
1 Písnická základní škola hostila Oslavy jara 2017. 2 Libušská škola zažila šestou Noc s Andersenem.
3 Draci z Klubu Junior bodovali za hranicemi. 4 Souboj lukostřelců na Libuši vyžadoval pečlivou rozhodčí.
5 Zveme do EduCoffee. 

Foto: Veronika Spálenská, Monika Exnerová, archiv Judo Dragons, Lukostřelecký klub CERE a Kryštof Štafl.
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Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2017“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 7

Oslavy jara 2017 připad-
ly na 7. dubna. Počasí nám 
sice letos vůbec nepřálo, 
přesto se rozhostila jarní 
pohoda.

Od brzkého rána bylo zataženo 
a nevlídno, ani předpověď nebyla 
povzbudivá. Přesto jsme se s ver-
vou a  odhodláním pustili do pří-
pravy Oslav jara.

K  zataženým mrakům se přidal 
během dne i  vydatný déšť, který 
sílil. To byl důvod k neplánované-
mu přesunu celé akce do budovy 
Základní školy s rozšířenou výukou 
jazyků v Písnici, která nám poskytla 
zázemí a střechu nad workshopy.

Oslavy jara se nesly v duchu Ve-
likonoc a tradic s nimi spojenými. 
Náplní celé akce byly především 
tvůrčí dílny, kde si děti mohly vy-
robit spoustu krásných velikonoč-
ních dekorací, ozdobit kraslici, vy-
tvořit velikonoční zápichy, ozdobit 
vajíčko z  lineckého těsta nebo si 
nechat namalovat obličej… Bylo 
z  čeho vybírat. Důležitým poslá-
ním písnických Oslav jara je pro-
pojení kultur jiných zemí s  naší 
českou tradicí, proto i na této akci, 
stejně jako na všech ostatních po-
řádaných v  rámci integračního 
projektu podpořeného Minister-
stvem vnitra ČR, bylo viditelné za-
stoupení jiných tradic. Do přípra-
vy workshopů se zapojili nejen 
profesionálové, ale i  vietnamští 
vysokoškolští studenti, pedago-
gové základní školy a  Mateřské 
školy Ke Kašně – děti si mohly slo-
žit tradiční origami nebo vytvořit 
jarní dekoraci v  podobě rozkvet-
lého stromu a  děti jiných národ-
ností se zase seznámily s českými 
tradicemi.

Žáci školy si připravili hudební vy-
stoupení, které se místo na venkov-
ním pódiu uskutečnilo v  hudební 
učebně školy. Vystoupení bylo krás-
né a naladilo nás jarní pohodou.

Ani na Moranu jsme letos neza-
pomněli. Byla opravdu krásná, jen 
pro neustálý déšť jsme ji nemohli 
vhodit do rybníku Obecňák. Tuto 
tradici za nás ovšem později do-
držela školní družina, za příhod-
nějších podmínek Moranu utopily 
děti ze školy.

Pan starosta spolu s  paní zá-
stupkyní starosty a paní ředitelkou 
základní školy slavnostně otevřeli 
nově vybudovanou počítačovou 
učebnu písnické základní školy.

Pro návštěvníky byla připravena 
kavárnička, kterou zajistila kavárna 
Mlsounek, dále venkovní občerst-
vení a  prodej krásných drobností 
pro potěšení.

Páteční dubnové odpoledne 
sice propršelo, ale nálada byla 
úžasná a vše se povedlo díky spo-
lupráci všech partnerů. Na akci se 
podílely: Základní škola s  rozšíře-
nou výukou jazyků v  Písnici, Ma-
teřská škola Ke Kašně, Sbor dob-
rovolných hasičů Písnice, Úřad 
městské části Praha-Libuš a  stáje 
Stable Donja Písnice. Akce byla 
pořádána v  rámci projektu MČ 
Praha-Libuš zaměřeného na inte-
graci cizinců a  spolufinancované-
ho Ministerstvem vnitra ČR.

Poděkování za úspěšnou akci 
patří všem, kteří přispěli svou pra-
cí, nápady, pohotovým rozhodo-
váním a skvělou náladou.

Monika Voříšková,  
asistentka projektu

Foto: Kryštof Štafl  
a Veronika Spálenská

OSLAVY JARA V PÍSNICI
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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

Vážení občané,
od posledního dubnového ví-

kendu byly v naší městské části po-
síleny autobusové linky, zejména 
linka 113. Dopravní podnik tak vy-
hověl mnohaletým žádostem naší 
městské části o  její posílení. Inter-
val linky 113 je ve špičce nově 
v úseku Kačerov − Sídliště Písni-
ce zkrácen z 5 na 4 minuty, v na-
vazujícím úseku Sídliště Písnice 
− Písnice z  10 na 8 minut. Závě-
rečný úsek z Písnice na Točnou do-
stane pravidelný režim intervalu 24 
minut namísto dnešních klouzavých 
20-30 minut. Ač se zkrácení inter-

valu o  jednu či dvě minuty může 
zdát při četbě jen malou změnou, 
ve skutečnosti je to obrovský po-
sun k lepšímu. Po mnoha letech do-
chází k posílení pražské linky, nikoliv 
její nahrazování příměstskými lin-
kami 331 a 333, které v uplynulých 
letech posilovaly právě na úkor lin-
ky 113. Tyto středočeské spoje ov-
šem vynechávají poslední zastáv-
ku ve staré Písnici (řešení nabídne 
až rekonstrukce ulice Libušská), 
a  tak se komfort pro naše občany 
v  uplynulých letech snižoval. Nyní 
došlo konečně k  obratu. Této po-
zitivní změně napomohlo i  loňské 

prodloužení linky z  Písnice až na 
Točnou, o  což usilovali především 
občané Cholupic. Jen pro zajíma-
vost – tato změna intervalů včetně 
již prodloužené linky až na Točnou 
stojí rozpočet hl. m. Prahy o celých 
pět miliónů korun navíc. I  z  toho 
je zřejmé, že vybojovat pro nás 
zkrácení intervalů nebylo vůbec 
jednoduché. Není to ovšem jedi-
ná změna dopravy. V důsledku ce-
loplošného posílení provozu metra 
v  nočních hodinách jsou posíleny 
navazující spoje všech tří klíčových 
linek v  naší městské části, tedy 
113, 215 i 197. V čase mezi 21:00 
a  22:30 jsou intervaly autobusů 
zkráceny z 20, resp. 40 minut na 
15, resp. 20 minut tak, aby byla za-
chována návaznost na častější spoje 
metra. A když už jsme u těch změn, 
zmíním ještě jednu, byť malinko 
úsměvnou. Noční linka č. 504 byla 
přejmenována na linku č. 904, na 
dvacetiminutovém intervalu se nic 
nezměnilo. Důvodem je uvolnění 
číselných řad 5xx a 6xx pro narůsta-
jící integrovanou dopravu do Stře-
dočeského kraje. 

U  městské hromadné dopravy 
ještě setrvám. Opakovaně jsme hl. 
m. Prahu žádali o zřízení tří zastávek. 
Tou první je zastávka Mílová pro 
linku 165 ve směru do Libuše. 
Aby mohla být zřízena, jsou nezbyt-
né stavební úpravy v  ulici Dobro-
nická, která je ve správě Technické 

správy komunikací, nikoliv městské 
části. TSK odmítalo tyto nezbytné 
stavební úpravy kvůli dočasnosti, 
neboť je plánována celková rekon-
strukce ulice Dobronická. Ta je ov-
šem v  nedohlednu, tak jsme opět 
požádali o  zřízení dočasného ná-
stupiště i za cenu toho, že bychom 
hradili část nákladů. Také jsme opa-
kovaně žádali o zřízení nové auto-
busové zastávky u Cholupického 
hřbitova v obou směrech. Náš po-
žadavek má i podporu radnice Pra-
hy 12, v  jejímž katastru se hřbitov 
nachází. Ulice Podchýšská v součas-
né době neumožňuje jednoduché 
zřízení zastávek, protože má úzký 
profil. Pro zřízení zastávky bude nut-
né vybudovat nástupiště a přecho-
dovou vazbu. Radnice Prahy 12 již 
zadala projektovou dokumentaci, 
která určí nezbytný rozsah staveb-
ních úprav. Klíčové je, že s myšlen-
kou zřízení této stanice souhlasí jak 
ROPID, tak i  Dopravní podnik. Na-
plňuje mě to optimismem, že naše 
snaha se dočká šťastného konce 
stejně jako naše úsilí, které jsme 
v uplynulých letech zaměřili na zkrá-
cení intervalů linky 113.

Přeji vám všem krásný máj.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY

 

DÌ NTSKÝ DE

3. 6. 2017
od 14 do 18 hodin

V prostorách fotbalového høištì
ul. Švihovská v Písnici

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

 poøádá

Pro dìti jsou pøipraveny soutìže,

Obèerstvení je pro dìti zajištìno

 zdarma - pití, buøt.

Pojïme prožít s dìtmi pøíjemné odpoledne

Hasièi - ukázka techniky,
jezdecký oddíl STABLE DONJA

-    jízda na ponících

hry, drobné dárky,
skákací hrad...

- policie ÈR psovodi
      - dopravn? høištì
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Závodníci z klubu Judo Dra-
gons se zúčastnili tradiční-
ho velikonočního 17. Os-
terturnier 2017 v Passau 
a silně obsazeného mezi-
národního turnaje v Duis-
burgu.

V  Passau v  pěkné hale nad 
Dunajem jsme získali třikrát zlato 
(zkušeně si vybojovala zlatou me-
daili Klára Koritenská za dorosten-
ky, Eva Koritenská za starší žákyně 
a  také Šimon Koritenský za starší 
žáky), jedno stříbro (Ondra Ježek 
v nabité kategorii mladších žáků), 
jeden bronz (Verča Mudrochová 
v těžkých zápasech, kde potvrdila 
své zkušenosti za mladší žákyně).

Na mezinárodním turnaji v Duis- 
burgu náš klubový závodník Ton-
da Dvořáček předvedl parádní 
kousek. V silně nabité váhové ka-
tegorii prošel přes pět silných bor-
ců až do finálového utkání, které 
skončilo v  napínavém souboji ve 
prospěch zkušeného Belgičana 
De Metse dotaženým škrcením.

Všem závodníkům gratulujeme!

Ing. Martin Vondrouš,  
Ing. Oldřich Ježek, trenéři

DRACI Z KLUBU JUNIOR BODUJÍ I ZA HRANICEMI

1 Stříbrný Tonda Dvořáček 
v hmotnostní kategorii -46 kg 
v Duisburgu. 
2 Sportovní hala Duisburg. 
3 Sportovní hala Passau.

Foto z Oslav jara ve Staré Písnici: Kryštof Štafl a Veronika Spálenská.

FOTOZPRÁVA: 
JAK SE PLETE POMLÁZKA

1

3

2
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Lukostřelecký klub CERE or-
ganizoval 25. března Přebor 
hlavního města Prahy v ha-
lové lukostřelbě 2017.

Závodu ve sportovním areálu 
Skalská se zúčastnilo 34 závodní-
ků z  několika pražských lukostře-
leckých klubů. Ředitelkou závodu 
byla předsedkyně lukostřelecké-
ho klubu CERE Helena Bauerová 
a pozici rozhodčí zastala Alice Kor-
belová z SK Slavia Praha. Soutěžilo 
se ve střelbě z  reflexních, kladko-
vých i holých luků.

Holé luky nemají zaměřovač, 
naopak luky reflexní se používa-
jí i  se zaměřovači a  stabilizáto-
ry usnadňujícími přesnost zása-
hu. Kladkové luky mají na svých 
koncových částech kladky, kte-
ré umožňují vyšší sílu luku a  lepší 
přesnost. V hale se střílí na 18 me-
trů a lukostřelci mají k dispozici 60 
výstřelů s maximálním zásahem 10 
bodů na 1 šíp. Celkově může zá-
vodník nastřílet 600 bodů.

V  ranní skupině závodili nej-
menší lukostřelci v  kategoriích 
mladších a  starších žáků. Skupi-
nu mladších žáků, reflexní luk, 
ovládli Ondřej Gürlich z LK CERE 
s  nástřelem 478 bodů a  Alice 
Nádherná z SK Slavia Praha s vý-
sledkem 418 bodů. V  kategorii 
starších žáků, reflexní luk, patří 

prvenství Danielu Amlerovi z  LK 
CERE s  513 body a  klubové ko-
legyni Elišce Holíkové s  nástře-
lem 297 bodů.

Polední skupina náležela kade-
tům a  juniorům. Nejlepším junio- 
rem, reflexní luk, se stal Jakub Ču-
řín z  SK Slavia Praha s  nástřelem 
406 bodů. V  kategorii kadetů se 
nejvíce dařilo Filipu Vrbskému 
z SK Slavia Praha s výsledkem 475 
bodů. Titul přebornice hl. m. Pra-
hy v  kadetkách vybojovala Lenka 
Novysedláková z  LK CERE s  448 
body. Nejlepším juniorem ve střel-
bě z kladkového luku byl Jaromír 
Kylar z SK Slavia Praha s nástřelem 
499 bodů.

V  odpolední skupině soutěži-
li lukostřelci v  dospělých katego- 
riích. Prvenství mezi seniory, re-
flexní luk, patří Janu Toulovi z  SK 
Slavia Praha s  494 body. Nejlep-
ším mužem a  ženou, holý luk, se 
stali Petr Weingärtner s  nástře-
lem 526 bodů a Eliška Coubalová 
z SK Slavia Praha s výsledkem 109 
bodů. V  nejobsazenější kategorii 
muži, reflexní luk, zvítězil Jan Že-
gklitz z SK Slavia Praha s nástřelem 
505 bodů.

Tereza Kobzová,  
Lukostřelecký klub CERE

Foto: archiv Lukostřeleckého  
klubu CERE

SOUBOJ LUKOSTŘELCŮ NA LIBUŠI
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V úterý 28. března se ko-
nalo v zasedací místnosti 
MČ Praha-Libuš Studentské 
fórum 2017 aneb Desate-
ro priorit Libuše a Písnice 
2017 očima žáků a studentů 
základních a středních škol.

Studentské fórum pořádá MČ 
Praha-Libuš ve spolupráci se stře-
diskem ekologické výchovy Sever 
v Litoměřicích a Žákovským zastu-
pitelstvem MČ Praha-Libuš. Lektor 
Petr Panaš si opět připravil zajíma-
vý a poutavý program, který mla-
dé osazenstvo velice zaujal.

Na začátku fóra měli účastníci 
najít osoby v  místnosti, které jsou 
spojeny s  městskou částí (zastupi-
tel, pracovník úřadu, člen žákov-
ského zastupitelstva apod.) Po této 
seznamovací aktivitě pan starosta 
Jiří Koubek seznámil účastníky s vy-
hodnocením priorit z roku 2016. Po-
drobně vysvětlil postupy a realizaci 
všech priorit z roku 2016.

Následovala soutěžní část pro-
gramu. Jednotlivé stoly dostaly 
soubor otázek, které se tematicky 
vázaly k naší městské části (veřej-
ná správa, historie, místopis). Za 
každou správnou odpověď dosta-
la družstva jeden díl puzzle s histo-
rickou fotografií domu z  městské 
části. Kdo na základě správných 
odpovědí obrázek složil nejdříve 
a uhádl, co je na fotce, tak vyhrál.

Vrcholem dopoledne byly simulo-
vané komunální volby, které se sklá-
daly ze tří částí. V první části se jednot-
livá družstva stylizovala do fiktivních 
politických uskupení, které se účast-
ní komunálních voleb v městské části. 
Úkolem bylo zvolit název a vymyslet 
volební kampaň s  možností čerpá-
ní 200 000 Kč (jaké voliče oslovit, jak 

kampaň pojmout, jak co nejúčelněji 
vynaložit peníze na volby určené).

V druhé části družstva dostala re-
álnou částku rozpočtu MČ Praha-Li-
buš a jeho hlavní výdajové kapitoly.  
Následně družstva měla přidělenou 
částku rozdělit a  odůvodnit, proč 
a v  jaké části podporují zrovna da-
nou rozpočtovou kapitolu. Na závěr 
došlo k porovnání reálného rozpoč-
tu ze strany přítomných zástupců 
radnice.

Ve třetí části se jednotlivá družstva 
(fiktivní volební uskupení) zaměřila 
na vytvoření svého politického pro-
gramu, který měl být doplněn reál-
nými nápady na zlepšení v městské 
části s tím, že každý měl dané nosné 
téma (např. kultura pro mladé, dět-
ská hřiště a  sportoviště očima mlá-
deže, možnosti trávení volného času, 
údržba a rozšíření zeleně apod.). Tyto 
programy byly následně prezentová-
ny a všichni účastníci hlasovali o těch 
nejlepších nápadech. Zástupci radni-
ce na závěr nápady účastníků i celou 
akci zhodnotili.

Studenti na akci identifikovali prio-
rity, aby mohly být následně prezen-
továny na Veřejném fóru v  pondělí 
24. dubna jako výstupy z fóra studen-
tů a podle preferencí vybrány do hla-
sování priorit z Veřejného fóra 2017.

Studentského fóra 2017 se účast-
nilo 35 žáků a studentů z pěti základ-
ních a  středních škol. Akci podpořil 
svou účastí starosta Jiří Koubek a zá-
stupkyně starosty Lenka Koudelko-
vá. Nad problémy se studenty de-
batovali také vedoucí odborů Úřadu 
městské části Praha-Libuš.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Petr Borský

STUDENTSKÉ FÓRUM POSEDMÉ

Příjemně naladěni hřeji-
vým jarním sluníčkem jsme 
rádi přijali pozvání na tvo-
řivé velikonoční odpoledne 
v MŠ Lojovická.

Usměvavé paní učitelky nás uví-
taly ve třídě Kytička. Okolo sto-
lečků už sedělo a  vyrábělo něko-
lik dětí. Přišly nejen maminky, ale 
i starší sourozenci, kteří se do své 
školky vždycky rádi podívají. Ně-
kteří školáci trošku stydlivě postá-
vají stranou, jiní se s křikem „ahoj, 
Helí!“ vrhnou své bývalé školkové 
paní učitelce rovnou do náruče. 
Nakonec se všichni střídají u  sto-
lečků a  proměňují plata vyfouk-
lých vajíček v  různobarevné kras-
lice nebo vytváří obrazce lepením 

drobounkých těstovin. Mrňousko-
vé, které docházka ve školce te-
prve čeká, zaujatě malují štěteč-
kem, vděční za dopomoc starších, 
„školky-znalých“, sourozenců. Ve-

liký zájem je o zdobení pečených 
perníkových vajíček. Ta voní! Sáč-
ky s polevou putují z ruky do ruky, 
červené a  žluté puntíčky září do 
všech stran a  opakovaně slyším 

zvídavý dotaz: „A  kdy si ho budu 
moct sníst?“

Než všechny výtvory zaschnou, 
je ještě možnost vytvořit si jarní 
nebo velikonoční přáníčko. Kdo 
má vše hotovo, využije chvilky 
k poškádlení kamarádů. Odpoled-
ne se chýlí ke konci a maminky velí 
k  odchodu. Jednou rukou držím 
malovaná napůl zaschlá vajíčka, 
druhou rukou tácky s  perníčkem, 
v podpaží bundu a mikinu mladší 
dcery. Děti se obouvají a já přemí-
tám, zda je řízení auta s kraslicemi 
na špejli v ruce v souladu se záko-
nem o provozu na pozemních ko-
munikacích.

Eva Loukotová,  
maminka z třídy Kytička

Foto: Ivana Sýkorová

VELIKONOCE V MŠ LOJOVICKÁ
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ANDERSEN POŠESTÉ

Letošní Noci s  Andersenem, 
která se v  ZŠ Meteorologická ko-
nala již pošesté, se zúčastnilo cel-
kem 240 žáků. Kromě literárních 
dílen jsme letos pro děti připra-
vili besedu s  ilustrátorkou Rená-
tou Fučíkovou, besedu s autorkou 
Michaelou Fišarovou a  divadel-
ní představení Pošťácká pohád-
ka. Všechny tyto aktivity se dětem 
moc líbily. Úspěch také mělo po-
hádkové zpívání a soutěže v tělo-
cvičně. Po společném večerním 
čtení se děti pomalu uložily ke 
spánku a  mnohé z  nich se již za-
čaly těšit na další ročník této u nás 
velmi populární akce.

Mgr. Alena Jiřičková

KDO JE NA SVĚTĚ 
NEJMOCNĚJŠÍ?

Byli jsme v březnu se třídou na 
akci Kdo je na světě nejmocnější 
v  Městské knihovně v  Praze. Bylo 
to baletní vystoupení o princezně, 
která byla na vdávání, ale rodičům 
se nelíbili žádní nápadníci. Na-
konec zvítězila láska a  přátelství. 
Rodiče i  princezna byli nakonec 
s nápadníkem spokojeni. I princo-
vi se princezna líbila. Napětí tam 
nechybělo. Všichni tleskali. Určitě 
stojí za to se na to podívat. Adéla 
Burianová, Ema Šedlbauerová, Ka-
rolína Pěchoučková, Lucie Štěpán-
ková a Simona Červinková

Bylo tam hodně baletních se-
stav. Představení bylo o cirkusové 
královské rodině. Jedna princez-
na si měla vybrat prince. A co vy? 
Chtěli byste se dozvědět, kdo je 
na světě nejmocnější? Monika Da-
vidová, Eliška Hrdličková, Alžběta 
Pěchoučková, Marie Krainová, Va-
nessa Bolková

Jedna cirkusová princezna se 
měla vdávat a její rodiče chtěli, aby 
si vzala nejmocnějšího člověka na 
světě, jenže princezna se už zami-
lovala do jednoho prince. Její rodi-
če chtěli, aby si vzala slunce, mrak 
nebo vítr. Ale ona nechtěla ani jed-
noho, a tak se schovala za zeď, jen-
že v tom případě byla nejmocnější 

zeď, protože ji zachránila před živ-
ly, a tak princezna měla patřit jí. Zeď 
princeznu držela, ale přišel princ 
a  ten princeznu vysvobodil. A  pak 
se konala velká svatba a rodiče zjis-
tili, že nejmocnější je láska. Bianca 
Chuffartová, Denis Červinka

Ze školy jsme šli na tramvaj, 
kterou jsme jeli na Staromák. Šli 
jsme do divadla na baletní před-
stavení. Baletky a  baleťáci tanco-
vali, prohýbali se, někdy tam byly 
i  efekty pomocí pláten. Po před-
stavení jsme jeli do školy, ve které 
jsme psali sloh. Daniel Krátký, To-
máš Tyburec, Tadeáš Pelka, Jakub 
Šavelka, Matyáš Zmátlík

Připravila Pavlína Povondrová,  
třídní učitelka 1.M

Foto: Pavlína Povondrová

CESTA DO PRAVĚKU

Pravěk je tradiční označení ob-
dobí dějin lidstva, ze kterého ne-
jsou známy a nezachovaly se žád-
né písemné prameny, jde tedy 
o období do vzniku písma.

Pravěk zahrnuje období vzniku 
a  vývoje člověka, lidské společ-
nosti a kultury od nejstarších nále-
zů (asi 3 miliony let př. n. l., rozhra-
ní třetihor a  čtvrtohor) do vzniku 
„vysokých kultur“ a  zavedení pís-
ma (asi 4500 př. n. l.).

Co jsme se o pravěku dozvěděli 
24. března v DDM Monet?

Dozvěděli jsme se, jaká zvířa-
ta v pravěku žila, ale to už hodně 
dětí vědělo. Já jsem jako teprve 
druhý žák z celé školy poznal Dun-
kleosteuse! Super! Pořad se mi lí-
bil! Jirka

Cesta do pravěku se mi líbila na 
90 % a na 10 % se mi nelíbila. Za-
ujalo mě, že vážka byla v pravěku 
větší než hlava, a  nevěděla jsem, 
že pták je v  podstatě dinosau-
rus. Štěpán, který přednášel, nám 
vysvětlil, jak vyhynuli dinosauři 
a přežili pouze někteří − ptáci. Ji-
nak mě to celkem bavilo. Áňa V.

Dnes jsme měli akci: Cesta do 
pravěku. Dozvěděli jsme se, co 
jsou trilobiti − prvohorní členov-
ci. Štěpán nám promítal na tabu-
li různé obrázky z pravěku. Napří-

klad jsme se dozvěděli, že pravěk 
se dělil na jednotlivá období. Taky 
jsme se dozvěděli, co je to fosilie. 
Toto slovo pochází z  latiny a  čes-
ky znamená: vykopaný. Na kon-
ci pořadu mě naštvalo, že jsem si 
nemohla sáhnout na zkameněliny 
(spolužačka se sama mačkala a ří-
kala, ať se nemačkám)! Lucka

Bylo to hezký. O pravěk se sám 
zajímám, proto jsem už hodně věcí 
věděl. Pán nám zajímavě vyprávěl 
a promítal obrázky. Na konci pořa-
du jsme si prohlédli pravěké zka-
meněliny, a  dokonce jsme si je 
mohli vzít do ruky. Adam

Přednáška byla o  dinosaurech. 
Pán nám ukazoval fotky z  pravěku. 
Viděli jsme mamuty a malého dino-
saura z Číny. Vůbec se mi to nelíbilo 
a hrozně jsem se nudila! A dinosau-
ry nemám vůbec ráda! Simča

V  pátek jsme měli pořad ve 
škole. Pán, který se jmenoval jako 
já, Štěpán, nám povídal, jaké to 
bylo v pravěku. Povídal nám o fil-
mu Cesta do pravěku. Ukázal nám 
mnohonožku, jak byl velký hmyz. 
Vyprávěl nám, proč vyhynuli di-
nosauři − spadl asteroid (měl 500 
km do délky a 250 km do výšky), 

dopadl do moře a  vyvolal vlnu, 
při které vybuchovaly sopky. Vlna 
měla 15 metrů do výšky. V závěru 
pořadu nám ukázal kostru dino-
saura. Štěpán

Připravila Jindra Němečková,  
třídní učitelka 3.B

Foto: Jindra Němečková

ZŠ METEOROLOGICKÁ

JAK SE DĚTEM LÍBILA NOC S ANDERSENEM?

Z dotazníků, které děti vyplňovaly po skončení akce:
„Mě bavilo soutěžení ve skupinkách, protože jsme vyhráli. S kama-

rádkou jsme měly výhodu, protože o Čtyřlístku hodně víme. Taky mě 
bavila opičí dráha v tělocvičně. Nejvíce budu vzpomínat na besedu 
a setkání s autorkou Renátou Fučíkovou. Říkala nám, jak se vyrábí kni-
ha a jakou to dá práci.“ Anetka Hykešová, 4. A

„Nejvíce mě bavilo čtení pod peřinou, protože čtu moc rád.“ Ma-
rio Štufi, 4. A

„Nejvíc asi budu vzpomínat na besedu s Renátou Fučíkovou, na 
překážkovou dráhu a na to, jak jsme byli vzhůru do jedné do rána.“ 
Kristýnka Lasevičová, 4. A

„Bavilo mě divadlo. Pohádka o poště byla vtipná a poučná a moc 
hezká. Tato Noc a Andersenem byla nejlepší!“ Anička Pekařová, 3. C

„Líbily se mi soutěže, protože jsme za odměnu dostali bonbóny. 
A ještě čtení pod peřinou. Letos to bylo celé hezké a zábavné. Téma 
Čtyřlístek byl dobrý nápad.“ Janička Vu, 5. C

Foto: Monika Exnerová
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VELBLOUD, RYBA, SLEPICE 
ANEB NÁMOŘNÍ HISTORIE

Se třídou jsme šli 29. března 
do Divadla v  Dlouhé. Divadelní 
představení bylo součástí soutěž-
ní přehlídky Festival Dítě v Dlouhé 
z nové tvorby mimopražských pro-
fesionálních divadel hrajících pro 
děti. A to pro děti menší i větší, ale 
také pro jejich dospělé, tedy rodi-
če, prarodiče, učitele či vychova-
tele, tak aby společně mohli prožít 
neopakovatelné chvíle porozumě-
ní mezi jevištěm a hledištěm, ode-
hrávající se pouze tady a teď. Bo-
hužel nám změnili představení, 
protože někdo ze souboru one-
mocněl.

Příběh se odehrával na lodi, na 
které byl cirkus. Prvně si kapitán 
chtěl dát k jídlu velblouda Šereda, 
ale ten, aby se zachránil, mu po-
věděl svůj životní příběh. Potom si 
chtěl dát k  jídlu zlatou rybku, na-
konec slepičku a kohouta. Naštěstí 
žádné zvířátko nesnědl a k naroze-
ninám dostal dort. Na konci před-
stavení jsme dostali kartičky, kde 
jsme si vybrali a ohodnotili před-
stavení. Po pohádce jsme měli díl-
nu, kde jsme ve skupinách skládali 
a vymýšleli podle kartiček příběh. 
Bylo to dost těžké, ale snad se naší 
skupině vymyslet příběh podařilo. 
Při odchodu z divadla jsme dostali 
dárky − časopisy, jogurty, tyčinku 
a pastelky, to bylo fajn!

Lucie

Co se ti na představení líbilo?
Štěpán: „Že tam mluvila zvířata.“ / 
Anička H.: „Zpívání.“ / Adam: „Díl-
na.“ / Ada: „Nejvíc se mi líbily pís-
ničky.“ / Zdeněk: „Jak měl kapitán 
na hlavě dort.“ / Šimon: „Jak vel-
bloud trsal.“ / Boran: „Nic se mi 
nelíbilo.“
Jak divadlo hodnotíš?
David H.: „Představení ušlo, díl-
ničky hrůza!“ / Adélka: „Hodně se 
mi to líbilo, protože to bylo sran-
dovní.“ / Kája: „Představení dávám 
50 %.“ / Eliška: „Nelíbilo se mi to, 
protože tam byly smíchané příbě-
hy.“ / Anička Př.: „Nelíbilo se mi 
to, protože to bylo k nepochope-
ní.“ / Anička P.: „Líbila se mi dílna 
− vybarvování obrázků.“ / Adam: 
„Představení dávám 0 %, protože 
se tam vyprávěly nudné pohádky.“

Připravila Jindra Němečková,  
třídní učitelka 3.B

MAGICKÉ VIKÝŘE PLAY 

Byli jsme se třídou v Malostran-
ské besedě na akci Magické Viký-
ře Play. Mohli jsme si vyzkoušet 21 
různých strojů. Každý byl úplně 
jiný. Bylo to opravdu moc pěkné. 
Všechny jsme si mohli vyzkoušet. 
Byli tam atrakce např.: Světelná 
hlava, Magický stůl a  Prodvafon. 
Byli jsme tam dvě hodiny a hodně 

jsme si tam vyhráli. A chodili jsme 
po skupinkách. Mně se nejvíc líbi-
la Fontána libosti. Bylo to super. 
Monika Davidová, 1. M4

Moc nás to bavilo, ale myslím 
si, že víc kluky, protože šlo hlavně 
o techniku. Mohli jsme si vyzkoušet 
hodně věcí, např. malovat s vodou 
nebo hrát na harfu, která neměla 
struny. Také jsme si mohli promítat 
krátký film a hrát na různé věci nebo 
nástroje. Pěkně jsme se vyblbli. Nej-

dříve jsme chodili ve skupinách 
po pěti, potom jsme se rozprch-
li a  mohli jsme chodit samostatně. 
Ema Šedlbauerová, 1. M3

Jeli jsme tramvají a  autobu-
sem. Když jsme dojeli na místo, 
tak jsme si odložili věci, a  potom 
jsme se nasvačili. Ihned nás zau-
jala taková dřevěná věc, na které 
byly přidělané železné tyčky, po 
kterých jsme přejížděli prsty, a ony 
vydávaly různé zvuky. A  dále tam 

byl takový dřevěný domeček, ve 
kterém se dalo odpočívat, název: 
Klobouk. Pak mě zaujala ještě jed-
na bílá kupole, ve které se promí-
tal film, když se točilo s  páčkou, 
a  bylo jich tam přibližně sedm, 
název: Sněhová královna. Atrak-
cí tam bylo dvacet jedna. Vytvořil 
je Petr Nikl. A potom jsme jeli do 
školy. Denis Červinka, 1. M4

Byla tam třeba Sněhová králov-
na, a ta dělala to, že když se zatočilo 
takovou páčkou, tak jsi v tom viděl 
obrázky. A  také Repetitor, který vy-
padá jako trubka, a když jeden člo-
věk šel na jednu stranu a ten druhý 
na druhou a mluvili do té trubky, tak 
se slyšeli. A také tam byla Harfa, a ta 
v sobě měla dírky, a když se přes ně 
projelo rukou, tak to zpívalo. Anička 
Svobodová, 1. M2

Připravila Pavlína Povondrová
Foto: Pavlína Povondrová

LAKOMÁ BARKA

V  únoru jsme v  centru Pra-
hy navštívili Divadlo ABC. Čeka-
lo nás tam představení Lakomá 
Barka. Jde o  známý pohádkový 
příběh, se kterým jsme se sezná-
mili už na prvním stupni základní 
školy v  čítance. Měli jsme trochu 
obavy, jestli se nám hra bude lí-
bit. Jsme už přece jen na pohádky 
trošku velcí. Příběh o lidech z Dej-
vic, kteří byli lakomí a hamižní, nás 
ale mile překvapil. Byl velmi pěk-
ný a všechny mnohokrát rozesmál. 
Těšíme se na další divadelní před-
stavení.

Žáci 7. B

TRNKOVA ZAHRADA 2

Děti ze školní družiny navštívi-
ly 10. března výstavu pod názvem 
Trnkova zahrada 2. Byla inspirová-
na knihou Zahrada, kterou napsal 
a  ilustroval známý malíř a  filmař 
Jiří Trnka.

Kniha vypráví o  pěti chlapcích, 
kteří objeví cestou do školy za re-
zavou brankou tajemnou, zarost-
lou zahradu, v jejíchž útrobách se 
setkají s různými bytostmi, jako je 
např. starý moudrý trpaslík, zlo-
myslný kocour, mluvící velryba, 
a  společně s  nimi prožívají různá 
dobrodružství.

Děti si mohly vyzkoušet závodit 
na tříkolce se zlomyslným kocou-
rem na kočkodromu, podívat se 
na slonograf a pomocí trpaskopu 
vstoupit do sádrového velkého tr-
paslíka a odhalit jeho sen anebo, 
na co myslí. Také si vyzkoušely za-
hrát na štěkafón a když měly štěs-
tí, vynořila se z  hlubin velrybária 
„moudrá“ velryba.

Díky výstavě se děti staly sou-
částí příběhu této knihy a odná-
šely si spoustu krásných zážitků.

Blanka Zirnsáková,  
vychovatelka ŠD

Cyklojízda 
Zveme děti, které rády soutěží a jezdí na kole! 

Kdy: ve středu 31. května 2017 

Co s sebou?   1. seřízené kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže) 
2. helma + případně chrániče
3. vhodné oblečení
4. dobrá nálada

Věkové kategorie: A 
B 
C   
D     − 

– 1. a 2. třída
– 3. třída
– 4. třída
5. třída 

Program:  8:00–8:45 A Beseda pořádaná Policií ČR 1. třída (2 skupiny) 20 min. 
  9:00−9:30 A Beseda pořádaná Policií ČR 2. třída (2skupiny) 20 min. 
 9:00 A Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2. tř. 
 10:30  B Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
 10:40 B Start závodu o délce 2 km 
 11:30 C Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 

   11:40 C Start závodu o délce 2 km 
  12:30 D Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
  12:40 D Start závodu o délce 2 km 

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

Akci pořádá: ŽZ Praha Libuš + ZŠ Meteo  

Cyklojízda je součástí kampaní Dny bez úrazu a Vidíš mě? 

Naši partneři: 
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SOUTĚŽ PRO ŠIKOVNÉ DĚTI SE 
ZÁJMEM O ANGLIČTINU

Ve středu 29. března se konal již 
17. ročník Soutěže pro šikovné děti 
se zájmem o angličtinu, kterou pořá-
dá ZŠ s RVJ Bronzová. Soutěž je ur-
čena žákům 5. tříd, letos na ni z naší 
školy vyrazili Natálie Dvořáková, 
Sára Hradilová, Václav Lai a  Marek 
Bartoš. Konkurence byla veliká, sou-
těže se zúčastnilo dohromady 99 
žáků, přesto se nejlepšímu z naší le-
tošní skupiny páťáků podařilo umís-
tit na slušném 42. místě. Cílem bylo 
především ověřit si svoje schop-
nosti komunikace v  anglickém ja-
zyce a znalosti slovní zásoby, na niž 
byly jednotlivé úkoly zaměřeny pře-

devším. Žáci plnili různé typy úkolů 
(křížovky, hádanky, počítačové úlo-
hy…), v nichž četli, psali a reagovali 
na zadané instrukce v angličtině.

Kamila Plísková
Foto: Kamila Plísková

JAN ÁMOS KOMENSKÝ  
BY MĚL RADOST

Tradiční návštěvy předškoláků 
z  okolních mateřských škol všem 
připomněly, že zápis do prvních tříd 
v naší škole se blíží. Děti měly mož-
nost poznat něco málo z vyučování 
matematiky i  českého jazyka. Naši 
žáci ukázali, že počítání do 20 je po-
třeba trénovat a  umět číst se také 
hodí. Návštěva dětí z MŠ Ke Kašně 
se konala 28. března a možná prá-
vě proto se ve školácích z  Písnice 
probudily pedagogické vlohy. Za-
svěceně a s nadšením vyučovali své 
mladší kamarády − budoucí školá-
ky. Předškoláci z MŠ Mezi Domy si 
také prohlédli celou školu. Největší 
zájem byl o našeho želvího sameč-
ka v akváriu před ředitelnou. Od 4. 
září je určitě na co se těšit.

Blanka Chýlová, ředitelka školy
Foto: Blanka Chýlová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Každý rok vyrážejí naši žáci na 
školu v přírodě. Letos vyjeli prvňáč-
ci, druháci a  páťáci do lesnatého 
kraje Křivoklátska. Přestože poča-
sí nebylo tento týden naším příte-

lem a přálo spíše výuce než pobytu 
venku, učily se děti jen trochu a uží-
valy si krásnou okolní přírodu.

Na procházkách malebným údo-
lím Berounky jsme objevili mloky 
skvrnité i s mláďaty, potkali mladého 
srnečka, rozpoznávali ptáky a hmyz, 
ochutnávali medvědí česnek, mladé 
kopřivy, hluchavky a  sedmikrásky. 
Navštívili jsme Elektroskanzen Če-
chův mlýn, kde nám nadšený maji-
tel vysvětlil funkce a principy jednot-
livých zařízení malé vodní elektrárny 
i jí poháněného mlýna. Panu Čecho-
vi se podařilo u několika dětí vzbudit 
opravdový zájem o věc, což pro něj 
byla milá odměna.

Odpoledne plnily děti úkoly tá-
borové hry na téma řeckých bájí. 
Jednotlivé týmy si postavily koráb, 
vyrobily vlajku a vydaly se na výpra-
vu za zlatým rounem. Večer potom 
všichni tančili na diskotéce, zpívali 
v soutěži Tvoje tvář má známý hlas 
a dolovali vědomosti při A-Z kvízu.

Při cestě domů se v dětech mísily 
rozporuplné pocity. Na jednu stra-
nu se jim ze školy v přírodě moc ne-
chtělo, na druhou stranu se ale těši-
ly na rodiče a sourozence.

Kamila Adamová,  
třídní učitelka 1. A

Foto: Kamila Adamová

VELIKONOČNÍ DÍLNA TŘEŤÁKŮ

S  blížícími se Velikonocemi se 
i  na hodinách výtvarné výchovy 
dalo poznat, že se blíží jarní svát-
ky. Ve čtvrtek 6. dubna proběhla 
ve 3. třídě velikonoční dílna. Pří-
mo ve škole ji uspořádalo Centrum 
výukových programů. My, šikovní 
třeťáci, jsme s velkým zaujetím vy-

ráběli z hebké ovčí vlny a filcu ve-
selé ovečky a beránky. Základ tvořil 
věneček a  střapatá bambule. Vět-
šina z nás už je uměla udělat z díl-
niček, které probíhají celoročně ve 
školní družině. Pěkný velikonoční 
dárek doplnily v závěru výrazné oči 
a nezbytná velká mašle kolem krku. 

Žáci 3. třídy ZŠ L. Coňka
Foto: Kamila Plísková

OBLÍBENÝ PROJEKT EDISON

V měsíci únoru proběhl na naší 
škole již počtvrté multikulturní 
projekt Edison. Na příchod skupi-
ny studentů z  organizace AIESEC 
se připravují všichni žáci i vyučují-
cí. Náš projekt pro děti začíná již 
měsíc před samotným zahájením. 
V této fázi vedoucí projektu s AIE-
SEC vyjednává složení skupiny 
studentů. Jakmile bylo schváleno 
letošní složení skupiny, požádali 
jsme AIESEC o  zaslání video po-
zdravu od všech studentů. Máme 
takovou tradici, že páťáci si mohou 
vybrat studenta sami a  násled-
ně jsou zbývající studenti přidě-
leni do ostatních ročníků. Žáci po 
zhlédnutí video pozdravu odpo-
věděli také video pozdravem, kte-
rý jsme zaslali studentovi. Všechny 
třídy si připravily pro svého stu-
denta seznam otázek, které jsme 
společně přeložili a  mailem stu-
dentovi zaslali. Většina studentů 
na e-mail dětí odepsala.

Dalším krokem v přípravě žáků 
na zahájení projektu je výběr pís-
ničky v anglickém jazyce a její ná-
cvik i  s  vizuální choreografií. Le-
tos vyhrál nápad, aby děti měly 
na sobě barvy studentovy vlajky 
s  drobnou pohybovou choreo-
grafií. Páťáci byli odvážní a zkusili 
velmi náročnou kombinaci – kara-
oke, tanec a  příběh písně ztvár-
nit na obrázcích. Není úplně jed-
noduché vybrat z dnešní nabídky 
moderních interpretů takovou 
písničku, která se dětem líbí a při-
tom má hodnotný text. Text pís-
ně musí být o přátelství, podpoře 
a vzájemné toleranci. Každý rok se 
navíc snažíme vybírat úplně nové 
písně.

V pondělí ráno do školy přichá-
zejí s dětmi i rodiče nesoucí voňavé 

ZŠ PÍSNICE
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dobroty na přivítanou a  v  jídelně 
další rodiče připravují občerstvení. 
Děti nadšeně očekávají zahajova-
cí ceremonii. Se zvoněním se úpl-
ně celá škola schází, tentokrát v při-
pravené 3. třídě. Letos jsme na naší 
škole přivítali pět studentů – Boram 
z Jižní Koreje, Kety z Gruzie, Reginu 
z Malajsie, Rezu z Indonésie a Luka-
se z  Brazílie. Na zahájení projektu 
přijali pozvání i  zástupci organiza-
ce AIESEC a MČ Praha-Libuš.

Od pondělí do čtvrtka studenti 
ve třídách pouštějí obrazové pre-
zentace a seznamují žáky se svými 
tradicemi a zvyky, památkami i pří-
rodními krásami. Žáci si poznat-
ky zapisovali a  kreslili do předem 
připravených projektových knížek, 
ovšem nejvíce je bavilo běhat po 
škole za studenty a prosit je o pod-
pis v jejich rodném jazyce. Ve stře-
du odpoledne páťáci doprovodili 
všechny studenty na projížďku po 
Vltavě na trase Pražské Benátky. 
Žáci měli povoleno fotit na své mo-
bilní telefony a nadšeně se studen-
ty sdíleli své záběry. Od středy žáci 
pilně trénovali na páteční prezen-
tace a  závěrečnou ceremonii. Stu-
denti i učitelé měli plné ruce práce, 
aby vše stihli a žáci byli dobře při-
praveni. V pátek se celá škola ote-
vřela veřejnosti, rodiče a  příbuzní 
se přišli podívat na své děti. Rodi-
če mohli slyšet žáky mluvit anglic-

ky, potkat se osobně se studenty, 
prohlédnout si prezentace v ostat-
ních třídách a ročnících a vidět, kam 
bude praktická dovednost jejich dí-
těte v jazyce anglickém směřovat.

Děkuji všem učitelům, asistent-
kám i  rodičům za skvělou spolu-
práci.

Ladislava Ondrouchová,  
vyučující angličtiny  

a vedoucí projektu Edison

CO NÁM UMOŽŇUJÍ 
PODPOŘENÉ PROJEKTY

Naše škola získala dotaci z  Ev-
ropského strukturálního a  inves-
tičního fondu na podporu vzdě-
lávání našich žáků i  pedagogů. 
Získané zdroje nám umožní za-
městnat speciálního školního pe-
dagoga, rozšiřovat vzdělání a spe-
cializaci našich pedagogů, zaplatí 
doučování žáků. V současné době 
již z  dotace financujeme kroužek 
zábavné logiky a  vzdělávací kurz 
pro pedagogy.

Kroužek logiky probíhá ve ško-
le už řadu let. Děti na kroužku řeší 
hlavolamy, počítají zábavné úlohy 
a  hrají deskové hry s  logickou te-
matikou. Kurz pro naše učitele je 
zaměřen na rozvoj čtenářských do-
vedností žáků rozvíjených metoda-
mi aktivního učení.

Martin Vegner, lektor

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  
PRO PÍSNICKÉ A LIBUŠSKÉ DĚTI A JEJICH KAMARÁDY
Přemýšlíte, jak zajistit vašim dětem pěkné léto v Praze? Kvalitní program, spo-
lehliví a  milí lektoři a  příjemné prostředí, to jsou příměstské tábory při ZŠ 
s RVJ, Ladislava Coňka. Odborným garantem programů je Mgr. Ladislava On-
drouchová.
V letošním roce zahájíme již po sedmé ENGLISH SUMMER CAMP, který je 
určen dětem ve věku 5−15 let. Opět ve dvou turnusech, první 17. 7. − 21. 7. 
2017 v prostorách ZŠ s RVJ L. Coňka a 7.−11. 8. 2017 v Klubu Junior. Ten-
to tábor je organizován tak, aby děti strávily 4 hodiny denně s rodilým mluv-
čím. Po obědě na ně čekají sportovní, taneční a pohybové aktivity. Pro nad-
šence umění připravujeme výtvarné, tvořivé a umělecké dílny. Tábor je vždy 
tematicky zaměřen. Opět otevíráme skupinku i pro předškoláky. Oba turnusy 
mají vždy odlišný program.
Nově jsme pro vaše děti připravili příměstský tábor „BE HAPPY“, který je 
určen předškolákům a dětem prvního stupně. Tábor se koná v prostorách ZŠ 
s RVJ L. Coňka v termínech 14.−18. 8. a 21.−25. 8. 2017. Můžete očekávat 
program plný her, zábavy a tvoření pro všechny. Nebude chybět ani zábavná 
hodinka s angličtinou. Oba turnusy opět nabídnou odlišný program.
Info o  táborech naleznete na http://www.zspisnice.info/ nebo volejte paní 
L. Ondrouchovou, tel.: 777 259 027. Těšíme se na vaše děti.

Všichni romští vysokoškolá-
ci, včetně studentů dálkové-
ho studia, ale i těch, kteří se 
teprve hlásí do 1. ročníku 
(tedy i žáci 4. ročníků SŠ), 
mohou žádat o stipendium 
programu RMUSP Romské-
ho vzdělávacího fondu pro 
romské vysokoškoláky pro 
školní rok 2017/18.

Stipendium není omezeno vě-
kem žadatele. Znovu žádat muse-
jí i stávající stipendisté programu. 
Uzávěrka žádostí je 11. 5. 2017.

Více informací na webu www.
romskastipendia.cz, který obsahu-
je i další užitečné informace, nebo 
na: http://www.romaeducation-
fund.hu/pokyny-rmusp-0.

Zdroj: Roma Education Fund

STIPENDIA PRO ROMSKÉ 
VYSOKOŠKOLÁKY

PODĚKOVÁNÍ
18. dubna proběhla v písnické ZŠ L. Coňka za značného zájmu cca 
60−70 občanů oslava jubilea 700 let od nejstaršího dochovaného 
zápisu citujícího Písnici. Autor děkuje všem zúčastněným za výbornou 
atmosféru. Za přípravu akce a výdej občerstvení pak dík posílá  
PhDr. J. Adámkové, I. Kunstové, Mgr. P. Sedláčkové a L. Nehillové,  
jakož i do řeznictví na Libušské č. 18. Zase příště!

J. Melichar
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PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-LIBUŠ 
V ROCE 2017

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.

č. 7/2017
ZMČ schvaluje: 
1. Rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2017 dle Přílo-
hy č. 1 tohoto usnesení: 
– s objemem příjmů ve výši 44 855 400 Kč; 
– s objemem výdajů ve výši 52 118 900 Kč; 
– se schodkem ve výši 7 263 500 Kč, který je kryt 
financováním z vlastních zdrojů takto: 
– ze zůstatku na bankovních účtech z minulých let 
v částce 4 055 500 Kč; 
– z Fondu rozvoje a rezerv v částce 2 981 000 Kč; 
– ze Sociálního fondu v částce 227 000 Kč. 
2. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Libuš na 
roky 2018−2022 dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení. 
3. Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské čin-
nosti na rok 2017 dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení: 
– s objemem výnosů v částce ve výši 3 450 000 Kč, 
– s objemem nákladů v částce ve výši 1 410 000 Kč.
MČ Praha-Libuš plánuje v  roce 2017 hospodařit 
ve vedlejší hospodářské činnosti s  kladným vý-
sledkem hospodaření ve výši 2 040 000 Kč. 
č. 8/2017
ZMČ zplnomocňuje Radu MČ Praha-Libuš v souladu 
s § 94, odst. 2, písmeno h) zákona č. 131/2000 Sb., 
o hl. m. Praze, v platném znění provádět rozpočtová 
opatření: přijetí (popřípadě vratku) účelových inves-
tičních a neinvestičních dotací z hl. m. Prahy a stát-
ních organizací; v jednotlivých případech rozpočto-
vá opatření do výše 400 tis. Kč, s výjimkou navýšení 
nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha-Libuš. 
Ukládá Radě MČ Praha-Libuš informovat o  těchto 
opatřeních Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš samostat-
ným materiálem na jeho nejbližším zasedání. 
č. 9/2017 
ZMČ schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke zřizova-
cí listině příspěvkových organizací: ZŠ Meteorolo-
gická, ZŠ s RVJ L. Coňka, MŠ Mezi Domy, MŠ Lojo-
vická, MŠ K Lukám a MŠ Ke Kašně. Pověřuje pana 
starostu Jiřího Koubka podpisem dodatků, které 
tvoří nedílnou součást tohoto usnesení. 
č. 10/2017 
ZMČ Praha-Libuš schvaluje Dotační program MČ 
Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování progra-
mových dotací s  celkovým objemem peněžních 
prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2017 ve výši 1 080 000 Kč v následu-
jících oblastech: 

1. Program v oblasti projektu Zdravá Libuš a Písni-
ce a místní Agenda 21s alokací 60 000 Kč; 
2. Program v oblasti kultury, sportu, volnočasových 
aktivit a spolkové činnosti s alokací 370 000 Kč; 
3. Program v sociální oblasti s alokací 60 000 Kč; 
4. Program v  oblasti sportu (příspěvek na dlou-
hodobě organizovanou sportovní výchovu dětí 
a mládeže) s alokací 590 000 Kč. 
Vyhlašuje programové dotační řízení MČ Praha-
-Libuš pro rok 2017 za těchto podmínek: Žádosti 
o dotaci se musí týkat akcí realizovaných v termínu 
1. 1. − 31. 12. 2017. Žádosti o dotaci MČ Praha-Li-
buš pro rok 2017 se podávají na odboru Kancelář 
starosty prostřednictvím podatelny ÚMČ Praha-Li-
buš, Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš v termínu 
od 2. 5. do 17. 5. 2017 v úředních hodinách. Žá-
dost o dotaci musí být podána na předepsaném 
formuláři a v souladu s platnými pravidly pro po-
skytování programové dotace − viz přílohy A, B, 
C. Žádosti o dotaci MČ Praha-Libuš pro rok 2017 
budou hodnoceny na základě podmínek a kritérií 
stanovených Dotačním programem MČ Praha-Li-
buš pro rok 2017 pro poskytování programových 
dotací. Výsledky dotačního řízení budou zveřejně-
ny na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a  na inter-
netových stránkách MČ Praha-Libuš nejpozději do 
30. 6. 2017. 
Schvaluje text vzorové veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace, viz příloha D − formuláře pro 
podání žádosti − viz přílohy A, B, C a finanční vy-
pořádání dotace, viz příloha E.
Jmenuje komisi pro otevírání obálek, komise 
a  členy komisí pro jednotlivé oblasti Dotačního 
programu MČ Praha-Libuš pro rok 2017 pro po-
skytování programových dotací − viz Příloha č. 1, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Ukládá tajemníkovi ÚMČ Praha-Libuš zveřejnění 
vyhlášení Dotačního programu MČ Praha-Libuš 
na rok 2017 pro poskytování programových do-
tací na úřední desce ÚMČ Praha-Libuš a interne-
tových stránkách MČ Praha-Libuš do 31. 3. 2017. 
Panu Bc. Petru Borskému svolat první zasedání 
všech komisí dle bodu 4 tohoto usnesení. 
Pověřuje Radu MČ Praha-Libuš schválením se-
znamu úspěšných žadatelů o  poskytnutí dotace 
a  uzavíráním všech veřejnoprávních smluv o  po-
skytnutí dotace z  Dotačního programu MČ Pra-

ha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programo-
vých dotací. 
č. 11/2017 
ZMČ Praha-Libuš schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní se společ-
ností Luna Property, spol. s r. o., se sídlem Hvěz-
dova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 279 29 965, na 
pozemky a související stavby v k. ú. Písnice v areá-
lu „Písnické rezidence – Vrtilka“. Pověřuje starostu 
Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Dodatku, 
který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
č. 12/2017 
ZMČ Praha-Libuš schvaluje převod členství v By-
tovém družstvu Libuš ze člena pana Jana Kejře na 
pana Petra Adamce. 
č. 13/2017 
ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí Zprávu o  čin-
nosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš za rok 2016. Bere na vědomí připomín-
ky předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš ke zprávě o  činnosti Kontrolního vý-
boru. 
č. 14/2017 
ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí, že počet oby-
vatel MČ Praha-Libuš k 1. 1. 2017 je dle zveřejně-
né informace ČSÚ Praha 10 235. 
č. 15/2017 
ZMČ Praha-Libuš schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o výpůjčce s příspěvkovou organiza-
cí ZŠ s RVJ L. Coňka. Pověřuje pana starostu Jiřího 
Koubka podpisem Dodatku, který tvoří nedílnou 
součást tohoto usnesení. 
č. 16/2017 
ZMČ Praha-Libuš bere na vědomí zprávu o  čin-
nosti Rady MČ za období od 19. 1. 2017 do 9. 3. 
2017.

K tisku připravily Michaela Kratochvílová,  
Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš (ZMČ) ze dne 29. 3. 2017 v pl-
ném znění, včetně příloh, jsou dostupná na: www.praha-libus.cz.

Jak se bránit proti manipu-
laci v mezilidských vztazích. 
Obrana seniorů proti neka-
lým praktikám „šmejdů“.

Bezplatné interaktivní seminá-
ře pro osoby 50+ a  seniory, je-
jichž cílem je osvojení pravidel 
a  principů účinné obrany proti 
manipulacím a  agresivním prak-
tikám takzvaných „šmejdů“, po-
řádá Česká asociace pečovatel-

ské služby za podpory Magistrátu 
hl. m. Prahy a ve spolupráci s MČ 
Praha-Libuš.

Přednášky se budou konat v Zr-
cadlovém sále Klubu Junior, Na 
Okruhu 395/1, Praha-Libuš.

1. přednáška:  
15. 6. 2017 od 15 hodin.  
2. přednáška – navazující:  
12. 10. 2017 od 14 hodin.

KOMU JSOU SEMINÁŘE URČENY? 

Osobám 50+ a seniorům s po-
bytem na území hl. m. Prahy.

Časová náročnost: minimál-
ně dvě hodiny. V  přestávce káva, 
čaj, občerstvení. Maximální počet 
účastníků 20 osob.

Přihlašujte se  
na tel.: 604 470 696.

Obsahem semináře je nácvik, jak 
nepodlehnout psychologickým ná-
tlakům ze strany nekalých prodejců 
a jak se bezpečně chovat v dané si-
tuaci. Součástí jsou i zajímavé prak-
tické simulace, při nichž si můžete 
vyzkoušet a zafixovat správné cho-
vání a komunikační dovednosti.

Česká asociace pečovatelské  
služby, Magistrát hl. m. Prahy 

a MČ Praha-Libuš

OSVĚTA PRO SENIORY
NENECHTE SEBOU MANIPULOVAT, NAUČTE SE BRÁNIT!
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Další dlouhodobě připra-
vovanou investicí Hlavního 
města Prahy v naší měst-
ské části je kompletní re-
konstrukce Libušské ulice 
v Písnici. Oficiální název zní 
TV (technická vybavenost) 
Libuš, stavba č. 088, etapa 
0010 „ Komunikace Libuš-
ská – část B, Okružní křižo-
vatka Libušská – Kunratická 
spojka“.

Od loňského roku přípravu a re-
alizaci této velké stavby zajišťuje 
Technická správa komunikací (TSK).

Projekt obsahuje zřízení okružní 
křižovatky s  Kunratickou spojkou 

a úplnou rekonstrukci ulice, chod-
níků, autobusových zastávek, ve-
řejného osvětlení atd. v Písnici.

V současné době TSK dokonču-
je projektovou dokumentaci pro 
zadání stavby a  předpokládá, že 
na konci května t. r. bude vyhlá-
šeno výběrové řízení na zhotovi-
tele stavby. Následně by, pravdě-
podobně již na podzim letošního 
roku, měla být zahájena vlastní 
stavba. Pro letošní rok má TSK na 
tuto stavbu v rozpočtu necelých 20 
milionů Kč. Tyto příznivé informace 
nám právě sdělil kompetentní pra-
covník TSK pan Petr Kalous.

Souběžně společnost ZAVOS 
pro Odbor technické vybavenos-

ti MHMP připravuje stavbu splaš-
kové kanalizace v  nejjižnější čás-
ti Libušské ulice. Jedná se o úsek 
od Písnického potoka na jih. Tato 
stavba zajistí odkanalizování po-
sledních domů v Písnici. Její sou-
částí bude přečerpávací stanice 
umístěná východně od Libušské.

V tuto chvíli není zcela jisté, jak 
se tyto dvě akce povede zkoordi-
novat, ale ředitel společnosti ZA-
VOS Ing. Přikryl to vidí optimis-
ticky. V každém případě je dobrá 
zpráva, že konečně vidíme světlo 
na konci tunelu.

Pavel Macháček,  
zástupce starosty MČ Praha-Libuš

ULICE V LIBUŠI A PÍSNICI (3)
REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ V PÍSNICI

Společný projekt městských 
částí Praha-Libuš a Praha 12 
je investicí do vzdělávání 
na území správního obvo-
du Prahy 12. Za cíl si klade 
zlepšení kvality vzdělávání 
v mateřských a základních 
školách prostřednictvím ak-
tivního partnerství nejrůz-
nějších zainteresovaných 
aktérů vzdělávací politiky 
daného území a stanovení 
společných priorit rozvoje.

V  rámci projektu Místní akč-
ní plán rozvoje vzdělávání (MAP) 
probíhá řada zajímavých dopro-
vodných akcí, mezi nimiž význam-
né místo zaujímají tzv. EduCoffee 
− setkání, jichž se může účast-
nit kdokoli z  řad zájemců, kdo se 
přihlásí a  svými nápady vhodný-
mi k  realizaci je schopen oboha-
tit proces zkvalitňování vzdělávání.

V  průběhu měsíce května se 
v rámci projektu MAP uskuteční tyto 
akce:

11. květen − EduCoffee na 
téma: Přípravná třída jako preven-

ce neúspěšnosti a  podpora žáků 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami − 2. část navazující na úvodní 
setkání dne 5. dubna.

12. květen – EduCoffee – teorie 
i praxe: Základy záchrany tonoucích.

15. květen − první setkání pracov-
ní skupiny s  tématem: Digitální gra-
motnost. Registrace účastníků nutná.

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

Ing. Lenka Koudelková, 
zástupkyně starosty pro oblast 

vzdělávání, sociální, školství 
a tělovýchovy

Foto: Kryštof Štafl

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN  
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

SOCIÁLNÍ POMOC 
− KONTAKTY

Koordinátora 
sociální pomoci 
je možné 
kontaktovat 

písemně po mailu nebo 
telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana 
Vránová, DiS. Na podatelně 
městské části nechávejte pro-
sím uzavřené obálky s nápisem 
„k rukám paní Vránové“ a uvnitř 
nezapomeňte uvést jméno 
a kontakt na sebe, nejlépe tele-
fon. Koordinátorka je na úřadě 
jednou týdně přítomna i osob-
ně, každou středu v době od 9 
do 12 hodin je k zastižení v míst-
nosti Klubu Senior (je lepší i na 
tuto dobu si domluvit schůzku 
po telefonu: 604 740 696 či na 
její mail: koordinatorpomoci@
praha-libus.cz).

Ke komunikaci ohledně 
obecných témat ze sociální ob-
lasti byl zřízen sběrný e-mail 
Úřadu městské části Praha-Li-
buš, který obhospodařuje též 
koordinátorka sociální pomoci, 
ale kopie zaslaných e-mailů au-
tomaticky informují i zástupkyni 
starosty pro oblast sociální a ve-
doucí odboru správního a škol-
ství: socialno@praha-libus.cz.

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

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana 
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696
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OČKOVÁNÍ PSŮ 
Úřad městské části Praha-Libuš upozorňuje majitele psů,  
že dne 17. 5. 2017 proběhne očkování psů.

Libuš 15:00–16:30, čp. 1 − ve dvoře za poštou
Písnice 17:00–18:00, před prodejnou Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2017
Zaplatili jste za svého psího miláčka?

Závazný termín splatnosti poplatku za psy, 1. pololetí 2017, uplynul 31. 
března. Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné urychleně plat-
bu provést, a vyhnout se tak vymáhání a případným sankcím.
Možnost úhrady:
– úhradou složenky na poště, bankovním převodem na účet ÚMČ Pra-

ha-Libuš, č. ú. 19-2000691349/0800, variabilní symbol ze složenky
– přímou platbou v pokladně ÚMČ Praha-Libuš

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

Termíny přistavení ve 2. pololetí 2017:

10. 7. od 14:30 do 17:00 hod.
15. 8. od 12:00 do 14:30 hod.
25. 9. od 10:30 do 13:30 hod.
26. 10. od 8:00 do 11:00 hod.
28. 11. od 12:00 do 14:30 hod.

Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Du-
cato, označeném logem Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném před 
ÚMČ Praha-Libuš, Libušská 35.

Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Praž-
ská plynárenská Servis distribuce, a. s., a Úřadem MČ Praha-Libuš nabízí 
odběratelům zemního plynu novou službu − tzv. mobilní obchodní kan-
celář, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské 
plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zem-
ního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.) 
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i  občané přilehlých obcí 
a částí Prahy.

Bližší informace na tel.: 267 175 174 a 267 175 202, www.ppas.cz

MOBILNÍ OBCHODNÍ KANCELÁŘ
PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s.

výměnná inzerce

…ne všechen odpad je mož-
né vyhazovat do běžných 
kontejnerů směsného od-
padu? Existuje totiž odpad 
nebezpečný, mezi 
který se řadí napří-
klad rozpouštědla, 
kyseliny, fotoche-
mikálie, pesticidy, 
odpad s obsahem 
rtuti jako napří-
klad teploměry, 
baterie, léčiva, 
různé druhy 
barev, mazací 
oleje a tuky, 
zářivky a dal-
ší. Tento od-
pad nepatří 
do směsné-
ho odpadu 
– i jediná 
tužko-
vá bate-
rie totiž 
může na-
páchat 
hodně 
škody.

Obyvatelé Pra-
hy mohou tyto nebezpečné od-
pady odevzdat zdarma, buď ve 
stabilních sběrnách nebezpeč-
ných odpadů (obyvatelé Libuše 
najdou nejbližší sběrny v  ulicích 
Dobronická, vjezd z  Obrataňské, 
a  Generála Šišky), nebo při mo-
bilních svozech pravidelně or-
ganizovaných na území Libuše. 

V roce 2017 jsou plánovány svozy 
v těchto dnech: ve čtvrtek 2. břez-
na, 25. května a v sobotu 19. srp-

na. Zastávek je na Li-
buši celkem 8, jejich 
adresu a přesný har-
monogram, spolu 
s informacemi, jaký 
druh odpadu mů-
žete odevzdat, na-
leznete na webo-
vých stránkách 
Úřadu MČ Pra-
ha-Libuš.

Více infor-
mací o  mobil-
ním sběru ne-
b e z p e č n é h o 
odpadu v  MČ 
Pra h a - L i b u š : 
h t t p : / / w w w .
praha-libus.cz/

index.php?ca-
tid=25&id=3195

Mapa stabil-
ních sběren ne-

bezpečného odpadu 
v  Praze (včetně adre-

sy a otevírací doby): http://
www.praha.eu/jnp/cz/o_mes-

te/zivot_v_praze/sluzby/odpady/
sberne_dvory/mapa_sbernych_
dvoru/index.html

Více informací o  třídění od-
padu: http://portalzp.praha.eu/
jnp/cz/odpady/pro_obcany/jak_
spravne_tridit/index.html#nebez-
odpad

Připravila Jana Leichterová
Foto: Jana Leichterová

Z MÍSTNÍCH VYHLÁŠEK
VÍTE, ŽE…
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ČÁST PRVNÍ

Pan Aleš Strnad se od roku 
2000 aktivně věnuje pro-
blematice bezdomovectví. 
V současnosti pracuje jako 
vedoucí terénního progra-
mu neziskové charitativní 
organizace Naděje v Praze, 
kde už dříve vykonával čin-
nost sociálního pracovníka 
a byl vedoucím nízkopraho-
vého denního centra. Ab-
solvoval stáže v sociál- 
ních službách v Dánsku, 
Norsku a Maďarsku. Je spo-
luautorem knihy Bezdo-
movectví, kterou vydalo 
nakladatelství Portál v r. 
2012. Příležitostně předná-
ší o bezdomovectví ve ško-
lách a dalších institucích. 
Byl odborným garantem 
a moderátorem kulatého 
stolu o lidech bez domo-
va v MČ Praha-Libuš (U nás 
2016/12, str. 11).

Proč jste se začal věnovat sociální 
práci s bezdomovci?

Z několika důvodů, primárně to 
byla snaha poznat příčiny a důvo-
dy, proč lidé končí „na ulici“, dále se 
seznámit s  touto různorodou sku-
pinou osob a hledat možnosti, jak 
já jako pracovník, ale i  jako občan 
mohu pomoci ke změně – pomoci 
těmto lidem, pomoci měnit systém 
a informovat veřejnost, že vše není 
tak „černobílé“, jak se v této proble-
matice často prezentuje.

Jak vypadá den streetworkera, te-
rénního pracovníka?

Ráno se terénní pracovník se-
známí s  lokalitou, kde bude ten 
den pracovat. Terénní práci vždy 
vykonává dvojice. Připraví si infor-
mační letáky, potravinové balíč-
ky, základní oblečení, zdravotnic-
ký materiál či další potřebné věci 
předávané klientům a vyráží do te-
rénu. Většinu pracovní doby tráví 
přímo při práci na ulici, část pak 
věnuje zpracování záznamů a pří-
pravě plánu na další dny. Prochá-
zí lokalitu, kde navštěvuje lidi bez 
domova v  místech jejich přespá-
vání či na veřejných místech, kde 
se zdržují. Tyto osoby kontaktuje, 
zjišťuje aktuální situaci, poskytu-
je služby, informace, doprovody 
nutné pro řešení aktuálního sta-
vu. Zároveň motivuje, podporu-
je, naslouchá, vysvětluje, kontro-
luje, intervenuje – vždy s ohledem 
na konkrétní situaci a  individuální 
práci s klientem.

Co vám osobně vaše práce při-
náší?

Přináší mi radost, někdy rozča-
rování nad příběhy lidí bez do-
mova i nad překážkami, které sou-
časný systém staví proti možnosti 
jejich návratu zpět do společnosti. 
Někdy obtížnost pochopit, proč se 
člověk bez domova rozhodne „vše 
zabalit“ a postupně, někdy i velmi 
rychle „na ulici“ zemřít.

Co se vám vybaví, když se řekne 
Praha-Libuš? Je z hlediska bezdo-
movectví něčím zvláštní?

Praha-Libuš je velmi specific-
ká. Svým charakterem mi připo-
míná spíše menší obec. Ve srov-
nání s jinými městskými částmi je 
bezdomovectvím „zatížena“ vel-
mi okrajově, což však nezname-
ná, že by se na jejím území ne-
zdržovali či nepřespávali lidé bez 
domova. O to více oceňuji aktiv-
ní přístup vedení radnice MČ Pra-
ha-Libuš, která se ve spoluprá-
ci s  naší organizací věnuje i  této 
„nepopulární“ cílové skupině. 
Vnímám v tom však prozřetelnost 
– je důležité mít zmapované své 
území i  z  hlediska výskytu soci-
álně patologických jevů. Terénní 
pracovníci mohou výkonem so-
ciální práce řešit sociální situa-
ci dané osoby, kontrolovat zdra-
votní stav, a minimalizovat tím jak 
rizika pro tuto osobu, tak i  pro 
okolní majoritu.

Máte přehled, kolik lidí bez do-
mova v Libuši a Písnici obyčejně 
pobývá?

Na území MČ Praha-Libuš se 
pohybuje kolem 10 až 20 osob 
bez domova. Počet však kolísá 
s ohledem na roční období a ne-
znamená trvalé přežívání těchto 
osob na uvedeném území. Pou-
ze někteří lidé z  tohoto počtu vy-
užívají oblast k  přespávání, ně-
kteří tudy pouze migrují na jinou 
městskou část a zároveň ne každá 
osoba, která je v zanedbaném hy-
gienickém stavu či konzumuje al-
kohol na veřejnosti, příp. na veřej-
ných místech vykonává potřebu, 
musí být nutně osobou bez do-
mova. Opakovaně se nám na této 
lokalitě stalo, že jsme takto omy-
lem kontaktovali dělníka, nemajet-
ného seniora či bydlícího občana 
zanedbaného zevnějšku. Oblast 
má samozřejmě dokonale zmapo-
vanou i městská policie – osobně 
se domnívám, že vždy však musí 
fungovat určitá rovnováha mezi 
represí a pomocí, resp. podporou, 
a to s ohledem na znalost konkrét-
ní situace.

Spojuje se s bezdomovci v naší 
městské části nějaká kriminalita? 

Problematika bezdomovec-
tví je velmi široký okruh jednot-
livých témat a  oblastí, krimina-
litu nevyjímaje. Bezdomovectví 
nemá a  nezná hranice jednotli-
vých městských částí, kriminální 
činy páchají jednotlivé osoby a je 
zcela nepodstatné, zda se jedná 
o  člověka bez domova, či nikoliv. 
U  lidí bez domova se nejvíce vy-
skytuje přestupkové jednání jako 
užívání alkoholu na místech, kde 
to vyhláška zakazuje, znečišťová-
ní veřejného prostranství, žebrání 
apod. Dále je to drobná kriminali-
ta či neplacení výživného. Závažná 
trestná činnost v  procentuálním 
vyjádření ve srovnání s  majoritou 
nebude nikterak vysoká. Samo-
zřejmě, že kompetentní k odpově-
di je více Policie ČR, než jsem já. 
V  městské části jsme zaznamena-
li informaci o krádeži a poškození 
cizí věci, na které se měli podílet 
či spolupodílet lidé bez domova. 
Zda se skutek takto odehrál, však 
nejsem schopen potvrdit, jelikož 

nejsme orgánem činným v  trest-
ním řízení. Osobně se však domní-
vám, že občany nejvíce trápí čin-
nosti spojené s užíváním alkoholu 
na veřejnosti, znečišťování veřej-
ného prostranství, rušení nočního 
klidu, rozdělávání ohňů v blízkosti 
jejich bydliště, žebrání či zhoršený 
hygienický stav lidí bez domova.

Máme se bezdomovců bát?
Odpovím otázkou: „Mám se bát 

neznámého člověka?“ Osoba bez 
domova je člověk jako každý jiný. 
Má své pozitivní i  negativní strán-
ky jako každý z  nás. Vstupuji-li do 
kontaktu s neznámou osobou, tak 
se vzájemně seznamujeme, sledu-
ji reakce, projevy jednání a  cho-
vání – na základě toho mohu kon-
statovat, zda se cítím bezpečně, či 
nikoliv. Uvedené si však musí sta-
novit každý sám za sebe. Osobně 
jsem za celou svoji praxi s  těmito 
lidmi nikdy nebyl fyzicky napaden, 
nezískal jsem žádné infekční one-
mocnění a  lidi bez domova pova-
žuji za bezpečnou skupinu lidí, se 
kterou jsem v pracovním kontaktu. 

ROZHOVOR
BEZDOMOVEC JE ČLOVĚK JAKO KAŽDÝ JINÝ

Aleš Strnad, vedoucí terénního programu neziskové charitativní organizace Naděje.
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Zažil jsem však řadu nepříjemných 
událostí, kdy si konkrétní klient  
myslel, že bude jeho situace vy-
řešena „mávnutím kouzelného 
proutku“ či za něj situaci vyřeším 
bez jeho vlastního přispění. Rov-
něž jsem zažil verbální agresivitu 
ze strany klientů, nejčastěji způso-
benou alkoholem, návykovými lát-
kami či psychickým stavem. Do-
mnívám se, že je nutné přistupovat 
ke komukoliv druhému obezřetně 
a  se „zdravým selským rozumem“. 
Rozhodně však nejsem zastáncem, 
aby se problematika bezdomovec-
tví řešila více jako problém bezpeč-
nostní než jako problém sociální.

Znáte nějaké osobní příběhy lidí 
bez domova z Libuše, Písnice, 
které můžete ve zkratce říci?

Příběhů je řada… Napadá mě 
paní, která se často pohybuje 
v  okolí zastávky Sídliště Písnice. 
Přespává mimo tuto oblast, avšak 
v  dosti poničeném domě, bez 
vody i elektřiny, nicméně spoustu 
let byla zcela soběstačná. Nejprve 
odmítala jakoukoliv pomoc, dosti 
nadužívala alkohol, nebylo téměř 
možné uskutečnit jakýkoliv plán 
řešení její situace. Několik let trva-
lo, než jsme vyřídili občanský prů-
kaz, neboť to nevnímala jako po-
třebné. Postupně se ale zhoršoval 
její zdravotní stav, začala si uvědo-
movat, že její soběstačnost nemu-
sí být trvalá. V tu chvíli se otevřela 
možnost pro určitou změnu. Spo-
lečně jsme zařídili občanský prů-
kaz, následně evidenci na Úřadu 
práce, podali žádost na přiznání 
příspěvku na živobytí. Jaké bylo 
pro paní překvapení, že po spous-
tě let disponovala najednou pra-
videlným měsíčním příjmem ve 
výši 3 410 Kč. Dále jsme řešili mož-
nost zajištění dostupného bydlení 
v rámci pobytové sociální služby či 
komerční ubytovny – prozatím však 
bez výsledku. Paní se zdráhá opus-
tit obydlí, které je z mého pohledu 

zcela nepřijatelné, pro ni je však 
bezpečným zázemím, které dlou-
hodobě zná, kde má své soukro-
mí, na rozdíl od ubytování v rámci 
kolektivního soužití. Nicméně i na-
dále v této věci chci s paní praco-
vat a docílit změny. Důležité je, že 
začala řešit svůj zdravotní stav a že 
dlouhodobě abstinuje. O  to vět-
ším úspěchem je, že závislost na 
alkoholu překonala sama, bez léč-
by či pomoci odborníků – rozhodla 
se sama a své rozhodnutí dodržu-
je. To přesně koresponduje s vůlí, 
kterou každý člověk musí mít, po-
kud chce krizi úspěšně zdolávat.

Potkal jste mezi bezdomovci ně-
koho, komu takový životní styl vy-
hovuje, zvolil ho dobrovolně?

Osobně tomu nevěřím – potkal 
jsem různé lidi, kteří tvrdili spous-
tu věcí, a realita byla nakonec zce-
la jiná. Když mi člověk tvrdí, že je 
v  této situaci spokojen, tak zjišťu-
ji, proč. Většinou se jedná o  únik 
před realitou, neochotu postavit 
se k řešení situace čelem, apatii či 
totální odevzdanost. Jinak se člo-
věk bez domova může profilovat 
v létě, kdy mu nehrozí vážná újma 
na zdraví či smrt, jinak se tentýž 
člověk chová a  jedná v zimě, kdy 
se nedá ani slovy vyjádřit, jak se na 
člověku podepíše absence spán-
ku, prochladnutí či omrzliny.

Jak se člověk tedy stane bezdo-
movcem?

Příčin je mnoho, objektivní, sub-
jektivní, vztahové či institucionál-
ní, které nakonec vedou ke ztrátě 
či absenci bydlení. Nicméně po 
ztrátě bydlení tíživá situace nekon-
čí, nejenže člověk přijde o bydle-
ní, tedy domov, pocit bezpečí, své 
soukromí, místo, kde může rea- 
lizovat a  uspokojovat své potře-
by, ale přichází dřív nebo později 
i  o  své sociální vazby a  vztahy, je 
často zatížen dluhy či psychickými 
a zdravotními problémy.

Dá se vysledovat statisticky, z ja-
kých důvodů lidé končí na ulici? 
Například: kriminální minulost, 
ztráta zaměstnání, rozchod v ro-
dině, odložení do dětského do-
mova, životní styl, společenský 
protest, možná něco dalšího... 
Můžeme se setkat i s názorem, 
že bezdomovci si za svou situaci 
můžou sami.

Osobně se domnívám, že se 
jedná o soubor více faktorů, který 
po určité době vede k bezdomo-
vectví. Nejčastěji je to rozpad vzta-
hů spojený se ztrátou zaměstnání, 
resp. neexistencí pravidelného fi-
nančního příjmu, příp. neexisten-
ce přirozených sociálních vztahů 
a vazeb (např. při odchodu z výko-
nu trestu odnětí svobody, opuště-
ní ústavní výchovy). Dále závislost 
na alkoholu, návykových látkách, 
gamblingu, což často vede k  roz-
padu rodiny, ztrátě zaměstnání, 
vzniku dluhů apod. V  neposled-
ní řadě se též jedná o  migraci za 
prací, ať již z chudších regionů ČR, 
či sousedních zemí. Lidé migrují-
cí za prací do Prahy určitou dobu 
vykonávali zaměstnání, ale z  ob-
jektivních či subjektivních důvodů 
o práci přišli. Bez vydělaných pe-
něz se kvůli ostudě odmítají vrátit 
do svého bydliště. V některých pří-
padech se ani nemají ke komu či 
kam vrátit, a  proto dále setrváva-
jí v situaci, která se negativně pro-
hlubuje.

Umíte se určitě jako zkušený 
streetworker vžít do pocitů či 
myšlenek člověka bez domova. 
Mohl byste je přiblížit, abychom 
si lépe představili jeho „životní 
perspektivu“?

Jste-li „na ulici“, tak čelíte ab-
senci bezpečí, soukromí, jste pod 
drobnohledem dalších osob (jak 
z řad majority, tak i ze subkultury 
lidí bez domova), často musíte sdí-
let prostor s lidmi, se kterými bys-
te ho za běžných okolností nesdí-

lel. Vztahy, které „na ulici“ vznikají, 
jsou většinou povrchní, vytvoře-
né v  nestandartních podmínkách 
a za nestandardních okolností. Tr-
píte absencí spánku, nedostateč-
nou výživou, povětrnostními pod-
mínkami – zima, teplo, vlhko, před 
kterými vás nic nechrání. Snažíte 
si zajistit obživu, hlídáte si své mís-
to k  přespávání, aby vám ho ně-
kdo neponičil, nevykradl. Někdo 
to řeší nadužíváním alkoholu, ně-
kdo se zcela straní společnosti, 
někdo propadá depresi. U  větši-
ny dochází ke změně psychického 
či psychosomatického stavu. Čas-
to se stává, že lidé bez domova 
střídají pobyt „na ulici“ s pobytem 
v  sociálních službách, resp. zdra-
votnických zařízeních či zařízeních 
následné zdravotní péče, příp. 
psychiatrických nemocnicích. Po 
propuštění se vrací zpět „na ulici“.

Jak při denním kontaktu s bez-
východností předcházíte tomu, 
abyste jako streetworker nevy-
hořel?

Terénní pracovník si musí pev-
ně oddělit pracovní činnost od 
svého soukromí. Při řešení situa-
cí s  klienty musí stanovovat krát-
kodobé a  postupné cíle, po je-
jich splnění stanovuje cíle další, 
a  to vždy s  ohledem na možnos-
ti, schopnosti a  dovednosti kon-
krétní osoby. Stanovit nereálný cíl 
by nemělo význam pro klienta ani 
pracovníka, vedlo by to ke ztrá-
tě energie i vůle dále situaci spo-
lečně řešit. Opakovaný nezdar by 
k „vyhoření“ daleko více směroval. 
Dále je to aktivní vyžití v době vol-
na, jako je sport či naopak příjem-
ný relax a  odpočinek, samozřej-
mě i potřebné zázemí, pochopení 
a podpora od nejbližších a rodiny.

Dokončení příště
Ptali se: Hana Kolářová,  

Jana Leichterová a Martin Zikeš
Foto: archiv Aleše Strnada

Aleš Strnad při terénní sociální práci. Dlouhodobé místo přespávání lidí bez domova. 
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1. máj – lásky čas! Už je zde, 
vážení přátelé, tak nezapo-
meňte, podle starého zvy-
ku, políbit svůj protějšek 
pod rozkvetlým stromem, 
např. třešní!

1. května si toho připomínáme 
více. Již od r. 1890 se slaví Svátek 
práce, na památku stávky dělníků 
v Chicagu r. 1886. S prací je spo-
jen toho dne i  církevní svátek sv. 
Josefa – Dělníka. 3. 5. si připomí-
náme pro naši obec důležitý zápis 
z r. 1388, ve kterém Jan (Ješko) z Li-
buše odkazuje 100 k. gr. manžel-
ce Kaczcze, co by z  jeho majetku 
scházelo, má se doplnit z majetku 
jeho bratra Stiboria, též z  Libuše. 
Mazaný, ekonomicky myslící člo-
věk, inu, „Libušák“… Též (3. 5.) se 
připomíná v Modřanech 260. výro-
čí bitvy ze sedmileté války, ve které 
Prusové obsadili rakouský ponto-
nový most. Oběti byly tehdy po-

hřbeny na místě, jež je připomíná-
no malou kapličkou v  ul. U  Pily č. 
1464, těsně za budovou poliklini-
ky. 5. 5. si připomínáme Květnové 
povstání proti německým okupan-
tům v  r. 1945. Libušští muži, které 
Němci tehdy soustředili v libušské 
sokolovně, byli ve velkém ohrože-
ní, které jinde mnohdy skončilo kr-
vavě, tak doufejme, že jejich záži-
tek by mohla připomínat vhodně 
umístěná infotabulka. 7. 5. je výročí 
sv. Jana Sarkandera, od r. 1616 ka-
tolického faráře v moravském Ho-
lešově. Ten se r. 1619 vydal na pouť 
k Panně Marii Czenstochowské do 
Polska. Tehdy již začala odbojem 
českých, posléze i moravských sta-
vů proti císaři, třicetiletá válka. Sta-
lo se, že po jeho návratu Moravu 
postihl krvavý nájezd spojenců cí-
saře, polských kozáků, podle býva-
lého velitele A. Lisowského, nazý-
vaných „lisovčíci“. Byli velmi krutí, 
ale obci Holešovu, za jejíž ušetře-

ní je J. Sarkander v  čele procesí 
před obcí požádal, vyhověli a obci 
se vyhnuli. Vzniklo podezření, že se 
s nimi již v Polsku domluvil, a mož-
ná je i přivolal, byl zatčen, na jaře 
r. 1620 vyslýchán a  krutě mučen, 
hlavně pálením. Posléze zemřel. 
Svatořečen byl v r. 1995. 7. 5. slaví 
Stanislavové. 8. 5. je výročí vítězství 
nad fašismem ve 2. sv. válce, dříve 
se slavilo 9. 5., to proto, že Němec-
ko podepisovalo kapitulaci dva-
krát, nejprve v Remeši (na západě), 
o  den později, na sovětské přání, 
ještě na východě (v Berlíně). 10. 5. 
slaví Blaženy, pak přichází týden 
„ledových světců“, období, kdy 
často přijde přechodné ochlazení. 
S ním je spojován 12. 5. sv. Pankrác, 
popraven r. 304 v Římě, ve věku 14 
let. 13. 5. sv. Servác, původem z Ar-
ménie, pak biskup v dnešní Belgii, 
zemřel r. 384 v Maastrichtu. 14. 5. 
sv. Bonifác, nar. cca r. 270 v Římě, 
kde žil ve volném svazku se svou 

zaměstnavatelkou paní Aglaií. Ta 
ho vyslala do Malé Asie pro ostat-
ky nějakého světce. On tam však 
byl sám odhalen jako křesťan a va-
řením zaživa umučen. Ostatky paní 
Aglaia dostala, byly však jeho. Na 
14. 5. (druhou květnovou neděli), 
vychází Den matek, jistě vyjádříme 
alespoň kytičkou naši úctu a vděk. 
15. 5. sv. Žofie Římská, poslední le-
dový světec či světice, byla popra-
vena r. 305. Na chlad citlivé rostliny 
se vysazují až po jejím svátku. 16. 5. 
má svátek sv. Jan Nepomucký, 21. 
5. Monika, 24. 5. Jana, 28. 5. Vilém, 
30. 5. česká světice sv. Zdislava, žijí-
cí ve 13. stol. U nás 30. 5. proběhne 
od 18 hod veřejná akce s pohoště-
ním, pro nadcházející 650. výročí 
zápisu o majiteli Libuše Janu Roto-
vi v Libušské č. 1. Všem zmíněných 
i  nezmíněným přejeme naše tra-
diční: Vše nejlepšíÍ!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY – KVĚTEN

Písemné zmínky začínají od r. 
1222. Od 14. stol. jsou zmiňovány 
Krče dvě, tj. Horní a Dolní, obě s tvr-
zí. Ta Dolní je známa podnes jako 
Krčský zámeček, nyní hotel. Horní 
Krč byla jádrem osídlení u dnešní-
ho Kačerova a  zanikla beze stop. 
Samo tradované označení Kačerov 
se odvíjí nejspíše od pana Kaccera, 
doloženého okolo r. 1500.

DOLNÍ KRČ
1273 Výslovně zmíněna.
8. 8. 1420 Je obsazena husity, tra-
duje se, že posádka ji před bojem 
opustila a sledovala vývoj situace 
z oblasti Krčského lesa.
1436 Je uváděna v  listině císař 
Zikmunda, což je jako u jiných zmí-
něných vsí a  dvorů potvrzováno 
ještě v r. 1459 a 1472.
Z dalších držitelů vyjímám: 1506 Jiří 
Kopic, 1567 mlynář Havel a David 
Jakšman, 1572 Gragor Fibík od Tří 
korun, 1576 Úřad šesti pánů, 1583 
Martin Mates, 1586 Kašpar Lukš.
1606 Univerzitním studentům 
jsou zde doporučovány procházky 
jako opatření proti moru.
1620 Po emigraci majitele a mož-

ná i  poničení je označena jako 
„pustá“1. 
1628 Pod označením Dvůr blízov-
ský je koupena pro mnichy od sv. 
Havla.
1794 Novým majitelem je Jan  
Greyer z Ehrenbergu, po něm 1795 
Josef Málek, 1834 Ryt. Vojtěch z Ei-
sensteinu; dále řada majitelů, z nichž 
uvádím pp. Schlossera a Welze.

HORNÍ KRČ
1222 Písemně zmíněna. Ve 14. 
stol. se zde uvádí pražský měšťan 
a síry dodavatel z Celetné ul. An-
tonín Münheim, pak Jan Brodský 
a  1434 Jan Rakovnický. Kr. Ladi-
slav Pohrobek Krče spojuje a  po-
stupuje Mikulášovi a  Erazimovi 
z  Pusté Dobré. Pak se Krče opět 
rozdělují a  u  Horní jsou uváděni 
Detřich a Wolf z Tandorfa.
1499 Horní Krč vykupuje Nové Měs-
to pražské a r. 1502 prodává Barto-
šovi z  Chřenic. Ten r. 1505 Ondřeji 
Tatkovi a  ten r. 1518 Havlovi z Čás-
lavě, jenž ji rozprodává po částech, 
a to Blažejovi z Bělče, Jindřichu Rot-
maystrovi i špitálu sv. Bartoloměje.
U  příležitosti koupě p. Duchkem 
r. 1499 je písemně doložen hos-
tinec, asi již dlouho existující hosti-
nec U Labutě. Okolní rybníky jsou 
přisuzovány do 13. stol.
1584 Tvrz je již pustá, ale pod Horní 
Krčí jsou vedeny Hodkovičky, Zátiší, 
Lhotka, Nové Dvory i vzdálený He-
rink. Celá Krč se orientuje, a to tra-

dičně, již od počátku středověku, na 
zásobování Prahy. Je zde uváděno 
17 (!) pekařů, 6 (!) husařů, 8 (!) mlé-
kařů i 5 kovářů. Oblast byla známá 
i  množstvím ovocných stromů, jež 
zásobovaly nejen město, ale i  krá-
lovskou tabuli na Pražském hradě. 
Již počátkem 14. stol. jsou zmíněna 
zdejší jablka, hrušky, višně a třešně.
1604 Je výslovně zmiňován hosti-
nec U Labutě.
Kolem 1610 Je zde uváděn Lean- 
der Ruppl z  Rumpachu, jenž byl 
pak 21. 6. 1621, za účast na sta-
vovském povstání, popraven na 
Staroměstském náměstí.
1654−5 V berní rule je zazname-
nána oprava hostince U Labutě po 
válečném poničení.
Poč. 18. stol. Zmiňována tzv. Dr-
calka (Trzalka), též Jalový dvůr ve-
dle Libuše, pojmenování je dle 
pověsti o  odepřeném azylu ne-
šťastné ženě z vypalované Libuše, 
jíž byl proklet sobecký sedlák.
1757 Poblíž osady Dvorce si zřizu-
je pruské obléhací vojsko polní pe-
kárnu, podnes známo jako Pekařka.
Cca 1840 Majitelem části vinic se 
stává pr. hejtman Ryšánek.
1841 Stavěn pivovar Pragovar. Po 
1. sv. válce změněn na sodovkárnu 
fy Kohout limo. Po r. 1945 převzat 
do svazku n. p. Fruta.
1881 Postavena kaple sv. Anny, 
do té doby krčští chodí ke sv. Pan-
kráci. Téhož roku vybudována že-
leznice; na Drcalce přestavován 
statek na hostinec U Hrdinů.

Jaroslav Melichar

1|   P 4, str. 65

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (12)

Na historické okružní procházce tentokrát navštívíme Pankrác 
a Krč. Geografickým cílem seriálu je Libuš, kam dorazíme přes 
Písnici. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes Komořany, 
Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Břežany, Libeř, Zvoli, 
Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec, Kunratice, Hrnčíře, Še-
berov, Chodov a Michli. V následujícím pokračování ještě na-
hlédneme do historie Lhotky.

PANKRÁC
Osídlení je zde doloženo již 

v  11. stol. a  je od počátku vyba-
veno kostelem sv. Pankráce, je-
hož první formou je románská ro-
tunda. Krátce po založení ji věnuje 
klášteru Ostrovskému u Davle rytíř 
Asinnus („Osel“), syn Hozeův, zmi-
ňovaný i  v  české Kosmově kroni-
ce. Osada kolem je původně po-
jmenována Krušina a  je doložena 
před r. 1205. Pankrácká pláň tehdy 
nesla pojmenování Psárská, pod-
le již neexistující, výše položené 
osady. Kostel je pobořen r. 1420 
a  opět r. 1648. Byl znovu posta-
ven v  roce 1700. Osídlení se zde 
prudce zahustilo až s bezplatným 
poskytnutím některých pozemků 
po r. 1820.

KRČ
Název je zprvu uváděn jako Car-

cium, Krich, Krcz, což staročesky 
znamená „pařez“. „Krčiti“ tedy zna-
mená „jít na pařezy“.
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Celých pět let spolu čteme, 
probíráme a vzájemně si do-
poručujeme knížky, máme 
i třídní knihovničku. Každý 
rok se s nadšením účast-
níme Noci s Andersenem. 
Chodíme na besedy s auto-
ry, četli jsme pro Kuře…

Z  nečtenářů (a  věřte – nevěř-
te, i pár zatvrzelých odpůrců mezi 
námi se kdysi našlo) se stali vášniví 
čtenáři, kteří nad knížkou přemýš-
lejí, kladou otázky a  dokážou vy-
jádřit svůj názor. I  naše poslední 
kniha společné četby vzešla z hla-
sování, zvítězil Mluvící balík od Ge-
ralda Durrella. Gerald Durrell (7. 
ledna 1925 – 30. ledna 1995) byl 
britský spisovatel, humorista, zoo-
log a popularizátor ochrany příro-
dy. Několik prvních dojmů a  po-
střehů ze společného čtení stálo 
za zaznamenání:

Je to napínavé, dobrodružné 
a  hezky napsané a  má to hezké 
ilustrace. Je tam hodně vtipných 
momentů k  zasmání a  zároveň 

i  pár ne úplně veselých částí. Je 
to hodně tajemné a  dokážu si to 
živě představit, někdy dokonce za-
pomínám, že je to „jen“ knížka. Te-
reza J.

Moje dojmy z  knihy po dvou 
kapitolách: Nejvíce se mi líbí Pa-
pouš. A  proč tam vlastně neby-
ly ještě zmínky o  jiných živočiších 
z té Mytologie? Tereza S.

Líbí se mi to. Čekal jsem, že to 
bude divný, protože se to jmenuje 
Mluvící balík a člověk si o tom ná-
zvu začne říkat různé věci. Lukáš K.

Extrémně hodně mě to baví, 
docela si to rád představuju – ty 
scény v knize. Lukáš P.

Zatím si nejsem úplně jistá, jestli 
je to „šálek mé kávy“, kapitoly jsou 
moc dlouhé. Ale líbí se mi ilustra-
ce. Terezie H.

Ne, že by mě to nebavilo, ale 
není to něco, z  čeho bych byla 
úplně celá pryč. Jinak ale – do My-
tologie bych klidně šla, ale jenom 
s Papoušem. Rozálie S.

Super! Od začátku jsem se na ni 
těšila. Bára N.

Je hezky napsaná, ale pro mě to 
není nejlepší knížka, kterou jsem 
četla. Ale doufám, že mě to po víc 
kapitolách začne bavit. Klára B.

Myslela jsem, že to bude nuda, 
ale teď, když jsem se začetla…! Je 
to plný fantazie jako moje hlava, 
jednorožci, fénixové… Přála bych 
si tam být pořád a nikdy neodejít, 
ale jak se říká: co má začátek, má 
i konec. Monika Ha Anh Thu

Líbí se mi to, taky bych to ně-
kdy chtěla zažít. Líbí se mi, že je 
to fantasy. Trochu se to podobá 
tomu mému příběhu v novinách. 
Bára T.

Nejdřív to vypadalo nudně, ale 
pak mě to začalo i  bavit. Je tam 
hodně ne často používaných slov, 
takže to rozšiřuje i  slovní zásobu. 
Laura H.

Oni jsou Fénixové neškodní? 
Co jsou čarotelata? Tomáš Ř.

Mě by zajímalo, co by bylo dál. 
Já bych tu knížku přečetla celou 
a radši se vrhla na další. Doporu-
čila bych tuhle knížku kamarád-
ce. (Jé, já jsem zapomněla, že je to 

moje sousedka. Už ji čte.) Veronika 
Vu Huyen Vy

Doufám, že brzy budeme zase 
číst, abych se dozvěděla něco dal-
šího. Eva G.

Další knížky už si budou tyto 
děti vybírat a  číst beze mne, 
v červnu se po pěti letech rozlou-
číme. Věřím ale, že budou i nadá-
le četbu vyhledávat, že si dokážou 
vybrat samy a  zároveň budou re-
spektovat i volbu dospělého, kte-
rý je vhodně nasměruje. Lásku ke 
knížkám máme společnou.

Mgr. Hedvika Mašková, loučící se 
třídní 5. A, ZŠ Meteorologická

ZŠ METEOROLOGICKÁ
PODPORUJEME ČTENÁŘSTVÍ  
A ROZHODNĚ SE TO VYPLATÍ!

LUŠŤOVKA ULIČNICE (14)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokra-
čování.

(1. tajenka) − pravděpodobně se jedná o pomístní název. Dříve se 
jmenovala (2. tajenka), avšak po připojení k Praze v roce 1968 byla změ-
něna na současné pojmenování.

1 2 3 4 5

Kovový prvek (V) a

Česká značka kvality potravin b

Paličkovice nachová c

Druh obiloviny d

Dopravní prostředek tažený koňmi e

Suché stonky obilí f

Mastek g

Snížení ceny h

h1 f4 g4 g1 a2 c1 d5 h4 b5

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 20.

Připravil Martin Zikeš
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… jsem se skrz (germanismy 
umím taky) Magnesii Literu 
věnoval domácím autorům, 
tentokrát se podíváme trochu 
do ciziny. Ale doma trochu 
zůstaneme taky. Před jarem 
už jsem letos v knihkupectví 
varoval a ono už je fakt tady, 
a tak opustíme tu vážnost 
z minulého čísla a vybereme 
si knihy tak trochu nevážné, 
i když vlastně seriózní. Ostat-
ně tuhle si se mnou uděla-
la jedna kamarádka selfíčko, 
podívala se na něj a řekla: 
„No ty se teda tváříš. Na ob-
rázku se mnou.“ „To už holt 
musím, Marie, to víš, už ko-
nečně taky seriózní pán.“

Tak třeba Stephen Clarke 
(1958) je britský novinář a  spiso-
vatel žijící v  Paříži. Jeho první ro-
mán z roku 2004 se stal světovým 
bestsellerem, česky vyšel v  roce 
2007 s názvem Merde! Rok v Pa-
říži a myslím, že jsem vás s ním na 
stránkách Unáse už seznámil. Na-
psal i další čtyři pokračování v sé-
rie Merde! a  humornou příručku 
pro přežití mezi Francouzi Tak pra-
vil hlemýžď, česky vyšla také kni-
ha věnovaná „městu lásky“: Ob-
nažená Paříž. Tajný život města. 
Podrobnosti o  Clarkově tvorbě 
jsou v  celkem snadné angličtině 
dostupné na: www.stephenclar-
kewriter.com.

(Schválně uvádím obálku origi-
nálního vydání i  českého překla-
du jen tak, pro hrdé vlastenecké 
srovnání.) Ivan Vávra přeložil ve-
selé anglické čtení o tom, jak bez 
úhony přežít v zemi, kde na cizin-
ce čeká spousta nečekaných ná-
strah a  kde je jazyk domorodců 
záludný. Kde se vám třeba může 
stát, že místo zdvořilého poděko-
vání (merci beaucoup) komusi ne-
chtěně pochválíte půvabné poza-
dí (merci, beau cul). V zemi, která 
se vychloubá svými vybranými 
způsoby, s  jejichž pomocí s  vámi 
ovšem nezřídka dost nevybíravě 
vymetou.

Carl Fredrik Backman (1981) 
je švédský fejetonista, bloger 
a  spisovatel. Jeho romány Muž 

jménem Ove (A  Man Called 
Ove, 2012), Babička pozdravuje 
a  omlouvá se (My Grandmother 
Asked Me to Tell You She‘s  Sor-
ry, 2013) a Tady byla Britt-Marie 
(Britt-Marie Was Here, 2014) jsou 
ve Švédsku bez výjimky bestsellery 
a dočkaly se překladu do více než 
25 jazyků.

Román  Tady 
byla Britt-Ma-
rie o  tom, jak 
se lidé ztráce-
jí, zamilovávají 
a kopou do vše-
ho, co je kulaté, 
přeložila Hele-
na Matochová. 
Nejlepší věc, 
kterou můžete o vesnici Borg říct, 
je to, že leží u silnice. Britt-Marie je 
třiašedesátiletá pasivně agresiv-
ní, zpomalená a ukňouraná bába. 
Fotbal je jediné, co po krizi v Bor-
gu zůstalo. A  když fotbalová pří-
pravka v  Borgu potřebuje zoufa-
le trenéra, rozhodnou se přijmout 
kohokoli a  takové detaily jako, že 
ona opravdu, ale opravdu tu práci 
nechce, je nezajímají. Britt-Marie 
je také román o tom, jaké to je mít 
předsudky (ne že by je Britt-Ma-
rie měla), o  ukládání příborů ve 
správném pořadí (vidličky, nože, 
lžičky, ale Britt-Marie na tom přece 
netrvá!) a o přírodě vedle silnice, 
o  druhých šancích, prvních výko-
pech a hlavně o tom, že soda vy-
čistí skoro všechno.

A  Posled-
ní tečka za ru-
kopisy od Mi-
loše Urbana je 
ten domácí ti-
tul − nové vydá-
ní knihy, kterou 
v  r. 1998 debu-
toval autor poz-
dějších úspěšných románů (Sed-
mikostelí, Mrtvý holky, Santiniho 
jazyk) a zamotal jejím prostřednic-
tvím hlavu řadě kritiků, akademi-
ků a milovníků literatury faktu. Dva 
zvědaví akademici, jakási milenec-
ko-spiklenecká dvojice, se roz-
hodnou jednou provždy rozklíčo-
vat záhadu pravosti dvou slavných 
památek českého písemnictví, Ru-
kopisu Královédvorského a  Zele-
nohorského. Podniknou detektivní 
pátrání a dozví se neslýchané věci 
jak o Rukopisech, tak o jejich pla-
giátorech… 

Tak příjemné počtení a  hodně 
sil na ně i v měsíci lásky přeje

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 128

POSLEDNĚ …

PROGRAM V KVĚTNU 2017

Zveme co nejsrdečněji na pro-
gram klubu, který připravujeme 
pro radost seniorů i pro poučení.
2. 5. Volná zábava – klidné a spo-
kojené posezení mezi přáteli 
a popovídání.
1.–8. 5. Pobyt další skupiny 25 
osob v  Harrachově, hotel Inn. 
Odjezd v 9:00 hodin od Eimů.
9. 5. Na toto odpoledne máme 
připravené zajímavé čtení a počí-
tá se i s diskusí a reakcemi seniorů.
16. 5. Další z výletů, a  to na zá-
mek Stekník se zastávkou na 
oběd a prohlídkou města Žatec. 
Odjezd v 9:00 hodin od Eimů.
23. 5. Jako již každým rokem 
bude toto odpoledne koncert ví-
tězů hudební soutěže Klubu Ju-
nior a účastníkům budou předá-
na ocenění za nejlepší výkony.
30. 5. Pan MUDr. J. Henzl přijde 
povídat o  jarních zdraví prospěš-
ných houbách, které se již dají najít.

KNIHOVNA

Pro čtenáře a  milovníky knih 
sdělujeme, že knihovna funguje 
každé úterý od 14:00 do 18:00 
hodin. Přijďte, jistě si i vy vybere-
te z 10 000 svazků.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Na základě sdělení v  dubno-
vém čísle časopisu U nás se při-
hlásili senioři na rekreaci do 
Harrachova a Lázní Libverda, zá-
jezdy jsou naplněny.

Pravidelný výroční výlet, tzv. za-
hrádkářský, se ruší ze zdravotních 
důvodů. Pravděpodobně bude 
přeložen na měsíc září − místo 
sklípku, který má prozatím málo 
účastníků.

Konečný verdikt Sloven-
sko: Pojede jenom jeden tur-
nus, a to 28. 7. 2017 (na noc ve 
23.00 hod. z  Písnice), bude do-
plněn účastníky z  Prahy 9. Pro-
sím o  rychlé rozhodnutí – před-
nost mají senioři z klubu a z celé 
městské části Praha-Libuš. Podle 
našich zájemců bude doplněno 
tolik osob, kolik nám bude zbý-
vat. Termín pro přihlášení do 20. 
5. 2017.

Organizační výbor děkuje za 
pochopení.

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

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

MUDr. J. Henzl přijde opět povídat 
o houbách, tentokrát jarních. 
Foto: archiv Klubu Senior
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KDO BYL PÁNEM LIBUŠE V ROCE 1367?

Co o této době víme? Chcete-li se dozvědět více, příjďte na 
další veřejnou besedu o historii Libuše. V tomto měsíci si 

připomeneme 650 let, kdy byla zaznamenána první písemná 

zmínka o JANU ROTOVI, tehdejším majiteli Libuše.

Tak významné výročí si zaslouží pozornost.

Srdečně Vás zveme na další historické ohlédnutí,

tentokrát o Libuši.
Kdy? V úterý 30. května v 18 hod.

Kam? Do zasedací místnosti MČ Praha-Libuš, Libušská čp. 1 
VSTUP ZDARMA – OBČERSTVENÍ VČETNĚ PŘÍPITKU TAKÉ 

PŘIJĎTE POSEDĚT – TĚŠÍME SE NA VÁS

Více na: https://www.facebook.com/cssdpraha12a
http://praha12.cssd.cz/

Praha 12 – MO Libuš

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30  
Volná herna pro děti (1,5−4)
16:30−18:00  
Angličtina (4−8)

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)

KVĚTEN 2017 
JEDNORÁZOVÉ AKCE

 Čtvrtek 11. 5. 19:30−22:00
Montessori kurz pro rodiče: Ve-
čer č. 3: Smyslová výchova „Vi-
dět – cítit – osahat si – prožít. Po-
rozumět – vědět – použít!“
Montessori kurz pro rodiče vás se-
známí s Montessori pedagogikou 
a  jejím přínosem pro vzdělávání 
a vývoj dětí. V  rámci kurzu může-
te konzultovat své problémy a dis-
kutovat o tématech, které se týkají 
přímo vašich dětí.
Lektorka: Mgr. Kateřina Tomešová 
(pedagožka ze ZŠ Montessori Na 
Beránku)
Cena: 350 Kč | rezervace nutná

 Pátek 12. 5. 10:00−12:00
Sejdeme se v  lese… „Cesta za 
stromovými skřítky“
Lektorka: Kateřina Bruštíková
Cena: 80 Kč nebo permanentka

 Pondělí 15. 5. 9:00−11:30
Horká linka do bříška aneb Ko-
munikace s miminkem před i po 
porodu pomocí kineziologické-
ho svalového testu
Co je to kineziologie (One Brain), 
kineziologický svalový test a jak to 

vlastně funguje? Co všechno lze 
pomocí kineziologie u našich dětí 
(i u těch ještě nenarozených) řešit? 
Propojení maminka-děťátko aneb 
může opravdu maminka za větši-
nu (nejen zdravotních) problémů 
svého dítěte? Síla myšlenky a jiné 
možné cesty, jak sobě i našim dě-
tem pomoci.
Lektorka: Ivana Vrablcová, terapeut- 
ka (www.vrablcova.cz)
Cena: 180 Kč | rezervace nutná 

 Pondělí 15. 5. 19:00−20:30
Škola ženskosti – seminář č. 7: 
Pohybová smyslnost a  smysl-
nost v pohybu
Co vše se může skrývat v našem tě-
lesném vyjádření? Tělo mluví a kaž- 
dý pohyb nese nějaký význam. 
V tomto semináři nahlédneme do 
archetypu Animy a skrze pohybo-
vou zkušenost budeme objevovat, 
nakolik jsou nám její charakteristi-
ky blízké či vzdálené a jak je může-
me v sobě znovu posílit.
Lektorka: Rena Milgrom, CMA, 
RSME (tanečnice, pohybová ana-
lytička a taneční terapeutka, www.
dancelab.cz)
Cena: 250 | rezervace nutná

 Pondělí 22. 5. 9:30−11:30
Bachovy květové esence pro 
harmonický život
Bachovy květové esence před-
stavují účinný systém navracejí-
cí harmonii našim emocím, a  tím 
i  celému našemu bytí. Působí na 
negativní emoce, jako jsou strach, 
vyčerpanost, žárlivost, pýcha, ne-
dostatek sebevědomí, puntičkář-
ství apod. a  pomáhají nám tyto 
pocity harmonizovat. Pomůžou 
vám žít „tady a  teď“ a  podívat se 
na svou situaci a své pocity objek-
tivně a bez emocí.
Čekáte miminko a  stále se vám 
hlavou honí myšlenky na to, jak 
tuto životní změnu zvládnete? 
Máte strach, zda bude děťátko 
zdravé? Jestli budete dobrým ro-
dičem? Bojíte se porodu?
Nebo už děťátko máte a řešíte jeho 
nespavost, hyperaktivitu, vzteká-
ní, strachy, neurózy? Chcete od-
naučit kojení, kousání nehtů nebo 
třeba dudlíka? Nebo snad máte 
doma dva rivaly, kteří na sebe žárlí, 
a nedá se to s nimi vydržet?

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, se-
jdeme se v lese: 80 Kč / rodina (permanentka 600 Kč / 10 vstupů) | Mon-
tessori herna: 150 Kč / rodina (permanentka 1100 Kč / 10 vstupů)

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

Čeká vaši ratolest nástup do škol-
ky nebo jiná životní změna? Řešíte 
porodní nebo jiná životní trauma-
ta? Nebo vás či vaše dítě trápí ato-
pický exém?
Jste vyčerpaní? Ustaraní? Nervóz-
ní? Myslíte si, že mít strach o svoje 
dítě je normální? Někdy už prostě 
nevíte kudy kam?
Přijďte podívat na mou přednášku 
o „Bachovkách“.
Lektorka: Kateřina Bruštíková
Cena: 150 Kč | rezervace nutná

 Čtvrtek 25. 5. 9:30−11:30 
a 16:00–18:00
Pokusy pro děti
Máte doma malého alchymistu? 
My ano! A tak jsme připravili dal-
ší ročník pokusů pro děti. Myslet 
budeme i  na ty nejmenší. Přijďte 
s námi objevovat!
Cena: 150 Kč | rezervace nutná

 Pátek 26. 5. 10:00−12:00
Sejdeme se v  lese… „Ze života 
hmyzu“
Lektorka: Kateřina Bruštíková
Cena: 80 Kč nebo permanentka

 Sobota 27. 5. 10:00−11:30
Malířský kurz pro děti od 6 let, 
4. téma: Antika – techniky vázo-
vého malířství
Společně s  lektorkami umění 
z  ateliéru SmartArt se přenese-
me do krásných příběhů starově-
kých Řeků a Římanů. Podíváme se 
na různé techniky vázového ma-
lířství, které pak sami vyzkoušíme 
ve zjednodušené formě. Budeme 
si povídat o antickém ideálu krásy 
a srovnáme ho s tím dnešním. Po-
rovnáme si to, co již víme o Egyp-
ťanech z předchozího setkání prá-
vě s  tím, jak přemýšleli Řekové 

a Římané. (Děti pracují pod vede-
ním lektorek bez přítomnosti ro-
dičů.)
Lektorky: Dita Baker a  Katarina 
Makarova
Cena: 200 Kč | rezervace nutná

 Čtvrtek 1. 6. 19:30−22:00
Montessori kurz pro rodiče: Ve-
čer č. 4: Montessori – Matemati-
ka „Jak porozumět magii světa 
čísel, vztahů a souvislostí“
Montessori kurz pro rodiče vás se-
známí s Montessori pedagogikou 
a  jejím přínosem pro vzdělávání 
a vývoj dětí. V rámci kurzu můžete 
konzultovat vaše problémy a  dis-
kutovat o tématech, které se týkají 
přímo vašich dětí.
Lektorka: Mgr. Kateřina Tomešová 
(pedagožka ze ZŠ Montessori Na 
Beránku)
Cena: 350 Kč | rezervace nutná

V  červnu se opět Sejdeme se 
v  lese…, 7. 6. nás čeká poslední 
kurz Školy ženskosti s Evou Lábu-
sovou, víkendový malířský kurz pro 
děti s odpolední vernisáží a pokra-
čování večerních Montessori kurzů 
pro rodiče (1. 6., 8. 6. a 22. 6.).

Kompletní nabídku programu 
Rodinného 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

inzerce



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

inzerce

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 (14) – ŘEŠENÍ
Tajenka 1: Na Močále | Tajenka 2: Smetanova | Foto: Martin Zikeš


