-
ky na zajištění terénní práce v  rám-
ci projektu „Mapování přístupnosti 
a  bezbariérovosti objektů na území 
městské části Praha-Libuš“ s Pražskou 
organizací vozíčkářů, z. s., financova-
né z  dotací hl. m. Prahy na Podpo-
ru projektů směřujících k  vytvoření 
mapy přístupnosti a  bezbariérovosti 
objektů na území městské části a po-
stupně i  k  vytvoření mapy přístup-
nosti a  bezbariérovosti objektů na 
území celého hlavního města Prahy 
a rozpočtu městské části Praha-Libuš, 
v celkové částce 47 500 Kč vč. DPH. 

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o převodu práv a povinností ze sta-
vebního povolení - „Stavba č. 0088 
– TV Libuš, etapa 0007 – Komunika-
ce Libuš III“ s hl. m. Prahou, zastou-
peným společností ZAVOS.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Vybrané informace z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v lednu a únoru 2017. Všechna usne-
sení v plném znění jsou k dispozici na www.praha-libus.cz a na Úřadu MČ Praha-Libuš. Na interne-
tových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – 
jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.

http://www.praha-libus.cz
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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.

MGR. HANA KENDÍKOVÁ 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitelka za svůj 
dosavadní největší úspěch?

Asi to vyzní trochu rezignovaně, 
ale za největší úspěch považuji to, 
že jsem ještě nepřišla o  všechny 
iluze, se kterými jsem do komunál-
ní politiky vstupovala.

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

Dlouhodobě se snažím udě-
lat něco pro to, aby žáci Základ-
ní školy s  rozšířenou výukou jazy-
ků v Písnici mohli do školy chodit 
bezpečněji. Prozatím jsou výsled-
ky snažení našeho úřadu i  mého 
minimální, protože městská část je 
bohužel příliš malým pánem a do-
pravní řešení okolí školy je sou-
částí většího celku, v  němž musí 
jednotlivé kroky probíhat v  dané 
souslednosti.

Jako členka Školské rady na 
stejné škole se už třetím rokem za-
bývám potřebami školy.

Čeho byste chtěla do voleb 
v roce 2018 ještě dosáhnout?

Chtěla bych pomoci s  tím, aby 
se přiblížila realizace výstavby tě-
locvičny při základní škole v Písnici.

VLADIMÍRA TOMÁŠKOVÁ 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitelka za svůj 
dosavadní největší úspěch?

Jako zastupitelka působím v MČ 
Praha-Libuš toto volební období 
poprvé. Je to pro mne nová život-
ní zkušenost i se svými pozitivními 
a negativními stránkami. Jsem také 
členkou školské komise (ŠK), kte-
rou zřídila Rada MČ (RMČ), a v této 
souvislosti jsem poznala, jak těžké 
je prosadit, nejen z mého osobní-
ho pohledu, správnou a  smyslu-
plnou věc tak, aby bylo dosaženo 
pozitivního výsledku pro občany 
MČ, a kolik úsilí a času je nutné vě-
novat dané problematice, kterou 
se snažím zabývat. A  jestli něco 
považuji za svůj největší dosavad-
ní úspěch, tak je to fakt, že hlasuji 
a zvedám ruku sama za sebe, vždy 

s rozmyslem a rozvahou a nedám 
se nikým a ničím ovlivňovat.

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

Jako členka školské komise se 
snažím zabývat tématy, která se tý-
kají školství, ale také sociální oblas-
ti. Bohužel musím konstatovat, že 
procesní komunikace mezi RMČ 
a ŠK nijak zvlášť dobře nefunguje.

Jedním z důležitých témat, které 
je nyní aktuální, je zabezpečení fun-
gování provozu MŠ, jejichž zřizova-
telem je MČ Praha-Libuš v  letních 
měsících. V  loňském školním roce 
2015/2016 RMČ na základě dopo-
ručení ŠK odsouhlasila částečný let-
ní provoz, jehož celkové hodnocení 
bylo pozitivní a dobrá odezva pano-
vala i mezi rodiči. Pro letošní školní 
rok 2016/2017 opět ŠK doporučila 
fungování provozu MŠ v letních mě-
sících v obdobném rozsahu jako ve 
školním roce 2015/2016 a nyní zá-
leží jen na rozhodnutí RMČ. V roce 
2016 jsem se podílela se svými ko-
legyněmi – zastupitelkami pí Fen-
drychovou a  Kendíkovou − na vy-
pracování materiálu týkajícího se 
poskytnutí dotací z  rozpočtu MČ 
v oblasti sociální, který zde chyběl. 
Dotační program „Podpora sociál- 
ních služeb na území MČ Praha-
-Libuš“ byl zpracován a  následně 
schválen RMČ. Měl by být vyhlášen 
i pro rok letošní. Jinak se snažím sle-
dovat veškeré dění v MČ.

Čeho byste chtěla do voleb 
v roce 2018 ještě dosáhnout?

Mám nyní možnost spoluroz-
hodovat a podílet se na současné 
a budoucí tváři MČ, na řešení klíčo-
vých témat týkajících se příjemné-
ho a bezproblémového žití v Libuši 
a Písnici. Přála bych si, aby bylo sa-
mozřejmostí přizvání spoluobčanů 
k rozhodování o důležitých věcech, 
zvyšování důvěry občanů v činnost 
veřejné správy jako takové.

RNDR. PAVLA TŮMOVÁ, PH.D. 
(KDU-ČSL a nezávislí kandidáti)

Co považujete v tomto voleb-
ním období jako zastupitelka za 
svůj dosavadní největší úspěch?

Pokud mám pojmenovat svůj nej-
větší úspěch jako zastupitelka, ráda 
bych nechala toto hodnocení na 
ostatních. Unikátní jistě bylo vyjed-
nání bezúročné půjčky, kterou ma-
gistrát nabídl Libuši pro řešení otáz-
ky sídliště Písnice. Za tím byla velká 
energie moje a mých spolupracov-
níků, aby sídliště zůstalo v obecních 

rukou. K  využití nabídky k  odku-
pu bytů a pozemků naší městskou 
částí bohužel nedošlo. Centrum 
Libuše je nyní bez nelegálních ha-
zardních heren, což je důsledkem 
kontrol, které jsem zde začala roz-
víjet před dvěma lety, neboť se tu 
do té doby nedělaly. Této mé aktivi-
ty si všimla i celostátní média. Díky 
mým podnětům zasahovala v Sapě 
veterinární správa a uzavřela někte-
ré nehygienické provozy. Raduji se 
i z na první pohled drobných věcí, 
u jejichž zrodu jsem s kolegy stála: 
zavedení grantů v  oblasti sociální 
péče, zahájení letního provozu MŠ, 
více peněz na opravu komunikací, 
oponování přehnaným stavebním 
projektům bytových domů ve Vý-
letní a v Mílové.

Jaké problematice se v městské 
části Praha-Libuš aktuálně vě-
nujete? Můžete stručně přiblížit 
čtenářům její vývoj?

Aktuálně se věnuji problematice 
rozpočtu a  hospodaření naší MČ, 
na základě mých podnětů dochá-
zí k postupné nápravě pochybení, 
která se zde dlouhodobě vyskyto-
vala a  byla předmětem výtek au-
ditorů. Zajímá mne problemati-
ka změn územního plánu, osobně 
jsem proti účelovým změnám ve 
prospěch developerů, a to přede-
vším na území našeho přírodního 
parku. Vývoj obou témat jsem již 
komunikovala se čtenáři na strán-
kách časopisu U nás a budu kauzy 
nadále sledovat. Konkrétní témata 
z  naší MČ otevírám také na svém 
FB profilu.

Čeho byste chtěla do voleb 
v roce 2018 ještě dosáhnout?

Ráda bych si do konce mandá-
tu uchovala nadšení a energii pro 
důslednou opoziční práci, kte-
rou se snažím v našem zastupitel-
stvu vykonávat. Potěší mne, pokud 
mohu být svou prací naší městské 
části a lidem v ní prospěšná.

MGR. MATĚJ KADLEC 
(Pro Prahu)

Co považujete v tomto volením 
období jako zastupitel za svůj 
dosavadní největší úspěch?

Posoudit úspěch „největší“ si ne-
troufám. V první řadě jde o úspěch 
všech z  kandidátní listiny nové-
ho hnutí, které získalo sice jeden, 
ale důležitý mandát do zastupitel-
stva. Je to jistá cesta k  informacím 
o směřování Libuše a Písnice. Jako 
zastupitel jsem přijal funkci předse-
dy finančního výboru a spolu s jeho 
členy poctivě kontrolujeme finan-

ce MČ. V tomto ohledu považuji za 
úspěch širší zapojení peněz urče-
ných na sport a kulturu z tzv. výher-
ních hracích přístrojů, které MČ do-
stává pro tyto účely od magistrátu.

Jsem však především jeden ze 
sedmnácti hlasů, přicházím s  pod-
něty, ale bez přesvědčení rady nebo 
dalších minimálně osmi zastupitelů 
věc neprojde ani na program zase-
dání. Ve  zmiňovaném případě ve-
dení MČ podnět přijalo, a byl tedy 
uplatněn. Taková spolupráce mě 
těší. Řada podnětů, v  posledním 
období např. v souvislosti s prode-
jem sídliště Písnice, přijata nebyla.

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

V  rámci finančního výboru se 
pohybuji nejvíce na ekonomickém 
odboru. V  minulém roce zde na-
stoupila nová vedoucí paní Hana 
Vajnerová, která přichází s  řadou 
změn, které ve výboru připomín-
kujeme, byť je nutné přiznat, že její 
řešení obyčejně vedou ke zlepše-
ní. V  letošním roce se to projeví 
např. na podobě rozpočtu.

Jsem členem Komise udržitel-
ného rozvoje, a  pokud to časové 
možnosti dovolí, navštívím ale-
spoň jako host Komisi stavební 
a dopravní. V rámci zastupitelstva 
a hlasování je však nezbytné udr-
žet si základní přehled o všech ob-
lastech působnosti MČ.

Čeho byste chtěl do voleb v roce 
2018 ještě dosáhnout?

První, ale zřejmě nemožný cíl či 
spíše přání, je uvolnit onu těžko 
propustnou bariéru mezi koalicí 
a těmi ostatními. Jakási ostražitost 
mezi zastupiteli vzájemně mě ne-
přestává překvapovat. Vysoká po-
litika jednání jistě kultivuje, nicmé-
ně jednání zbytečně formalizuje. 
Odtud asi pocit některých, že po-
kládané dotazy vlastně jen zdržují 
jednání. Zasedání je málo, a  jsou 
proto často dlouhá. Efektivnější by 
byla četnější a  kratší setkání. Ne-
formální mailové diskuze zastupi-
telů se zatím rozjet nepodařilo.

Do voleb mám ještě několik 
konkrétních bodů, které považu-
ji za nevyřešené. Patří sem např. 
problematika oprav silnic, dále 
bych rád prolomil komunikační 
blokádu Ropidu, organizátora do-
pravy MHD, který na dotazy vůbec 
nereaguje, a řada úkolů mi zůstává 
i v rámci finančního výboru. Nové 
podněty pravidelně dostávám od 
občanů, což je pro mě potvrzení, 
že má tato aktivita smysl.

ANKETA
CO DĚLAJÍ NAŠI ZASTUPITELÉ?
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Plánovanému obchvatu Pís-
nice se tentokrát věnujeme 
na základě několika dotazů 
občanů z poslední doby.

Dlouhodobě připravovanou 
investicí hlavního města Pra-
hy v naší městské části je tzv. vý-
chodní obchvat Písnice. Oficiální 
název zní TV (technická vybave-
nost) Libuš, etapa 0012, Obchva-
tová komunikace, stavba č. 088. 
Tato komunikace je zakresle-
na v  územním plánu Prahy od r. 
1999. V  letech 2008–2009 na ní 
proběhl proces EIA, tj. posouze-
ní stavby z hlediska vlivu na život-
ní prostředí. V roce 2010 byl zpra-
cován projekt pro územní řízení 
a  v  r. 2016 bylo vydáno územní 
rozhodnutí. Proti němu se vzápětí 
odvolali prakticky všichni vlastní-
ci dotčených pozemků. Kdy bude 
jejich odvolání vyřízeno a s jakým 
výsledkem, v  tuto chvíli nikdo 
neví. O  termínu realizace tak lze 
pouze spekulovat. Jisté však je, že 
to ještě nějaký čas potrvá.

Podle dlouhodobých plánů 
má být východní obchvat Písni-
ce první etapou nové severojižní 

komunikace. Od okružní křižovat-
ky na Kunratické spojce bude po-
kračovat severním směrem podél 
areálu Sapa k Dobronické a dále 
až do Krče. Pokud se stavba sku-
tečně někdy zrealizuje, tak vý-
znamně odlehčí jak Libušské, tak 
Vídeňské.

Samotná první etapa je důleži-
tá přinejmenším ze dvou důvodů. 
Prvním důvodem je to, že východ-
ně od obchvatu bude konečná 
stanice metra trasy D – Depo Pís-
nice. Na místě má vzniknout velký 
dopravní terminál a  bylo by po-
někud fantastické, kdyby k němu 
nebyl přímý příjezd. Druhým dů-
vodem je, že otevřením obchva-
tu je podmíněno zprovoznění 
mimoúrovňové křižovatky mezi 
Písnicí a Dolními Břežany na Praž-
ském okruhu. 

Za zmínku také stojí, že součás-
tí plánu obchvatu je nová koneč-
ná autobusu se zázemím pro řidi-
če, umístěná jižně od Písnických 
zahrad. 

Pavel Macháček,  
zástupce starosty MČ Praha-Libuš

Plánek: DIPRO

ULICE V LIBUŠI A PÍSNICI (2)

VÝCHODNÍ OBCHVAT PÍSNICE

Setkání městských čás-
tí Prahy k místní Agen-
dě 21 (MA21) se usku-
tečnilo v úterý 7. března 
2017. Smyslem akce bylo 
sdílet osvědčené postu-
py k udržitelnému rozvoji 
v městských částech Prahy 
a objevovat možnosti spo-
lupráce. 

V první části setkání se účastní-
ci například seznámili s  výzvami 
z Operačního programu Zaměst-
nanost pro podporu aktivit měst-
ských částí. I  v  letošním roce bu-
dou mít městské části možnost 
čerpání dotace Magistrátu hl. m. 
Prahy v  oblasti podpory zdraví 
a místní Agendy 21. Městská část 
Praha-Libuš připravuje v  rámci 
této výzvy podání projektu s  ná-
zvem Cesty ke zdraví.

V  druhé části programu zá-
stupci Zdravých městských částí 
jednotlivě představili své projek-
ty a  zkušenosti. Zástupci měst-
ských částí Praha 4, Praha 7, Praha 
8 a  Praha 12 vystoupili s  tématy 

jako zapojení veřejnosti do tvor-
by generelu veřejných prostran-
ství, fairtradová městská část, 
podpora podnikání v rámci měst-
ské části či způsoby komunika-
ce s veřejností. Zástupci Prahy 10 
a Prahy 20 přednesli své příspěv-
ky na téma participativního roz-
počtování. Zástupci městských 
částí Praha-Dolní Počernice a Pra-
ha 21 se ve svých příspěvcích za-
bývali plněním kritérií kategorie 
C v procesu místní Agendy 21 či 
hodnocením udržitelného rozvo-
je prostřednictvím auditů udrži-
telného rozvoje. 

Naše městská část představi-
la aktivity v  oblasti integrace ci-
zinců, projekt Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 
a  jeho jednotlivé aktivity. Ve dru-
hé části prezentace byla předsta-
vena činnost Žákovského zastupi-
telstva Praha-Libuš. Jeho členové 
pravidelně pořádají společenské 
a sportovní akce, uskutečňují růz-
né průzkumy a ankety. V loňském 
roce pomáhali s tvorbou Pocitové 
mapy žáků ZŠ Meteorologická. 

V závěru akce proběhla diskuse 
k  představeným tématům a  dal-
ším oblastem či problémům, se 
kterými se zástupci městských 
částí Prahy setkávají. Setkání měst-
ských částí se konají pravidelně 
jednou za rok a  nabízejí účastní-

kům možnost inspirace a  předá-
vání zkušeností z různých oborů. 

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: archiv NSZM

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH 
ČÁSTÍ PRAHY

Petr Borský představuje dění v MČ Praha-Libuš.



12 | U nás | 4/2O17

RADNICE

EDUCOFFEE
Přípravná třída jako prevence 
školní neúspěšnosti a podpory 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami. 

Akce EduCoffee s náslechem je 
určena pro pedagogy mateřských 
škol, přípravných tříd a pedagogy 
1. stupně ZŠ.

TERMÍN
5. 4. 2017  
od 8.30 hod do 11.30 hod

MÍSTO
ZŠ a MŠ Angel, budova Mlade-
novova 3240, Praha 4 − Modřany, 
druhý vchod přízemí, přípravná 
třída

PROGRAM
8.30–9.30 
náslech v přípravné třídě
9.30–10.00 
rozbor ukázkové hodiny, ukázka 
pracovních pomůcek, dětských 
portfolií
10.00–11.30 
sdílení zkušeností na téma:
*  zřízení přípravné třídy (včetně 

legislativy)
*  doporučení školského pora-

denského zařízení – pro koho 
je tato třída vhodná?

*  předškolní vzdělávání v rámci 
mateřské školy či přípravné 
třídy – silné a slabé stránky

*  školní vzdělávací program 
přípravné třídy

*  organizace dne v přípravné 
třídě (včetně propojení s akti-
vitami školy)

*  školní připravenost
*  kognitivní kritéria školní 

zralosti – zrakové vnímání, 
vnímání prostoru, vnímání 
času, základní matematické 
představy, sluchové vnímání, 
jazykové schopnosti, grafomo-
torika

*  plány podpory

Registrovat se můžete prostřed-
nictvím odkazu: https://docs.
google.com/forms/d/10Rcp-
FMLycNJQ5O0rgahfzGZd4uFid-
15Fmg4_2FQqzB8/edit 
Bez registrace nebude umožněn 
vstup na setkání. Děkujeme za 
pochopení.

Mgr. Martin Kolafa,  
koordinátor integrace  

na mateřských a základních ško-
lách, ÚMČ Praha-Libuš

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
Koordinátora sociální pomoci je možné kontaktovat pí-

semně po mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vránová, DiS. Na podatelně měst-
ské části nechávejte prosím uzavřené obálky s nápisem „k ru-

kám 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 Praha-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 sociál- 
ní, je paní Ing. Lenka Koudelková. Pověřenou vedoucí odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš je paní Jaroslava Hlávková.

ZVEME

VÍTE, ŽE…
…za svého psího společníka 

musíte platit povinný poplatek?
Pokud jste si nově pořídili psího 

kamaráda, musíte tuto skutečnost 
podle zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, nahlásit do 
15 dnů na Úřadě MČ Praha-Libuš. 
A od 3 měsíců věku psa je potřeba 
odvést místní poplatek – ten se liší 
podle toho, zda s  pejskem bydlí-
te v rodinném domě, nebo v bytě. 
V  případě rodinného domu po-
platek činí 300 Kč za jednoho psa, 
v případě bytu 1 500 Kč. Důchod-
ci mohou uplatit slevu: bez ohledu 
na to, kde bydlí, platí 200 Kč.

Více informací naleznete na 
webu MČ Praha-Libuš, v  sekci 
Úřad / Povinné informace podle 
zákona č. 106/1999 / Návody pro 
poskytování – řešení životních si-
tuací.

Připravila Jana Leichterová
Foto Jana Leichterová

Rada MČ Praha-Libuš vyhlašuje

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
na obsazení funkce ředitele/ředitelky ZŠ Meteorologická,

Meteorologická 181, Praha 4 − Libuš.

Přihlášky lze podávat do 7. 4. 2017.

Více informací na adrese:
www.praha-libus.cz – aktuality

Z MÍSTNÍCH VYHLÁŠEK

https://docs.google.com/forms/d/10RcpFMLycNJQ5O0rgahfzGZd4uFid15Fmg4_2FQqzB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10RcpFMLycNJQ5O0rgahfzGZd4uFid15Fmg4_2FQqzB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10RcpFMLycNJQ5O0rgahfzGZd4uFid15Fmg4_2FQqzB8/edit
https://docs.google.com/forms/d/10RcpFMLycNJQ5O0rgahfzGZd4uFid15Fmg4_2FQqzB8/edit
mailto:socialno@praha-libus.cz
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JAK SE VYVÍJÍ SITUACE KOLEM 
PRODEJE BYTŮ NA SÍDLIŠTI 
PÍSNICE?

V  pondělí 30. ledna mimořád-
ně svolaná dozorčí rada ČEZ, a. s., 
potvrdila vybrané nejvyšší nabíd-
ky ve „veřejných“ soutěžích, jejichž 
předmětem byly sídliště Písnice, 
komplex nákupního střediska Pís-
nice a bytový dům Bělocerkevská. 
Skutečný vlastník sídliště Písnice 
se ale stále nemění.

OBYVATELÉ SE SNAŽÍ ZVRÁTIT 
PRODEJ

K převodu nemovitostí na nové-
ho vlastníka na katastru zatím ne-
došlo a nájemníci věří, že díky jejich 
žalobě na určení vlastnictví ani ne-
dojde. Vítěz „veřejné“ soutěže v pů-
vodně určeném termínu za sídliště 
nezaplatil, ovšem ČEZ, a. s., poho-
tově 20. 3. 2017 dodatkem k pod-
mínkám soutěže prodloužil lhůtu 
k  placení o  dalších 40 dní. Tento 
vstřícný krok ČEZ, a. s., vůči vítězi 
zajímavě kontrastuje s předchozím 
spěchem této firmy a  její neocho-
tou prodloužit termín uzávěrky sou-
těže a v obyvatelích sídliště jen po-
siluje dojem o  nedůvěryhodnosti 
postupu společnosti ČEZ, a. s.

Obyvatelé sídliště Písnice se už 
devět měsíců snaží zvrátit přinej-
menším nemravný prodej svých 
domovů, bývalých podnikových 
bytů různých zaměstnavatelů, které 
byly do ČEZ, a. s., vloženy při velké 
privatizaci a které už nájemníkům 
ČEZ, a. s., jednou závazně nabídl 
k  prodeji. Stovky lidí předdůcho-
dového a  důchodového věku 
nebo naopak rodin s  malými dět-
mi žijí po celou dobu ve stresu, co 
s nimi bude. Za to, že hájí všemi de-
mokratickými prostředky své do-
movy, jim ČEZ, a. s., dokonce před 
Vánocemi „nadělil dárek“ v podo-
bě vyhrožování žalobami na milio-
nové úhrady za případný ušlý zisk.

Po celou dobu se zástupci ná-
jemníků pokoušejí o  jednání s od-
povědnými činiteli s  cílem vyřešit 
celou situaci ke spokojenosti všech 
zúčastněných stran. Po neúspěš-
ných schůzkách na ČEZu se poda-
řilo vyvolat mnoho jednání s politi-
ky na různých úrovních. Téměř 70 
% akcií ČEZ, a. s., patří totiž státu 
a je spravováno MF ČR. Zde se zá-
stupci nájemníků setkali se vstříc-
ným přístupem, který ovšem naráží 
na spletité vztahy a zájmy, které na 
ČEZu panují. 

V lednu byli dva zástupci nájemní-
ků pozváni do Kanceláře prezidenta 
republiky. Poté se sešli už dvakrát 
s  ředitelem Odboru analytického 
panem Augustinem. Při těchto ne-

závazných schůzkách předali panu 
řediteli co největší množství infor-
mací týkajících se kauzy sídliště.

PODÁNA ŽALOBA NA URČENÍ 
VLASTNICKÉHO PRÁVA

Bohužel ze strany členů manage- 
mentu a  dozorčí rady ČEZ, a. s., 
kteří způsob prodeje schvalova-
li, chybí zájem vyřešit stávající si-
tuaci s  ohledem jak na způsob, 
jakým byty získali jeho obyvate-
lé, tak na způsob, jakým k  sídliš-
ti přišel ČEZ, a. s. Této „sociálně 
odpovědné“ firmě je zřejmě úpl-
ně jedno, že svým bezohledným 
postupem psychicky týrá nájem-
níky a dopouští budoucí likvidaci 
příjemného a zdravého prostře-
dí celé čtvrti. Zástupci nájemníků 
proto ve snaze zachránit domo-
vy mnoha stovek rodin i  střechu 
nad hlavou desítkám důchodců 
byli nuceni podat žalobu na urče-
ní vlastnického práva. Tato žalo-
ba zpochybňuje současné vlast-
nictví sídliště společností ČEZ. 
Podle informací, které se podaři-
lo zjistit, je velmi pravděpodob-
né, že převod bytů z  vlastnic-
tví státu do vlastnictví ČEZ, a. s., 
v  době privatizace byl v  rozporu 
s  několika tehdy platnými záko-
ny. Zákony platné v době privati-
zace neumožňovaly převod bytů 
ze státního vlastnictví komukoli ji-
nému než nájemníkům. K vydrže-
ní (promlčení) nedošlo, neboť to 
se vztahuje pouze na případy, kdy 
byla nemovitost získána v  soula-
du se zákonem.

Skutečným vlastníkem těchto 
nemovitostí tak může být stále stát.

Žaloba podaná na základě ne-
závislé expertní právní analýzy má 
velký potenciál svým přesahem. 
Mohla by pomoci mnoha dalším li-
dem, například v kauze bytů OKD.

Na základě podané žaloby o ur-
čení vlastnického práva byla dne 9. 
března 2017 v katastru vyznačena 
plomba na parcely Sídliště Písnice, 
číslo řízení na KN: Z-10460/2017. 
(Plomba informuje, že u dané ne-
movitosti probíhá řízení.)

V  souvislosti se žalobou inicia- 
tiva Moje Písnice prosí nájemní-
ky dotčených bytů o  příspěvek 
k úhradě nákladů s tímto soudním 
procesem spojených. Doporu-
čená výše příspěvku za každý byt 
činí 500 Kč. Tyto peníze jsou vklá-
dány do advokátní úschovy a bu-
dou použity k  úhradě soudních 
poplatků (podání žaloby, odvolá-
ní...). Jejich konkrétní výše závisí 
na průběhu procesu a  rozhodnu-
tích soudu, nicméně jde o  tabul-
kové položky. V případě nevyčer-
pání vybrané částky bude zůstatek 
vrácen zpět přispěvovatelům.

Pokud chcete přispět i  vy, 
a  zatím jste tak neučinili, může-
te zvolit buď způsoby uvede-
né na webu www.mojepisnice.cz 
nebo zaslat částku přímo převo-
dem na účet advokátní úschovy 
č. 2108447399/2700. Pro možnost 
pozdějšího vracení poměrné části 
nevyčerpaného příspěvku, prosí-
me, uveďte jako variabilní symbol 
číslo vchodu a  do poznámky své 
příjmení nebo číslo bytu.

Právním zástupcem nájemní-
ků je JUDr. Viktor Rossmann, dr-
žitel ocenění „Právník roku 2016“ 
v kategorii „Pro bono“ za svou po-

moc podvedeným lidem v  kauze 
tzv. „šmejdů“. Za jeho služby zá-
stupci nájemníků uhradili částku 
12 100 Kč. (Tyto peníze byly zapla-
ceny z první vlny příspěvků, částka 
se vztahuje na zastupování v  této 
žalobě ve všech soudních instan-
cích a je pro tuto žalobu konečná.)

Po vyhlášení vítěze soutěže za-
znamenali nájemníci sídliště nabíd-
ky na zprostředkování vyjednávání 
s  potenciálním novým vlastníkem. 
Těchto nabídek si váží, nicméně 
v  souladu s  původním cílem ná-
jemníků je třeba nejprve vyčer-
pat všechny možnosti, jak narušit 
současný způsob prodeje, který je 
dle jejich názoru neetický, nespra-
vedlivý a  nově, podle vypracova-
né právní analýzy, pravděpodobně 
i nelegální. ČEZem vybraní vítězo-
vé výběrového řízení jsou v  tuto 
chvíli možná jen další poškození.

K  celé situaci zástupci iniciati-
vy Moje Písnice dodávají, že stá-
le věří, že se vše vyřeší ke spoko-
jenosti dlouholetých nájemníků 
i  dalších obyvatel sídliště,a  pro 
tento cíl udělají maximum. A  že 
pokud překotná privatizace sídli-
ště v 90. letech 20. století možná 
nevědomě opomněla ošetřit prá-
va nájemníků, pak je povinností 
současné vlády nedopustit tento-
krát už jejich vědomé poškození.

Zákony se mění, ale nespravedl-
nost zůstává nespravedlností.

Vybráno z webu iniciativy  
Moje Písnice  

www.mojepisnice.wordpress.com, 
doplnila a upravila  
Magdalena Vlková

Foto: Hana Kolářová

SÍDLIŠTĚ PÍSNICE — PODÁNA ŽALOBA

http://www.mojepisnice.cz
https://mojepisnice.wordpress.com
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TÉMA

Většina z nás si již zvyk-
la, že každou první středu 
v měsíci, v pravé poledne, 
zní po celé České republi-
ce sirény. Není to upozor-
nění, že je čas oběda, ale 
zkouška sirén, které jsou 
prostředkem k varování 
obyvatelstva při hrozícím 
nebezpečí.

„Zkouška sirén“ je provede-
na trvalým, nekolísavým tónem 
po dobu 140 sekund a  bývá vět-
šinou doprovázena informačním 
hlášením.

Ve  čtvrtek 23. února 2017 v  9 
hodin a 55 minut se ozval v Praze 

a  celém Středočeském kraji také 
tento nepřerušovaný tón, který 
mnoho lidí zmátl i vyděsil. Jednalo 

se však o pietní akt, k uctění památ-
ky pprap. Jana Odermatta, hasiče, 
který se 14. února smrtelně zranil 
při požáru lakovny v obci Zvole.

Dalším informačním signálem, 
který můžeme slyšet, je „Požární 
poplach“. Jedná se o signál, kte-
rý svolává jednotky sborů dobro-
volných hasičů. Signál Požární po-
plach je jedenkrát přerušený tón 
po dobu 60 sekund, u elektronic-
ké sirény může napodobovat zvuk 
trubky: HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ.

Tyto signály jsou pouze infor-
mační, nikoliv výstražné.

Jediným varovným signálem 
určeným obyvatelstvu je signál 
„Všeobecná výstraha“ a  zname-

ná vždy nějaké nebezpečí. Signál 
tvoří kolísavý tón sirény po dobu 
140 sekund, zpravidla třikrát opa-
kovaný v  přibližně tříminutových 
intervalech. Vyhlašuje se při bez-
prostředním ohrožení mimořád-
nou událostí nebo při jejím ne-
nadálém vzniku. Po akustickém 
tónu sirény pak následuje bezpro-
střední tísňová informace nebo 
informace prostřednictvím hro-
madných sdělovacích prostředků 
(celorepublikové, regionální, míst-
ní) pro vyrozumění obyvatelstva 
o  hrozící nebo již vzniklé mimo-
řádné události.

Martin Frank, velitel JSDH Písnice

SIRÉNY – CO NÁM CHTĚJÍ ŘÍCT?

Jakési historické jádro dnešní Pra-
hy 4, název je z pův. „Neosvětli“ – 
tj. obyvatelé tmavého údolí.
1088 První zmínka, ve které zde 
král Vratislav dává pozemky Vyše-
hradské kapitule. 
Ve 12. stol. jsou již zmiňovány bo-
tičské mlýny.
1222 Pro mnohé vinice se Nuslím 
říká Viničné údolí.
1323 Děkan Držislav zde parcelu-
je pozemky na 14 usedlostí, které 
prodává1.
Ve 14. stol je zmiňován majitel vi-

nic Jakub Foliman. Z nařízení Kar-
la IV. se mělo pěstovat víno v pásu 
širokém 3 míle od hradeb, 12 let 
svobodně, pak za odvod králi 62 l 
vína ročně.
1628 Nusle získává rod Sezimů 
z  Vrtby. Po třicetileté válce jsou 
velmi zpustošeny, je zde evidován 
jeden sedlák a jeden chalupník.
1715 Staví zde zámeček pražský 
purkrabí Jan Josef z  Vrtby, 1754 
ho při své cestě do Prahy navště-
vuje císařovna Marie-Terezie.
1748 Zmíněn pozdější rychtář 
(Václav Tillinger, čp. 30).
1770 Zavedeno číslování domů, 
zapsáno 31 čísel.

1797 Nusle i Vršovice kupuje bar. 
Jakub Vinner; zavádí nové způso-
by hospodaření a staví „Nuselské 
schody“2.
Od počátku 19. stol., možná i dří-
ve, jsou Nusle výletním místem 
Pražanů a  pro své vesnické pro-
středí jsou označovány za Jam-
mertahl, tj. slzavé údolí. Oblíbená 
je zde lidová slavnost „Fidlovačka“.

Jaroslav Melichar

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (11)

Na historické okružní pro-
cházce tentokrát navštívíme 
Nusle. Geografickým cílem 
seriálu je Libuš, kam dorazí-
me přes Písnici. Začali jsme 
v Modřanech, pokračova-
li přes Komořany, Cholupi-
ce, Točnou, Závist a Lho-
tu, Dolní Břežany, Libeř, 
Zvoli, Hodkovice, Jesenici, 
Zlatníky, Vestec, Kunratice, 
Hrnčíře, Šeberov, Chodov 
a Michli. V následujícím po-
kračování ještě nahlédneme 
do historie dalších obcí dů-
věrně známých jmen: Pan-
krác, Krč a Lhotka.

Duben – apríl je tady! Jak 
známo, 1. 4. pozor na rece-
se typu: „Máš něco na botě! 
− Apríl!“ Krásný zvyk.

A  těch rozšířených jmen! 3. 4. 
Richard, 4. 4. Ivana, 5. 4. Miroslava 
– Mirka. 9. 4. je letos Květná nedě-
le, začíná tzv. Svatý týden, tj. kdysi 
poslední týden Ježíšova života. 12. 
4. si můžeme pro změnu připome-
nout prvního kosmonauta, ten den 
v  r. 1961 vzlétl v  raketě Vostok  1 
J. A. Gagarin. Pamětníci se mož-
ná rozpomenou na tehdejší píseň 
„Dobrý den, majore Gagarine...“. 
13. 4. jsme opět ve Svatém týd-
nu, je Zelený čtvrtek − lze dopo-
ručit tradici „zelené stravy“, např. 
špenátu apod. Křesťané si připo-
mínají Poslední večeři apošto-
lů s  Ježíšem. Z  předkřesťanských 
dob se zachoval pokrm symboli-

zující slunce, tj. mazanec, který jis-
tě ochutnáme. Existují i jiné výkla-
dy jeho symboliky, ty křesťanské 
ho vzaly za svůj jako kulatý kámen, 
používaný u  židovských hrobek. 
Večer procházeli ulicemi popr-
vé velikonoční koledníci, proza-
tím jen skupiny chlapců točily řeh-
tačkami a  zpívaly k  tomu určené 
písně. Autor si z doby svého dět-
ství vzpomíná například na: „Ko-
pali jámu Ježíši pánu, aby ho jali, 
ukřižovali...“ Velikonoce tím spě-
jí do svého vrcholu, protože 14. 
4. je Velký pátek – den ukřižování 
Ježíše, proto i  den přísného půs-
tu. Tradičním pečivem toho dne 
je jidáš, tj. suchý vdolek, poléva-
ný medem. Chlapci s  řehtačkami 
ten den obcházeli ves třikrát (ráno, 
v poledne i večer). 15. 4., Bílá so-
bota, je dnem, kdy naši předkové 
končili své (dokonce čtyřicetiden-

ní) období půstu, hospodyně pek-
ly tradiční masovou nádivku, ko-
ledníci ten den jen nechodili, ale 
dům od domu se zastavovali a vět-
šinou také obdrželi svou odměnu 
(něco dobrého, později i  drobné 
mince). 16. 4. je nejvýznamněj-
ší křesťanský svátek – Velikonoční 
neděle, jinak Boží hod velikonoč-
ní, den Ježíšova zázračného vzkří-
šení, kdy měl zmizet ze střežené 
hrobky. Můžeme si připomenout 
16. 4. 1927, protože toho dne po-
žádala Libuš o  svoji odluku od 
Kunratic. 17. 4. Velikonoční pon-
dělí je oblíbené především u děv-
čat, aby nám „neusychala“, tak jim 
dle tradice poskytují léčbu chlap-
ci šleháním pomocí spletených 
proutků neboli pomlázky. Veliko-
noce jsou svátkem pohyblivým, 
každý rok vycházejí jinak, nejčas-
těji mezi polovinou března a dub-

na. 17. 4. má též svátek Rudolf. 18. 
4. oslavujeme 700 let od nejstarší 
dochované písemné zmínky o Pís-
nici. Od 18 hodin se plánuje veřej-
ná připomínka v ZŠ L. Coňka v Pís-
nici. 20. 4. má svátek Marcela, 23. 
4. Vojtěch, 24. 4. Jiří – dříve se toho 
dne platily činže a podobné plat-
by. Dle pranostik, pozor, vylézají 
prý hadi a štíři. 27. 4. slaví Jaroslav 
a  29. 4. Robert. Všem zmíněným 
i nezmíněným patří naše srdečné: 
Všechno nejlepší! Poslední dub-
nová noc je nocí „pálení čaroděj-
nic“, pozůstatkem velmi starých 
tradic. Například staří Keltové zna-
li tento svátek jako Beltain – vrchol 
jara, spojený s  běháním lidí i  do-
mácích zvířat okolo ohňů, aby se 
okouřili, tj. po zimě magicky očisti-
li. Proč ne? Krásné jaro nám všem!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY − DUBEN

NUSLE

1|   D. B., P 4, str. 14
2|   D. B., P 4, str. 15
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SALON

Do Litery se letos vrací cena za pu-
blicistiku. V letošních nominacích jsou 
Ondřej Kundra (Putinovi agenti), Tere-
zie Pokorná a Edita Onuferová (RR roz-
hovory) a Kateřina Šedá (Brnox). V nej-
početněji obsazené kategorii Litera za 
prózu je např. také kniha Marka Šindel-
ky Únava materiálu, k jejímuž napsání 
autora přivedla zpráva o nálezu těl 71 
mrtvých uprchlíků v odstaveném chla-
dírenském voze na dálnici mezi Buda-
peští a Vídní. Porotci dále vybírali no-
minované knihy na Literu za poezii, 
knihu pro děti a mládež, literaturu fak-
tu, nakladatelský čin, překladovou kni-
hu a pro objev roku.

„Každá ta kategorie je specifická, 
když například posuzujete knihu za vy-
davatelský počin, tak jde hlavně o krá-
su obrazového zpracování nebo fak-
tografické stránky knihy. Pokud jde 
o prózu, tak je kritérium jednoznačné − 
jde o způsob a hloubku psaní, o to, jak 
psaní docílí toho, že překračuje samo 
sebe, díky těm písmenům se dostane-
te k něčemu, co je za nimi, co je život-
nější a umožní hlubší prožívání životů,“ 
prohlásil předseda poroty Petr Fischer.

Tříčlenná porota složená ze spiso-
vatelky a  překladatelky Pavly Horáko-
vé, básnířky a  editorky Olgy Stehlíko-
vé a básníka Ladislava Zedníka vybrala 
šest nejlepších literárních blogů loňské-
ho roku. Hodnotila především jejich li-
terární úroveň. Vítěze nyní vyberou 
svým hlasováním čtenáři. Autor vítězné-
ho blogu získá 50 000 korun na knižní 
vydání sebraných blogových zápisků.

Protože jde vlastně o  soutěž, slu-
ší se pojednat také o kategorii porot-
ců. To proto, abych dokázal, že jde 
o lidi v oboru fundované a patřičného 
ohodnocení kolegů schopné, jakkoli 
finanční dotace mohou vnést závistiv-
cům určité pochybnosti. Tak tedy po-
rotci kategorie blogů:

Pavla Horáková je rozhlasová re-
daktorka, publicistka, překladatelka 
a  prozaička. Detektivní příběh Tajem-
ství Hrobaříků jí vyšel poprvé v  roce 
2010, o  rok později následovalo vol-
né pokračování s  názvem Hrobaříci 
v podzámčí a trilogii v roce 2012 uza-
vřeli Hrobaříci a Hrobaři. V roce 2015 jí 
v nakladatelství Argo vyšla kniha o čes-
kých vojácích v 1. světové válce Přišel 
befel od císaře pána, na níž spolupra-
covala s  rozhlasovým kolegou Jiřím 
Kamenem. Její hlas můžete pravidelně 
slyšet na stanici Vltava a  v  anglickém 
vysílání Českého rozhlasu.

Olga Stehlíková vystudovala bohe-
mistiku, obecnou lingvistiku a  foneti-

ku na FF UK v Praze. Knižními recenze-
mi přispívala do deníků (MF dnes, LN, 
Deník) a na literární servery (iLiteratu-
ra, Almanach Wagon). Je jednou z edi-
torek revue Pandora a jako redaktorka 
pracuje pro různá česká nakladatelství.

Ladislav Zedník, český básník a pe-
dagog, pražský rodák, spolouzaklada-
tel a  spoluprovozovatel Interaktivního 
muzea Trilopark. Publikovat poezii začal 
časopisecky v roce 2003. V prvotině Za-
hrada s jabloněmi a dvěma křesly (Argo, 
2006) jsou patrné vlivy poetiky součas-
ných slovinských autorů, dále Vladi-
míra Holana a  přírodně-lyrické poe- 
tiky 90. let 20. století. Druhá básnická 
sbírka Neosvitly (Argo, 2012) je zasa-
zena do magických chronotopů praž-
ského Podskalí, Vyšehradu, „nádraží, 
kde už vlaky nestavějí“. Básně tvoří do-
hromady ucelený mýtus. Zatím posled-
ní sbírka Město jeden kámen (Dauphin, 
2015) čerpá z  autorovy vášně pro vy-
hynulé pravěké světy. Jeho verše byly 
přeloženy do italštiny a  portugalštiny. 
Příležitostně píše recenze, pět let půso-
bil jako externí redaktor časopisu Host.

Tož porotkyně a  porotce (zas ten 
gender) pro jednu kategorii mě doce-
la uspokojili (co teď s tím vaším gende-
rem), doufám, že porotci dalších kate-
gorií se přizpůsobí mému vkusu. A  to 
v kategorii prózy fandím letos Michalu 
Přibáňovi a jeho románu Všechno je 
jenom dvakrát, románu o  návratech 
a  neshledáních. Hlavní rovinu vyprá-
vění tvoří melancholický příběh novi-
náře Pavla Klimeše, který se na prahu 
středního věku rozvádí, ztrácí rodiče 
a ocitá se v situaci, která ho nutí hledat 
nové životní cesty i  cíle. Ve vzpomín-
kách se stále častěji objevuje postava 
otcova kolegy Milana Knota, který pro 
vypravěče kdysi představoval dětský 
vzor. V polovině sedmdesátých let však 
svým přátelům nepřímo přiznal, že po-
depsal spolupráci s  StB a  uzavřel se 
před nimi. V našem prostředí jde snad 
o první beletristický pokus zachytit pro-
blém morálního selhání člověka kon-
frontovaného s normalizační mašinérií.

A  v  kategorii poezie přeju vítězství 
Vítu Janotovi a jeho novince Víkend 
v jakémsi Švýcarsku. A protože ano-
tace poezie je podle mě blbost, tak jen 
stručně: Civilní poezie civilního básní-
ka. Neviditelný vrchol ledovce české 
poezie tentokrát jakýsi alpský.

A  tak mi přejte, abych se se svými 
tipy chytil tak jako loni a předloni a já 
vám, vážení čtenáři a  milí sousedé, 
přeju voňavé jaro.

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 127
ROK SE S ROKEM SEŠEL…
A tak tu zas máme tu Magnesii Literu, tedy udílení literárních cen, jejichž účelem 
je podpora a popularizace původních i přeložených kvalitních knih. Zásadně jako 
pomoc těm, kteří se o knihy zajímají, aby se zorientovali v současné početné kniž-
ní produkci, i jako pokus o probuzení zájmu těch, kteří knihy nečtou či přestávají 
číst. Za svou existenci vděčí anketa finančním i mediálním partnerům, literárním 
odborníkům, spisovatelům, vědcům i dalším osobnostem. Součástí ocenění je i fi-
nanční prémie spojená s hlavní cenou: 200 000 korun. Hlavním předpokládaným 
efektem cen je pak především zvýšení prodeje oceněných knih.

Nebude! Došlo totiž k pře-
hodnocení plánu, protože se 
zjistilo, že náklady spojené 
s výstavbou linky D by byly 
neúměrně vysoké. Výkupy 
pozemků, pozemní a zejména 
podzemní práce jsou nesmír-
ně drahé. Proto se přistoupilo 
ke změně projektu, k jakému, 
to nám nyní poví generální ta-
jemník ústředního výboru pro 
komunikace a dopravu Ma-
gistrátu hlavního města Prahy 
Miloš Bačíček.
„Ano, je tomu tak, plány na 
vybudování metra linky D 
jsme přehodnotili. Za pozem-
ky chtějí původní majitelé čím 
dál tím více s argumentem, že 
když vláda zvedla minimální 
mzdu, tak chtějí zvednout také 
minimální cenu za metr čtve-
reční. Nehledě na to, že někte-
ří (majitelé) vydali dluhopisy 
a očekávají, že stát, případně 
magistrát jim je zaplatí. A to 
prosím bez daně!
Dále jsme si vzpomněli na tu-
nel Blanka, co kolem této stav-
by se dělo. Máme obavu, že 
bychom pak za ty peníze měli 
dvě nové linky metra, nebo 
spíše dva velké tunely.
Naštěstí nás inspirovali naši 
přátelé ze slovenské Bratisla-
vy. Také oni uvažovali o stav-
bě metra. A také jejich úvahy 
ztrokotaly na finanční nároč-
nosti. Tehdy si řekli, že když 
nemůžou mít podpovrchovou 
dopravu, tak vybudují nadpo-
vrchovou. Místo vlaků budou 
jezdit lanovky! Tudy vede ces-

ta. Nápad velkolepý a náklady 
podstatně nižší. Nemusíme 
vykupovat pozemky a pak se 
hrabat v zemi, stačí postavit 
pylony, natáhnout lana, navě-
sit velkokapacitní kabiny, jako 
mají například ve Švýcarsku. 
Praha tak získá další atrakci, 
za kterou budou jezdit lidé mi-
nimálně z celé Evropy.
Praha je velice krásné město 
a za každého počasí kouzelná. 
Představte si, když pojedete 
kabinou dvacet, třicet metrů 
nad povrchem a uvidíte domi-
nantu Pražkého hradu, špičaté 
věže Vyšehradu a za obzvlášť 
dobré viditelnosti bude možné 
spatřit vzdálené vrcholky Kr-
konoš, případně Ještěd a další. 
To okamžitě zapomenete, že 
máte v ruce mobil, do kterého 
byste v metru jenom koukali. 
Bylo by to stejné, jako kdy-
byste jeli lanovkou z Pece na 
Sněžku. Také se jenom roz-
plýváte! Navíc to má pozitivní 
dopad na psychiku člověka, 
radostněji se mu pojede do 
práce nebo do školy.
Pochopitelně lanovka bude 
kopírovat původní navrženou 
trasu – povede z Písnice přes 
Nové Dvory, Thomayerovu 
nemocnici až na Pankrác.
A navíc Strana zelených nám 
dala zelenou…“

Rozhovor s generálním tajem-
níkem Milošem Bačíčkem pro-
vedl 1. dubna 2017:

Martin Zikeš

APRÍLOVÝ FEJETON

METRO Z PÍSNICE?

LUŠŤOVKA ULIČNICE (13)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Název této ulice je (viz tajenka) je poměrně mladý. Ulice, která 
byla pojmenována teprve roku 1993, vznikla díky sídlištní zá-
stavbě na okraji Písnice a jméno bylo odvozené podle nedale-
kého sportoviště.

Sukulent

Štípací nástroj

Plody palmy

Trik

Předchůdce podprsenky

Hudební nástroj

Kapka (básnicky)

Souvislý areál univerzity

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 20.
Připravil Martin Zikeš

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Holan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Holan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronotop
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podskal%C3%AD_(Praha)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Portugal%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Host_(%C4%8Dasopis)
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Humorné a zároveň poetic-
ké bylo nastínění lidského 
života pomocí výtvarných 
prvků černého divadla, tan-
ce, pantomimy a hudby 
v Divadle Metro, kam 22. 
února zavítala (nejen) 3.B 
ZŠ Meteorologická.

Mottem představení je citát Al-
berta Einsteina: “Obávám se dne, 
kdy vývoj technologie předčí vzá-
jemné lidské vztahy. To potom 
svět bude mít generaci idiotů.”

Představení se zabývá vážně i ne-
vážně současným životním stylem. 
Ukazuje, jak moderní komunikač-
ní technologie řídí i  lidské osudy. 
Představení je částečně interaktivní, 
žáci měli možnost se zapojit.

Je to jediné černé divadlo, kte-
ré částečně prozradí svou unikátní 
techniku. Na konci představení totiž 
čeká krátká ukázka techniky černé-
ho divadla. Můžete se tak na chvil-
ku stát hercem přímo na jevišti.

Naše názory:
Šimon: „Moderní technologie 

může překazit přátelské vztahy. Čer-
né divadlo jsme si mohli vyzkoušet 
i my. Během představení na nás pa-
dal divný prach − Adamovi svítily 
brýle a mně svítily boty a ponožky.“

Ada: „V černém divadle se hrá-
lo, zpívalo, kouzlilo a  tancovalo. 
Na jevišti hrálo asi sedm herců. Na 
závěr jsme šli i my na pódium. Moc 
a moc se mi to líbilo!“

Bára: „Myslím, že to bylo pro star-
ší děti. Přesto to bylo fajn. Vyzkouše-
li jsme si, jak černé divadlo funguje.“

Simča: „Mně se představe-
ní skoro vůbec nelíbilo. Zklamalo 
mě, že se jen tančilo a zpívalo, ale 
bohužel nikdo nemluvil.“

Anička Př.: „Moc se mi to nelíbi-
lo. Nic jsem z toho neměla, proto-
že když byli zticha, tak jsem to pře-
stala chápat. 30 % dávám za to, že 
jsme si mohli vyzkoušet, jak divadlo 
funguje, 50 % za to, že se tam ob-
jevili nahatí lidé. To mě pobavilo.“

Zdeněk: „Byla to nuda. Myslel 
jsem si, že herci v černém divadle 
nebudou vidět, ale bohužel byli. 
Nejlepší na představení bylo, že 
jsme si něco mohli koupit v bufetu.“

Štěpán: „Svítila tam světla, z kte-
rých byly vytvořeny různé efekty. 
Líbilo se mi to na 76 %.“

Lucka: „Představení bylo o tom, 
že se žena seznámila s  mužem. 
Ten ji požádal o ruku. Jejich vztah 
ukončil tablet, od kterého se muž 
nemohl odtrhnout. Moc se mi to 
nelíbilo.“

Eliška: „V  černém divadle moc 
hezky tancovali, což já umím oce-
nit, protože na tanec chodím 
a  mám ho ráda. Jinak představe-
ní bylo spíš pro větší děti. Na závěr 
jsme si vyzkoušeli, jak se hraje čer-
né divadlo. Pozor, taky si to vyzkou-
šely paní učitelky − to bylo super!“

Připravila Jindra Němečková,  
třídní učitelka 3.B

Foto: Jindra Němečková

O ČERNÉM DIVADLE

Jak funguje černé divadlo?
Mario Š.: „Na pódiu svítí UV 

světlo. Rekvizitami pohybují lidé 
v  černém a  to vytváří dojem, že 
věci létají (např. židle, klobouk).“

Zuzka L.: „Lidé zahalení v  čer-
ném se hýbají se svítícími rekvizi-
tami. Na polovinu jeviště svítí svět-
lo a na druhou ne.“

Matěj P.: „Na pódium svítí spe-
ciální světla, která osvítí rekvizity, 
a lidé v černém s nimi hýbají. Her-
ci to doplňují, ale mlčí. Vyjadřují se 
pohybem, tancem.“
Co tě nadchlo, překvapilo?

Verunka P.: „Nádherný pohled 
na zářící rekvizity.“

Matěj P.: „Mohli jsme si vyzkou-
šet, jak funguje černé divadlo.“

Zuzka L.: „Překvapilo mě, že se 
při představení nemluvilo. Na-
dchlo mě, že jsme si mohli vyzkou-
šet hýbat rekvizitami.“
Co nám chtěli herci představením 
vzkázat? Na co nás chtěli upo-
zornit?

Mario: „Chtěli nám vzkázat, že 
když člověk dostane elektronické 
zařízení, tak se stane maximálně 
ignorující, i mě se to trochu týká.“

Zuzka: „Bylo  to o  tom, že se do 
sebe zamilovali dva lidi. Jako sva-
tební dar dostali tablet a pak se od 
něj nehli. Chtěli nám říct, abychom 
nebyli pořád u  elektroniky. Musí-
me se věnovat blízkým.“

Matěj P.: „Když budeme stále 
koukat do tabletů nebo mobilů, 
tak přijdeme o kamarády a stanou 
se z nás hlupáci.“

Verunka: „Abychom nebyli tolik 
na elektronických přístrojích a víc 
si všímali okolí (mohli bychom při-
jít o vše, co máme rádi).“

Připravila Soňa Štefanová,  
třídní učitelka 4.A

N@ VÝLETĚ V iSVĚTĚ

Dne 2. dubna oslavil význam-
né životní výročí dlouholetý 
zastupitel městské části Pra-
ha-Libuš a předseda kont-
rolního výboru zastupitelstva 
pan Ing. František Herc. 
K jeho 75. narozeninám mu 
přejeme hodně zdraví, štěstí, 
radosti z vnoučat a elánu pro 
jeho záliby.

Vedení městské části  
Praha-Libuš

V  hodině  českého  jazyka, 
po probrané kapitole  ze  svě-
ta fantazie a symbolů, dosta-
li žáci 5.A ZŠ Meteorologická 
k  dispozici  obrazový  a  tex-
tový  materiál  o  skutečném 
zvířeti.  Se  zadáním  „napiš-
te fantasy příběh“ si výborně 
poradili skoro všichni. Zde je 
jedna ukázka za všechny.

Klárka se probudila a koukla se 
na hodiny. „To už je deset?“ Klárka 
rychle běží do kuchyně a najde tam 
maminku. „No to je dost, že jdeš! 
Verča má přece narozeniny, musí-
me to nachystat. Ve dvě přijdou její 
kamarádky.“ Verča je totiž Klárči-
na sestra.

Celé dopoledne pak strávili pří-
pravou oslavy a pečením dortu. 
Klárce se už ale nechtělo koukat 
na ten vyzdobený pokoj, protože 
ona nikdy takovou oslavu neměla, 
protože jí to rodiče nedovolili. Šla 
do svého pokoje a říká si: „A ještě 
si pozve kamarádky.“

Odpoledne pak všichni hrá-
li hry s Verčinými kamarádkami. 
Klárku už to po osmém kole Una 
nebavilo, a tak radši šla na terasu. 
Najednou měla pocit, že vidí ptá-
ka, který ukazuje, aby šla za ním. 
Klárka se štípne, ale pták tam po-
řád je. A tak za ním šla. Věděla 
sice, že s cizími lidmi se nikam 
chodit nesmí, ale na ptáky se to 
asi nevztahovalo. Potom pozna-
la, že je to Hadilov Písař. Ten jí 
řekl: „Pojď za mnou, Klárko, a ne-
boj se. Jsem kouzelný Hadilov Pí-
sař, přesně jak si myslíš. A ano, 
umím i číst myšlenky.“ Klárka už 
se ho ani neptala, odkud zná její 
jméno, když mluví a umí číst my-
šlenky. Potom, když byli za stromy 
před Klárčiným domem, ukázal 

Hadilov na Klárku křídlem a něco 
si mumlal. „Teď můžeš létat. Sta-
čí jen roztáhnout ruce a zamávat 
s nimi, jako kdybys měla křídla.“ 
Potom spolu letěli a Klárka měla 
úžasný pocit. Musela se ale nad 
tou věcí zamyslet. Potom se Ha-
dilova zeptala: „Nechceš být můj 
kamarád? A jak se vlastně jmenu-
ješ?“ „Jmenuji se Fíta a tvůj kama-
rád už jsem dávno. A teď pozor, 
přistáváme!“

A byli v parku a najednou se 
otevřel strom a Fíta pokynul, že 
mají vejít. Ocitli se v nějakém ji-
ném světě. Najednou Klárka uvi-
děla jednorožce, co se pásli na lou-
ce. Šli směrem k nim. Klárka si 
utrhla zvláštní květinu a přičichla 
si, vonělo to jako limonáda. Prošli 
kolem pegasů a hipogryfů. Klárka 
ani nevěděla, jak se to stalo, ale za 
chvilku už seděla spolu s Fítou na 
jednom z jednorožců a pluli oblo-
hou. Najednou uviděla louku, po-
dobnou té předtím, a už na ní stáli. 
Potom Fíta řekl: „Budeme si hrát?“ 
„Jasně, že jo!“

Potom si tam hráli. Klárce to 
přišlo jako celý den. Hodně ji to 
bavilo. Líbilo se jí dojení žira-
fy. Měli potom spoustu Skittlesek 
a pak je snědli. Dokonce se k nim 
přidali Fénixové! Po všech hrách 
Fíta vytáhl zpod křídla hodinky 
a řekl: „Už je čas jít.“ A tak Klárka 
s Fítem vzlétli. Když byli před do-
mem, Fíta si vytáhl pírko a podal 
ho Klárce. „Tak zas někdy příště. 
Ahoj!“ A zmizel.

„Klárko, dáš si kus dortu?“ Klár-
ka se vzbudila a uvědomila si, že je 
na terase. „To byl teda sen!“ Řekla 
si. Pak si uvědomila, že v ruce drží 
pírko Hadilova Písaře.

Barbora Tachecí, 5. A

FANTASY PŘÍBĚH
FÍTA
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Již třináctý rok je tu Lib-
hush alias Libušská hudební 
show, soutěž hudebních do-
vedností dětí a mládeže.

Uplynulé ročníky již tradičně 
ukázaly opravdový talent mno-
ha účastníků. Zastoupeni byli flét-
nisté, kytaristé, klavíristé i hous-
listé. Přihlásí se také letos ti, kteří 
muzicírují i jinde než v  Klubu Ju-
nior? Budou jejich kvality takové 
jako předcházející ročníky? Uděla-
li mladí virtuosové další pokroky?

Soutěžit mohou všichni hu-
dební zájemci, kteří si připraví 
jednu libovolnou píseň či skladbu.
Disciplíny:
A. flétna*)
B. klavír, keyboard
C. kytara 
D. housle*)
Věkové kategorie:
do 6 let
7–10 let
11−15 let
15 a více let
začátečníci (výuka od ledna 2017)

*) V případě sólového charakte-
ru těchto dvou disciplín je možné 
účastnit se soutěže za doprovodu 
dalšího hudebního nástroje.

I letos budou v porotě zasedat 
lektoři hudebních oborů Klubu 
Junior, kteří budou mít nelehký 
úkol – vybrat ty, které ocení di-
plomem a vítěze hodnotnou ce-
nou! Nerozhoduje však pouze ta-
lent a výběr skladby, ale celkový 
projev mladého umělce.

Přátelské klání se uskuteční 
v neděli 14. května 2017 v pro-
storách Klubu Junior, Na Okruhu 
395/1.

Bližší informace:
Ing. Lenka Koudelková, 

604 273 968

       KLUB JUNIOR
LIBHUSH 2017

Přihláška do soutěže Klubu JUNIOR LIBHUSh
Jméno a příjmení ............................................................................................

Telefon ..............................................................................................................

E-mail adresa ...................................................................................................

*Disciplína: 
A. flétna
B. klavír, keyboard
C. kytara
D. housle

Přihlášku je nutno zaslat do 21. 4. 2017 e-mailem  
na adresu: kjunior@centrum.cz  *zakroužkujte

*Kategorie:
1. do 6 let
2. 7−10 let
3. 11−15 let
4. 15 a více let
5. začátečníci (výuka od ledna 2017)

Pravidelně v úterý od 15:00 
do 16:00 hodin probíhá 
zdravotní cvičení pro senio- 
ry v libušské sokolovně. 
Cvičení je otevřené všem 
seniorům − ženám i mužům 
− a je přizpůsobené úrovni 
docházejících cvičenců.

V  rámci tohoto cvičení je zařa-
zeno rozcvičení a zahřátí těla, dále 
cvičení na podložkách − vleže 
protahování zkrácených svalů a je-
jich následné uvolňování, posilo-
vací cviky břicha a nohou, cvičení 
vsedě, kdy postupně procvičíme 
hlavu, ramena, páteř. V  jednotli-
vých hodinách střídavě využije-
me také cvičení s gumou pro po-
sílení paží, nohou a břicha, cvičení 
na velkých míčích − fitballech, kde 
procvičíme všechny malé a  vel-
ké svaly, včetně vnitřních, a cviče-

ní zpestříme vsedě na malých mí-
čích − overballech, kdy při cvičení 
s balancováním zpevníme zádové 
svaly a břicho.

První hodina je zdarma, a  po-
kud vám cvičení bude vyhovovat, 
můžete si platit každou hodinu 
zvlášť nebo zvolit předplatné for-
mou úhrady členského spolkové-
ho a  členského oddílového pří-
spěvku. Výše uvedené sportovní 
náčiní je v tělocvičně k dispozici.

Srdečně zvu všechny zájemce 
z řad seniorů na cvičení a těším se 
na setkávání při cvičení v libušské 
sokolovně.

Bližší informace: telefon – 
737 467 224 – M. Maurerová, e-mail: 
sokollibus@volny.cz

Marcela Maurerová,  
cvičitelka zdravotní tělesné  

výchovy III. třídy T. J. Sokol Libuš

          T. J. SOKOL LIBUŠ
CVIČENÍ PRO SENIORY  
V LIBUŠSKÉ SOKOLOVNĚ

Společnost „E“ srdečně zve 
sousedy s místem bydliš-
tě na Praze 4, 11, 12 a též 
Libuše a Písnice na veliko-
noční workshop pořáda-
ný v rámci projektu Sou-
sedíme, přijďte k nám! Na 
workshopu budeme připra-
vovat velikonoční dekoraci 
do košíku.

Kdy: 7. dubna 2017 od 15:30 
a od 17:00
Kde: v Aranžérii, ulice Liškova 3, 
Praha 4
Za kolik: za 100 Kč
Svou účast, prosím, hlaste pře-
dem na e-mail: info@aranzerie.cz. 
Kapacita omezena. 

Rýza Kotrčová, Společnost „E“

VELIKONOČNÍ WORKSHOP 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, příroda, 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

JARNÍ SEZONA MYTÍ OKEN − NECHTE TO NA NÁS
Nabízíme téměř bez čekání a za rozumnou cenu

Poctivé mytí oken a žaluzií | Čištění koberců a čalounění
Velký úklid domácnosti | Úklid domácnosti po stavbě/rekonstrukci

Neváhejte nás kontaktovat! | Tel: 721 054 320, e-mail: fisanm@seznam.cz

Hledám 
PANÍ, KTERÁ JEDNOU MĚSÍČNĚ VYLUXUJE 

v rodinném domě.
Prosím, pošlete SMS na 602 209 973 − ozvu se zpět na domluvení.

inzerce inzerce
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KLUB SENIOR

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)

DUBEN 2017
JEDNORÁZOVÉ AKCE

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

 Středa 5. 4. 9:00−11:30
Škola ženskosti – seminář č. 6: Ta-
jemství partnerské komunikace

 Čtvrtek 6. 4. 9:30−11:30
Montessori herna: Zdobení veli-
konočních vajíček

 Úterý 11. 4. 9:30−11:30 
a 16:30−18:00
Montessori herna: Zdobení veli-
konočních vajíček

 Středa 12. 4. 19:30−21:00
Bachovy květové esence pro har-
monický život

 Pátek 21. 4. 10:00−11:30
Sejdeme se v lese… „Den Země“

 Sobota 22. 4. 10:00−11:30
Malířský kurz pro děti od 6 let, 3. 
téma: Mezopotámské obrázkové 
vyprávění – předchůdce komiksu

 Čtvrtek 27. 4. 9:00−11:30
Zdravé hubnutí nejen po porodu

V  květnu se můžete těšit napří-
klad na oslavu Dne dětí, Sejdeme se 
v  lese…, další kurz Školy ženskosti 
a víkendový malířský kurz pro děti.
Kompletní nabídku programu Ro-
dinného centra Kuřátko včetně 
všech detailů, informací o  cenách 
a  případných změnách naleznete 
na našem webu: www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Činnost spolku Rodinné cent-

rum Kuřátko finančně podporuje 
městská část Praha-Libuš, za což 
mnohokrát děkujeme.

Za celý tým Rodinného centra  
Kuřátko Ivana Vrablcová

RODINNÉ  
CENTRUM KUŘÁTKO

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

Vstupné: Cvičení, tvoření, angličtina, 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 rezervace přes web či SMS.

inzerceinzerce

Potřebujete šrouby, matice, hřebíky?

Přijďte k nám.

PRODEJ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

Dobronická, Praha 4 – Libuš 142 00 
www.hasagroup.cz

Telefon: 244 910 014

PROGRAM V DUBNU A NA 
ZAČÁTKU KVĚTNA 2017

Zveme co nejsrdečněji do Klu-
bu Senior na různorodý program ve 
společnosti vrstevníků. Zažijete pří-
jemné chvíle, dovíte se něco nového. 
Nemusíte sedět doma, zjistíte, že ne-
jste na všechno sami. Rozšíříte si vě-
domosti a vylepšíte náladu.

 4. 4. Další přednáška Městské poli-
cie hl. m. Prahy od p. Švandrlíkové, a to 
na téma: Jaro, léto, nástrahy a čeho se 
včas vyvarovat. Vždy je hodně věcí, při 
kterých si sami neporadíme.

 7.−9. 4. Odjezd 45 účastníků do 
Jívky. Humprecht − Sobotka, trhy Pol-
sko, Janské Lázně. Odjezd v 11:00 ho-
din z Písnice, U Eimů, na Budějovické. 
V ceně 2 x polopenze, bus, ubytování, 
hudba − celkem 1 100 Kč. Informace 
u p. Urbanové, tel.: 731 230 713.

 11. 4. Posezení před Velikonoce-
mi a s tím spojená malá oslava − pří-
chod jara, zvyky nádherného měsíce, 
otevírání studánek. Jistě i  v  našem 
klubu to bude hezké setkání.

 18. 4. Druhý jarní výlet do méně 
známých koutů naší země, a  to na 
zámek Jimlín. Odjezd v 9.00 hodin 
od Eimů. Těšíme se na velkou účast. 
Přihlášky a informace u p. Vladykové 
na tel.: 604 731 127, placení v klubu.

 25. 4. Nezapomínáme protáh-
nout si celé naše tělo při speciálním 
cvičení (pomůcka židle) paní prof. 
Kaněrové, která má na toto cvičení 
specializaci. Na závěr opět s písnič-
kami − zpíváme rádi a od srdce.

 1.−8. 5. Výjezd části seniorů do Ha-
rrachova, hotel Inn. Stále ještě je mož-
nost se přihlásit. Množství doporuče-
ných a možných aktivit, dále možnost 

individuálně si užívat krásného poby-
tu, okolí a, věřme, i  krásného počasí. 
Odjezd z  Libuše v  9.00 hodin. Mož-
nost na místě se naobědvat před uby-
továním nebo po něm v hotelu. Pobyt 
s polopenzí, výběr jídla snídaně a ve-
čeře neomezen − kdo co sní. Cena 
včetně autobusu tam a zpět 3 100 Kč. 

 2. 5. Klub otevřen, volná zába-
va − čtení, povídání a jiné.

KNIHOVNA
Knihovna je otevřena každé úte-

rý od 14.00 do 18.00 hodin. Zveme 
všechny čtenáře z  Libuše a  Písnice. 
Kluboví senioři již dobře vědí o dob-
rých knižních nabídkách a každé úte-
rý knihovnu navštěvují. Vždyť to mají 
při cestě, hned vedle klubu, a proto 
si to chválí.

UPOZORŇUJEME
Je nutné dodržet vaše rozhodnu-

tí, budete-li chtít jet s  námi do Lázní 
Libverda, nebo na Šumavu. Prosím, 
rozhodněte se! Termín pro hotely je 
nejpozději do 30. 4. 2017. Ale je také 
možno, že v tu dobu již bude zájezd 
obsazen. Tedy čím dříve, tím lépe.

Připomínáme, že druhý zájezd na 
Slovensko má termín přihlášení do 
15. 4. 2017, je stejně pěkný jako první 
termín (loni se oba zájezdy moc líbily). 
Uskuteční se za předpokladu zájmu 
z naší MČ Praha-Libuš v počtu 10 osob 
za Libuš, 20 osob za Prahu 9. Zvažte.

Děkujeme všem dlouholetým 
účastníkům našich vícedenních zá-
jezdů, že se vždy zájezd brzy naplní, 
neboť dobrá parta, přátelství a sou-
sedské vztahy se na pěkném poby-
tu prohlubují a vždy přijde i nějaká 
ta neplánovaná radost navíc.

Přednášky konané v  tomto mě-
síci budou zveřejněny pro ostatní 
obyvatele Libuše a Písnice v časo-
pise U nás v měsíci květnu.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

Klub Senior, K Lukám 664/1, 
142 00 Praha-Libuš, tel.: 244 
021 424, 244 021 423 (Úřad 
MČ Praha-Libuš), Klub je ote-
vřen v úterý od 14 do 18 ho-
din, pokud není v programu 
uvedeno jinak.

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

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

LUŠŤOVKA ULIČNICE (13) – ŘEŠENÍ
Tajenka: Ke Kurtům | Foto: Martin Zikeš
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