
1 Na letošní Dětský den přišlo více než 350 dětí. 2 Prestižní žákovská Cyklojízda na Libuši. 
3 Areál libušské sokolovny hostil Lakrosení. 4 Veřejné vystoupení gymnastek z Klubu Junior.
5 Téměř třímetrová krajta se octla v libušské škole.

Foto: Veronika Spálenská, Matěj Novák, Lívia Šavelková, Lenka Koudelková a Helena J. Burešová Skuhrovcová 
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V sobotu 3. června po-
řádala městská část 
Praha-Libuš Dětský 
den. Zúčastnilo se ho 
více než 350 dětí, kte-
ré se bavily na deseti 
stanovištích: Kimo-
va hra, lovení rybiček, 
překážková dráha, ko-
pání míče do brány, 
chůze obratnosti, kres-
ba se zavázanýma oči-
ma, stříkání vody na cíl 
a další.

Zahájení se ujal pan sta-
rosta Jiří Koubek. Děti 
u  vchodu obdržely klíčen-
ku, náramek od místní firmy 
Protrade, pamlsek a  kartič-
ku, na kterou se označova-
lo splnění úkolů na stanoviš-
tích. Po splnění všech deseti 
úkolů na stanovištích si pak 
děti mohly vybrat z  velkého 
množství cen.

Policie hlavního města 
Prahy zajistila pro malé cyk-
listy jízdu zručnosti a  důle-
žité info pro děti i  jejich ro-
diče. V průběhu odpoledne 
nás policisté seznámili s pra-
cí policejních záchranářů 
a činností policejních psů.

Pro všechny byl připraven 
doprovodný program: ská-
kací hrady pro malé i  velké, 
jízda na ponících, ukázka po-
žárních aut. Samozřejmos-
tí bylo i tradiční občerstvení 
pro děti – opečené buřtíky 
a limo zdarma.

Sluníčko nám letos přá-
lo, a  tak téměř všechny děti 
s  velkým nadšením ocenily 
„rosení“ od písnických hasičů.

Na pořádání Dětského 
dne se podíleli: městská část 
Praha-Libuš, SDH Libuš, SDH 
Písnice, fotbalisti TJ Sokol 
Písnice, mateřské centrum 
Kuřátko, stáje Stable Don-
ja a  paní Hanzlíčková Špač-
ková, Policie hlavního měs-
ta Prahy.

Příjemnou atmosféru celé-
ho dne si můžete připome-
nout i z fotek umístěných na 
stránkách: http://mcprahali-
bus.rajce.idnes.cz/ nebo na 
http://kristinathaler.com/cli-
ents/detsky-den-2017-mc-
-praha-libus/. Heslo: Libuš. 
Zde je po domluvě možnost 
do 10. 7. 2017 objednání 
elektronických fotek zdarma.

Renata Sobíšková,  
odbor správní a školství 

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

DĚTSKÝ DEN SE VYDAŘIL
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Vážení občané, červnové za-
stupitelstvo městské části 
trvalo nezvykle dlouho do 

noci. Důvodem bylo, že na úvod 
jsme tři hodiny debatovali se čtyř-
mi občany staré Písnice. Bylo to 
nad rámec pravidel jednacího 
řádu zastupitelstva, ale zastupitelé 
spolu se mnou chtěli dát občanům 
prostor, aby se zeptali na ty klíčové 
záležitosti, které je trápí. Na začát-
ku každého jednání zastupitelstva 
máme bod Interpelace občanů, 
do které může přijít kdokoliv z ob-
čanů naší MČ položit mně, členům 
Rady či Zastupitelstva dotazy. Po-
chopitelně program neumožňuje, 
abychom na zastupitelstvu čtyřem 
občanům mohli pokaždé věnovat 
tři hodiny, ale čas od času si del-
ší debatu dopřát můžeme, zejmé-
na když bylo předem známé, o ja-
kých tématech budeme debatovat 
a  mohli jsme se na ně připravit. 
Zastupitelé s předstihem obdrželi 
dopis podepsaný zhruba šedesát-
kou občanů, že požadují, aby za-
stupitelstvo projednalo vyhláše-
ní referenda o  odtržení Písnice 
od Libuše a vytvoření samostatné 
městské části v Praze, a současně 
žádají o sdělení, v  jakém poměru 
bylo investováno do oprav a  sta-
veb nových komunikací mezi Libu-
ší a Písnicí.

K  případnému referendu se 
v závěrečném usnesení všech pří-
tomných 15 zastupitelek a zastupi-

telů vyjádřilo jednomyslně nega-
tivně – nikdo nevidí přínos v tom, 
že by se referendum mělo konat 
a  případně dělit naši městskou 
část na dvě menší. Poměr inves-
tic a  rekonstrukcí za posledních 
sedm let vyznívá jednoznačně pro 
Písnici, ale všichni víme, co je hlav-
ní problém: Nejde o  to, kam se 
investovalo, ale jak zoufale málo 
se investovalo. Připomínám, že 
všechny tyto investice jsou v  režii 
hl. m. Prahy, nikoliv chudého roz-
počtu městské části. V  minulých 
číslech můj zástupce Pavel Machá-
ček v  seriálu o  komunikacích po-
stupně představoval nejpalčivější 
problémy spojené se zanedbanou 
technickou vybaveností, souhrn-
nou tabulku naleznete i  v  tomto 
čísle. Všechny nás sužuje kata-
strofální stav páteřní ulice Libu-
šská v  Písnici. Její rekonstrukce 
se však po mnoha dlouhých le-
tech už konečně přiblížila. Během 
léta snad hl. m. Praha konečně vy-
hlásí výběrové řízení na zhotovi-
tele. Slibují to už od května, ale 
finální dokumentace dosud není 
kompletní, protože se ještě musí 
vzájemně provázat dokumenta-
ce k  rekonstrukci s  dokumenta-
cí k odkanalizování domků při Li-
bušské na konci Písnice. Každou 
z  těchto dokumentací vytvářela 
jiná firma a na starosti to mají dva 
různé magistrátní odbory, proto je 
koordinace mnohem obtížnější. 

Ale jak správně zaznělo z  úst ob-
čanky na zasedání zastupitelstva: 
tento proces nás nezajímá, chce-
me již vidět výsledek. Napros-
to souhlasím a  už se také těším, 
až budeme moci vám občanům 
oznámit datum, kdy rekonstrukce 
Libušské začne. Po mnoha letech 
aspoň vidíme, že Praha s touto in-
vesticí konečně pohnula a  rekon-
strukce se reálně přiblížila.

Na konci června byla zahájena 
rekonstrukce ulice Jalodvorská, 
která se nachází na hranici naší 
městské části a Prahy 4. Na zákla-
dě našeho návrhu z  ledna letoš-
ního roku by formou změny stav-
by před dokončením mělo dojít 
k  zásadní úpravě dnes velmi ne-
přehledné křižovatky Libušská − 
Jalodvorská tak, aby ten, kdo po-
jede po Jalodvorské od Vídeňské 
před dnešním květinářstvím uhnul 
doprava a napojil se na Libušskou 

mezi květinářstvím a dřívější ben-
zinovou pumpou. Toto řešení při-
nese přehlednější a  bezpečnější 
přecházení Libušské ulice, pokra-
čování chodníku při Libušské uli-
ci od Libuše ke květinářství a nová 
parkovací místa. Tak doufejme, 
že v  červenci se toto řešení stih-
ne projednat na stavebním úřadě 
Prahy 4 a zapracovat do finální re-
konstrukce Jalodvorské. Situač-
ní nákres přineseme v  zářijovém 
čísle.

Těším se na vás při prvním let-
ním kině na Libuši, které pro nás 
zajistí Kinobus Dopravního podni-
ku hl. m. Prahy v termínu od 17. do 
20. července na hřišti Skalská.

Přeji pěkné prožití léta vám 
všem.

Jiří Koubek, starosta  
Libuše a Písnice

SLOVO STAROSTY

Oblíbené pojízdné kino Doprav-
ního podniku hl. m. Prahy zaví-
tá poprvé do naší městké části. 
Kinobus bude promítat na hřiš-
ti Lukostřeleckého klubu CERE 
v ulici Skalská (naproti fotbalo-
vému hřišti SK Libuš) každý ve-
čer od pondělí 17. 7.  
do čtvrtka 20. 7.

Kinobus nabídne 200  míst k  sezení, 
bezplatnou půjčovnu dek a  možnost za-
koupení občerstvení. Promítání započne 
vždy  po  setmění od cca 21:30. Vstup 
na promítání je zdarma. A na jaké filmy se 
můžeme na Libuši těšit?

V pondělí nás čeká český rodinný ani-
movaný film Lichožrouti o  radostech 
a strastech zlodějů ponožek.

V  úterý se bude promítat český film 
Bezva ženská na krku. Jde o  komedii 
o  Elišce, která chce začít nový život jako 
učitelka ve středočeské vesnici, je ale na-
stěhována do domu, kde bydlí místní 
hrobník Božíček.

Středa bude patřit americko-britskému 
filmu Kick-Ass. Vypráví příběh obyčejné-
ho teenagera, který se snaží stát opravdo-
vým superhrdinou pod jménem Kick-Ass.

Poslední promítací den bude patřit dra-
matu Polina. Polina se již v útlém věku stala 
žákyní učitele klasického tance a přísného 
perfekcionisty profesora Bojinského. Již 
od začátku směřuje Polinu na dráhu kla-
sické ruské baletky a ta je na nejlepší ces-
tě stát se členkou baletního souboru pres-
tižního moskevského Velkého divadla.

Návštěvníci budou mít možnost přispět 
do kasičky Nadace Nova, a pomoci tak ně-
komu, kdo naši pomoc velmi potřebuje.

Doprovodný program dolaďujeme 
a budeme vás o něm informovat na webo-
vých stránkách MČ Praha-Libuš, Face-
booku Praha-Libuš a  pomocí infoservisu. 
Areál bude otevřen cca od 19:30. Přijďte 
si užít červencové filmové večery.

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

Agenda 21

LETNÍ KINO NA LIBUŠI
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Psal se poslední den pátého 
měsíce roku 2017. V tento 
den byl naplánován další 
ročník velmi prestižního zá-
vodu Cyklojízda.

Ještě než závodníci začali bo-
jovat o  věčnou slávu, musela se 
udělat hromada práce. Kluci mu-
seli připravit trať tak, aby byla pro 
závodníky náročná a zároveň bez-
pečná. Předtím než všichni ti „Arm- 
strongové“ a  „Saganové“ vyjeli 
na trať, byla naplánovaná policej-
ní přednáška. Poučení „rideři“ se 
poté začali připravovat na své jíz-
dy. Ještě před svou jízdou, kterou 
se chystali zapsat do dějin, ale mu-
seli na dovednostní hřiště. Po spl-
nění úkolů jim už nebránilo nic na 
cestě stát se třídní legendou.

Bojovali udatní žáci 1. stupně 
ZŠ Meteorologická, ZŠ s RVJ Ladi-
slava Coňka a anglické školy EISP. 
Závodníci se hecovali k  lepším 
a lepším výkonům. Bohužel někte-
ré žáky zbrzdil nějaký defekt, a  to 
např. spadlý řetěz či řídítka. Na-
štěstí většina závodníků dojela celá 
a  bez defektu. Poté už dostali pití 
na občerstvení a mohli čekat na to, 
jestli se dostali mezi tři nejlepší své 
kategorie. Každý zúčastněný do-
stal na památku propisku, keramic-
kou medaili a reflexní pásku. Pak už 
mohli jít zpět do školy a nechat klu-
ky pracovat na odklizení tratě.

Letošní cyklojízdy se zúčastnilo 
asi 250 žáků od 1. do 5. třídy.

David Brettschneider,  
9.A, ZŠ Meteorologická
Foto: Matěj Novák, 9.A

PRESTIŽNÍ CYKLOJÍZDA

Evropský týden udržitelného 
rozvoje se letos konal od 30. 
května do 5. června. Jeho cí-
lem je šířit povědomí o udr-
žitelném rozvoji a propago-
vat iniciativy, které se mu 
věnují. V jeho rámci každo-
ročně napříč celou Evropou 
probíhají tisíce různých te-
matických akcí: konference, 
výstavy, workshopy, seminá-
ře, filmová promítání, komu-
nitní akce, dny otevřených 
dveří a mnohé další aktivity.

Naše městská část v  posledních 
letech pravidelně pořádala různé 
semináře, například na téma palmo-
vý olej. Letos jsme se rozhodli uspo-
řádat seminář Klimatická snídaně 
pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ 
Meteorologická, který zajišťovala 
společnost Ekumenická akademie.

Program byl rozložen do čtyř 
vyučovacích hodin. V první části 
byly žákům vysvětleny pojmy po-
časí, klima, skleníkový efekt, udr-
žitelný rozvoj. Žáci se dozvěděli 
mnohé o  změnách klimatu, jejich 
příčinách a  hledali odpověď na 
otázku, jak souvisí klima s  jídlem. 
Poté zhlédli působivý film o  změ-
nách klimatu s názvem Místo růstu 
trocha půstu. Věnoval se změnám 
klimatu – tání ledovců, lesním po-
žárům, suchu, povodním a  jejich 
dopadům na lidi, kteří v  daných 
oblastech žijí.

Poté následovala očekávaná sní-
daně. Žáci mohli ochutnat různé po-
traviny a přitom vyplňovali svůj sní-

daňový lístek. Měli za úkol všímat si, 
jaké potraviny jsou sezonní či nese-
zonní, jak jsou jednotlivé potraviny 
zabaleny, zda potraviny byly pěsto-
vány ekologicky, či konvenčně, zdali 
se jedná o živočišné, vegetariánské 
či veganské výrobky. Po ochutnávce 
se žáci rozdělili do skupin a snažili 
se najít odpověď na jednotlivé otáz-
ky týkající se potravin. 

Na závěr se žáci dozvěděli pět 
základních kroků, jak může každý 
z nás přispět k udržitelné spotřebě 
potravin: neplýtvat, jíst sezonní po-
traviny, jíst méně masa, podporovat 
lokální zemědělce a vařit chytře.

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

Místní Agenda 21
Foto: Petr Borský

KLIMATICKÁ SNÍDANĚ  
aneb JAK MŮŽE KAŽDÝ Z NÁS PŘISPĚT

Nedávno k  nám do školy přišli 
dva lektoři s  pořadem Klimatická 
snídaně. Naše cíle a očekávání byla 
prostá: 1. Přijdeme 2. Najíme se. 3. 
Zase odejdeme. Iva a Petr (naši ve-
doucí pořadu) měli ale jiné plány.

Nejdříve jsme byli v šoku, když 
za námi byla snídaně, které jsme 
se nemohli ani dotknout, a  byli 
jsme „nuceni“ hladoví poslouchat 
dvouhodinovou přednášku. Do-
konce jsme dostali i  pracovní list 
a  snídaňový lístek, samozřejmě 
bez snídaně. I  přes náš neútěš-
ný hlad jsme se dozvěděli mnoho 
věcí, které vedou k zamyšlení.

Už víme co je to vlastně klima, 
jak funguje a co vytváří skleníko-
vý efekt. Jak lidé svojí životosprá-
vou, svojí touhou po penězích, 
po ropě ničí životy jiných lidí ze 
všech koutů světa, způsobují zá-
plavy, sucha, sesuvy půdy a další. 
Ničí planetu zemi a  ničí naší bu-
doucnost.

Už přišel náš čas, jídlo.
Celá snídaně byla o tom, že by-

chom se měli zamyslet nad tím, že 
není jedno, co si kupujeme a  co 
konzumujeme. Měli bychom si 
uvědomit, že když budeme pře-
mýšlet nad tím, co jíme, jak je to 

zabalené, kde je původ toho pro-
duktu, můžeme tím zamezit vý-
robě plastů, podpořit menší ze-
mědělce, kteří pěstují poctivější 
a lepší domácí produkt. Rozmyslet 
si konzumaci hovězího masa, a tím 
snížit chov skotu kvůli narušování 
ozonové vrstvy a  vytváření právě 
zmiňovaného skleníkového efek-
tu. I  takové změny mohou změnit 
budoucnost.

Děkujeme městské části Praha-
-Libuš za financování tohoto po-
řadu.

Michaela Mostová,  
9.A, ZŠ Meteorologická

NENÍ JEDNO, CO SI KUPUJEME A CO KONZUMUJEME
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Den Země se věnuje naší 
planetě Zemi a každoroč-
ně se koná 22. dubna. Naše 
městská část už po řadu let 
pořádá k tomuto dni různé 
akce.

I  letos jsme chtěli pro žáky ma-
teřských škol a prvního stupně zá-
kladních škol uspořádat v  tomto 
termínu akci, která se měla konat 
na prostranství před supermarke-
tem Albert na sídlišti Písnice a byla 
naplánována na středu 19. dub-
na. Jelikož panovalo v  tomto ob-
dobí velice špatné a  mrazivé po-
časí, rozhodli jsme se přesunout ji 
na pozdější termín.

V pondělí 12. června v dopoled-
ních hodinách se tedy konal odlože-
ný Den Země pro žáky mateřských 
a  základních škol. Program zajišťo-
vali osvědčení partneři, se  kterými 
naše městská část dlouhodobě spo-
lupracuje. Jedná se o  organizace 
Eko-kom, Asociace místních potravi-
nových iniciativ, Ekocentrum Konik-
lec a společnost Věda nás baví.

Pro děti bylo připraveno celkem 
šest stanovišť s různými tématy. Na 
prvním stanovišti se děti učily roz-
poznávat jednotlivá semínka rost-
lin. Na dalších dvou se dozvěděly, 

kde se v přírodě bere cukr a jak se 
vyrábí čokoláda. Vlastnoručně si 
mohly vyrobit vlastní čokoládovou 
směs drcením kakaových bobů. 
Na dalším stanovišti byl předsta-
ven krásný pokus zvaný lávová 
lampa zaměřený na hustotu. Před-
poslední stanoviště bylo věnová-
no procesu výroby chleba a  pro-
cesu výroby svetru. Dále si tu děti 

povídaly o venčení psů v Praze či 
jak se chovat v chráněném území. 
Poslední stanoviště bylo věnová-
no třídění odpadů. Děti se zde do-
zvěděly a  naučily, jak se třídí od-
padky a  do jaké popelnice patří 
různé druhy odpadků.

Počasí nám tentokrát přálo 
a dopoledne uteklo velice rychle. 
Akce se zúčastnilo přes 200 dětí, 

které si odnesly nejenom spoustu 
informací, ale i malé drobnosti od 
jednotlivých společností. Děkuje-
me organizacím za skvělou přípra-
vu stanovišť.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice,  
Místní Agenda 21
Foto: Petr Borský

DEN ZEMĚ 2017

Každoroční závěrečné vy-
stoupení malých gymnastek 
z přípravky Klubu Junior se 
letos konalo 15. června.

Tento ročník byl výjimečný nejen 
rekordním počtem dětí, a tedy i vel-
kým počtem rodičů a  příbuzných, 
kteří se přišli podívat a podpořit své 
ratolesti, ale pozvání tentokrát přijal 
i starosta městské části Praha-Libuš 
pan Jiří Koubek. Velký úspěch měla 
nejen starší děvčata s  pohybovou 
skladbou, ale i nejmenší děti z pří-
pravky. Pro některé z  nich to bylo 
jejich první veřejné vystoupení, kte-
ré zvládly bravurně a zaslouží si tak 
obrovskou pochvalu. Všechny děti 
byly odměněny nejen bouřlivým 
potleskem, ale odnesly si i svá první 
osvědčení se společnou fotografií.

Přípravka sportovní gymnasti-
ky Klubu Junior funguje již několi-
kátým rokem pod vedením fyzio-
terapeutky a  současně trenérky 
II. stupně sportovní gymnastiky 
a také rozhodčí České gymnastické 
federace. Tréninky mají děti mož-

nost navštěvovat jednou či dvakrát 
týdně, v úterý a ve čtvrtek, pod ve-
dením zkušených trenérů. Chodí 
k nám děvčata ve věku od 3 do 10 
let. Po skončení přípravky mají děti 
možnost rozhodnout se, zda chtě-
jí v  gymnastice pokračovat a  pře-
jít popřípadě do jiných pražských 
specializovaných tělocvičen, nebo 
pokračovat rekreačně, či přejít na 
úplně jiný sport. I v přípravce mají 
děti možnost zúčastnit se různých 
závodů a  soutěží, v  neposlední 
řadě i  gymnastických soustředění. 
Pravidelně pořádáme vánoční aka-
demii, veřejné tréninky pro rodiče 
a závěrečné vystoupení pro rodiče.

V  případě zájmu o  gymnastic-
kou přípravku v  Klubu Junior se 
můžete obrátit na hlavní trenérku 
přípravky, jíž je:

Bc. Eliška Froňková,  
tel.: +420 776 018 191

Klub Junior, www.klubjunior.cz,  
Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4, 

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

Foto: Lenka Koudelková

KLUB JUNIOR
VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ  
GYMNASTEK

Již počtvrté vyhlásila měst-
ská část Praha-Libuš pro 
školy soutěž ve sbírání hli-
níku. Soutěž probíhala od 
října do dubna. Soutěže se 
zúčastnily všechny naše ma-
teřské školy.

Hliník sbírali rodiče, děti i  pra-
covníci škol a  pečlivě ho třídi-
li. Hliník se totiž musí třídit zvlášť 
na tenkostěnný (plechovky) a  tlu-
stostěnný hliník (staré hrnce).

Celkově se nashromáždilo 276 
kg. Nejvíce hliníku v  přepočtu na 
žáka nasbírala, a  obhájila tak loň-

ské vítězství, MŠ K Lukám – 1,13 kg 
na žáka. Ostatní mateřské školy na-
sbíraly stejné množství na žáka – 
0,77 kg.

Vítěz získal dárkový poukaz 
na ekologický výukový program. 
Všichni účastníci obdrželi malé 
dárky pro děti. Děkujeme všem 
dětem a rodičům, kteří se do sou-
těže zapojili. Velký dík patří pra-
covníkům školek, kteří pečlivě hli-
ník třídili. Těšíme se na příští ročník.

Petr Borský, koordinátor  
projektu Zdravá Libuš a Písnice, 

Místní Agenda 21

KDO NASBÍRAL NEJVÍC HLINÍKU?
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Setkání mezi parlamenty 
Prahy a německého města 
Weil der Stadt se konalo 12. 
června 2017.

Z Prahy se nás sešlo 6 a z Weilu 
10. Byl pro nás připraven celodenní 
program. Ráno jsme se sešli v budo-
vě MČ Praha 7, kde jsme se navzá-
jem seznámili a  představili své ak-
tivity. Prezentaci měla připravenou 

Praha 7, naše Žákovské zastupitel-
stvo Praha-Libuš a mladí z Němec-
ka. Následovala aktivita, při níž jsme 
měli napsat své jméno a k tomu tři 
pravdivé výroky a jeden nepravdivý. 
Ostatní hádali, který to je. 

Po dobrém obědě jsme se pře-
sunuli do klubovny Pražského par-
lamentu dětí a  mládeže v  DDM 
v Praze 2. Tam nám ještě povída-
li o parlamentu ve Weil der Stadt 

a  taky jsme hráli hry. Seznamová-
ní s  Prahou začalo na Vyšehradě. 
Prošli jsme všechna zajímavá mís-
ta, včetně Baziliky sv. Petra a Pav-
la a  Vyšehradského hřbitova. Ná-
sledoval přesun přes Vltavu na 
Anděl. Tam jsme dostali pauzu na 
občerstvení.

Bohužel jsem musel se sestrou 
Olinou jít domů. Všichni se s námi 
loučili a  těší se, že se uvidíme ve 

Stuttgartu. Pro ostatní následoval 
večerní program. Byl to pro nás 
nezapomenutelný zážitek.

Huy Nguyen a Olina Fialová,  
členové Žákovského zastupitelstva 

Praha-Libuš

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH PARLAMENTŮ

S jarní pohádkou přije-
lo do naší školky divadlo 
Z pytlíčku.

Viděli jsme veselou pohádku 
O Terezce a Matějovi, která byla 
plná písniček a dobré nálady.

V květnu také děti viděly vzdě-
lávací pořad nazvaný Pomooc, ve 
kterém se zábavnou formou se-
známily s telefonními čísly našich 
hasičů, zdravotníků i policistů.

Za pěkného počasí pravidelně 
vycházíme s  dětmi na delší pro-
cházky. Vyšli jsme si například do 
Modřanské rokle. Navštívili jsme 
starou Písnici, kde si děti pohrály na 
místním hřišti u rybníčku. Nejvíce je 
zaujali koně v místním výběhu.

Za zvířátky jsme autobusem jeli 
také do Šeberova, kde jsme viděli 
ovce s jehňaty, kozu, slepice i páva.

Na polodenní výlet jsme s dět-
mi vyrazili do Dendrologic-
ké zahrady. Při procházce jsme 
obdivovali krásně rozkvetlé rodo-
dendrony a pozorovali jsme okol-
ní přírodu. Na závěr si děti pohrá-
ly na dětském hřišti. Pěkný slunný 
den jsme si opravdu všichni užili.

1. června jsme s  dětmi oslavi-
li Mezinárodní den dětí na naší 
školní zahradě. Ráno paní učitelky 
vyzdobily školní zahradu a připra-
vily stanoviště. Děti si při ranním 
scházení připravily kartičky pro 
naše dopolední soutěžení. Po spl-
nění úkolů na jednotlivých stano-
vištích byla pro děti přichystána 
tombola. A na závěr děti potěšily 
naše paní kuchařky, které jim při-
nesly ledové osvěžení.

Hana Rutová, Eva Janouchová

JARO V MŠ K LUKÁM

Milá Mateřská školo Lojovic-
ká, vážené paní učitelky, vá-
žená paní ředitelko, chtěla 
bych vám touto cestou po-
děkovat za možnost účastnit 
se výletu, který jste zorga-
nizovaly k závěru školního 
roku pro děti našich dětí − 
naše milovaná vnoučátka. 
A nejen pro ně. Byl to úžas-
ný nápad vzít s sebou také 
babičky či dědečky.

Ne všichni mohli využít tuto mož-
nost vyjet se svými vnoučátky. Ně-
kteří prarodiče ještě pracují, nebo 
se nemohli zúčastnit z  jiného dů-
vodu. Já jsem tuto možnost měla 
a  jsem za ni velmi ráda. Byla jsem 
mezi těmi, co si to jako babička se 
svojí vnučkou opravdu užila.

Na 16. května jste si objednali 
krásné počasí − a podařilo se. Děti 
byly natěšeny a u autobusu plny oče-
kávání. V  barevných kšiltovkách jim 
to moc slušelo a hlavně byli všichni 
nepřehlédnutelní. Dokonce i  mlad-
ším sourozencům, kteří ještě nejsou 
„školkou povinní“, ukápla slzička. 
Také by rádi jeli s námi, vždyť se jelo 
za zvířátky přímo do Olbramovic.

Místo, které jste pro výlet zvoli-
ly, bylo opravdickým pohlazením po 
duši. Nádherné prostředí a  pro děti 
to, co mají všechny rády. Měly mož-
nost pozorovat na zavolání vydrýs-
ka, obdivovat nádherné koně, ušaté-
ho výra, zasmály se prasátku Růžence 
a  také zvířátkům zazpívaly písničku 
právě o nich. Dověděly se něco no-
vého, ale i ony samy hodně věcí o ně-
kterých zvířecích obyvatelích věděly. 
Zkrátka nejen děti, ale i  my dospě-
lí jsme si přivezli spoustu zážitků. Při 
zpáteční cestě děti vstřebávaly dojmy 
a některé cesta ukolébala až do Prahy.

Vážené paní učitelky, bylo to moc 
fajn a díky za tuto možnost dívat se 
na to na všechno z  druhé strany. 
Pracovala jsem celý život právě jako 
učitelka mateřské školy a určitě do-
vedu ocenit vaši práci. Jste bezva 
tým. A nejen vy, ale i paní kuchařky, 
které dětem připravily svačinku na 
výlet a na jejich „mňamku“ se už děti 

těšily do školky. Také už vím, proč se 
Nelinka do školky vždycky těší. Paní 
učitelky, děti jsou odrazem i  vaší 
práce. Byly opravdu skvělé. Ještě 
jednou díky a moc vám přeji, ať si to 
všichni společně užíváte.

Jana Klátilová,  
babička Nelinky ze třídy Čtyřlístek

Foto: Petra Dufková

MEZIGENERAČNÍ VÝLET MŠ LOJOVICKÁ
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Jako každý rok i letos 
čekala MŠ K Lukám 
školka v přírodě. Dětí 
ze třídy Sluníčko i Mě-
síček se přihlásilo 13, 
a tak jsme odjeli spo-
lečně s MŠ Ke Kašně.

Pro některé děti byla chata 
Lovecká Mumlava již známá, 
buď z  minulého roku školky 
v přírodě, nebo ze společné-
ho víkendu s rodiči.

Pobytem nás letos prová-
zel Krtek. Plnili jsme různé 
úkoly, navštívili jsme Mum-
lavské vodopády, Obří hrn-
ce, Propadliště, Liščí stezku, 
Šindelku, Hornické muze-
um, sklárnu i s muzeem, pro-
jeli se vyhlídkovým vláčkem 
a navštívili jsme také skokan-
ské můstky. Všechna místa 
nás inspirovala k  vyprávění 
tradičních pohádek, které 
jsme umístili do krkonošské-

ho kraje. Počasí nám velice 
přálo, k  vycházkám do oko-
lí, různým sportovním hrám 
i soutěžení, které jsme nazý-
vali „krtkováním“.

Největší „krtkování“ nás 
čekalo na Mezinárodní den 
dětí. V  lese jsme házeli šiš-
kami do dálky, na cíl, zkou-
šeli jsme skok do dálky, troj-
skoky, různé štafety a  „kdo 
v  soutěži zvítězí, pro odmě-
nu ke krtkovi si poběží…“, 
jak se říká v jedné z říkanek, 
které děti nacházely ve vzka-
zech od krtka.

Myslím, že se nám po-
byt velmi vydařil, stýskalo se 
nám opravdu jen malinko. 
Všechny zážitky jsme napsa-
li a nakreslili do zážitkového 
deníčku, a  tak budeme mít 
ještě dlouho o čem vyprávět.

Lucie Blažejová, MŠ K Lukám
Foto: Lucie Blažejová

DVĚ ŠKOLKY SPOLEČNĚ V PŘÍRODĚ

Krásný zážitek měli účastní-
ci dubnového výletu Klubu 
Senior na zámek Nový hrad 
Jimlín nedaleko od města 
Louny.

Počasí nás moc nepotěšilo, ne-
pršelo sice, ale bylo opravdu 
chladno. Někteří přihlášení proto 
nedorazili k  autobusu, ale jiným 
počasí nezabránilo s námi jet. Ces-
tou jsme zažili i sněžení, bílá pole 
i  louky… Ale najednou sluníčko 
začalo svítit, obloha se rozjasnila 
a  po sněhu ani památky. Zámek 
nás přivítal již slunečně a  vládce 
jara se pak na nás už jen usmíval.

Byli jsme očekáváni − byla to 
premiéra zámku s prohlídkou. Če-

kalo nás milé přivítání od průvod-
ce, který se nám věnoval celé 2,5 
hodiny.  Dohovořili jsme se, že 
mu předáme odměnu za prodlou-
žení doby prohlídky a  velmi pěk-
nou péči o naši skupinu, povídání 
o historii a přitom bez zneklidňují-
cího hlídání času.

Připomněli jsme si to hlav-
ní o  historii zámku. V  roce 2017 
tomu bude přesně 250 let, co 
zpustlý, sedláky a  pruskými vo-
jáky zbídačený zámek v  Jimlí-
ně zakoupil od rodu Loweneg-
gů z  Tonder kníže Josef Adam 
ze Schwarzenberga a  připojil ho 
k  panství postoloprtskému. Sa-
motné Postoloprty, ale i Toužetín 
zakupuje roku 1692 Ferdinand ze 

Schwarzenbergu, před 325 lety. 
Ještě dříve, roku 1662, zakupu-
je Jan Adolf I. ze Schwarzenber-
gu Mšec, před 355 lety. Tento rok 
si také připomínáme rod vesměs 
slavný, ovšem s  naším severozá-
padním regionem nepříliš spojo-
vaný, a to i přesto, že zde vlastnil 
přes 100 vesnic a zajistil zachová-
ní hospodářské prosperity svých 
dominií a  existenci historických 
budov a sídel. Rok 2017 je spojen 
ještě s  jedním výročím − 750 let 
od první zmínky o  Jimlíně. Roku 
1267 se totiž v písemnostech se-
tkáváme s Chotěborem z Jimlína, 
příslušníkem pozdějšího rytířské-
ho rodu, jež vymřel v polovině 15. 
století a  na výsluní se dostal za 
vlády Lucemburků.

Zajedete-li na zámek Nový hrad 
Jimlín, uvidíte mnohé a  bude se 
vám moc líbit. Neváhejte a  jeďte 
se s  dětmi podívat. Byli jsme za-
ujati i  množstvím upomínkových 
předmětů a  různých prospektů 
nejen o  zámku, ale i  o  dalekém 
okolí.

Dále jsme pokračovali do měs-
ta Louny, nejprve na oběd U Zlaté-
ho lva. Naše posezení a degustace 
dopadla velmi dobře, výběr z ně-
kolika jídel, a  když nebylo jedno, 
bylo druhé z nabídky dne. Nejprve 
to jakoby vadilo a posléze nevadi-
lo, vše bylo chutné.

Pokračovali jsme dvouhodino-
vou prohlídkou města s  možnos-

tí podívat se například na vzácný 
a velmi drahocenně vybavený kos-
tel sv. Mikuláše. Paní průvodkyně 
se nám věnovala celou půl hodin-
ku, a  tak jsme „v  přímém přeno-
su“ slyšeli historii tohoto pěkné-
ho kostela. Římskokatolický kostel 
sv. Mikuláše v Lounech je výjimeč-
ně zdařilé dílo vladislavské goti-
ky, které dodnes oslovuje zástupy 
poutníků, ale i uměnímilovných tu-
ristů, byl v r. 1995 prohlášen za ná-
rodní kulturní památku.

Poté nás čekalo ještě občerst-
vení ve známé cukrárně, jak jinak 
než s  kávou a  zákuskem. Pak nás 
již krásné dojmy z  pěkného dne 
provázely až k  domovu. Bylo jich 
opravdu dost. Když řeknu, že kdo 
zaváhal s námi jet, prohloupil, není 
to fráze, ale hlas mnoha našich ces-
tovatelů z klubu.

Zdena Prchlíková
Foto: Jana Vladyková

KLUB SENIOR
NA ZÁMKU NOVÝ HRAD JIMLÍN
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ZŠ METEOROLOGICKÁ
VYPOUŠTÍME DEVÁŤÁKY  
DO SVĚTA

Jak už to bývá, z  nesmělých 
prvňáčků se během devíti let sta-
li sebevědomí mladí lidé, kteří 
právě dokončují povinnou školní 
docházku a rozejdou se do střed-
ních škol, které si pro své další stu-
dium vybrali. 

A  jak v přijímacím řízení (s prv-
ně povinnými jednotnými přijíma-
cími zkouškami na maturitní obo-
ry) dopadli? 

Prakticky všichni se dostali na 
zvolené obory hned v prvním kole. 
V červnu 2017 už byli až na jednu 
výjimku všichni přijati na střed-
ní školy. V  talentových zkouškách 
máme 100% úspěšnost (2 žákyně 
na uměleckoprůmyslovou školu), 
někteří z  šesti uchazečů o  gym-
naziální studia se dokonce musí 
rozhodnout, na které gymnázium 
nastoupí, protože byli úspěšní na 
obou vybraných školách. Největší 
zájem projevili naši deváťáci o růz-
né SOŠ a čtyři žáci budou jistě od-
borníky ve zvoleném oboru po ab-
solvování SOU.

Někteří ze žáků 9.A  chodili do 
naší školy celých devět let, jiní krat-
ší dobu. Budeme však na ně v kaž- 
dém případě vzpomínat a  přeje-
me jim do života hodně štěstí.

A na závěr citát ze Zápisu z po-
slední třídní schůzky v 9.A ze dne 
3. 5. 2017: „Myslím, že píši za vel-
kou část rodičů a  ‚přátel školy‘… 
Chtěli bychom poděkovat třídní 
paní učitelce, že to s námi, a pře-
devším s  našimi dětmi čtyři roky 
vydržela, vždy ráda pomohla, po-
radila… Paní učitelko Exnerová, 
byla jste skvělá!!! Více takových 
učitelek v našem školství…“

Za ZŠ Meteo  
Mgr. Alena Stehlíková,  

pověřená řízením školy

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Je to tady! Říkal mi hlas v  mé 
hlavě. Den, kdy se mám dozvě-
dět, zda jsem byla přijata na ško-
lu, na kterou jsem si přála dostat. 
Bylo brzy ráno a  já nedočkavostí 
nemohla spát. Co když mě nevez-
mou? Co když na to nemám? Co 
pak? To jsou otázky, které jsem si 
pokládala stále dokola, dokud se 
mým pokojem nerozezněl zvuk 
telefonu. Volala mi máma, a  než 
jsem já stačila něco říct, dozvědě-
la jsem se, že na webových strán-
kách střední školy jsou již výsled-
ky a  že jsem byla přijatá. Věřila 
jsem tomu, ale sama jsem si muse-
la být stoprocentně jistá. Co když 
je to omyl? Nějaká chyba?! Ově-
řila jsem si své registrační číslo 

několikrát po sobě a  bylo to tak! 
Nemohla jsem tomu uvěřit. Cítila 
jsem opravdový pocit štěstí a  ra-
dosti. Nečekala jsem ani minutu 
a  začala jsem obvolávat své blíz-
ké a  přátele, abych jim radostně 
oznámila tu novinu. „Jsem tam! 
Dokázala jsem to!“

Kristýna Šimaničová, 9.A

Konečně přišel ten dlouho oče-
kávaný den. Byla to neděle. Nejlep-
ší neděle za poslední roky. Jasně, 
všechny neděle jsou super, ale ta-
hle byla něčím zvláštní a výjimečná. 
Moc ráda vám to prozradím čím.

Přijali mě totiž na střední ško-
lu, na kterou jsem chtěla. Tím pá-
dem mám jistotu, co mě další čtyři 
roky mého života čeká. No jo, ale 
co všechno se v  těch čtyřech le-
tech stane? No, rozhodně mě čeká 
úplně nové prostředí, nová škola, 
nový kolektiv a noví profesoři. Pro-
stě můj život projde další etapou, 
stejně jako když jsem šla ze školky 
do 1. třídy. Bude to pro mě další 
zkušenost. Celých devět let jsem 
strávila na jedné škole a  teď si 
budu muset zvykat na jinou. Vím, 
že to bude těžké, ale čas všech-
no spraví. Najdu si nové kamarády 
a bude zase pohoda.

No dobře, ale co dál? Řekněme, 
že udělám maturitu. A co pak? Pře-
mýšlím o tom, že se budu věnovat 
něčemu z oblasti žurnalistiky. Ale to 
je ještě daleko. Do té doby se můj 
názor může ještě stokrát změnit. 
Takže, čím se stanu? To ukáže čas…

Lucie Hatiarová

Je to tu! Škola už na své stránky 
vyvěsila výsledky přijímaček. Nej-
dříve se sice nemůžu mezi přija-
tými najít, napodruhé ale už své 
jméno nacházím. ,,Mají štěstí!“ ří-

kám si. Teda já ho mám.
Teď už můžu v  klidu uvažovat 

nad tím, co za druhý cizí jazyk si vy-
beru, nebo jakou zmrzlinu si budu 
kupovat v  bufetu. Zatímco výběr 
jazyka byl lehký a rychlý, nad zmr-
zlinou přemýšlím dodnes. Nějaké 
rady? Opouštím ale úvahu o zmrz-
lině a přemýšlím nad tím více, ne-
-li nejvíce důležitým. A to je oběd.  
Vaří v té škole dobře, nebo nebu-
du riskovat otravu a  zajdu radši 
někam jinam? Toť otázka. Nesmí-
me ale opomenout i  méně dů-
ležité věci. Třeba učení. Budu se 
muset každý den učit několik ho-
din, nebo budu mít vše na háku, 
a i přesto nějak tou školou propla-
vu? Řekl bych, že něco mezi. Ale 
je tu něco, čeho se vysloveně obá-
vám. Ranní vstávání a  pozdní pří-
chody. Někdy chodím pozdě i do 
školy, kterou mám pět zastávek 
od domova. Natož jezdit do školy, 
kam cesta trvá přibližně tři čtvrtě 
hodiny. Ale to zjistím hned v září, 
tak mi držte palce!

David Brettschneider

DEN DĚTÍ PRO 1. A 2. TŘÍDY

My z deváté třídy jsme 2. června 
organizovali dětský den pro své 
mladší spolužáky z prvních a dru-
hých tříd.

Bylo to formou stanovišť, kde 
děti plnily různé fyzické i  logické 
úkoly, za které potom získaly pře-
dem daný počet žetonů. Za žetony 
si mohly nakoupit různé drobnos-
ti v obchůdku. Byla celá řada sta-
novišť, od překážkové dráhy, potá-
pění kalíšků, pexesa, přetahované 
až po souboje na lavičkách, zapa-
matovávání věcí, dráhy s pingpon-
govým míčkem či vyjmenovávání 
věcí na určité písmeno. Tato stano-

viště jsme si rozmýšleli už nějakou 
dobu dopředu. Každý si to své sta-
noviště připravoval sám nebo ve 
dvojici, podle toho, jestli jsme byli 
na stanovišti sami nebo ve dvou. 
S přípravou a organizací nám po-
máhala paní učitelka Kořínková.

Děti „byly vypuštěny“ zhruba 
v  8:45. V  tu dobu jsme už všich-
ni museli být na svém místě. Úko-
ly děti mohly plnit maximálně do 
11:00. Ale ke konci nám nastal ta-
kový menší problém. Došly totiž 
věci v  obchůdku, takže děti sice 
mohly ještě plnit úkoly, ale už za 
to nic nedostávaly. Po 11. hodině, 
když všechny děti odešly zpět do 
svých tříd, jsme se pustili do úklidu 
stanovišť. Navzájem jsme si pomá-
hali, takže jsme měli rychle hotovo.

Myslím, že se to vyvedlo velmi 
dobře a  že si to všichni náramně 
užili.

Lucie Hatiarová, 9.A
Foto: Lara Vogeltanzová

KRAV MAGA  
ANEB UBRÁNIT SE MŮŽE KAŽDÝ

Všichni žáci druhého stupně se 
zúčastnili dvouhodinového kurzu 
zaměřeného na sebeobranu. Byl 
nám představen efektivní sebe-
obranný systém zvaný Krav Maga, 
jehož hlavním cílem je naučit kaž- 
dého bez rozdílu věku, pohlaví 
či fyzických schopností bránit se. 
Kurz byl rozdělen na část teoretic-
kou, která probíhala ve třídě, a na 
část praktickou, na kterou jsme se 
přesunuli do tělocvičny. Samozřej-
mě jsme se během dvou hodin 
nenaučili kompletní sebeobran-
ný systém Krav Maga. Instruktor 
se zaměřil především na téma, jak 
vůbec předcházet nebezpečným 
situacím, tedy prevenci. Rodiče 
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nám často říkají, že se nemáme ba-
vit s nikým cizím, ale nikdo ze třídy 
vlastně nevěděl proč. Dozvěděli 
jsme se, že důležité je především 
držet si odstup od útočníka, což při 
rozhovoru s ním lze jen těžko. Když 
už se ale octneme v  blízkosti do-
spělého útočníka, neplatí zde, že 
nejlepší obrana je útok, ale útěk na 
bezpečné místo. Další přínosné in-
formace se týkaly pomoci druhým, 
přivolání pomoci a možnosti řeše-
ní těchto situací. Překvapilo nás, jak 
často lidé přehlížejí, když někdo na 
ulici potřebuje nutně pomoc. V tě-
locvičně jsme si pak ve skupinkách 
vyzkoušeli základní obranné tech-
niky. Tato školní akce se nám líbi-
la, protože jsme se dozvěděli nové, 
zajímavé a důležité věci. Stejně ale 
všichni doufáme, že se nedostane-
me do situace, ve které bychom 
museli něco takové použít.

Michal Dvořák, 7. A

Dne 19. května nás ve škole če-
kala Krav Maga. Co to vlastně je? 
Z hebrejštiny volně přeloženo: boj 
z blízka. Jedná se o nejefektivněj-
ší typ obrany. Krav Maga se liší 
tím, že zde nejsou žádná pravidla. 
A není tak těžké se ji naučit.

První hodinu jsme začali s teore-
tickou částí, kdy se nám předsta-
vil instruktor Michal Friedrich. Po-
vídal nám, co to Krav Maga je a jak 
se naučit její základy. Také jak cho-
dit po ulici, aby si nás nevybrali 
jako oběť, třebaže nemáme chodit 
shrbení, ale narovnaní. Pak nám 
ukazoval různé situace, do kterých 
se můžeme dostat, a  ptal se, jak 
bychom je řešili. Tím skončila prv-
ní hodina, tedy teoretická část.

Druhá hodina s  instruktorem 
byla praktická. Převlékli jsme se 
do sportovního, i když podle pana 
Michala se na ulici také nemá-
me možnost převlékat. Rozcvičili 
jsme se, a pak jsme začali nacvičo-
vat, kam směřovat rány, abychom 
útočníka alespoň na chvíli zabavili.

Martina Novotná, 9.A

LIDICE

Výlet do Lidic jsme si udělali 
přesně pět dní před výročím jejich 
vyhlazení. Cesta tam byla poměr-
ně veselá, neboť jsme zatím ještě 
nevěděli, co nás čeká. Byl to pro-
gram, kde jsme se měli vžít do situ-
ace dvou rodin. Rodina Ginzových 
(židovská z  Prahy) a  rodina Do-
ležalových (česká z  Lidic). O  kaž- 
dém členu rodinu jsme se něco 
dozvěděli − o osudu, který je če-
kal. Tyto rodiny v  té době doo-
pravdy žily. Slyšet to, co se jim sta-
lo, nebylo vůbec snadné. Ale proč 
se tak stalo? Důvod byl prostý. Do-
pis. Jediný dopis a Lidice se vlast-
ně nabídly nacistům. Den, kdy se 
rodinám změnil život, byl 10. 6. 

1942. Děti byly buď poslány na 
převýchovu, mezi ně patřila i Ma-
rie Doležalová, která stále žije v Li-
dicích, nebo zemřely při transpor-
tu v  plynových dodávkách. Muži 
byli zastřeleni a  poté i  pohřbeni. 
Chlapce, kterým bylo víc než 15 
let, čekal stejný osud. Ženy byly 
odříznuté od svých dětí a byly pře-
vezeny do koncentračního tábora. 
Poté, co jsme vše slyšeli, bylo vi-
dět, že některé z  nás ovládla po-
chmurná nálada a smutek. 

Doufejme, že se nic už takové-
ho nestane. 

Anna Le, 9.A

MALÍ ZPRACOVATELÉ ODPADU

V pátek 18. května naši třídu 1. 
A navštívil lektor z Malé technické 
univerzity. 

A co si k nám přinesl? Velký kufr 
a krabici. Sotva to pobral. Děti byly 
velice zvědavé, co je v kufru a v kra-
bici schováno. Že by odpadky? 
Nebo malé popelničky na třídě-
ní odpadu? Pořad pro nás se totiž 
jmenoval Malý zpracovatel odpa-
du. Nic takového. V kufru byly kos-
tičky ze stavebnice Lego a v krabici 
obrázky a skládanka plánku města, 
který děti nejprve složily. 

A  pak nastala ta správná čin-
nost. Všechny děti se zvesela roz-
dělily do skupinek a každá z Lega 
sestavila popelnici na třídění od-
padů. Dokonce jedna ze skupinek 
postavila i sběrný dvůr. A co s po-
pelnicemi? Do těch jsme přeci tří-
dili odpad – kartičky s obrázky.

Pořad se nám všem moc líbil. 
A teď již všichni víme, který odpad 
kam patří, abychom si neznečišťo-
vali životní prostředí.
Šárka Šedinová, třídní učitelka 1. A

ZAHRADNÍ SLAVNOST

Základní škola Meteorologic-
ká připravila ve spolupráci s DDM 
Monet pro žáky 3.−.5. ročníku 
oslavu Dne dětí. Oslava se kona-
la na školním paloučku a byla po-
jatá jako zahradní slavnost. Kro-
mě zábavných soutěžních úkolů 
v podobě kvízů a zajímavých her, 
jako například běh na dlouhé 
lyži nebo skoky přes ledové kry, 
si žáci mohli zazpívat pár oblíbe-
ných písniček a  k  poslechu hrá-
la opravdová živá kapela Sněž-
ní mloci v  čele s  Ríšou Rezkem. 
Celou zábavu moderoval skvě-
lý Honza Šesták a o další zábavu 
se postarali Drahuška, Dominik, 
Naty a Nikola z DDM Monet Pra-
ha 12. Na závěr si děti vysoutěžily 
malé dárečky a  namalovaly spo-
lečnou vlajku. Během celého do-
poledne panovala skvělá nálada 
a dětem se akce velmi líbila.

Lara Vogeltanzová,  
třídní učitelka 4.B

VÝLET ZA MIKEŠEM ANEB 
HRUSICE PANA LADY

Vypravili jsme se za Mikešem do 
Hrusic, kde jsme navštívili jeho mu-
zeum. Čekal na nás i kocourek Nácí-
ček a vepřík Pašík. Poznali jsme ce-
lou rodinu pana Lady a  viděli jeho 
původní dům. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých informací o jeho 
životě a tvorbě. Prohlédli jsme si vět-
šinu jeho obrazů, knížek a nakonec 
jsme si zasoutěžili v pohádkové sou-
těži. Výlet se nám moc líbil, a už nyní 
se těšíme na další.

Věra Piková, třídní učitelka 1.B

ŽIRAFKA V DRUŽINĚ

Žirafka se stala 4. května novým 
členem školní družiny ZŠ Meteo- 
rologická. Žirafka měří téměř tři 
metry a váží 23 kg. Že je to na ži-
rafu podezřele nízká váha? No jak 
by ne, Žirafka je totiž krajta tmavá. 
Zajímavé zbarvení jí přineslo nety-
pické a trochu matoucí jméno. Ži-
rafka je přítulná a  hned si všech-
ny omotala kolem prstu. O Žirafce 
a hadech obecně přišel do druži-
ny povídat p. Pavel Lichka, chova-
tel plazů. Akce se zúčastnily děti 
z 1.−4. a 6.−9. oddělení školní dru-
žiny a všem dětem se velmi líbila.
Bc. Helena J. Burešová Skuhrovcová

Foto: H. J. Burešová Skuhrovcová

NOEMOVA ARCHA

Naše školní družina se 5. května 
opět vydala do centra Prahy, a  to 
přímo do Národního muzea podí-
vat se na expozici Noemova archa.

V úvodu se děti seznámily s pří-
během o Noemovi a s jeho bájnou 
archou. Pro lepší představu je ex-
pozice vytvořena z různých částí ar-
chy. Děti nejen poznávaly rozma-
nitosti jednotlivých zvířat a  jejich 
prostředí, ale na pomyslné cestě 
kolem světa navštívily i polární ob-
last, severské a tropické lesy, sava-
ny a hlubiny oceánu. Na závěr si vy-
pracovaly pracovní listy k tématu.

Výstava je opravdu překrásná, 
je  plná vědomostí a zajímavostí.
Blanka Zirnsáková, vychovatelka ŠD

Foto: Blanka Zirnsáková

FIALKA V DRUŽINĚ

Přivoníte si také rádi k fialkám? 
V družině Základní školy Meteoro-
logická není nic nemožné, proto-
že nás 8. června navštívila Fialka! 
Fialka je samička skunka pruhova-
ného a  přišla se ukázat všem dě-
tem a vychovatelům. Děti se díky 
ní dozvěděly, jestli je pravda vše, 
co se o skuncích tvrdí. A také od-
kud pochází, jak žijí a čím se skun-
kové živí.
Bc. Helena J. Burešová Skuhrovcová
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PÁŤÁCI SE LOUČÍ

Letošní páťáci se s námi rozlou-
čili úvahami na téma „Co nechci 
zapomenout z pěti let na ZŠ“. Ně-
kolik prací jsme vybrali na stránky 
časopisu. Zavzpomínat při čtení 
můžete se Sárou Hradilovou, Max- 
miliánem Čapkem, Natálií Dvořá-
kovou a Julií Hlavinovou.

CYKLOJÍZDA

Konec května se nesl ve zname-
ní pohody a těšení se na oblíbený 
cyklistický závod – cyklojízdu. Ta se 
již tradičně konala v areálu ZŠ Me-
teorologická (pod taktovkou paní 
učitelky Exnerové). Cyklojízda je 
součástí kampaní „Dny bez úrazu“ 
a „Vidíš mě?“.

Žáci byli rozděleni do čtyř ka-
tegorií. V  kategorii A  ukázali své 
cyklistické umění žáci 1. a  2. tříd. 
Předváděli jízdu zručnosti na hřiš-
ti v  ulici Skalská a  poté na stano-
vištích plnili různé úkoly zaměřené 
na dopravní výchovu. Na závěr si 
vyzkoušeli hromadný závod Mod-
řanskou roklí v  délce cca 2 km. 
Všichni získali medaili a  sladkou 
odměnu. Starší žáci soutěžili v ka-
tegorii jednotlivců. Na hřišti v uli-
ci Skalská probíhala registrace 
závodníků. Každý obdržel číslo, 
a pak jen čekal na pokyn ke startu.

V kategorii B soutěžili žáci 3. tří-
dy. Děvčatům se tentokrát daři-
lo lépe než chlapcům a  obdržela 
krásné 1. (Veronika Dykastová) a 3. 
(Laura Trávníková) místo.

V  kategorii C (4. tř.) se zadařilo 
chlapcům i děvčatům. Získali všech-
ny medaile. V kategorii chlapců zís-
kali medaile: 1. místo – Štěpán Indra, 
2. místo – Jan Krejča, 3. místo – Vít 
Perkner. V kategorii děvčat zabodo-
vala 1. místem Eva Baldriánová.

V  kategorii D (5. tř.) byla opět 
úspěšnější děvčata. Zlato si od-

nesla Natálie Dvořáková a  stříbro 
Barbora Velenská.

Všem vítězům gratulujeme 
a těm, kterým se to letos nepoda-
řilo, přejeme v  příštích závodech 
hodně zdaru. Už teď se moc těší-
me na příští ročník!

Gabriela Kadidlová,  
třídní učitelka 2. A

Foto: Kamila Plísková

MATEMATICKÉ SOUTĚŽE

Naši žáci se zúčastnili dvou za-
jímavých matematických soutěží.

V soutěži družstev – Matematic-
ké putování –, pořádané na Peda-
gogické fakultě Univerzity Karlovy, 
naši školu reprezentovali ze čtvrté 
třídy Dominika Bílíková, Sony Le 
Duc, Vítek Perkner a  z  páté třídy 
Magdalena Strnadová a  Veronika 
Dráberová. V letošním roce účast-
níci řešili logické úlohy s cílem zís-
kat body, a  tím i příslušné indicie 
k  dopadení zloděje z  Velké bon-
bónové medvídkové loupeže. Náš 
tým nasbíral dostatek důkazů, aby 
obsadil pěkné 10. místo v katego-
rii pětičlenných týmů. Děkujeme 
za reprezentaci a  věříme, že jste 
si den s  netradiční matematikou 
všichni pěkně užili!

Soutěž jednotlivců – Pythago-
riáda – vyvrcholila obvodním ko-
lem, které jako každoročně pro-
běhlo v ZŠ Na Planině. V kategorii 
5. tříd nás reprezentovalo celkem 
pět žáků, kteří se stali úspěšnými 
řešiteli předchozího školního kola. 
Pochvalu a největší uznání zaslou-
ží Veronika Dráberová, která obsa-
dila nádherné 1. a 2. místo ze 129 
účastníků a  získala plný počet 15 
bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli 
se stali Barbora Velenská 46.−69. 
místo (11 b.), Magdalena Strnado-
vá 70.–85. místo (10 b.). Za repre-
zentaci děkujeme i Sáře Hradilové 
a Marku Bartošovi, kteří se shodně 
umístili na 86.–101. místě s 9 body. 
Všem účastníkům přejeme hodně 
úspěchů do budoucna i v dalších 
soutěžích!

Zuzana Schilhartová

ZŠ PÍSNICE
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ZASLOUŽENÝ VÝLET PRVŇÁKŮ

Na Den dětí si naši prvňáčci 
sami nadělili dárek. Za peníze vy-
dělané v  zimě na vánočním jar-
marku se vydali na malý dějepisný 
výlet. Na pořadu dne bylo Mu- 
zeum Karlova mostu. 

Děti se hravě vžily do role stře-
dověkých řemeslníků a vyzkoušely 
jejich tvrdou dřinu při stavbě Kar-
lova mostu. Zvídavě si prohlížely 
vystavené exponáty, zaujaty byly 
hlavně různými modely. 

Po prohlídce muzea čekala děti 
projížďka lodí po Vltavě. Náš kapi-
tán nebyl pes, naopak s  ním byla 
velká legrace. Znal jménem neje-
nom všechny labutě, ale dokonce 
i všechny kachny. A jaký měl u nich 
respekt! Jakmile jsme se k nim s lodí 
přiblížili, opeřenci nám hned zdvoři-
le uhýbali z cesty. K dětem měl kapi-
tán velkou důvěru. Pod jeho dohle-
dem dostal každý pasažér na chvíli 
do ruky kormidlo, zbytek plavících 
pak prosil všechny mořské bohy 
o shovívavost.

Závěrečná procházka po Karlo-
vě mostě (nejen mezi sochami, ale 
i mezi množstvím turistů) se ode-
hrála pod heslem: Prvňáku, neztrať 
svou třídu! A podařilo se.

Zpět do školy jsme dorazili všich-
ni a s velkým úsměvem na tváři.

Kamila Adamová,  
třídní učitelka 1. A

Foto: Kamila Adamová

PROJEKTOVÝ TÝDEN  
VE 4. TŘÍDĚ

V ZŠ L. Coňka uspořádala paní 
učitelka Olga Kretíková pro děti 
své třídy projektový týden Středo-
věk. První úvodní den si děti po-
vídaly o  historii středověké doby 
v  českých zemích, a  zopakovaly 
tak největší téma dějepisu 4. tří-
dy. Připravily si nástěnku ve tří-
dě a  projektovou knížku, do níž 
v průběhu projektových dní zapi-
sovaly zážitky z výletů a vlepovaly 
si upomínkové předměty a doku-
menty, jež při výletech nasbíraly. 
V  úterý jela celá třída s  paní uči-
telkou minibusem do Mladé Bole-

slavi, kde v městském paláci Temp 
žáci vyráběli erby z keramiky, psali 
pravým husím brkem, zhotovova-
li svatováclavskou korunu, razili si 
středověké mince nebo odkrývali 
střepy starých keramických nádob 
a  kosti našich předků v  připrave-
ných archeologických nalezištích. 
Ve středu program navazoval ve 
městě Táboře dobou husitskou. 
V  husitském muzeu jsme zhléd-
li motivační film o  době husitské, 
a pak jsme ve skupinách plnili úko-
ly na základě pátrání dětí v expo-
zici muzea. Podívali jsme se i  do 
katakomb města v  podzemí cca 
12 m hlubokém, a pak naopak vy-
šlapali 259 schodů na vyhlídkovou 
věž Kotnov včetně muzea Kotnov, 
kde jsme obdivovali středověké 
nástroje a oblečení. V pátek jsme 
celý projekt zhodnotili, dopsa-
li si knížky a  popovídali si o  tom, 
co vše si z  tohoto období nyní 
děti pamatují. Bylo toho skutečně 
mnoho a s nadšením o této době 
ve třídě vyprávěly.

Olga Kretíková,  
třídní učitelka 4. třídy
Ella Profousová (4. tř.)

Ve čtvrtek 15. června poměřily děti z naší družiny síly v přátelském fotbalovém mini 
turnaji s kamarády ze ZŠ Meteorologická. Foto: Marie Štaflová
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Vybrané informace z usne-
sení Rady městské části 
Praha-Libuš od 3. 3. do 15. 
5. 2017. Všechna usnesení 
v plném znění jsou k dispo-
zici na www.praha-libus.cz 
a na Úřadu MČ Praha-Libuš. 
Na internetových stránkách 
Českého úřadu zeměmě-
řičského a katastrálního – 
http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné 
údaje o parcelách a budo-
vách zapsaných v katastru 
nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje podání žádos-

tí o  účelovou neinvestiční dotaci 
na hl. m. Prahu v  sociální oblasti, 
a  to na projekty v  oblasti 1.  Pod-
pora projektů v procesu plánová-
ní sociálních služeb s  rozpočtem 
v  maximální výši 50 000 tis. Kč; 
2. Podpora projektů v  oblasti ře-
šení problematiky bezdomovec-
tví s  rozpočtem v  maximální výši 
200  000 Kč, 3. Podpora projek-
tů směřujících k  vytvoření mapy 
přístupnosti a  bezbariérovos-
ti s  rozpočtem v  maximální výši 
50  000  Kč. Schvaluje spoluúčast 
MČ Praha-Libuš minimálně 15 % 
na každou podanou žádost.

 Schvaluje podání žádosti 
o účelovou neinvestiční dotaci na 
hl. m. Prahu na podporu projektů 
v  místní Agendě 21 s  cílem pod-
pořit zdraví obyvatel MČ Praha-Li-
buš s rozpočtem v maximální výši 
294 000 Kč a  maximální výší do-
tace 250 000 Kč; spoluúčast MČ 
Praha-Libuš minimálně 15 % z roz-
počtu projektu.

 Schvaluje uzavření příkazní 
smlouvy se společností Aqik, s. r. 
o., Olomouc, na veřejnou zakáz-
ku „Údržba veřejné zeleně v  MČ 
Praha-Libuš“ za celkovou cenu 
623 097 Kč bez DPH.

 Bere na vědomí studii Ing. 
arch. Ivy Knapové z  12/2016 na 
přístavbu ZŠ s RVJ v Písnici v roz-
sahu 4 nové učebny, tělocvična, 
kabinety, šatny a  nová kuchyně. 
Ukládá odboru správy majetku 
a  investic ÚMČ Praha-Libuš při-
pravit Výzvu na zveřejnění zakáz-
ky malého rozsahu na zpracová-
ní projektové dokumentace pro 
územní řízení.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce teras 
MŠ Lojovická“ s firmou Xedos, s. r. 
o., Praha 4, za cenu 312 300,94 Kč 
včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Smlou-
vy o  dílo na akci „Vypracová-
ní projektové dokumentace pro 
spojené územní a  stavební říze-
ní na přístavbu garáží pro hasič-

skou techniku SDH Libuš v objek-
tu Libušská 81, Praha-Libuš“ s Ing. 
arch. Danielem Dvořákem za cenu 
163 500 Kč včetně DPH.

 Doporučuje Zastupitelstvu 
MČ Praha-Libuš souhlasit s projek-
tovou dokumentací k územnímu ří-
zení na umístění stavby bytového 
domu společnosti Central Group 
Košíře, a. s., při ulici Mílová a  Na 
Domovině na pozemku parc. č. 
557/38 v k. ú. Libuš vypracovanou 
Ing. arch. Tomášem Horským a Ing. 
arch. Evou Koláčkovou v  11/2016 
v  souladu s  vyjádřením IPR, p. o., 
ze dne 18. 8. 2017 za těchto pod-
mínek: Objekt bude max. o  5 pl-
nohodnotných a  6 ustupujících 
podlažích a  2PP s  koeficientem 
podlažních ploch max. 2,1. Dopra-
va v klidu bude řešena min. 54 PS 
a  vjezd a  výjezd k  objektu bude 
umístěn pouze z ulice Mílová. Stav-
bou nesmí být omezena dopravní 
obslužnost a  parkování reziden-
tů v ulici Klokotská a Mílová a Na 
Domovině. Bude předložen další 
stupeň projektové dokumentace 
k  projednání v  orgánech MČ Pra-
ha-Libuš včetně projektu sadových 
úprav a  zařízení staveniště. Před 
započetím stavby bude předložen 
způsob a rozsah pasportizace sta-
vu sousedních objektů a přilehlých 
komunikací. Po vybudování přelo-
žek a přípojek inženýrských sítí bu-
dou zhotoveny nové povrchy ko-
munikací v ulici Klokotská a Mílová 
včetně nového chodníku.

 Schvaluje návrh prázdninové-
ho provozu mateřských škol v MČ 
Praha-Libuš: od 3. do 14. červen-
ce 2017 MŠ K Lukám, MŠ Lojovic-
ká a  MŠ Ke Kašně s  proporčním 
rozdělením dětí z MŠ Mezi Domy; 
od 28. do 31. srpna 2017 MŠ K Lu-
kám, MŠ Lojovická a  MŠ Ke Kaš-
ně s  proporčním rozdělením dětí 
z MŠ Mezi Domy.

 Schvaluje uzavření smlouvy 
mezi hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš 
na bezúplatný převod práv a povin-
ností ze Smlouvy o dílo na výstavbu 
„Hasičské zbrojnice Písnice“.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo na akci „Rekonstrukce elekt-
roinstalace v objektu ZŠ Meteoro-
logická, I a II etapa “ s firmou Syza, 
s. r. o., Třebíč, za cenu 5 251 767 
Kč včetně DPH.

 Bere na vědomí dokumen-
taci o  posuzování vlivů na životní 
prostředí dle Zákona č. 100/2001 
Sb., o  posuzování vlivů na životní 
prostředí „Napojení území STAR 
na metro D“ v k. ú. Písnice, Vestec 
u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dol-
ní Břežany, zpracovanou pro ozna-
movatele záměru Krajskou správu 
a údržbu silnic Středočeského kra-
je, p. o., a k dokumentaci uplatňu-

je následující připomínky: V dalším 
stupni projektové dokumentace 
upřednostnit variantu 1 mimoúro-
vňového křížení Vestecké spojky 
podjezdem, kterou lze považovat 
za šetrnější ke krajině a k záboru ze-
mědělské půdy. Prověřit, zda navr-
žená komunikace A a její napojení 
na okružní křižovatku u  terminálu 
Depo Písnice negativně neovliv-
ní funkčnost této okružní křižovat-
ky a  celého terminálu autobusové 
dopravy a  P+R u  stanice metra D 
Depo Písnice. Na nově budované 
komunikační síti požadujeme umís-
tit vedení cyklistické stezky (společ-
ná stezka pro cyklisty a pro pěší).

 Schvaluje vypsání výzvy na ve-
řejnou zakázku na výběr zhotovite-
le na akci „Rekonstrukce a navýšení 
kapacity kuchyně v MŠ Mezi Domy“.

 Rozhodla o výběru nejvýhod-
nější nabídky na zhotovitele veřej-
né zakázky „Rekonstrukce části ob-
jektu Libušská čp. 1, Praha-Libuš “ 
od společnosti Stavby Jech&Hof-
fmann, s. r. o., Praha 3. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o dílo za celko-
vou cenu 483 631 Kč s DPH.

 Souhlasí se zapojením základ-
ních a  mateřských škol zřizova-
ných MČ Praha-Libuš do projektu 
„Školní obědy dostupné pro kaž-
dé dítě II“.

 Schvaluje uzavření objedná-
vek na zajištění práce asistentů 
pedagoga, spolufinancovaných 
z MŠMT a MV ČR, pro skupiny dětí 
cizinců a  dětí s  OMJ v  předškol-
ních a  školských zařízeních MČ 
Praha-Libuš v rámci projektu „Pod-
pora integrace na území MČ Pra-
ha-Libuš v  roce 2017“, určených 
výhradně na krytí mzdových ná-
kladů včetně povinných odvodů 
za období od 1. 1. do 30. 6. 2017 
s  tím, že k  předfinancování těch-
to výdajů bude čerpána návrat-
ná finanční výpomoc, poskytnutá 
za tímto účelem MČ Praha-Libuš 
hlavním městem Prahou v  roce 
2016, a  to pro následující před-
školní a  školská zařízení: pro MŠ 
K  Lukám ve výši 123 888 Kč, pro 
MŠ Mezi Domy ve výši 184 164 Kč, 
pro ZŠ Meteorologická ve výši 
230 844 Kč pro ZŠ s RVJ L. Coňka 
ve výši 29 880 Kč.

 Schvaluje uzavření Smlou-
vy o dílo s vítězným uchazečem – 
společností Pontex, s. r. o., Praha 
4, na veřejnou zakázku zhotove-
ní projektové dokumentace a  vý-
kon autorského dozoru ke stavbě 
„TV Libuš – Komunikace Libuš III, 
rekonstrukce komunikací v  lokali-
tě Na Močále“ za celkovou cenu 
483 000 Kč bez DPH.

 Jmenuje na základě výsled-
ků konkurzního řízení ředitelem 
ZŠ Meteorologická Mgr. Jaroslava 

Kulika s účinností od 1. 7. 2017 na 
dobu neurčitou.

 Nesouhlasí s dodatečným po-
volením stavby „Zdravotní zaříze-
ní Praha-Libuš, ul. Mašovická“ na 
pozemcích parc. č. 175/5 a 175/1, 
oba v k. ú. Libuš, společnosti Ma-
šinvest, s. r. o., Brno 17, z  těchto 
důvodů: stavba byla postavena 
v rozporu se stavebním povolením 
– vydáno na RD; využití objektu je 
nevhodné v  souvislosti s  umístě-
ním v čistě obytné oblasti; stavba 
není v souladu s veřejným zájmem.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytování služeb Tísňové linky 
v objektu ÚMČ Praha-Libuš, K Lu-
kám 664, se společností Jablotron 
Security, a. s., Praha 4, s účinností 
od 21. 5. 2017.

 Nesouhlasí s  předloženou 
projektovou dokumentací pro 
sloučené územní a stavební řízení 
pro stavbu „Komunikace pro ob-
sluhu areálu − účelová komuni-
kace“, k. ú. Písnice, pozemky parc. 
č. 932 a 922/14, zpracovanou pro 
investora Golf Style, s. r. o., Praha-
-Libuš, z důvodu, že záměr se na-
chází ve funkční ploše NL − louky, 
pastviny a  TVV − vodní hospo-
dářství a  je pouze výjimečně pří-
pustný z hlediska ÚP hl. m. Prahy. 
Nesouhlasí s  předloženou pro-
jektovou dokumentací pro územ-
ní souhlas pro stavbu „Odstavná 
plocha pro drobnou zahradnic-
kou techniku“, na týchž pozem-
cích téhož investora z důvodu, že 
záměr se nachází ve funkční ploše 
NL −louky, pastviny a TVV − vod-
ní hospodářství a je v rozporu s ÚP, 
je součástí přírodního parku a na-
chází se v ochranném pásmu VTL 
plynovodu. Požaduje, aby stávají-
cí objekty v  areálu investora Golf 
Style, s. r. o., byly užívány ve sho-
dě s  územním plánem a  stávající 
využití jako prodejna pyrotechni-
ky z důvodu bezpečnosti pro oko-
lí a  v  rozporu s  územním plánem 
bylo bezodkladně ukončeno.

K tisku připravily  
Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY PLÁNOVANÉ 
TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ V ROCE 2017

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.
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ETAPA 0007 KOMUNIKACE LIBUŠ III  
Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků v ulici:  
K Jezírku, západní část v délce 61 m Stav. povolení
U Pejřárny, západní část v délce 126 m Stav. povolení
Božejovická v délce 137 m Stav. povolení
Třebějická v délce 94 m Stav. povolení
Na Jezerách v délce 96 m Stav. povolení
Na Močále v délce 253 m Stav. povolení
V koutě – 1.část studie
Paběnická 0
K Lukám (sever) 0
Slavonická 0
V rohu 0
Jalodvorská − přešlo na Prahu 4 zajišťuje TSK
ETAPA 0008 KOMUNIKACE PÍSNICE  
Rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod a výstavba 
chodníků v ulici:  
Ke Březině Stav. povolení
K Vrtilce Stav. povolení
K Pomníku Stav. povolení
Klenovická Stav. povolení
Modravská Stav. povolení
U Jednoty Stav. povolení
Vacovská Stav. povolení
V Kálku Stav. povolení
Na Losách 0
V Zákopech − viz etapa 0015 0
ETAPA 0012 OBCHVATOVÁ KOMUNIKACE  
Výstavba obchvatové komunikace v k. ú. Písnice mezi ulicí Libušská 
a Kunratickou spojkou. Součástí plnění je realizace přemostění 
a protihlukových opatření.
Stavba je podmiňující pro zprovoznění exitu Dolní Břežany na 
Pražském okruhu.
Etapa vyřazena a převedena na odbor Strategických investic jako 
stavba č. 42478.
Probíhá odvolání proti územnímu rozhodnutí.
ETAPA 0013 KANALIZACE DOBRONICKÁ  
Rekonstrukce splaškové kanalizace a rekonstrukce 
dešťové kanalizace v oblast ulic Dobronická, 
Obrataňská a Mílová.

St. povolení

Požádáno o převedení na PVK, a. s.  
ETAPA 0015 V ZÁKOPECH  
Rekonstrukce komunikace včetně výstavby chodníků 
a likvidace dešťových vod v ulici V Zákopech v k. ú. 
Písnice. Součástí plnění jsou protihluková opatření 
a výstavba veřejného osvětlení.

0

ETAPA 0022 K VRTILCE (ÚSEK VLTAVICKÁ − NA KONEČNÉ) 
Rekonstrukce komunikace, výstavba dešťové 
a veřejného osvětlení v ulicích:  

Ladislava Coňka Stav. povolení
K Vrtilce (úsek Vltavická − Na Konečné). Stav. povolení
Na Konečné Stav. povolení
Etapa 0026 Komunikace Libušská  
Rekonstrukce komunikace v ulici Libušská v k. 
ú. Písnice včetně výstavby chodníků a likvidace 
dešťových vod. Součástí etapy je realizace okružní 
křižovatky s Kunratickou spojkou.

Stav.povolení

ULICE V LIBUŠI A PÍSNICI (5)
POKUS O REKAPITULACI

Dne 8. 6. t. r. proběhlo ve firmě Zavos jednání za účelem „in-
ventury“ stavu přípravy technické vybavenosti v naší měst-
ské části. Jednání se zúčastnili Ing. Průdková (za odbor tech-
nické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, od ledna t. r. má 
naši MČ na starost), Ing. Přikryl a p. Bonner (za jejich man-
datáře – pověřenou organizaci, tj. Zavos), pan starosta a já 
za naši městskou část. Současný stav vystihuje následující 
tabulka.

Zevrubně jsme projednali sou-
časný neutěšený stav a konstatova-
li, že po letech totální stagnace se 
blýská na lepší časy. O  tom mimo 
jiné svědčí skutečnost, že za necelé 
pololetí t. r. proběhlo více schůzek 
a jednání než za posledních 5 let.

Ing. Průdková zajišťuje projekto-
vou dokumentaci na výběr zhoto-
vitele pro etapu 0008, tj. pro ně-
které ulice v Písnici.

My budeme mít v červenci zpra-
covanou tutéž dokumentaci pro 
etapu 0007, tj. pro ulice v lokalitě 
Na Močále a  dle finančních mož-
ností ihned vypíšeme výběrové ří-
zení na zhotovitele.

Dle dnešní informace z TSK (19. 
6. pan starosta jednal s panem Ka-

lousem) TSK bude mít v průběhu 
července dokumentaci pro výběr 
zhotovitele na Libušskou v Písnici, 
tj. etapu 0026, a v srpnu proběh-
ne výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.

OTV dokončuje projektovou 
dokumentaci pro výběr zhoto-
vitele na „průtah“ K  Vrtilce – Na 
Konečné. Realizace této stavby 
bezprostředně naváže na rekon-
strukci Libušské.

Pavel Macháček,  
zástupce starosty MČ Praha-Libuš

Jednání Pavla Macháčka na odboru 
technické vybavenosti Magistrátu 
hl. m. Prahy o projektu rekonstrukce 
ulice K Vrtilce se zástupci projektantů 
a magistrátu. Foto: Jiří Koubek

Za Úřad městské části Praha-Libuš děkuji vedoucí OŽPD Ing. Anně 
Rusiňákové a  vedoucí OSŠ paní Jaroslavě Hlávkové za dlouholetou 
svědomitou práci pro občany městské části Praha-Libuš.

Ing. Jindřich Sochůrek, tajemník MČ Praha-Libuš

Dlouholetá vedoucí odboru životního prostředí a  dopravy našeho 
úřadu Ing. Anička Rusiňáková dala k mému zděšení výpověď. Její pra-
covní poměr u nás skončil 30. 6. 2017. Rád bych touto formou Aničce 
za její zhruba dvacetiletou práci pro Libuš a Písnici práci veřejně po-
děkoval. Zejména za její pracovitost, naprostou spolehlivost a ochotu. 
A také popřál hodně úspěchů na novém místě.

Za vedení MČ Praha-Libuš Pavel Macháček, zástupce starosty

Paní Jarka Hlávková pověřená vedením odboru správního a  škol-
ství ÚMČ Praha-Libuš se po několika letech rozhodla změnit zaměření 
své další práce a věnovat se nadále oblasti komunikace s veřejností 
a agendy s tím související. Dovolte poděkovat jí za uplynulou vzájem-
nou spolupráci a popřát hodně tvůrčích sil a úspěchů v jejím novém 
působišti.

Za vedení MČ Praha-Libuš Ing. L. Koudelková, zástupkyně starosty

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

Mgr. RADEK ŘEZANKA 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitel za svůj do-
savadní největší úspěch?

Právo označovat nějaký konkrét-
ní počin za svůj úspěch mi nepří-
sluší, to ponechávám na voličích. 
Osobně se snažím, abychom jako 
celé zastupitelstvo postupovali co 
nejvíce jednotně, abychom vysly-
šeli a prodiskutovali i opačné ná-
vrhy, a to si myslím, že je dostateč-
ně velký úkol. K názorům ostatních 
kolegů přistupuji s respektem, to-
též očekávám od ostatních.

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

Největší část věnuji územnímu 
plánování, kdy se v  rámci Komi-
se stavební a  dopravy vyjadřujeme 
k projektům na území Libuše a Písni-
ce. Aktuálně se vyjadřujeme k zásad-
ním projektům, které by měly dopad 
na všechny obyvatele − plánovaná 
výstavba metra D a  plánovaná vý-
stavba obchvatu Písnice. To jsou ty 
nejvýraznější. Stále se mi nedaří po-
chopit, proč tyto dvě tak významné 
stavby nejsou koordinované...

Čeho byste chtěl do voleb v roce 
2018 ještě dosáhnout?

Domnívám se, že zbývající čas 
do voleb je ještě dostatečný, a pro-
to doufám, že se podaří zahájit ale-
spoň některé dlouhodobé aktivity, 
které by mohly zlepšit život v Libu-
ši a Písnici. Třeba oprava Libušské 
ulice, třeba zrealizování zastávky li-
nek 331 a 333 v Písnici apod. Vět-
šina těchto a podobných akcí závi-
sí na magistrátu, ale jako optimista 
doufám, že se to podaří, že se vzá-
jemná komunikace zlepší a že i ma-
gistrát pochopí, že by se měl věno-
vat rozvoji a zušlechťování i malých 
a okrajových městských částí.

Mgr. VÁCLAV KUTHAN 
(ČSSD)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitel za svůj do-
savadní největší úspěch?

Výsledky mé práce nechť zhod-
notí občané městské části po 
skončení mého funkčního období.

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

Jako radní se věnuji ekonomic-
kému odboru, moje funkce je však 
neuvolněná. Činnost odboru se 
dle mého názoru vyvíjí k lepšímu, 
když odbor byl dříve dlouhodo-
bě personálně oslaben. Přes po-
čáteční těžkosti se podařilo dostát 
všem povinnostem. Dlouhodobě 
nevymahatelné pohledávky měst-
ské části byly předány k exekuční-
mu řízení.

Věnuji se také práci v  Komisi 
stavební a dopravy. Ta je o to dů-
ležitější, že naše městská část je 
současně rozvojovou částí hlav-
ního města Prahy. Daří se nám již 
na samotném počátku mnohdy 
nesmyslných stavebních projek-
tů přivést budoucí investory mini-
málně k  diskusi ohledně podoby 
a začlenění projektů do naší měst-
ské části. Snažíme se zprostřed-
kovat investorům pohled občanů 
naší městské části na předkládané 
projekty. V  mnoha případech se 
podařilo projekty redukovat nebo 
změnit.

Čeho byste chtěl do voleb v roce 
2018 ještě dosáhnout?

Rád bych svojí prací přispěl 
k  tomu, aby městská část nadá-
le hospodařila účelně, aby nadá-
le čerpala maximum prostředků 
ze všech dostupných zdrojů a aby 
nezatížila svůj rozpočet zbytečný-
mi úvěry. Chci pokračovat v práci 
Komise stavební a  dopravy, která 
je s  ohledem na rozvoj nové zá-
stavby a  na plánovanou stavbu 
metra pro mne jako pro občana 
městské části zásadní.

Mgr. JIŘÍ KOUBEK 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

Co považujete v tomto volebním 
období jako zastupitel za svůj do-
savadní největší úspěch?

Ke čtenářům promlouvám pra-
videlně každý měsíc v  úvodníku, 
takže se pokusím otázky zodpo-
vědět stručněji, abych nechal pro-
stor k  vyjádření i  dalším. Velkým 
úspěchem je zkrácení intervalů 
páteřní linky 113. Dále je úspě-
chem rekonstrukce ulice Ke Kaš-
ně, i  když podobné rekonstrukce 
by měly být naprostou samozřej-
mostí, ale bohužel nejsou. Jen 
doba od otevření obálek na hl. m. 
Praze do vyhlášení vítěze Radou 
hl. m. Prahy trvala neuvěřitelných 8 
měsíců! Pokračujeme v investicích 
do našich školských zařízení. I na-

dále se nám daří zajistit místa ve 
školkách a  školách pro naše spá-
dové děti. Podařilo se nejen papí-
rově, ale fakticky ukončit provozo-
vání hazardu, což je úspěch širšího 
okruhu zastupitelů.

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

Připravuji architektonickou sou-
těž na rozšíření školy ve staré Pís-
nici včetně tolik žádané tělocvičny. 
Finišujeme s přípravou nové stav-
by hasičárny a  rekonstrukce ulice 
Libušská v Písnici včetně odkana-
lizování posledních domků na Li-
bušské. Je možné, že se ještě letos 
podaří zahájit rekonstrukci povr-
chů některých kratších ulic v Písni-
ci či na Libuši.

Čeho byste chtěl do voleb v roce 
2018 ještě dosáhnout?

V  nejbližší době zahájit rekon-
strukci ulice Libušská, jejíž stav trá-
pí nás všechny. Následně i rekon-
strukce dalších ulic. Ve spolupráci 
s  Ropidem a  Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy máme konečně 
reálný návrh změny zastávky Na 
Konečné v  Písnici tak, aby tam 
mohly zastavovat i  autobusy 331 
a 333. Otestovat bychom to chtěli 
ještě před samotnou rekonstrukcí 
Libušské. Také je v plánu zřídit zas- 
távka Mílová ve směru do Libuše 
a  na Libušské ulici nový přechod 
pro chodce. Rád bych v  brzké 
době zahájil stavbu nové hasičské 
zbrojnice v Písnici a připravil reál-
ný harmonogram nových garáží 
pro libušské hasiče, které by ule-
vily desítkám obyvatel v okolí. No-
velou zákona o předškolním vzdě-
lávání budou mít obce a městské 
části povinnost od roku 2020 na-
bídnout kapacity v MŠ i pro dvou-
leté děti. Osobně s tím nesouhla-
sím, ale připravujeme projekty 
nových tříd tak, abychom byli brzo 
připraveni.

PaedDr. JAROSLAVA ADÁMKOVÁ 
(ČSSD)

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

Za úspěch považuji každou in-
vestici, která se podařila a  ještě 
podaří. Pokud bych měla vyjme-
novat všechny, překročila bych 
několikanásobně stanovený roz-
sah tohoto článku, tak alespoň ty 
nejvýznamnější, které se uskuteč-
ní o letošních prázdninách. V části 
ZŠ Meteorologická to bude kom-

pletní rekonstrukce rozvodů elekt-
roinstalace za 6 mil. Kč a současně 
oprava střechy na původní čás-
ti školy za téměř 3 mil. Kč. V  MŠ 
Mezi Domy bude za více než 1,5 
mil. modernizována kuchyně. Její 
rekonstrukce je nutná z  důvodu 
nedostatečné kapacity pro stra-
vování v  pěti třídách a  z  důvodu 
stáří spotřebičů; součástí bude 
i  úprava elektroinstalace a  rozvo-
dů vzduchotechniky.

Za úspěch považuji i  to, že za 
významné pomoci náměstka Pe-
tra Dolínka (ČSSD) se nám poda-
ří urychlit rekonstrukci Libušské 
v části Písnice i opravy dalších ko-
munikací. Z Odboru technické vy-
bavenosti Magistrátu hl. m. Prahy 
byly tyto investiční akce převede-
ny na Technickou správu komuni-
kací hl. m Prahy, takže snad už se 
dočkáme.

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

Z  pozice zástupkyně starosty 
pro oblast majetku a  investic se 
věnuji všemu, co s tím souvisí. Veš-
keré žádosti stavebníků o  přípoj-
ky sítí, povolení staveb, pronájmy 
a rekonstrukce obecního majetku, 
investice do nových staveb atd. 
Jedná se o  nejvytíženější odbor 
s největším počtem vyřízených žá-
dostí, přesto odbor v  počtu pěti 
pracovníků funguje dobře. Tou-
to cestou si dovoluji poděkovat 
všem jeho pracovníkům, kteří si 
to rozhodně zaslouží. Poděkování 
za dlouholetou svědomitou práci 
pro Libuš a Písnici si zaslouží také 
paní Blanka Popelíková, která po 
více než dvaceti letech odešla na 
zasloužený odpočinek.

Čeho byste chtěla do voleb 
v roce 2018 ještě dosáhnout?

Nadále upřednostňovat opravy 
a modernizace školských zařízení. 
K  čemu by nám byla nová radni-
ce nebo restaurace U  Vokouna, 
když by nám školky a školy padaly 
na hlavu? Blíží se termín, kdy bu-
dou do mateřských škol přijímá-
ny i dvouleté děti, proto je nutné 
již nyní pracovat na zřízení dalších 
tříd. Za důležité považuji rozšíření 
ZŠ v Písnici a výstavbu tělocvičny. 
Děti nemohou stále dojíždět na 
hodiny tělesné výchovy do ZŠ Me-
teorologická nebo do sokolovny. 
Pro tento záměr se podařilo zís-
kat radní HMP pro oblast školství 
Irenu Robkovou (ČSSD). Díky její 
podpoře bylo možné začít s  pří-
pravami. MČ Libuš získala dota-

ANKETA
CO DĚLAJÍ NAŠI ZASTUPITELÉ?
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ci ve výši 1 mil. Kč na projekt. Za 
velmi důležité považuji dokonče-
ní elektroinstalace v  ZŠ Meteoro-
logická. Tato další etapa bude roz-
sáhlejší, náklady jsou odhadnuty 
na víc než 14 mil.

Ing. LENKA KOUDELKOVÁ 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

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

Za skutečný úspěch nemohu 
považovat své osobní úspěchy či 
nasazení, ale propojení práce celé 
řady lidí pro společnou věc – ať již 
jde o  řešení běžných opakujících 
se problémů, jež přináší lidem kaž- 
dodenní život, či problémů a věcí 
přicházejících k nim nečekaně, na-
hodile, avšak s o to větší silou a zá-

těží. Starosti a problémy, s nimiž se 
na nás lidé obracejí, jdou napříč 
věkem a já bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se zapojují do pomoci 
bližním zcela spontánně a přiroze-
ně, ačkoli nejsou třeba zastupiteli.

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

Na radnici se věnuji oblasti škol-
ství a  vzdělávání, sociální proble-
matice, snažím se nezanedbávat 
ani tělovýchovu, ať již přípravou 
společných sportovních akcí typu 
Cyklozvonění v  rámci Evropského 
týdne mobility. To je akce, nad kte-
rou záštitu dnes přebírá hl. m. Pra-
ha, avšak u jejíhož zrodu stála před 
devíti lety naše městská část Praha-
-Libuš. V oblasti školství již druhým 

rokem spoluvytváříme s  řediteli 
škol a školek i s dalšími odborníky 
a mnoha příznivci oblasti školství 
strategický rámec rozvoje vzdě-
lávání v naší městské části, neboť 
jen málokterá oblast prošla během 
uplynulých let tak překotným vývo-
jem. Moc ráda bych se věnovala 
ještě více kultuře – tak alespoň ony 
padesátiminutové recitály klavírní, 
kytarové či saxofonové, na které 
stále srdečně zveme bezplatně do 
prostor Klubu Junior.

Čeho byste chtěla do voleb 
v roce 2018 ještě dosáhnout?

Přála bych si žít naplněný a smy-
sluplný život profesní i osobní spo-
lečně se svými blízkými tady na 
jihozápadním okraji hlavního měs-
ta, odkud je všude kousek do pří-
rody a do lesů.

Ing. PAVEL MACHÁČEK 
(TOP 09 a nezávislí kandidáti)

V  tomto roce jsem publikoval 
pět článků na téma ulice v Písnici 
a Libuši. Z nich by měla být zřejmá 
odpověď na položené otázky.

Redakce měsíčníku U nás v tom-
to čísle anketu mezi zastupiteli 
uzavírá. Přes opakovanou žádost 
na naše otázky neodpověděli: 
Ing. František Herc (KSČM), Mar-
tin Frank (TOP 09 a nezávislí kandi-
dáti), Jan Duben (TOP 09 a nezá-
vislí kandidáti), Ivana Fendrychová 
(DSO Libuše a Písnice – SNOP 4), 
JUDr. Ing. Eva Radová (ODS) a Eva 
Profousová (SNK ED).

Žákovské zastupitelstvo je 
poradní orgán MČ Praha-Li-
buš, který byl založen v roce 
2007. Členy zastupitelstva 
jsou žáci a studenti, kteří by-
dlí, studují nebo mají blízký 
vztah k naší městské části. 
Schází se pravidelně jednou 
měsíčně pod vedením paní 
Mgr. Moniky Exnerové v Zá-
kladní škole Meteorologická.

Každoročně se zúčastní či pořá-
dají mnoho akcí. Co dva roky pra-
videlně pořádají anketu Psi kolem 
nás ohledně venčení psů na naší 
městské části. V  loňském roce 
uspořádali anketu o dětských hřiš-
tích. Soustavně upozorňují na situa- 
ce a místa, které by chtěli zlepšit. 
Pro žáky prvního stupně pořádají 
pravidelně Dětský karneval a  ob-
líbenou cyklistickou akci pro děti 
Cyklojízda.

Pravidelně se zúčastní Student-
ského a  Veřejného fóra. Jejich 

nápady a  návrhy se snaží měst-
ská část realizovat. Díky požadav-
kům Žákovského zastupitelstva na 
knihovnu bude od září pravidelně 
na naší městskou část jezdit po-
jízdná knihovna Bibliobus. Také 
letní kino navrhovali žáci v přede-
šlých letech... a v červenci se mů-
žeme těšit na Kinobus. Žáci vybíra-
jí herní prvky na nové workoutové 
hřiště. Uspořádali také Burzu škol-
ních aktovek. V  loňském roce se-
stavili Pocitovou mapu žáků ZŠ 
Meteorologická. Zástupci našeho 

žákovského zastupitelstva pravi-
delně dochází na schůzky Pražské-
ho parlamentu dětí a mládeže.

Jsme velice rádi za aktivní žáky 
a studenty, kteří se zajímají o dění 
na naší městské části. Děkujeme 
za veškeré nápady a postřehy. Vel-
ké poděkování patří paní učitelce 
Mgr. Monice Exnerové za vedení 
zastupitelstva.

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

Místní Agenda 21

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

V roce 2016 poprvé hlav-
ní město Praha finančně 
podpořilo realizace aktivit 
místní Agendy 21 v oblasti 
zdraví a zdravého životního 
stylu. Na naší městské části 
se realizoval projekt Cesty 
ke zdraví v Libuši a Písnici. 
Projekt obsahoval interak-
tivní program pro žáky prv-
ního stupně s názvem Ško-
la chutí, dále tradiční Den 
zdraví a také kurzy přípravy 
zdravého vaření.

Letos pod záštitou radního hlav-
ního města Prahy Radka Lacka a s fi-
nanční podporou hlavního města 
Prahy připravujeme projekt Zdraví 
v  Libuši a  Písnici napříč generace-
mi. Ten se skládá ze čtyř aktivit, kte-
ré budou realizovány na podzim.

Pro žáky základních škol je při-
praven vzdělávací program Den 
pro záchranu života. Naučí žáky 
ošetřit drobná poranění nebo zlo-
meniny, zastavit krvácení, resusci-
tovat a mnoho dalšího. K dispozici 

bude i plně vybavený sanitní vůz.
Pro všechny generace připravu-

jeme tradiční Den zdraví, který je 
spojen s Drakiádou a bude se ko-
nat v sobotu 23. září od 14:00 do 
17:00 na fotbalovém hřišti v Písni-
ci. Akce účastníkům nabídne řadu 
stanovišť: měření základních tě-
lesných hodnot, měření tuku, zjiš-
tění množství cukru v krvi, měření 
zraku, dermatologické vyšetření, 
ukázky správné ústní hygieny, prv-
ní pomoci, prevence rakoviny prsu 
a dalších rakovin, prevence kouře-
ní, nutriční poradenství, příklady 
a ochutnávky zdravého stravování 
(bio produkty, fresh nápoje a salá-
ty) a navíc ukázky různých sportů. 
Nebude chybět ani malá odměna 
pro účastníky Stezky zdraví.

Speciální den zdraví plánuje-
me pro seniory. Akce se bude ko-
nat v  Klubu Junior. Pro  účastníky 
zde  budou připravena vyšetře-
ní a  možnosti konzultace: měření 
základních tělesných hodnot, mě-
ření tuku, zjištění množství cukru 
v krvi, měření zraku, odborník po-

radí s  nežádoucími kombinacemi 
léků, účastníci si mohou naučit tré-
novat paměť a další stanoviště. Vy-
užít mohou rovněž rady odborní-
ka z oblasti sociálních a návazných 
služeb. Také zde nebude chybět 
malá odměna pro účastníky Stez-
ky zdraví.

Poslední aktivitou budou kur-
zy první pomoci. Odborníci naučí 
účastníky a procvičí s nimi moder-
ní interaktivní formou s  důrazem 
na praktický nácvik, jak se zacho-
vat v  těžkých životních situacích, 
jak poskytnout účinně a  včas-
ně první pomoc. Součástí kurzu 
je nácvik neodkladné resuscita-
ce  na  resuscitačních modelech, 
včetně nácviku použití automatic-
kého externího defibrilátoru. Kaž-
dý účastník obdrží certifikát o ab-
solvování kurzu. Kurzy pro občany 
MČ Praha-Libuš jsou zdarma, cel-
kem budou tři kurzy po 20 účast-
nících. Téma prvního kurzu bude 
první pomoc u dětí se zaměřením 
na včasnou první pomoc u  dětí 
a  dospívající mládeže. Téma dal-

ších dvou kurzů bude věnováno 
poskytnutí první pomoci u  do-
pravní nehody. Přesné termíny 
a  možnost rezervace budou uve-
řejněny v  zářijovém čísle časopi-
su U nás.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš 

a Písnice, Místní Agenda 21
Ilustrační foto ze Dne zdraví 2016: 

Miroslav Bouček  
a Veronika Boučková

ZDRAVÍ V LIBUŠI A PÍSNICI NAPŘÍČ GENERACEMI



16 | U nás | 7–8/2O17

RADNICE

Městská část Praha-Libuš za-
hájila koncem května další 
ročník kurzů češtiny pro ci-
zince. Kurzy, které mají na 
Libuši již několikaletou tra-
dici, se letos konají ve třech 
trimestrech, z nichž první byl 
zahájen 29. května 2017. Na 
zahájení II. trimestru se mo-
hou zájemci o účast těšit od 
7. srpna, III. trimestr bude 
zahájen 16. října 2017.

Realizátory kurzů jsou osvěd-
čené organizace a  lektoři, s nimiž 
MČ Praha-Libuš dlouhodobě spo-
lupracuje: Info-dráček, Seal, Inte-
grační centrum Praha a lektoři MČ 

Praha-Libuš. Díky jejich zkušenos-
tem s výukou češtiny se mohou ci-
zinci u  nás žijící těšit na opravdu 
kvalitní a  zajímavou výuku české-
ho jazyka.

Podrobnosti ke všem kurzům 
v  rámci II. trimestru jsou uvedeny 
na pozvánkách k jednotlivým kur-
zům. Kurzy jsou realizovány v rám-
ci projektu „Podpora integrace ci-
zinců na území MČ Praha-Libuš 
v roce 2017“ a za finanční podpo-
ry Ministerstva vnitra ČR, hlavního 
města Praha a MČ Praha-Libuš.

Martin Kolafa, koordinátor 
jazykových kurzů MČ Praha-Libuš

Foto: Martin Kolafa

ZAHÁJEN DALŠÍ ROČNÍK  
KURZŮ ČEŠTINY PRO CIZINCE

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace cizinců na území  
MČ Praha-Libuš 2017 – část - předávání informací do komunity a jazykové vzdělání pro dospělé 
cizince hovořící vietnamsky“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného z více zdrojů: 
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m Prahou a MČ Praha-Libuš. 
Program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017. 
Program hl. m. Prahy:  Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

MČ Praha–Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK nabízí pro rok 2017 
výuku češtiny pro vietnamsky hovořící migranty  

BEZPLATNÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA 
PRO ZAČÁTEČNÍKY S TEMATICKÝMI BLOKY:
běžná konverzace, úřady, finanční gramotnost, u lékaře 
Kdy:

Vždy v pondělí a ve čtvrtek  od 19.30 do 21.30 hodin
Plánovaná doba trvání kurzu:  7. 8. - 12. 10. 2017

Místo konání: 

učebna INFO-DRÁCEK, SAPA, 
podchod, 1. patro po venkovním schodišti

V kurzu zajištěno: 

• vyučovací hodiny dvakrát týdně 2 hodiny
• studijní materiály
• pitný režim

Cena kurzu: 

ZDARMA. Při zapsání se skládá pouze vratná záloha 1.000 Kč. 

Kontakt: 
Do Ngoc Anh (Zuzka)

  email: do_ngocanh@centrum.cz
    zasláním SMS na telefonní číslo: 

773 101 709

Tran Thi Thanh Thuy (Luna)
  email: luna1009tran@gmail.com

    zasláním SMS na telefonní číslo: 
728 896 026

ZDARMA

úroveň
od A0 do A1

Uzávěrka
přihlášek

2017

Max. 15 
účastníků

Výuka probíhá v rámci projektu MČ Praha-Libuš 
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného  
Ministerstvem vnitra ČR a hl. m. Praha.

MČ Praha-Libuš nabízí pro rok 2017: 

Bezplatný kurz českého jazyka  
pro začátečníky

Kdy:

každé pondělí a středa  od 19.00 do 21.00 hodin
Plánovaná doba trvání kurzu:  7. 8. – 11. 10. 2017 
Místo konání: 

Klub Junior, jazyková učebna  
Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, 
v jazykové učebně 
(objekt je nedaleko supermarketu Albert na Sídlišti Písnice)

LEKTOŘI: 
tým mladých lektorů, 
který se podílí mimo jiné  
i na organizaci veřejných akcí  
na Libuši a Písnici

 Kontakt: 

Jana
Poslat SMS na 724 682 534

ve tvaru 
JMÉNO PŘÍJMENÍ ROK NAROZENÍ

Facebook:  
Học tiếng Séc UB Praha - Libuš

ZDARMA
úroveň

od A0 do A1
Max. 15 

účastníků

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace cizinců na území  
MČ Praha-Libuš 2017 – část - předávání informací do komunity a jazykové vzdělání pro dospělé 
cizince hovořící vietnamsky“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného z více zdrojů: 
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m Prahou a MČ Praha-Libuš. 
Program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017. 
Program hl. m. Prahy:  Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

MČ Praha-Libuš ve spolupráci se South East Asia – liaison (Klub Hanoi) nabízí pro rok 2017
výuku češtiny pro vietnamsky hovořící migranty 

BEZPLATNÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO  
ZAČÁTEČNÍKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ SLOŽIT ZKOUŠKU A1

Kdy:
úterý a čtvrtek - od 19.00 do 21.00 hodin
Plánovaná doba trvání kurzu:  8. 8. - 12. 10. 2017

Místo konání: 

Klub Junior, Na Okruhu 395/1, Praha 4 – Písnice, 
v jazykové učebně (za prodejnou Albert)

V kurzu zajištěno: 
• dvakrát týdně 2 vyučovací hodiny 
• následné konzultace a překlady
• studijní materiály
• káva, čaj, voda

Učebnice a videa na internetu!

Máte-li zájem o kurz, 
pište mail či SMS ve tvaru:
Kurz čj: Příjmení a jméno, mobilní telefon.

Kontakt: 
  email: 

jkocourek@klubhanoi.cz    
telefon: 

+420 601 310 001

úroveň
od A0 do A1

ZDARMA

Max. 15 
účastníků

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace cizinců na území  
MČ Praha-Libuš 2017 – část - předávání informací do komunity a jazykové vzdělání pro dospělé 
cizince hovořící vietnamsky“ zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného z více zdrojů: 
Ministerstvem vnitra ČR, hl. m Prahou a MČ Praha-Libuš. 
Program MV ČR: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017. 
Program hl. m. Prahy:  Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2017.

Zdarma. Výuka probíhá  
v rámci projektu  
MČ Praha-Libuš  
zaměřeného na integraci  
cizinců a spolufinancovaného  
Ministerstvem vnitra ČR  
a hl. m. Praha.

Cena kurzu:
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Projekt „Zelená pro vzdělávání 
seniorů“ patří do programu na 
podporu vzdělávání seniorů od 
60 let na území hlavního města 
Prahy. Kurzy a workshopy, které 
v rámci projektu probíhají, jsou 
pro seniory z celé Prahy zdarma.

Vzdělávací projekt hl. m. Prahy 
je zaměřen na zvýšení občanských 
kompetencí seniorů využitelných 
v praktickém životě, zejména v oblas-
tech finanční gramotnosti, pojišťov-
nictví, právního povědomí, počítačo-
vých technologií, občanskoprávních 
a komunikačních kompetencí. V rám-
ci kurzů se bude průřezově probírat 
i  problematika zneužívání seniorů 
„šmejdy“ a  též rizika spojená s pod-
vody a krádežemi. Projekt rozvíjí i zá-
jmové aktivity seniorů.

Projekt je složen ze 7 vzdělávacích 
kurzů a 5 workshopů. Každý obsahu-
je celkem 7 dvouhodinových semi-
nářů, které se budou pravidelně ko-
nat jedenkrát týdně po dobu 7 týdnů 
v období říjen až prosinec 2017.

Aktivní zapojení seniorů do pravi-
delného studijního programu na Aka-
demii řemesel Praha – Střední ško-
le technické jim umožní navázat nové 
vztahy a poznat zajímavé lidi, získat zna-
losti, přehled a „dobré rady“ do života.

Výuka bude pouze v  pracovních 
dnech. Kapacita kurzů je cca 208 
uchazečů. Pokud nebudou kurzy 
plně obsazeny, mají senioři možnost 
zúčastnit se i více kurzů, jejichž tema-
tika je zajímá.

Realizátorem projektu a  místem 
konání je Akademie řemesel Praha – 
Střední škola technická, Praha 4, Ze-
lený pruh 1294/52.

Senioři se mohou přihlašovat do 
vzdělávacích kurzů do 30. 9. 2017. 
Kontakty: tel.: 244 007 215, mobil: 
770  100  849, tel.: 244  007  216, 
mobil: 605  388  098, e-mail: ine-
chvatalova@zelenypruh.cz, www.
zelenypruh.cz.

Při přihlašování je nutno uvést: 
jméno a  příjmení, datum naroze-
ní, adresu trvalého bydliště, kontakt 
− telefonní číslo (při zahájení kurzů 
a workshopů nutno předložit občan-
ský průkaz pro ověření údajů).

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ 
A ZÁJMOVÝCH WORKSHOPŮ:

1) Počítačový vzdělávací kurz 
– základní seznámení s  počítačový-
mi technologiemi, stručný úvod do 
operačních systémů Windows, zákla-
dy práce s MS Office (Word, Excel), 
práce s internetem se zaměřením na 

vyhledávání informací a  užívání ve-
řejných e-mailů, včetně bezpečnosti 
na internetu. Kurz bude dále zamě-
řen na správu dat, jejich zálohování 
a činnosti s externími zařízeními. Ka-
pacita 15 osob. Výuka vždy ve čtvr-
tek od 15:00 do 17:00 hodin v termí-
nu od 12. 10. do 23. 11. 2017.

2) Pohodové on-line cestování 
doma i v zahraničí (workshop) − pře-
hled o  možných způsobech cestová-
ní a jak se na cestování připravit z po-
hodlí domova pomocí internetu, na co 
si dát při cestování pozor, cestovní po-
jištění a jeho náležitosti, cestování do 
zemí třetího světa, zajímavá turistická 
místa, kde a jak nalézt zajímavé turis-
tické oblasti. Kapacita 15 osob. Výuka 
v úterý od 15:00 do 17:00 hodin v ter-
mínu od 10. 10. do 21. 11. 2017

3) Košíkářství z pedigu (workshop) 
− základy košíkářství, práce s materiály, 
nářadím, základní techniky a možnosti 
využití. Výroba dekorací, košíků, jejich 
barvení, moření, kombinace materiálů. 
Kapacita 10 osob. Výuka vždy v pon-
dělí od 14:30 do 16:30 hodin v termí-
nu od 9. 10. do 20. 11. 2017.

4) Klub šikovných rukou 
(workshop) − různé techniky výroby 
bižuterie, jako je ketlování, šití, háč-
kování, práce s korálky a kombinace 
technik, háčkovaná korálková bižute-
rie pevným okem, se vzory, háčkova-
né korálkové taštičky, turecká spirála. 
Kapacita 10 osob. Výuka vždy v pá-
tek od 14:00 do 16:00 hodin v termí-
nu od 13. 10. do 1. 12. 2017.

5) Paličkování (workshop) – ru-
kodělná technika, ve kterém si se-
nioři vyrobí paličkováním například 
krajky, prostírky, obrázky, prostorové 
krajky, náramky, brože, lemy k ubru-
sům a  kapesníčkům. Mohou si také 
vyrobit ozdoby či originální záložky 
do knihy apod. Jedná se o  zájmo-
vou techniku pro procvičení jemné 
motoriky, paměti a estetického cítě-
ní. Daný workshop je přínosný i pro 
sociální vazby ve skupině, která pa-
ličkuje. Kapacita 5 osob. Výuka vždy 
ve středu od 15:00 do 17:00 hodin 
v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.

6) Základy fotografování 
(workshop) – stručný úvod do proble-
matiky fotografování, základní funk-
ce a  možnosti dnešních fotoaparátů, 
pokročilejší možnosti a  nastavení fo-
toaparátů, portrétové fotografování, 
fotografování při špatných podmín-
kách, fotografování zvířat a  přírody. 
Zálohování fotografií a  jejich úprava. 
Kapacita 10 osob. Výuka vždy v  úte-
rý od 15:00 do 17:00 hodin v termínu 
od 10. 10. do 21. 11. 2017.

7) Finanční gramotnost (vzdě-
lávací kurz) − základní orientace ve 
financích se zaměřením na potře-
by seniorů (vyrovnaný domácí roz-
počet, základní přehled o  daních, 
penzijní připojištění, spotřebitelské 

půjčky, možné způsoby investová-
ní). Kapacita 25 osob. Výuka vždy 
ve středu od 15:00 do 16:40 hodin 
v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.

8) Právní povědomí (vzdělávací 
kurz) – základní orientace v právním 
řádu se zaměřením na potřeby senio- 
rů (dědické právo, společné jmění 
manželů, majetkové právo, vlastnic-
ké právo, spotřebitelské smlouvy, 
pracovní právo, exekuce). Kapacita 
25 osob. Výuka vždy v  pondělí od 
16:00 do 17:40 hodin v termínu od 
9. 10. do 20. 11. 2017.

9) Pojišťovnictví (vzdělávací kurz) 
– přehled pojistných produktů, jak si 
správně zvolit zdravotní pojišťovnu, 
jak si správně nechat pojistit maje-
tek (vč. povinného, havarijního a ná-
roku poškozených), zdraví a preven-
ce − na co máte nárok od pojišťovny 
(lázně, rehabilitace), výklad důcho-
dového pojištění, životní a  neživot-
ní pojištění − i  zaměstnavatel může 
pomoci s  důchodem, desatero pro 
důchodce, jak nepřijít o  svůj maje-
tek. Kapacita 25 osob. Výuka vždy 
ve středu od 14:00 do 15:40 hodin 
v termínu od 11. 10. do 22. 11. 2017.

10) Kurz angličtiny (vzdělávací 
kurz) − prohloubení základních zna-
lostí v okruhových tématech rodina, 
nákupy, zdraví, cestování, kultura, 
tradice vždy se zaměřením na kon-
verzaci a rozvoj slovní zásoby. Kapa-
cita 18 osob. Výuka vždy ve středu 
od 10:00 do 11:40 hodin v termínu 
od 11. 10. do 22. 11. 2017.

11) Světlo a stín (vzdělávací kurz) 
– astronomické úkazy na obloze, za-
tmění Měsíce, fyzika, astronomie, 
kosmologie, zajímavé fyzikální poku-
sy, svátek sv. Lucie, astronomické pa-
mátky Prahy a téma nebojte se mate-
matiky. Kapacita 25 osob. Výuka vždy 
v  pátek od 14:00 do 16:00 hodin 
v termínu od 13. 10. do 1. 12. 2017.

12) Jak nespadnout do pas-
ti „šmejdům“ (vzdělávací kurz) – víte, 
jak strašně těžko se říká slůvko: Ne! 
V  mnoha životních situacích je ale 
kouzelným slůvkem, které nás chrání 
před obrovskými problémy. Dokon-
ce i před takovými, kdy se už ani ne-
chce žít. Stále více se setkáváme s osu-
dy lidí, převážně důchodového věku, 
kteří udělali velkou životní chybu – při-
jali pozvání na předváděcí akci či si 
domů pustili dealera a podepsali kup-
ní smlouvu. Kapacita 25 osob. Výuka 
vždy v úterý od 15:00 do 16:40 hodin 
v termínu od 10. 10. do 21. 11. 2017.

Těšíme se na Vás v  některém 
z  nabízených vzdělávacích kurzů či 
workshopů!

PaedDr. I. Nechvátalová,  
Akademie řemesel Praha,  

vedoucí odd. vzdělávání dospělých, 
projektů a grantů

Doporučuje: Zuzana Vránová, DiS., 
koordinátorka sociální pomoci za 

ÚMČ Praha-Libuš
Upraveno (red)

ZELENÁ PRO VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ
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SOCIÁLNÍ POMOC 
− KONTAKTY

Koordinátora 
sociální pomoci 
je možné 
kontaktovat 

písemně po mailu nebo 
telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vrá-
nová, DiS. Na podatelně měst-
ské části nechávejte prosím 
uzavřené obálky s nápisem „k ru-
kám paní Vránové“ a uvnitř neza-
pomeňte uvést jméno a kontakt 
na sebe, nejlépe telefon. Koordi-
nátorka je na úřadě jednou týd-
ně přítomna i  osobně, každou 
středu v  době od 9 do 12 ho-
din je k zastižení v místnosti Klu-
bu Senior (je lepší i na tuto dobu 
si domluvit schůzku po telefonu: 
604 740 696 či na její mail: koor-
dinatorpomoci@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

Možná máte pocit, že tuto 
informaci zatím nepotřebu-
jete, že se vás netýká. Jste 
aktivní a soběstační. Přesto, 
prosím, věnujte pozornost 
následujícím řádkám.

V poslední době se setkávám se 
žádostmi seniorů o  pomoc při vy-
hledání místa v domově pro senio-
ry, nebo v domově s pečovatelskou 
službou. Většina z  nich potřebu-
je pomoc okamžitě. Bohužel ale 
v dnešní době okamžitě sehnat do-
mov takového zaměření v  našem 

okolí není v podstatě možné. Pokud 
si nemůžete připlatit (dražší domo-
vy jsou lépe dostupné), budete na 
místo v domově pro seniory čekat 
pravděpodobně i dva až tři roky.

Doporučuji každému, kdo výhle-
dově uvažuje o  podání žádosti, ať 
neváhá a s velkým předstihem (2–5 
let) si podá žádost o místo, a to hned 
do několika domovů najednou. A to 
i přesto, že to nyní nepotřebuje. Vět-
šinou vás zařadí do pořadníku. V pří-
padě, že vás osloví dříve, než místo 
budete chtít využít, je možno jej pře-
pustit dalšímu v pořadí.

Seznam různých domovů pro 
seniory v Praze a okolí lze dohle-
dat na internetu. V  případě, že 
internet nepoužíváte, nebo po-
třebujete poradit, obraťte se na 
koordinátorku pomoci, která vám 
pomůže vhodný domov vyhledat 
a vyplnit žádost (pro otištění kon-
taktů na domovy zde není dosti 
místa).

Zuzana Vránová, DiS.,  
koordinátorka pomoci  

za ÚMČ Praha-Libuš,  
tel.: 604 740 696, e-mail:  

koordinatorpomoci@praha-libus.cz

DOMOVY PRO SENIORY V PRAZE A OKOLÍ

Stanoviště 
11:30–14:00 ulice Ladislava Coňka – před ZŠ 
14:30–18:00 roh ulic K Lukám a Provozní  

BIBLIOBUS 
v MČ Praha-Libuš 

od čtvrtka 7. 9. 2017 každý sudý čtvrtek

V autobusu bude k dispozici 3 000 svazků

Objednání a dovezení knih bibliobusem 
prostřednictvím rezervačního systému Městské knihovny v Praze

V autobusu umožněn přístup k internetu

Městská část Praha-Libuš vy-
hlašuje výběrové řízení na 
obsazení dvou pracovních 
míst úředník:

SAMOSTATNÝ REFERENT 
ODBORU SPRÁVNÍHO 
A ŠKOLSTVÍ ÚŘADU  
MČ PRAHA-LIBUŠ

Přihlášku s  požadovanými do-
klady doručte nejpozději do 12. 
července 2017 do 10.00 hodin na 
adresu: Úřad městské části Praha-
-Libuš, Ing. Jindřich Sochůrek – ta-
jemník, Libušská 35, 142 00 Praha 
4 – Libuš.

Pevně uzavřenou obálku ozna-
čte slovy: „VŘ – referent OSŠ“ 
s uvedením jména, adresy uchaze-
če a adresáta. Obálka bude dále 
označena slovy „NEOTVÍRAT“.

VEDOUCÍ ODBORU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A DOPRAVY ÚŘADU MČ 
PRAHA-LIBUŠ

Přihlášku s  požadovanými do-
klady doručte nejpozději do 20. 
července 2017 do 10.00 na adre-
su: Úřad městské části Praha-Libuš, 
Ing. Jindřich Sochůrek – tajemník, 
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš.

Pevně uzavřenou obálku ozna-
čte slovy: „VŘ – vedoucí OŽPD“ 
s uvedením jména, adresy uchaze-
če a adresáta. Obálka bude dále 
označena slovy „NEOTVÍRAT“.

Předpokládaný nástup pro 
obě pracovní místa: 1. srpna 
2017 nebo dohodou.

Podrobnosti o  požadavcích 
na uchazeče: www.praha-libus.
cz – volná pracovní místa.

Ing. Jindřich Sochůrek,  
tajemník Úřadu MČ Praha-Libuš

VÝBĚROVÉ  
ŘÍZENÍ / VOLNÁ  
PRACOVNÍ MÍSTA
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Lívia Šavelková je kul-
turní antropoložka. Bydlí 
na severní výspě Libuše, 
učí na Univerzitě Pardu-
bice, ví toho hodně o in-
diánech a taky o lakrosu, 
v němž také trénuje zdej-
ší děti.

Hrála jste si jako malá na indiány?
Ano, asi jako všichni v  naší ge-

neraci. Dědeček mé kamarádky, 
spisovatel a  překladatel Vítězslav 
Kocourek, překládal i  dobrodruž-
nou literaturu, samozřejmě také 
mayovky, takže   Vinnetou, Old 
Shatterhand a  Nšo-či byli našimi 
oblíbenými postavami.

Proč hraní na indiány bylo svého 
času tak oblíbené?

Velkou roli sehrály právě ty mayov- 
ky. Filmová podoba s Pierrem Bri-
cem v  roli Vinnetoua a  s  Lexem 
Barkerem v  roli Old Shatterhan-
da s  nezapomenutelným hudeb-
ním doprovodem ovlivnila od 60. 
let, kdy filmy vznikaly, několik ge-
nerací. Obě postavy byly vzorem, 
statečnosti, dobrodružství a  také 
exotiky. V  knižní podobě sehrály 
určitě velkou roli i krásné ilustrace 
Zdeňka Buriana, který dobrodruž-
ný text doplňoval. Ale zájem o in-
diány v  našich zemích je již spjat 
s počátkem trampingu, skautingu 
a  woodcraftu (lesní moudrost) již 
od počátku 20. století. Můžeme 
jít ještě dále – čeští autoři a obro-
zenci 19. století jako Josef Václav 
Sládek (autor sbírky Na hrobech 
indiánských a  překladatel Long- 
fellowovy Písně o  Hiawathovi) či 
Mikoláš Aleš – nacházeli paralelu 
v osudu malých a pokořených ná-
rodů. Dalším rysem zájmu o indiá- 
ny byla doba před rokem 1989, 
kdy zdejší lidé žili s vědomím všu-
dypřítomné státní kontroly. Útěk 
do lesů a hraní na statečné indiány 
a zálesáky byly jistou formou úni-
ku, ale také projevem tvořivosti. 

Jak se z vás stala kulturní antro-
položka?

Právě z  toho hraní na indiá-
ny a  také z  toho času strávené-
ho v  přírodě, která vám dá i  jiný 
pohled na čas, jsem chtěla zjis-
tit, jak to s  těmi indiány opravdu 
je. Měla jsem vždy ráda biologii, 
chtěla jsem také studovat veteri-
nu. V  průběhu střední školy jsem 
chodila do Klubu mladých příro-
dovědců při pražské zoo, takže to 
byla volba buď indiáni, nebo ve-

terina. Nakonec jsem se rozhod-
la pro indiány. V  90. letech bylo 
možné studovat mimoevropskou 
etnologii pouze na FF UK, ale kaž-
dý rok přijímali pouze malé množ-
ství uchazečů, třeba jen 3−5. To je 
úplně jiné než dnes. Hlásila jsem 
se proto i  na žurnalistiku na FSV 
UK. Vzali mě na obě, tak jsem sou-
časně vystudovala etnologii i  žur-
nalistiku.

Co si máme představit pod po-
jmem sociální (či kulturní) antro-
pologie, jaká je náplň vaší práce?

Hodně zjednodušeně se jed-
ná o  obor, který se zabývá spo-
lečností a  kulturou, jejich forma-
mi. V  Československu se obor 
etabloval samostatně až po roce 
1989, před tím byl do určité míry 
součástí etnologie. Dříve se za-
měřoval hlavně na studium mimo-
evropských společností a  kultur. 
Musíte poznat společenství, způ-
sob života, jazyk, myšlení, hodno-
ty, formy komunikace a společen-
ského uspořádání, ekonomické 
fungování, adaptaci a  společen-
skou změnu. Dnes se samozřejmě 
zkoumá i vlastní společnost a kul-
tura. A samozřejmě má obor i apli-
kovanou podobu – poznatky lze 
uplatnit v praxi, například v  inter-
kulturní komunikaci, urbanistice, 
humanitární a sociální terénní prá-
ci. Hlavní náplní oboru je zejmé-
na kvalitativní výzkum, tj. že jdete 
do hloubky, pozorujete, popisuje-
te, hledáte významy, interpretace, 
vytváříte analýzy. Součástí výstupů 
však dnes již není jenom text a fo-
tografie, ale i film a další multime-
diální formy. Vedle výuky na uni-
verzitě musím realizovat výzkum 
a  neustále studovat, sledovat vý-
voj v  oboru, prezentovat na kon-
ferencích. A  řešit stále narůstající 
počet byrokratických úkonů, kte-
ré nás od té podstatné práce od-
tahují.

Proč je dobré zkoumat se-
veroamerické indiány z Česka?

Myslím si, že jakékoliv poznání 
jiného – a nemusí to být jen indiá-
ni, ale i třeba jen lidé odjinud, jiné-
ho kraje či společenské třídy či po-
stavení − jsou hlavním zrcadlem 
nám samotným. Pomáhá nám to 
vidět, že naše společnost a její po-
doba je jen jednou z mnoha mož-
ných forem. A to je podmínka pro 
schopnost vytvořit si nadhled, nad 
sebou jako jedincem, jako členem 
společnosti, jako lidskou bytos-

tí. Euroamerická civilizace má za-
jisté mnoho obdivuhodných rysů, 
ale také velké množství těch, které 
jsou z hlediska jiných společností 
velmi negativní. Náš etnocentris-
mus a neznalost těch jiných vedou 
k předsudkům a vypovídají o ome-
zenosti našeho vědění. Absolut-
ní důvěra společnosti v  jedince 
a  jeho výkon, v  pokrok a  techno-
logii, odtrhnutí života od přiroze-
ného plynutí biologického času, 
zkrátka zdánlivé odtržení života 
člověka od přírody, jsou rysem, 
který si plně neuvědomíte, do-
kud tento způsob života alespoň 
na chvíli neopustíte. Bez zastave-
ní nelze přemýšlet. Když se vám 
to podaří, setkáte se také s poko-
rou. Z hlediska analytického je vel-
mi zajímavé porovnávat osudy ná-
rodů, které se setkaly s kolonizací 
či okupací v různých formách. Stej-
ně tak je zajímavé studovat různé 
ideologie, politická rozhodnutí 
a  právní normy, které dominant-
ní společnost utváří pro pokoření 
druhých. A samozřejmě srovnávat 
důsledky a intenzitu těchto kroků. 

Jak se výzkum dělá?
Pokud budeme považovat za 

jednu z  metodologických zásad 
oboru terénní výzkum, pak tedy 
musíte vyrazit k těm, které chcete 
zkoumat. A  žít s  nimi. Vezmete si 
batoh a  vyrazíte. Ideálně na delší 

dobu. Nesmíte se bát, musíte být 
připraveni na to, že všechno může 
být zcela jiné, než si představujete, 
že se vám může něco nepříjemné-
ho, třeba i  život ohrožujícího, stát 
a  že to musíte zvládnout. Musíte 
mít sociální inteligenci, bez ní se 
mezi jiné lidi nedostanete. Je po-
třeba mít cit pro sociální situaci, 
odhadnout, jak jsou lidé naladěni, 
být schopni dobře komunikovat. 
To znamená, že musíte umět ja-
zyk, v případě indiánů je v důsled-
ku asimilace nutná znalost anglič-
tiny. Znalost či alespoň snaha se 
učit jazyk skupiny, k níž jedete, je 
také žádoucí. A  samozřejmě také 
umět mlčet a důkladně pozorovat. 
A mít zodpovědnost vůči těm, kte-
ré chcete zkoumat.

S jakými předsudky či nepravda-
mi o amerických původních oby-
vatelích se nejčastěji setkáváte?

Nejvýznamnější nepravdy vyplý-
vají z dominující představy „univer-
zálního indiána“ jako představitele 
všech původních obyvatel Sever-
ní Ameriky. Tedy člověka s dlouhý-
mi tmavými vlasy, v bederní roušce 
či v jelenicovém oděvu vyšívaném 
korálky, s  tomahawkem a  nožem 
u  pasu, čelenkou s  pery na hlavě, 
žijícího v  týpí a  jezdícího na koni. 
Umístěného kamsi na pláně, nej-
lépe v  oblasti Plitvických jezer 
v  dnešním Chorvatsku. Právě Vi-

ROZHOVOR
JAKÉKOLIV POZNÁNÍ JINÉHO  
JE ZRCADLEM NÁM SAMOTNÝM

Lívia Šavelková (zcela vpravo) s libušským lakrosovým týmem na turnaji dětské ligy.
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nnetou a jeho filmová podoba jsou 
obrazem toho, jak si Češi indiá- 
ni představují. Týpí, puebla, bizo-
ni a totemy na jednom místě, to je 
nesmysl. Ve filmu se smíchaly prv-
ky různých a velmi vzdálených sku-
pin původních obyvatel Ameriky. 
„Stejnokroje“ indiánů ve stejných 
bederních rouškách a  se stejnými 
čelenkami jsou také úsměvné. Ve 
střední Evropě dominuje předsta-
va ušlechtilého divocha, v  Ameri-
ce, až na výjimky v  některých ob-
dobích a  oblasti východu a  jeho 
velkých měst, dominoval dlouho-
době stereotyp indiána jako krve-
lačného necivilizovaného barbara. 
Knižní produkce a filmová zpraco-
vání například Cooperova Posled-
ního Mohykána utvářejí v  našem 
prostoru představu o  indiánech 
jako lidech minulosti, téměř vy-
mřelých. Dalším stereotypem, se 
kterým se setkávám, je indián jako 
ekologický vzor. Lidé si vůbec ne-
uvědomují, že se jedná o  velké 
množství různých skupin, z  oblas-
tí tak odlišných, jako jsou pouště 
v Utahu, hluboké lesy v Ohiu či Brit-
ské Kolumbii nebo rozlehlé pláně 
v Jižní Dakotě, které zcela logicky 
musely žít různým způsobem živo-
ta, s různými kosmologiemi, spole-
čenským uspořádáním, jazyky.

Jaká je realita života současných 
indiánů?

Přestože si mnoho lidí myslí, že 
indiáni žijí převážně v rezervacích, 
není tomu tak. Více než polovina 
indiánů v  USA žije právě ve měs-
tech. Současná generace má mno-
ho vysokoškolsky vzdělaných lidí, 
spisovatelů, právníků, politiků, fil-
mařů, ekonomů. Nosí džíny, byd-
lí v domech, mají rádi hamburge-
ry a  Coca-Colu. Rezervace v  USA 
i  v  Kanadě jsou místa, která jsou 
posledním územím, jež indiánům 
zůstala. Často jsou to velmi ne-
hostinné prostory, kam byli indiá-
ni vytlačeni bílými farmáři, kteří již 
neshledali zbylou půdu za využitel-
nou. Z určitého pohledu jsou mís-
tem ekonomické chudoby, sou-
časně jsou duchovním bohatstvím 
a zdrojem tradice místní komunity 
a jádrem pro politické kroky a ná-
roky na dodržování stále porušova-
ných smluv mezi indiány a vládou 
USA či Kanady. Kvůli asimilační po-
litice obou zemí, zejména cílené 
převýchově dětí, která spočívala 
v  odebírání indiánských dětí ro-
dičům a  odesílaní do vzdálených 
internátních škol, v  nichž nesměly 
mluvit svým jazykem, byly bity, se-
xuálně zneužívány, nuceny k přijetí 
křesťanství a tvrdé práci, jsou indiá- 
nské komunity postiženy velkými 
problémy. Absolventi těchto zaří-
zení se ve většině nestali ani Kana-
ďany, ani Američany a po návratu 
do rezervací nepřevychovávali své 

soukmenovce, ale současně se ani 
neidentifikovali s původním spole-
čenstvím. Protože nevyrůstali v ro-
dině, neuměli sami vychovávat 
své děti. Kanadská vláda se za tyto 
praktiky v posledních letech omlu-
vila. Sebevraždy, vraždy, autone-
hody, zejména ve spojení s  opil-
stvím, drogy, domácí násilí, to je ta 
smutná stránka dopadů asimilace. 
Na druhou stranu jsou komunity 
složeny i z těch, kteří jsou duchov-
ními vůdci společenství, politicky 
velmi angažovaní i na mezinárodní 
scéně, kteří se snaží z toho začaro-
vaného kruhu vymanit. A lakros je 
jedním z těch nástrojů kulturní ob-
rody indiánů.

Co je lakros?
Lakros je týmová hra s  pálkou 

a  míčkem. Pálkou, která má na 
konci kapsu, se míček hází. Cílem 
je dát gól.

Proč vás tento sport zaujal nato-
lik, že jste napsala knihu „Stvoři-
telova hra na cestě světem: Iden-
tita Irokézů v procesu revitalizace 
a globalizace“?

Zajímá mě obroda indiánských 
skupin a role globalizace při tom-

to dění. Z výzkumu se ukázalo, že 
lakros je právě velmi důležitým 
nástrojem tohoto obrození, pro 
mnohé z  řad indiánů jednodušší 
než třeba naučit se některému ze 
svých původních jazyků. A ten me-
zinárodní rozměr lakrosu ve vztahu 
k indiánům je ohromně zajímavý.

Jaká jsou základní pravidla la-
krosu?

Záleží, jakou formu lakrosu 
máte na mysli. V  interkrosu, který 
realizujeme s dětmi, se hraje v tě-
locvičně či venku. V  poli jsou 4 
hráči a  1 brankář, hráč nesmí mít 
v lakrosce míček déle než 3 sekun-
dy, hraje se 3 x 15 minut, s malý-
mi dětmi trvá jeden zápas větši-
nou 2 x do 12minut. Není dovolen 
žádný kontakt. Boxlakros (či halo-
vý lakros), který se hraje v  hoke-
jové aréně, 4 x 15minut, s  6 hrá-
či na ploše, je kontaktní tvrdou 
hrou, hraje se s helmou a chráni-
či. Fieldlakros, který dominuje na 
amerických univerzitách, se hra-
je na venkovním hřišti o  rozměru 
110 x 60 m v počtu 10 hráčů v jed-
nom týmu, 4 x 20 minut, kontakt je 
také možný, ale méně než v boxla-
krosu. Chrániče a helma jsou také 

součástí výbavy hráče. A ženský la-
kros se hraje na venkovním hřišti 
o  rozměrech 100/110 x 50/60 m, 
v počtu 12 hráček, kontakt je vel-
mi omezený. Český lakros se hraje 
na hřišti 2 x 25 minut s max. 6 hráči 
v poli, včetně brankáře, určitý kon-
takt je povolen.

Byli dřív indiáni, nebo lakros?
Indiáni by vám řekli, že lakros. 

Lakros se hrál již v Nebeském svě-
tě ještě před tím, než začal život na 
zemi. Forem lakrosu mezi indiány 
bylo mnoho, každá skupina měla 
jiný název, podobu hry.

Existuje třeba lakrosová liga nebo 
mistrovství světa?

Lakrosových soutěží je hodně. 
Zastřešující mezinárodní organiza-
cí je Mezinárodní lakrosová fede-
race (FIL), která pořádá mistrovství 
světa, v  každé formě mužského 
a ženského lakrosu jednou za čtyři 
roky. Je jedinou sportovní organi-
zací, pokud se za poslední 2 roky 
nic nezměnilo, která uznává repre-
zentaci původních obyvatel. Na 
stupni vítězů v  boxlakrosu drží již 
potřetí Irokézové stříbro, hned za 
1. Kanadou a za 3. USA. Praha hos-
tila mistrovství světa v boxlakrosu 
v roce 2011, za účasti indiánského 
irokézského týmu, kdy ČR skonči-
la 4. Prestižní soutěží je také boxla-
krosová NLL, obdoba NHL.

Ve filmovém dokumentu „Globál-
ní lakrosová vesnice“, jehož jste 
spoluautorkou, zaznělo, že lakros 
je možná nejrychleji se rozvíjejí-
cím sportem na světě. Čím to?

Lakros je hodně akční hra. Ně-
kteří autoři o  lakrosu říkají, že je 
to nejrychlejší hra na dvou nohou. 
Pořád běháte, musíte být rychlí, 
obratní a  taky musíte hrát týmo-
vě. V mužských formách hry, jako 
je boxlakros, je hodně kontaktu, 
jako při hokeji. Můžete míček vy-
rážet, srážet se se soupeřem. Je 
to drsná hra plná adrenalinu, tak-
že plno akce. Lakros v Americe je 
hlavně ekonomicky mnohem do-
stupnější, je mnohem levnější než 
hokej. Takže spousta zájemců, 
kteří si nemohou dovolit hrát ho-
kej, volí lakros. Na amerických uni-
verzitách se hraje hlavně fieldla-
kros a  ženský lakros, takže pro 
hráče ze zahraničí může i sportov-
ní stipendium znamenat možnost 
studovat v USA, což by si jinak ne-
mohli dovolit.

Přispívá k jeho popularitě jeho, 
řekněme, duchovní náboj? Indián- 

 Richard Kliment popisuje výrobu 
dřevěných lakrosek, podoby indiánského 
lakrosu a formu českého lakrosu.

 Mužský lakros u libušské sokolovny.
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PÍSNICE
Je obcí s  velmi starou historií. 

Na západní straně, kde se její úze-
mí stýká s Cholupicemi, je proká-
záno slovanské pohřebiště z doby 
„hradištní“, k  němuž se předpo-
kládá sídliště v  západní oblasti 
Písnice1. Takovou situaci podpo-
rují i  dávné legendy, např. O  Li-
buši a O Mstibojovi. Slované, kteří 
osídlovali pás území okolo dáv-
né „zemské“ stezky možná i  pro-
to, aby ji udrželi v provozu stejně 
jako před nimi Keltové, brzy zjistili, 
že se dá v okolí Jílového těžit zla-
to – což měla věštit právě kněžna 
Libuše – cituji dle Tomáše Křivo-

gena, děkana žateckého z r. 1269: 
„Vidím tamto vrch jílovej. Věřte! 
Ten není jalovej! Nýbrž zevnitř zla-
ta je plnej!“

Legendární Mstiboj, bratr knížete 
Neklana, měl svést v okolí „Pístnice“ 
jednu z mnoha bitev za rozšíření tzv. 
přemyslovské domény, čemuž se 
on v čele Zličanů měl snažit bránit. 
Že se to Zličanům trvale nezdařilo, 
na to navazují legendy o  založení 
Bechyně, kterou měla oživit na mís-
tě starého keltského sídliště prá-
vě kněžna Libuše s družinou svých 
kněžek, tzv. bogyň, a právě od po-
jmenování „bogyně“ se mělo vyvi-
nout dnešní „Bechyně“2.

Pojmenování Jílové pochází 
z praslovanského „Ýlj“, což označu-
je (jako i dnes) jílovitou půdu a je 

častým slovním základem v dneš-
ním Braniborsku a  Dolní Lužici – 
odtud zřejmě přišli první slovanští 
přesídlenci3. Slované sem měli při-
jít v několika vlnách, jak ze severu, 
tak z Balkánu, a zde se promísit – 
to jsme my. R. 1243 je doloženo ve 
tvaru „Gyllovy“. R. 1331 je zachy-
ceno v poněmčeném tvaru Eilow. 
Z  toho změnou významu Eule (tj. 
sova), kterou němečtí horníci, sem 
přišlí, prosadili do městského zna-
ku Jílového. Eihle, vylíhla se, a ne-
věděla, že je vlastně z jílu…

Zpět k Písnici, možná dříve Píst-
nici. „Píst“ tehdy označoval dřevě-
ný váleček (podobný tomu na těs-
to) s  delším držadlem, na úpravu 
prádla při praní a byl obecně uží-
ván. Možné je ale prý název odvo-

zovat od jam na písek.
1317 První zmínka o  Písnici v  lis-
tech kláštera Zbraslavského.
1406 První rodák, kterého známe, 
je Waczko (Vašek) z Písnice.
1463 Král Jiří z  Poděbrad svolu-
je Mikuláši Písnickému, aby přijal 
Erb pánů z Kozlovan, tj. pařez s lis-
ty a žaludy.
1491 Jsou zmíněni místní Jan 
a Václav4.
1533 Mikuláš Písnický „Dominá-
ček“, bývalý učitel krále Ludvíka 

LIBUŠ, PÍSNICE A OKOLNÍ OBCE:  
HISTORICKÁ OHLÉDNUTÍ (14)

Na historické okružní procházce jsme dorazili do Písnice a Libuše. Začali jsme v Modřanech, pokračovali přes Komořany, 
Cholupice, Točnou, Závist a Lhotu, Dolní Břežany, Libeř, Zvoli, Hodkovice, Jesenici, Zlatníky, Vestec, Kunratice, Hrnčíře, 
Šeberov, Chodov, Michli, Pankrác, Krč a Lhotku.

 1| P 12, str. 11
 2| O. Dvořák, V. Kal. Fortuna libri, 2t., 

2016
 3| Čihák, str.17
 4| A. Č. XXVIII, str. 334

ské kmeny prý pomocí lakrosu ře-
šily spory namísto války?

Lakros se hrál z  mnoha důvo-
dů. Jedním z nich bylo řešení spo-
rů mezi kmeny či vesnicemi. Místo 
války se hrálo. Proto některé kme-
ny nazývaly lakros „bratříček vál-
ky“. Lakros se však hrál zejména 
pro potěšení Stvořitele, ale také 
jako forma léčení a  vyjádření po-
cty zesnulým. Pro mnohé indiá-
ny to není jen sport, ale zejména 
obřad. Každé jaro Irokézové hra-
jí obřadní hru jako poděkování 
duchovním bytostem. Hra probí-
há mezi staršími a  mladšími muži 
a  není o  skóre. Je o  tmelení ko-
munity a  o  léčení. Irokézští kluci 
po narození dostávají do postýlky 
malinkou lakrosku.

Vypadá to, že Česko je tak trochu 
lakrosová velmoc, kde má tento 
sport překvapivě dlouhou tradici. 
Jak to přišlo?

Ještě před vznikem  Českoslo-
venska se v  našem prostoru for-
moval skauting a  woodcraft (les-
ní moudrost). Zvláště woodcrafteři 
se inspirovali vzorem indiána pro 
výchovu mládeže, a  s  tím přišel 
i  lakros. Zatím se ví, že o  lakrosu 
se woodcrafteři dozvěděli ve 20. 
letech 20. století. Poprvé se lakros 
hrál v  roce 1936 na woodcrafter-
ském tábořišti v Tatrách. Jeho in-
tenzivní rozvoj však inicioval skaut, 
přírodovědec a  spisovatel Ivan 
Makásek, který jej rozvíjel od 60. 
let 20. století. Vznikla však podoba 

hry, která byla představou o  tom, 
jak indiáni lakros hráli. Z  toho se 
vytvořil tzv. český lakros – forma 
hry s menší lakroskou a tenisákem, 
která se drží v jedné ruce. V 80. le-
tech tak bylo možné vídat na Let-
né hráče, jak pobíhají s  lakroskou 
až na Špejchar. Až v 80. letech 20. 
století se lakrosáci v Českosloven-
sku dozvěděli, že se v  zahraničí 
hrají turnaje ve hře, v níž se lakro-
ska jiného tvaru drží v obou rukou. 
A pak některé týmy českého lakro-
su začaly přecházet k  obouruční-
mu lakrosu.

A jak je na tom tedy český lakros 
v současnosti v mezinárodním 
měřítku?

Od roku 2004 je Česká republi-
ka každoročně mistrem světa v in-
terkrosu. Držíme také přední mís-
to v Evropě v boxlakrosu, kde jsme 
tahounem tohoto sportu. Boxla-
krosový turnaj Memoriál Aleše 
Hřebeského, který se koná již přes 
20 let každý duben v Radotíně, je 
největším a  nejprestižnější boxla-
krosovou soutěží v Evropě. Na po-
sledním mistrovství světa v boxla-
krosu v roce 2015 se ČR propadla 
ze 4. místa na 7.

Vedete lakros v libušské sokolov-
ně. Jak to jde?

Každý začátek je náročný. Hlav-
ně získat hráčskou základnu, kte-
rá vydrží. Začínali jsme v  Sokole 
před 2 lety ve formě hry rodiče 
s dětmi s českým lakrosem. Z Ra-

dotína nám pak půjčili pár inter-
krosek. S  těmi se malým dětem 
začíná lépe. Od září 2016 se nám 
podařilo otevřít i kroužek v ZŠ Me-
teorologická, který táhneme s  re-
prezentantem ČR v  boxlakrosu 
a interkrosu Tomem Čekalem z LC 
Jižní Město. Český svaz interkro-
su nám pomohl zajistit nějaké vy-
bavení do školy, T. J. Sokol Libuš 
pokrývá sokolovnu. Teď máme 
dohromady asi 15 hráčů ve věku 
5−12 let, z toho máme 2 holky, za 
poslední měsíc nám přibyli 3 hrá-
či. Pár dětí chodí hrát 2 x týdně. 
Od ledna 2017 jezdíme jednou 
měsíčně na turnaje dětské ligy, 
těch se účastní tak 8 hráčů. Do hry 
na turnaji pouštíme i nováčky. Tur-
naj děti většinou nadchne a stme-
lí. Skončili jsme v lize 6. z  8 týmů, 
což je pro začátečníky krásný vý-
sledek. Potřebovali bychom dresy, 
zatím lepíme na záda na trička čís-
la leukoplastí či páskou, dětem se 
při zpocení odlepují. Ale od příští-
ho školního roku to zařídíme. Nic-
méně jde nám hlavně o  radost 
z pohybu, ze hry, z party dětí a ro-
dičů, kteří se do hry či podpory 
také zapojují.

Pokud se nemýlím, bydlíte na se-
verním okraji Libuše. Vracíte se 
sem ráda z cest?

Ano, je to domov.

Co se vám tu líbí a co nelíbí?
Líbí se mně charakter městské 

části – mnoho zeleně, méně ano-

nymity než ve velkých městských 
částech, lidé se tu znají aspoň od 
vidění. Potkáváme se ve školách, 
školkách, při různých aktivitách 
a  na akcích MČ Praha-Libuš, při 
venčení psů. 

Nelíbí se mně developerské ak-
tivity orientované na maximální 
zisk bez absolutního zájmu o  do-
pady na život místních obyvatel. 
Udivuje mě institucionální selhá-
vání při koordinaci plánování ur-
banistické podoby v  lokalitě, kte-
rá je rozdělena mezi Prahu 12 
a  MČ Praha-Libuš, například ulicí 
Novodvorská. O  životě v  lokalitě 
by měli mít možnost rozhodovat 
místní občané a jejich zastupitelé, 
na něž bude mít jakákoliv výstav-
ba a  změna podoby lokality do-
pad. Neměl by dominovat přístup, 
že na druhé straně silnice nás to 
již nezajímá, stejně máme sta-
vební úřad u  sebe. Otázkou také 
je, jaké změny a  případné dopa-
dy na složení obyvatel nastanou 
s  novým majitelem sídliště v  Pís-
nici. Obávám se, že pokud dojde 
k opravdu rychlému a výraznému 
navýšení počtu obyvatel v souvis-
losti s  megalomanskými develo-
perskými aktivitami, ať už trvale ži-
jících osob či, dočasných dělníků 
na všech zamýšlených stavbách, 
a  k  likvidaci zeleně, tak ten milý 
charakter městské části zmizí.

Ptaly se: Hana Kolářová  
a Jana Leichterová

Foto: Lívia Šavelková a její archiv
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Jagellonského, se stává místopí-
sařem Koruny české.
1540 Jeho syn Jan Písnický je po-
výšen do stavu rytířského. V erbu 
zlatá větev v modrém poli na du-
bovém pařezu s dvěma listy a ža-
ludem.
1561 Od Jana Popela z Vestce byl 
zbit nějaký Pavel Mělnický z Písni-
ce5.
1566 Jan Hýzrle vede komoří-
ho Matyáše Pekárka do Písnice 
k  vyšetřování proti Janu Špetlovi 
z Hodkovic, který oplotil, co neměl.
1578 V Bechyni je hejtmanem Jan 
Lozický z Písnice.
1582 Hejtmanem Rožmberským 
je Jindřich z  Písnice, po dědo-
vi „Domináček“, jenž vystudoval 
v  Rakousku, a  stal se později se-
kretářem české kr. kanceláře. 1591 
se stává nejvyšším prokurátorem. 
Pohybuje se v  nejvyšších kruzích, 
ale pak je obviněn z korupce i při-
svojování titulatur. Uprchl a zemřel 
r. 1608; jeho syn ale dosáhl soud-
ní rehabilitace a  r. 1624 byl sám 
povýšen do panského stavu. Pů-
sobil pak na majetcích, získaných 
otcem, na Sokolovsku6. Potomci 
se pak poněmčili a r. 1673 vymře-
li po meči.
1597 Písnice je připojena k  Dol-
ním Břežanům.
Po bitvě na Bílé Hoře se stává kon-
fiskátem a  r. 1627 získává celé 
panství známý Pavel Michna z Va-
cínova, sekretář české kanceláře 
na Pražském hradě. Poté zasáhla 
třicetiletá válka, jež Písnici znač-
ně poničila. Roku 1654 jsou u  ní 
shledání 2 sedláci, 1 chalupník 
a 8 ruin, s výměrou pozemků 481 
strychů (jiter). Strych (jitro) = 5754 
m2. Okolo r. 1710 je obec zničena 
velkým požárem. Od r. 1715 do r. 
1748 vlastní Písnici pražské arci-
biskupství.
1785 V obci se nachází 20 popis-
ných čísel a  192 obyvatel. Podél 
cest je obec vymezena křížky bo-
žích muk, jak je v té době obvyklé.
Z  čp. 1 se měl údajně ztratit po 
jakési noční návštěvě hospodář, 
snad v  souvislosti s  postřelením 
zloděje několik dní předtím. Třeba 
bude ještě nalezen, kdo ví…
1825 Je zapsán Klégrův mlýn, pře-
stavovaný dvakrát − 1825, 1923.
1849 (6. 8.) Po zrušení vrchnos-
tenské správy je ustanoven okres 
jílovský a  Písnice spadá do něj 
jako jedna ze 48 obcí.
1853 Obec má 211 obyvatel ve 
27 čp.
1869 Obec je převedena pod 
politický okres Karlín. 1880 p. o. 
Královské Vinohrady, 1921 p. o. 
Jílové, 1930 p. o. Karlín, 1950 Pra-
ha-východ, 1961 Praha-západ, 
1974 Praha 4.

Obec žila dlouhou dobu poklid-
ným, na zemědělství orientovaným 
životem. Postupně se část obyvatel 

orientovala i na zaměstnání, která 
poskytovalo blízké hlavní město. 
S vývojem obce docházelo i k ak-
tivizaci spolkového dění a nárůstu 
obecní svébytnosti. Od roku 1882 
již funguje škola, nejdříve jako zim-
ní expozitura v  pronajaté míst-
nosti čp. 34, od r. 1888 postave-
na nová budova, rozšířená na dvě 
třídy r. 1904, na 5 tříd r. 1933. Ha-
siči vznikají r. 1899 (první starosta 
Alois Melichar, čp. 1), plně funkční 
jsou od r. 1901. Sportovci zde mají 
SK od r. 1923. Po 2. sv. válce do-
šlo k napojení obce na síť MHD, od 
r. 1951 autobusovou linkou č. 113 
končící nejdříve na Libuši, s  poz-
dějším pásmovým připojením Pís-
nice. V  70. letech byla na severní 
straně obce zahájena mohutná vý-
stavba, jak průmyslová (areály Ma-
sokombinátu a Drůbežářských zá-
vodů – dnes Sapa), tak i  sídlištní 
bytová, což vedlo k prudkému ná-
růstu obyvatel této lokality.

LIBUŠ
Libuš je obec dodatečně za-

sazená do časově předcházejí-
cí soustavy důležitých komunika-
cí, které jejím územím procházejí 
a lze je chápat tak, že jsou určující 
pro krajinný vývoj.

Takovou dávnou trasou je tzv. 
jílovsko-bechyňská, též linecká 
stezka, která protíná české úze-
mí od severu k  jihu, a  směřuje 
od pradávné libeňské křižovatky 
u maninského brodu po východ-
ním okraji pražské kotliny k Mich-
li, přes Krčské údolí pak směřuje 
k Libuši a dále přes Písnici a Libeř 
k  Jílovému a  dále Posázavím do 
Jižních Čech a přes zemskou hra-
nici stále k jihu. Až do 16. stol. se 
jednalo o hlavní spojení pro pře-
voz soli a jiných komodit, nezbyt-
né i pro obsluhu zlatých dolů u Jí-
lového.

Po svázání našich zemí s  Ra-
kouskem se do popředí dostává 
východní varianta stezky, kterou 
známe jako benešovskou stát-
ní silnici. Již první Habsburkové 
u  nás ji velmi preferovali a  bděli 
nad jejím stavem. U obou těchto 
zemských stezek se předpokládá 
prehistorické stáří. Kromě nich jde 
po západní straně Libuše, rovněž 
od severu k  jihu, další větev to-
hoto pravěkého komunikačního 
systému, která se od cesty jílov-
sko-bechyňské odděluje u  svahu 
Krčského údolí, směřuje na Nové 
Dvory a jde podél libušského úze-
mí, okolo poloh dříve nazývaných 
U  Křížku, V  Hrobech a  V  Soud-
ném, u kterých se právě nacházejí 
nejstarší nálezy na území MČ Pra-
ha-Libuš, dále jde bočním úvalem 
přes Libušský potok a  pokračuje 
na Cholupice, Točnou a do býva-

lého keltského oppida Na Závisti.
Dávný význam této komunikace 

je ještě zvýrazněn odbočnou ces-
tou od Nových Dvorů do Braníka. 
Všechny tyto dálkové cesty jsou 
navzájem příčně propojeny ces-
tou z  Modřan do Paběnic, dneš-
ní Betáňskou ulicí. Další příčný 
spoj, ulice Dobronická, je hodno-
cen jako pouze místní spoj odvo-
zený od existence zdejšího osíd-
lení. Touto sítí spojů je vyjádřena 
skutečnost, že už v  prehistorické 
době se jednalo alespoň částečně 
o zcivilizovanou krajinu.

R. 1845 zde známý archeolo-
gický a  národopisecký aktivista P. 
Václav Krolmus (1790−1861) na-
lezl v  poloze U  Křížku, tj. jihozá-
padně od ul. Mirotická (oblasti, 
již autorovi vrstevníci znají spíše 
jako U  Smeťáku nebo Na Devít-
kách), významný nález. Jednalo se 
o  slovanské kostrové pohřebiště, 
zasahující až do 12. stol. Z nálezů 
zdůrazňuji esovité záušnice. Ten-
to výzkum byl potvrzen v  letech 
1926−1927 pracemi prováděnými 
zřejmě dr. Jansovou, kdy se údaj-

ně nalezly 2 nádoby7. Tyto skuteč-
nosti potvrzuje i Mgr. Kostka z Mu-
zea hl. m. Prahy s tím, že k tomuto 
pohřebišti lze důvodně předpo-
kládat nedaleké – tedy na libuš-
ském území existující − sídliště, 
které je snad možno považovat za 
přímého předchůdce Libuše. Tím 
jsme se dostali do souznění s dáv-
nými legendami, které nám říkají, 
že kněžna Libuše při objíždění své 
domény zabloudila a právě zde si 
snad v  nějakém srubu odpočinu-
la a  byla pohoštěna. Od toho se 
má odvozovat místní pojmenová-
ní naší obce. Lze říci, že pravdivé 
jádro nemusí být nereálné a s tro-
chou nadsázky a humoru si může-
me domýšlet, že jí pohoštění, pro 
které se nabízí ona pověstná husa, 
chutnalo. Název se může odvíjet 
i od vlastního jména hospodáře.

Nyní ale střízlivě konstatujeme, 
že je zde dávná síť cest a  slovan-
ské osídlení zasahující až do 12. 
stol., tj. překrývající se s osídlením 
přemyslovským. Umístění Libuše 
v  pomyslné síti sídel nově zaklá-
daných hlavně ve 13. stol. s nástu-
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pem emfyteuze, tj. trvalých plateb, 
nasvědčuje tomu, že kdyby zde 
dvůr či jiné osídlení nebylo, došlo 
by k neúměrnému zvětšení území 
Kunratic (příp. Paběnic), což nelze 
bez důvodu přijmout. Takový ne-
přirozeně zvětšený katastr je vždy 
pozůstatkem po zániku dvora či 
obce a  přejmutí její plužiny dvo-
rem či obcí sousední8.
1321 První historická zmínka v kni-
ze dluhů Starého Města pražské-
ho. Citace: „Taktéž jeden kus látky 
yperské dán Heinczlinovi Kerglino-
vi, také pro výdaje, když byla tvrz 
Libuš (Luobusch) dobyta, 8 k. gr.“

Děj musíme zasadit do kontex-
tu doby, kdy složité vztahy mezi 
králem Janem Lucemburským, 
královnou Eliškou Přemyslovnou 
a  šlechtou vyvrcholily v  utváření 
dvou bloků a  málem vzniku ob-
čanské války. Tyto strany navzájem 
napadaly zboží strany druhé. Roku 
1319 se roztržka opět rozhořela, 
vyvrcholila dobytím hradu Lokte 
králem a  pokračovala po zmaře-
ném pokusu o převrat v Praze, je-
hož se královna jistě zúčastnila.

Probošt Vyšehradský, nevlastní 
bratr královny Jan Volek byl krá-
lem zatčen a  měl být popraven, 
ale uprchl a  odjel za královnou 
do exilu v Bavorsku. 1323 však byl 
králem omilostněn a ujal se úřadu. 
1324 je opět v Bavorsku. 1325 je 
zpět v úřadě.

Situace se postupně zklidnila po 
návratu královny Elišky v r. 1325 do 
Čech, kde pak žila v ústraní na Měl-
nickém hradě. Nakonec nemocná 
umírá v Praze na Vyšehradě v domě 
Jana Volka. Ještě před smrtí se krá-
lovna snažila, s  pomocí rychtáře 
Starého Města pražského Mikuláše 
Wolflina a  jeho bratra Alberta při-
pravit svatořečení sv. Anežky. Připo-
mínám jen, že v té době byli právě 
oni majiteli Kunratic. 

Otec zmíněných Franclin Wolflin 
byl rychtářem Starého Města praž-
ského právě v  letech 1320−1323, 
tedy zrovna v době bojů, a u tvrze 
ve svém sousedství by jistě neto-
leroval odklon od svých představ. 
Franclin Wolflin si svou pozici krá-
lovského komořího udržoval fi-
nančními injekcemi králova ná-
kladného života. Dobytí tvrze tak 
zcela zapadá do kontextu doby.

Otázkou je zde sama osoba 
Heiczlina Kerglina – kdo to byl 
a  zda, což je málo pravděpodob-
né, to byl zbrojnoš řídící dobytí tvr-
ze či spíše dosavadní majitel, kte-
rý byl svým sousedem či kolegou 
Franclinem Wolflinem vlastně jen 
odškodněn, k čemuž se přikláním.

Tvrz, údajně existující přibližně 
v místech dnešního čp. 1, tj. do ne-
dávné doby hostince, je zmiňová-
na i v místních pověstech. Ty byly 
ale v  19. stol. zveličovány, zřejmě 
sekundární snahou o reklamu pro 

ono pohostinství. Jejich jádro ho-
vořilo o  únikové chodbě jdoucí 
z řečené tvrze směrem k Novému 
hradu v  Kunraticích. Končit měla 
v  prostoru bývalého rybníku cca 
100 m severovýchodně, u dnešní 
ulice Drubežářská.
1. 6. 1367 Ješko Rotův (Rotlerův, 
Rothoniův) odkazuje z úroků Libu-
še 10 k. gr. na zádušní mše za ze-
mřelého otce Franclina kostelu sv. 
Marie. Zde jde o  identifikaci kos-
tela nepochybně na Starém Měs-
tě, kde, stejně jako Wolflinové (de 
Turri) z  čp. 24 bydleli i Rotové, a to 
v  Dlouhé i  Celetné ulici. V  úva-
hu připadá kostel Panny Marie na 
Louži románského původu, ten se 
jeví jako celkem pravděpodobný, 
i  když nejistý. Přídomek Na Louži 
měl podle dlouho rozbahněného 
terénu po povodni r. 1501. Mož-
ný je kostel Panny Marie pod Řetě-
zem (konec mosta Juditina, posta-
ven 1160 jako románská bazilika), 
ale lokace není pravděpodobná. 
Pro úplnost uvádím ne kostel, ale 
kapli Panny Marie ve Špitále sv. 
Jakuba, ta byla situována do pro-
storu bývalých kasáren (dnes OC 
Palladium na nám. Republiky), za-
ložena cca 1350 Janem Jakubem 
Wolflinem. Jeví se jako pravděpo-
dobná s  tou výhradou, že se jed-
ná o kapli, nikoli kostel. Dále kaple 
Panny Marie ve Staroměstské rad-
nici, sice již existovala, ale zřejmě 
ještě nebyla vysvěcena, tudíž též 
není pravděpodobná. Autor jako 
nejpravděpodobnější vidí před-
chůdce dnešního Týnského chrá-
mu, kostelík P. Marie při Ungeltu, 
opevněné obchodní stanici, pů-
vodně románskou rotundu rozší-
řenou ve 13. stol. a nahrazovanou 
právě v době okolo pořízení zmí-
něného zápisu velkolepou gotic-
kou stavbou dodnes dochované-
ho chrámu P. Marie před Týnem.
12. 4. 1368 Ješko Rotův přená-
ší platbu 6 k. gr. z  vesnice Prato, 
(možná vesnice Luka u  Jílového, 
jsou i  jiné možnosti), na ves Libuš. 
Z této částky jde 1 k. gr. kostelu sv. 
Mikuláše (nepochybně na St. ná-
městí), kde se též má sloužit mše 
za Ješkova strýce Fridlina Joha-
nia. Tento kostel byl v  dané době 
a  prostoru kostelem hlavním, za-
loženým na přelomu 12.−13. stol. 
v  románském slohu pro komuni-
tu německých kupců. Sloužil i jako 
světská stavba jejich komunity až 
do r. 1338, kdy jim král Jan Lucem-
burský povolil vybudování radnice. 
Od Staroměstského nám. byl dlou-
ho oddělen tzv. krünovským (pod-
chodovým) domem tak, že stál na 
malém náměstíčku, nazývaném 
Kurný trh, což zápisu vyhovuje9. 
3. 5. 1388 Ješko z Libuše odkazu-
je 100 k. gr. své manželce Kaczc-
ze, což je vloženo i  do zemských 
desek, a  jistí to odkazem, že kdy-

by z  jeho majetku scházelo, musí 
se to doplnit z dědictví jeho bratra 
Stiboria, také na Libuši.
1406 Zmíněn Mikuláš z  Libu-
še, který přikupuje ves Šestajovi-
ce10. Jako pramen je citován Kopi-
ář přemyslovský, což je nepřesné. 
Navrhuji prověřit Kopiář vyšehrad-
ský, zvaný „bílý“, který se mi jeví 
značně pravděpodobnější. Jedná 
se o  důležitý soubor dokumentů, 
který zřejmě v bádání skýtá znač-
né možnosti. 
22. 3. 1412 Spor Tomáše ze Zac-
zu (ze Žatce), pražského měšťana, 
s Margaretou, vdovou po M. Cru-
denzovi, kde je uvedeno „Dorf Li-
bussie“11.
20. 12. 1435 Pře Vavřince Drnov-
ského s Dorotou Jírovou, dříve Tu-
lehovou, o  plat z  Libuše. Tuleha 
s Drnovským byli partneři, což on 
jeho vdově odpíral. Soud ale roz-
hodl v její prospěch12. 
1436 Císař Zikmund zapisuje 35 
dvorů a vsí pražským měšťanům za 
1500 k. gr., které potřeboval. Oni 
drželi tyto vsi od husitských dob 
de facto a on jim vyšel vstříc s tím, 
že pokud je koruna vyplatí, budou 
je muset vrátit. V listině je Libuš ci-
tována s  Hrnčíři, jako nacházející 
se poblíž Kunratic (viz obrázek na 
předchozí straně). Zápis byl ještě 
potvrzen r. 1459 a r. 1472.
18. 11. 1445 Zápis o  při mezi 
Aničkou, vnučkou Mikuláše z Mos-
tu, a  jejími poručníky Vaňkem 
Piknósem a  Janem Vlčíhrdlem 
o  přiřknutí dědictví (vsi Libusse), 
v čemž byla úspěšná.
19. 7. 1449 Je sjednána doho-
da mezi zmíněnou Aničkou, jejím 
manželem Vaňkem Baštínem a bý-
valými poručníky, která byla dovr-
šena přátelskou úmluvou. Vaněk 
Baštín byl vysoký královský úřed-
ník. Sídlil především v Praze, jeho 
působnost byla celozemská. Mohl 
se vyskytovat všude. Stejně jako 
Vaněk Piknós, který je zazname-
nán v  dokumentech v  celé řadě 
případů z různých měst království. 
Rovněž Jan Vlčihrdlo se v  zacho-
vaných zápisech často vyskytuje 
v  různých obměnách svého jmé-
na, tudíž se nabízí myšlenka, zda 
nejde o Jana z Vlkova, tehdy drži-
tele Chodova.
1454 Citován Václav z  Příbrami 
a z Libuše (Libusse), jemuž král La-
dislav Pohrobek dává smíchovské 
chmelnice a dům se zahradou.
10. 3. 1460 Jan Litochleb, zřejmě 
syn Václava, zmíněného r. 1420 
jinde, odkazuje dceři Margaretě 
majetek vč. Libuše a domu na Sta-
rém Městě pražském13.
16. 10. 1470 Staroměstští připi-
sují (Libuš?) maršálkovi Janu z Ra-
diše za půjčku 315 k. gr. V listině je 
u  příslušenství vsi zapsána i  řeka, 
tudíž se jedná buď o chybu (a zá-
pis se Libuše týkat může), nebo 

jde o  chybné přiřazení (a  o  Libuš 
se tedy nejedná). Nelze pominout 
ani tu možnost, že se jedná o vlast-
ní jméno rybníku. V současnosti se 
rybník toho jména např. nachází 
na Českomoravské vysočině neda-
leko Dářka. Nebo v nedochované 
předloze byly zmíněny obce obě.
1485 Před dvorský soud je po-
staven Mikuláš Šlik, který se svý-
mi ozbrojenci přepadl ves (Libuš?) 
a  „hodně tam ničil, lidi zajímal 
a mučil“14.
1. 5. 1539 Sporná zmínka o rych-
táři − jedná se o 40 k. gr. od rych-
táře Šimona pro syna Jana v  Zá-
běhlicích15. 
22. 4. 1588 Šetření zabití z r. 1586, 
kdy majitel Kunratic p. Adam Hýzr-
le z Chodů, sám velmi neoblíbený, 
nařídil v  lese u  Dolů kácení stro-
mů, které mu dle mínění zúčastně-
ných neměly patřit. Spor se vyvinul 
ve rvačku, ve které utržil smrtelná 
zranění. Jeho sestra iniciovala vy-
šetřování, v  rámci kterého se na 
sporné místo, jež se má nacházet 
nedaleko dnešní meteorologické 
stanice mezi Libuší a Modřany, vy-
pravila vyšetřovací komise.

Libuš není v této zprávě zmíně-
na. Zpráva o šetření byla zapsána 
až 18. 6. 1593, tj. po 5 letech, a vy-
plývá z ní, že vyšetřovatel, zemský 
komorník Jan Římský, byl očeká-
ván někde na počátku kunratické-
ho území, při benešovské silnici, 
tedy v  prostoru dnešního Mikro-
biologického ústavu, odtud byl po 
hranici mezi Krčí a Kunraticemi ve-
den vzhůru na pozdější Drcalku 
– Jalové Dvory, cestou okolo roz-
cestí U Křížku, pak dále do prosto-
ru vyšetřování. Varianty jeho cesty 
jsou i  jiné, ale autorovi se nezdají 
být věrohodné.

Po tomto zápisu nastává o  Li-
buši 100 let pramenné cezury. 
K tomu přistupuje i lidová pověst, 
která nám říká, že někdy – v  lido-
vém podání za třicetileté války (což 
ovšem nemusí odpovídat realitě, 
mohlo k  tomu dojít i  podstatně 
dříve) − došlo k naprosté devasta-
ci Libuše, ta musela být následně 
obnovena a byl jí dán nazpět nej-
nutnější pozemkový fond. Rovněž 
tradice místního pojmenování lo-
kality se nevytváří snadno, bývá tr-

 5|  Sedl. XII, str. 142
 6|  Š. L. P., str. 18
 7|  J. Beran
 8|  Viz zaniklá obec Hol a Svídna, 

obě okr. Kladno. Arch. atl. Čech, 
str.1 05 a 138

 9|  Borový, Libri erec, str. 69
 10|  Sedl., Hr ZT, XV, str. 237
 11|  AČ, XXVIII, str. 27
 12|  AČ, XXVI, str. 171
 13|  AČ, XXVIII, str. 28
 14|  Waltr, Bt3
 15|  AČ, XXVIII, str. 367
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valé a  nemění se. Její zcela nové 
založení, bez jakékoli předchozí 
tradice, se nejeví pravděpodobné, 
a to jak pro detaily (např. stará po-
jmenování jako V Jezírkách, V Hro-
bech aj., která musí být předána, 
jinak vymizí), tak označení směru 
k  jihovýchodu (K  Prokopovi, kte-
ré je obtížně přenositelné a je sice 
rozšířené i u jiných pražských ves-
nic, ale u každé z nich má zřejmou 
směrovou odchylku, neboť vždy 
se jedná o směr ke klášteru Na Sá-
zavě, jehož opatem byl v 11. stol. 
sv. Prokop).

Podstatné ale je, že pro výsadbu 
zcela nové vsi není v  r. 1685, kdy 
je doložen první novodobý obyva-
tel Libuše Pavel Jáma v č. 6., vhod-
ná doba. Prakticky všechny obce 
v okolí, včetně Kunratic, byly vybi-
té a poničené a můžeme předpo-
kládat, že obyvatelstvo v okolí by 
si paměť na vznik zcela nové vsi 
uchovalo, stejně jako místní, což 
se však nestalo. Můžeme tedy po-
kládat Libuš za ves obnovenou.

Nové vsi mají od svého založení 
svůj jasný typ – buď návesní, nebo 
ulicový oboustranný. V případě Li-
buše došlo k  vysazení 8 chalup, 
a  to pouze po západní straně Li-
bušské ulice, jedná se tedy o ne-
čistý typ vsi jednostranné, což je 
dokládáno pouze u  karolinských 
(termín dr. Líbala), středověkých 
obchodních osad. Jinak k  této si-
tuaci nemůže dojít bez závažného 
důvodu, kterým může být pouze 
problém, např. bývalý dům nebo 
tvrz, který brání rozvinutí výstavby 
na druhé straně ulicovky. Za zají-
mavou můžeme pokládat i malou 
plavicí nádrž před čp. 5, dle tra-
dice obávanou (zvláště mezi dět-
mi), neboť v ní docházelo k utope-
ní např. ovcí. Místo bylo později 
také využito k umístění tzv. obecní 
nákladní váhy. Právě kvůli zmíně-
né nádrži je čp. 5 od osy ul. Libuš- 
ské dále odsazeno, oproti ostat-
ním domům.

Na stranu východní přibyl nej-
spíše později panský hostinec, 
nynější čp. 1. Za středověkou tvrz 
autor tuto budovu nepovažu-
je vzhledem k  jejímu vysazení do 
okolní ulice, bez minimální ochran-
né zdi, tudíž se mu jeví pravděpo-
dobné, že pokud využívala před-
chozí konstrukci, tak jen druhotně 
a ve zcela nové dispozici.

Případnou budovu tvrze před-
pokládaného typu „motte“ by-
chom museli hledat od komuni-
kace alespoň trochu odsazenou. 
Současná dispozice se jeví jako ty-
pická pro hostinec, se dvorem vy-
užívaným pro hospodářské a ma-
nipulační účely.

Dále je nevyjasněný pojem Sta-
rého Dvora v místě dnešního čp. 9, 
o němž se zmiňuje 23. 2. 1786 Jo-
sef Ertl. K  tomu chci podotknout, 

že vysvětlení zmizení stavebních 
pozůstatků může být jednoduché. 
Staré ruiny byly prostě rozebrá-
ny na stavební materiál pro nově 
vznikající chalupy. Jako příklad 
uvádím rozebrání ruin dvora v uli-
ci Vydrbalka v  obci Krucemburk 
ve východních Čechách a „zmize-
ní“ budovy pivovaru na Chodově 
okolo r. 1800.

Prostor ulice Drubežářská je 
zajímavý i  pro další pověsti, kte-
ré do zdejších míst kladou výskyt 
strašidel, někdy vysvětlovaný i zá-
měrným působením technických 
efektů, snad prováděných jakým-
si vzdělancem, možná knězem, 
(např. výskyt svítící ruky). Taková 
situace je v  Praze ostatně dolo-
žena v r. 1741, kdy „strašilo“ s vý-
raznými světelnými a  zvukovými 
efekty v  budově tzv. Kněžského 
domova u  sv. Karla Boromejské-
ho. Strašenými byli vojáci fran-
couzsko-bavorské armády, teh-
dy okupující Prahu, kteří tam byli 
ubytováni. Strašení jim zřejmě 
mělo zabránit v  přílišném prohlí-
žení objektu. Po několika úspěš-
ných pokusech však bylo strašidlo 
důstojníkem zastřeleno a  identi-
fikováno jako tam dlouhodobě 
bydlící duchovní vyššího věku. 
Technická i  ideová spojitost zmí-
něného fenoménu tedy rozhodně 
není vyloučena.

Libuš od konce 17. stol., tj. od 
doby, kdy máme souvislé zázna-
my, pracovala s  malým, opro-
ti vedlejší Písnici polovičním, po-
zemkovým fondem 217 strychů 
polí. Ves se totiž rozkládá na ne-
příliš zemědělsky vhodném úze-
mí, kde kamenný břidlicový pod-
klad vystupuje až k povrchu, nebo 
naopak na místech, která bývala 
dlouhodobě podmáčená. I  z  his-
torických souvislostí se jeví jako 
určující nikoli vlastní polnosti, ale 
naopak komunikace, které jejím 
katastrem prochází. Je situována 
směrem od Prahy, na vrcholu táh-
lého stoupání, a byla nepochybně 
již v  dobách historii předcházejí-
cích přirozeným místem odpočin-
ku na jílovské silnici pro cestující, 
jak směrem do pražské kotliny, tak 
z  ní. Jílovská silnice (ul. Libušská) 
byla až do nástupu Habsburků v r. 
1526 hlavní zemskou stezkou, tzv. 
silnou, tj. silnicí využívanou pro 
dálkový obchod.

Habsburkové ihned po nástu-
pu na trůn provoz a  údržbu této 
pradávné komunikace omezovali 
a cíleně preferovali její východně-
ji položenou tzv. benešovskou vě-
tev směřující k Vídni. Proto se zdá, 
že osídlení v místě Libuše v době 
před třicetiletou válkou bylo, stej-
ně jako u  sousední Krče, orien-
továno ne především na země-
dělství, ale spíše na poskytování 
služeb a zásob do blízké Prahy, ač 

šlo např. o chov drobného zvířec-
tva, sadařství apod., nebo o zajiš-
ťování možnosti odpočinku při dál-
kové cestě, která tudy procházela.

Pakliže Libuš byla v  2. pol. 17. 
stol. znovu oživována, byl jí dán 
nazpět pouze nejnutnější pozem-
kový fond, odpovídající starému 
středověkému dvoru, zřejmě po-
dobnému sousední Lhotce. V  r. 
1700 zde žije v  8 čp. 48 lidí, po-
tom r. 1825 je zde 20 čp., v r. 1850 
měla 25 čp. se 145 obyvateli. V r. 
1869 má Libuš 248 obyvatel. V té 
době zde dochází k  prudkému 
rozvoji v souvislosti s velkým úspě-
chem zdejších obyvatel v  chovu 
a  prodeji husí, po kterých byla 
v  též prudce se rozrůstající Praze 
velká poptávka. Tehdy také Libuš 
předstihla sousední Písnici v  po-
čtu obyvatel.

V  r. 1890 měla Libuš 406 oby-
vatel. V  r. 1921 pak 836 obyvatel 
a  v  r. 1950 již měla 1619 obyva-
tel v 364 čp. Písnice se v té době 
rozvíjela jen zvolna. V r. 1890 měla 
361 obyvatel, v r. 1921 to bylo 464 
obyvatel v  80 čp. a  v  r. 1950 jich 
měla 846 v 253 čp.

Kvalitu bydlení a  možnost za-
městnání v  Praze významně ovliv-
nilo zavedení autobusového spo-
jení, které pro Libuš započalo díky 
lince do Kunratic již v  r. 1925, ale 
které bylo za 2. sv. války citelně 
omezeno a obnoveno v nové kva-
litě až po jejím skončení. Koneč-
nou zastávkou byl nejprve libušský 
Akcíz, později Libušská sokolovna 
s pásmovým prodloužením do Pís-
nice. Nosným představitelem je od 
r. 1951 autobusová linka č. 113.

Libuš se snažila svůj omezený 
pozemkový rozsah rozšířit výku-
pem od sousedních Kunratic, pod 
kterými byla nejpozději od 17. 
stol. správně organizována jako 
jejich součást. Již v r. 1912 byl vy-
koupen prostor rybníka (o  30 let 
později zasypaného) severně od 
dnešní ul. Drůbežářské. Hasiči se 
zde objevili, ještě v rámci Kunratic, 
r. 1893; dobrovolný sbor funguje 
na Libuši od r. 1928, jejich prvním 
starostou byl Václav Pletka. Již v r. 
1927 bylo v souvislosti s vysokým 
stupněm sebedůvěry, dané prud-
kým rozvojem obce, rozhodnuto 
o  jejím osamostatnění, které pak 
proběhlo v  r. 1930. Části pozem-
ků však zůstaly ještě 20 let jako tzv. 
kunratická enkláva v původní sprá-
vě. Sportovci se v sokolském hnu-
tí začali organizovat ještě v  rám-
ci Kunratic v  r. 1899, samostatná 
libušská odbočka vznikla 1912, 
nejdříve v hostinci U Hertlů, od r. 
1914 U Novotných. Pro život obce 
bylo významné vybudování soko-
lovny v r. 1929, a v r. 1933 otevření 
zdejší základní školy.

Jednotlivé soukromé drůbežár-
ny byly po r. 1949 sloučeny do n. p. 

Drůbežářské závody. Z podniku P. 
Tylingra se stal závod č. 1, z podni-
ku pana Šťastného č. 2, další z pod-
niků bývalých velkochovatelů, tzv. 
lifrantů, jako byly podniky Pletků, 
Davídků, Heranů či Slabihoudů 
a jiných, až po závod č. 8, dříve Ždí-
merů. V r. 1984 byl zahájen provoz 
v nově vybudovaném závodě. I to 
je od konce roku 2007 minulostí, 
v  objektech nyní sídlí společnost 
Sapa, stejně, jako ve vedlejším are-
álu bývalého masokombinátu. Pro 
život obce byla určující výstavba 
panelových sídlišť po obvodu pů-
vodní zástavby, která probíhala od 
počátku 80. let 20. stol. do počátku 
90. let. Jestliže před jejím započe-
tím v r. 1970 měla Libuš 1955 oby-
vatel a Písnice 1007, tak např. v  r. 
1991 měla Libuš již 3152 obyvatel 
v  765 čp. a  Písnice, která počtem 
obyvatel po více jak sto letech 
opět Libuš předehnala, 3726 oby-
vatel v 401 čp.
24. 11. 1990 Došlo ke slouče-
ní Libuše a  Písnice do jednoho 
správního celku, ve kterém bylo 
v r. 2001 7865 obyvatel v 1103 čp. 
Prošli jsme tedy zdejším vývojem 
do poměrně velkého celku, který 
se díky blízkosti Prahy, jejíž sou-
částí se stala Libuš v  r. 1968 (Pís-
nice v  r. 1974), stal významnou 
okrajovou částí našeho hlavního 
města. Poznali jsme, že v  její his-
torii je pro další výzkum velký pro-
stor vzhledem k  malému množ-
ství dochovaných zpráv, zejména 
týkajících se Libuše, což zapříčinil 
např. požár archivu Staroměstské 
radnice 8. 5. 1945.

Překlenout tuto nejasnou strán-
ku naší minulosti mohou však jen 
další výzkumy a trocha toho štěstí. 

Přeji ho nám všem!

Jaroslav Melichar

Seznam použitých pramenů:
– Kniha o Libuši a Písnici; Eduard Škoda
– Pražské svatyně; Eduard Škoda
– Praha 4 známá neznámá; Dagmar 

Broncová, Milan Polák
– Proměny Krče a Michle; Stanislav 

Varhaut
– Paměti královského města Jílového; 

Václav Čihák
– Chodovská tvrz; Jiří Bartoň
– Kunratice 700 let 1287−1987; Ing. 

Zdeněk Zeman
– Cholupická kronika; Jaroslav Beran
– Kniha o Praze 12; Pavel Augusta, 

Daniela Rázková
– Přehled církevních dějin 1; Jaroslav 

Kadlec
– Archeologický atlas Čech; Martin 

Kuna a kol.
– Kronika královské Prahy IV.d; F. Holec 
– Královský Vyšehrad II. – sborník
– Libuš, panská hospoda čp.1; L. Svo-

boda
– Pravěká Praha; M. Lutovský
– https://cs.wikipedia.org/
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V nedávné době proběh-
ly v naší městské části dvě 
veřejné historicko-připo-
mínkové akce, které byly 
provázeny značným zá-
jmem veřejnosti. Protože 
ale ne všichni se jich mohli 
zúčastnit, dovolte, abych 
vás, v reakci na dotazy, 
krátce seznámil, co jsme si 
vlastně připomínali a jaké 
jsou pro to podklady.

18. 4. jsme si družně připo-
mněli 700 let od (zatím) nejstar-
šího dochovaného zápisu, kde 
je jmenována zřejmě již dlouho 
existující Písnice. Jedná se o zá-
věť zdejšího feudálního držite-
le Alberta z  Bezdězu. Překlad 
z  latinského jazyka u této i dal-
ší listiny, týkající se Libuše, las-
kavě pořídila Mgr. M. Kocurko-
vá. Zdrojem jsou Listy Kláštera 
zbraslavského č. 29.

Při další akci jsme si 30. 5. na 
Libuši připomněli 650 let od 
záznamu a  arcibiskupského 
potvrzení závěti zdejšího dr-
žitele Libuše v  té době, staro-
městského patricije Jana Rota 
(jméno bývá kvůli neustálené-
mu pravopisu psáno různými 

způsoby). Zmíněnou závěť na-
psal již 10. 2. 1367, ale až 1. 6. 
1367 došlo k její písemné kon-
firmaci (potvrzení) samotným 
tehdejším pražským arcibis-
kupem Janem Očkem z Vlaši-
mě. Zdrojem jsou Libri erecti-
onum, s. 63.

Protože se tyto historické lis-
tiny nás všech týkají, předklá-
dáme jejich přeloženou verzi 
pro možnost obecného sezná-
mení s  jejich textem. Věřím, že 
znalost místní historie je veskr-
ze pozitivní faktor, který vede, 
zvláště u  mladší generace, 
k utužení vazby se svým bydli-
štěm. Na všechny se těším při 
dalších připomínkách. Za pro-
jevený zájem všem děkuji!

Jaroslav Melichar

Z HISTORICKÝCH LISTIN LIBUŠE A PÍSNICE

 1| Odlišený poslední odstavec je potvrzením výše situované závěti Jana Rota praž-
ským arcibiskupem, kterým byl Jan Očko z Vlašimě (Vlašimi).

ZÁVĚŤ ALBERTA Z BEZDĚZU

Já Albert, řečený z Bezdězu, dříve děkan královské kaple na hradě Praž-
ském, chtěje učinit uspořádání závěti k poctě boží a Panny Marie a pro 
spásu mé duše, jakož i duší mých předků a příbuzných, předkládám tuto 
listinu dosud zdráv na těle i mysli a ve smyslu této listiny slibuji všem, že 
se z vlastní vůle nyní vzdávám třinácti kop grošů z oněch sedmnácti kop 
pražských grošů, které jsem shromáždil jako nájemné v Psárech, ve pro-
spěch konventu a kláštera Panny Marie ve Zbraslavi (Aula Regia), vklá-
dám ovšem takové podmínky, že opat Zbraslavského kláštera každoročně 
o svátku sv. Filipa a Jakuba Mladšího k potěše konventu přidělí mým níže 
jmenovaným správcům závěti sedm kop pražských grošů z nájemného 
v Psárech, kteréžto groše budou použity na nezbytné výdaje a potěchu 
kláštera podle nejlepšího uvážení. Nadto přikazuji, aby na svátek svatého 
Michala opat Zbraslavského kláštera přidělil mým správcům závěti šest 
kop pražských grošů, a to tak, že dvě kopy budou přiděleny strážci Zbra-
slavského kláštera, aby v sousedství obstaral olej do čtyř lamp, z nichž dvě 
musí hořet nepřetržitě a dvě v nočním čase, za zbylé čtyři přidělené kopy 
nechť je podobně pro strážce nakoupen vosk, z něhož ať jsou zhotoveny 
svíce, které budou zapalovány při pozdvižení (elevaci) svatosvaté hostie. 
Zbylé potom čtyři kopy ze Psár si vymiňuji pro sebe po dobu mého živo-
ta, po mé smrti ať jsou po tři roky vypláceny tomu, komu je odkážu, ale 
potom musí navždy přináležet Zbraslavskému klášteru. Podobně dva-
náct kop pražských grošů, které jsem shromáždil z Cholupice a Písnice, 
bude po mé smrti všemožně přináležet Zbraslavskému klášteru. Vyko-
navateli a správci mé výše zmíněné poslední vůle volím a ustanovuji cti-
hodného Konráda, dříve opata Zbraslavského kláštera, a bratra Theo-
dorika, jeho kaplana, a slibuji, že budu zachovávat cokoli, co ohledně 
této záležitosti tito přikážou. Rovněž odvolávám a zrušuji ve smyslu této 
listiny všechna privilegia a listiny či sliby, které jsem dříve ohledně nájem-
ného ze Psár a Cholupic a Písnice jakýmkoli způsobem zhotovil či učinil. 
K dosvědčení této věci jsem nechal tuto listinu opatřit podpisem a peče-
tí ctihodného otce Jana z Waldsachsenu, Heydenrika, opata sedlického, 
a mou vlastní. Dáno l. P. 1317, čtrnáct dní před květnovými Kalendami.

ZÁVĚŤ JANA ROTA L. P. 1367

Stavba oltáře a dar oltářníkovi sv. Apoštolů ve farním kostele před Veselým 
dvorem v Praze.
1. června 1367 / Stavba oltáře Apoštolů ve Veselém dvoře v Praze.
Rdmo panu Johannovi, arcibiskupovi, (píše) Jesco Rothonis, měšťan Prahy 
s úctou: Na vědomost dávám vám, Otče, že Frenczlinus Rothonis blahé pamě-
ti, dříve měšťan pražský, můj strýc z otcovy strany, pořádaje poslední záležitos-
ti, sestavil svou závěť, v níž pro spásu své duše a duše Nicolaie Rothonise, měš-
ťana Prahy, a svých předků, odkázal 10 kop pražských grošů z ročního příjmu 
k vybavení oltáře v kostele sv. Marie před Veselým dvorem v Praze, a ke svěření 
presbyterovi, který by za zesnulé denně sloužil mši. Já Jesco Rothonis, vykona-
vatel Frenczlinovy závěti, výnos 10 kop grošů z těch příjmů, které podle mého 
zjištění měl ve vsi Libuš, navždy přiděluji k postavení a vysvěcení oltáře na po-
čest Apoštolů v kostele Blahoslavené Marie a nařídil jsem presbyterovi Václa-
vovi z Kamene, dá-li Bůh, aby vám, Otče, ten oltář předvedl, a prosím, abyste 
uznal za vhodné potvrdit přidělení onoho výnosu 10 kop grošů na řečený oltář 
a abyste touto investicí pověřil pana Václava a abyste jemu a jeho nástupcům 
přidal pokutu, aby, pokud jakýkoli den sám nebo skrze pověřence bez ospra-
vedlnitelné příčiny opomine sloužit mši, on sám a jeho nástupci musel zaplatit 
jeden groš pro potřeby řečeného oltáře nebo kostelu se souhlasem farnosti pro 
zvelebení kostela. Jako svědectví je připojena má pečeť i pečeti Martina Kra-
máře, dá-li Bůh, a Henslina Harrera konzula, dá-li Bůh, měšťanů Prahy pod 
přísahou. Dáno v Praze 10. února 1367.
My… Jenczo… řečené nařízení potvrzujeme, avšak s tou výjimkou, že mše mají být v povin-
ných časech slouženy prostřednictvím pomocníka téže mše. Dáno v Praze 1. června téhož roku.1

1/3—30/6/2017

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

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

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

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

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

vyhlašuje pro občany Libuše a Písnice

SOUTĚŽ PROBÍHÁ V TERMÍNU:

TAK TO  
VIDÍM JÁ

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE

FOTO
SOUTĚŽ

Více informací na www.praha-libus.cz

POHLEDY Z LIBUŠE A PÍSNICE
PRODLOUŽENO DO 30/9/2017

Pozn.: Veselý dvůr byl komplex 
opevněného tzv. Králova dvo-
ra, v místě dnešního Obecního 
domu, s přilehlou knížecí celnicí 
– tzv. Ungeltem. Proč se nazýval 
Veselý, ponechme čtenářům na 
jejich představivosti…
V  originálním latinském textu 
používal pisatel termín „civis“ – tj. 
občan, což autor v duchu ustále-
né tradice změnil na měšťan.
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Vážení obyvatelé Libuše 
a Písnice, pojďme spolu na-
hlédnout do míst, ve kte-
rých žijeme a kde žili naši 
předkové. Srovnejme, jak 
se postupně měnila nám 
všem důvěrně známá mís-
ta, a zkusme zařadit dnes už 
historické fotografie do ob-
dobí, ve kterých vznikaly.

Po deseti letech svých foto do-
kumentárních procházek po Li-
buši i Písnici jsem si uvědomil, jak 
rychle se naše městská část vyvíjí, 

mění a  roste. Mnoho míst se sta-
vebně proměnilo více než jedním 
zásahem, a tak se přímo nabízí po-
rovnání, jestli k  lepšímu, či k  hor-
šímu. Ale teprve přidání dochova-
ných historických fotografií plně 
ukáže cestu od vesnice k  městu 
u obou našich obcí.

Dnes jsem vybral v  Písnici po-
hledy z ulice Na Konečné směrem 
na někdejší hostinec U  Vokouna 
zvaného ještě dříve U  Zvelebilů. 
Tento hostinec zavřený před pár 
lety a nahrazený prodejnou potra-

vin byl v provozu již v  roce 1890, 
kdy o něm máme také zatím nej-
starší zaznamenání v písnické kro-
nice Josefa Jeřábka.

Za nejstarší vyobrazení považu-
jeme fotografii z  dopisnice vyda-
né „Nákl. Em. Klégra v Písnici“, což 
nebyl nikdo jiný než místní mly-
nář (dům čp. 5). Datum odeslání 
je na rakousko-uherské 5 haléřo-
vé známce dobře patrné: 8. dub-
na 1907. Jedná se tedy o fotografii 
starou nejméně 110 let. Další sní-
mek je opět z pohlednice, poštou 
sice neprošlé, přesto údaje o  vy-

dání sběratelé umí interpretovat 
a  řadí ji do roku 1921. Povšimně-
me si, jak vyrostl strom na rohu 
hostince, nebo přestavby domu 
z našeho pohledu na pravé straně. 
Malý výřez třetího, zimního snímku 
můžeme snad podle oděvu oby-
vatel domu a pro kvalitu černobílé 
fotografie považovat za nejmladší. 
Vidíme, že stromy byly pokáceny, 
ale kromě nápisu na budově k dal-
ším změnám nedošlo. Bližší datace 
zde není známá. Nejmladší snímek 
je z  března 2012, kdy v  budově 
stále fungovala restaurace a v prv-

Z DĚJIN LIBUŠE A PÍSNICE: PROMĚNY ČASU

Na Konečné

1 Před 8. dubnem 1907, výřez z pohlednice.
2 Rok 1921, výřez z pohlednice.
3 Meziválečná fotografie. 
4 Brzké odpoledne 8. března 2012.
5 V podvečer 20. června 2017.

ním patře rozměrný společenský 
sál. Aktuální snímek zde již ukazu-
je obchod s potravinami s uzpůso-
beným vstupem do ulice Libušská.1

2 3

4
5
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Libušská s domem čp. 1

1 Před více než 100 lety, výřez z pohlednice.
2 Před rokem 1924, výřez z pohlednice.
3 Před 8. srpnem 1936, výřez z pohlednice.
4 Odpoledne 13. ledna 2008.
5 V podvečer 20. června 2017.

ný U  Novotných. Zprávy o  něm 
nás dovedou hluboko do 18. 
století, kdy byla budova k  hos-
tinským účelům postavena. Jde 
o jediný dům postavený na Libuši 
ve slohu vrcholného baroka. Pro-
zradí vám to třeba klenby v míst-
nosti pošty. Potvrzuje to Ing. Arch. 
Ladislav Svoboda jako autor Sta-
vebně historického průzkumu 
z roku 2009 s názvem Dům čp. 1 
v Libuši.

První historický snímek i  v  tom-
to případě pochází z  pohlednice. 
V  úvodu své Knihy o  Libuši a  Pís-
nici ji reprodukoval v  roce 2005 
Eduard Škoda. Je více než sto let 
stará, ale přesná datace zde zná-
ma není. Další snímek je obohacen 
o dřevěné sloupy v důsledku elek-
trifikace, která proběhla po válce, 
podle jiných pohlednic to bylo 
před rokem 1924. Třetí snímek, se 
stále nezpevněným povrchem Li-

bušské, do mladší doby posouvá 
sloup betonový. Tato pohlednice 
o  svoji známku přišla, pozdrav na 
ní je však naštěstí datován, a to k 8. 
srpnu 1936. Přesné datum známe 
i u předposlední fotografie − z 13. 
ledna 2008, která už ukazuje nový 
povrch Libušské ulice, ale ještě ne-
natřenou fasádu domu čp. 1. Sou-
časný snímek pak kromě nárůstu 
dopravy prozradí i novou budovu 
na křižovatce s Dobronickou ulicí.

Něco bylo nepřesně? Napište 
svůj komentář a zašlete ho do re-
dakce. Máte chybějící fotografie 
tohoto místa? Dejte nám vědět na 
kronikar@praha-libus.cz nebo na 
Facebook MČ Praha-Libuš.

Matěj Kadlec,  
kronikář Libuše a Písnice

Foto: archiv kronikáře

1

2

3

4

5

Fotografie z  Libuše patří po-
hledu od Krče Libušskou ulicí 
směrem na křižovatku se silnicí 
z Kunratic − Dobronickou. Zde je 
dominantou dům čp. 1 s  dnešní 
zasedací místností úřadu měst-
ské části. Dříve zde také býval re-
staurant U Radnice, původně zva-
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Jak nepodlehnout psycho-
logickým praktikám a ná-
tlakům ze strany nekalých 
prodejců, tzv. „šmejdů“? 
V Klubu Junior jsme v červ-
nu měli příležitost navští-
vit velmi zajímavý seminář 
s nácvikem k tomuto téma-
tu. Přínosný byl zejména 
pro seniory.

Seminář pořádala Česká asoci-
ace pečovatelské služby za finanč-
ní podpory Magistrátu hlavního 
města Prahy ve spolupráci s měst-

skou částí Praha-Libuš (v  rámci 
Programu na podporu vzdělávání 
seniorů na území hl. m. Prahy).

V teoretické části semináře jsme 
si vysvětlili některé pojmy, jako 
např. co je to nekalá praktika (jed-
ná se o  nečestné jednání těchto 
prodejců, které je dnes již zaká-
zané zákonem a využívá neznalos-
ti a  neinformovanosti spoluobča-
nů), jak si dát pozor na distanční 
smlouvu (např. i po telefonu může 
být smlouva platná) a  jaké jsou 
typy manipulátorů (sympatický, 
okouzlující, vzdělaný, diktátor).

Dostalo se nám vysvětlení, jaké 
scénáře jsou nejčastěji používány 
(strašení, že blízká osoba je v  ne-
snázích, vydávání se za úřední 
osoby či za opraváře), a dozvědě-
li jsme se i něco o metodách, kte-
ré slouží k přesvědčení nás všech 
o úžasných vlastnostech nabízené-
ho zboží (filtry na vodu, léky, druhy 
léčby, potravinové doplňky nebo 
lákání na zajímavé zájezdy apod.).

Součástí programu bylo i  uve-
dení konkrétních případů, které 
se skutečně staly, ač se mnohým 
z nás zdály neuvěřitelné.

V  praktické části probíhaly zají-
mavé simulace různých situací, které 
mohou nastat:  jak prodejci zahajují 
hovor, jak s lidmi manipulují, jak po-
stupují, aby docílili podpisu smlouvy, 
která je vždy pro kupujícího nevýhod-
ná a často od ní ani nelze odstoupit.

Dozvěděli jsme se, jak se v dané 
situaci zachovat a  vyzkoušeli si 
správné komunikační dovednosti, 
které nás mohou ochránit. A také,  

že nejlepší obranou je na žádné 
akce těchto prodejců nejezdit, po 
telefonu nikomu nic nesdělovat 
ani neslibovat a na ulici se s nimi 
vůbec nepouštět do diskuze.

Nechyběla ani živá debata na 
dané téma a sladké občerstvení. Pro-
gram nás všechny velmi zaujal a ba-
vil, jen škoda, že byla malá účast.

Máme ale možnost využít po-
kračování projektu, který bude ná-
sledovat 12. října 2017 na téma: 
Jak se bránit proti manipulaci 
v mezilidských vztazích.

Kapacita semináře je omezena 
na maximálně 20 osob. Na tuto 
přednášku je možno již nyní se 
přihlašovat, a  to na kontakt: tel. 
604 740 696, e-mail: koordinator-
pomoci@praha-libus.cz.

Další informace o semináři uve-
řejníme v zářijovém čísle časopisu 
U nás.

Zuzana Vránová, DiS.,  
koordinátorka pomoci  

za ÚMČ Praha-Libuš

OSVĚTA PRO SENIORY
OBRANA SENIORŮ  
PROTI NEKALÝM  
PRAKTIKÁM „ŠMEJDŮ“

Prázdniny! Dříve se říkalo 
„vakace“, podle lat. „vaca-
tio“ – vykoupení. U nás je 
měsíc červenec pojmeno-
ván podle zčervenání, uzrá-
ní plodu.

Jinde ale bývá nazýván dle tvůr-
ce juliánského kalendáře, samotné-
ho Julia Caesara: July, Jule aj. Ten-
to kalendář ve většině Evropy od r. 
45 př. n. l. vydržel až do 16. stole-
tí, někde i déle, např. v Rusku do r. 
1920. 1. 7. můžeme popřát Jarosla-
vám, 4. 7. si připomínáme sv. Pro-
kopa. Tento český světec se naro-
dil cca r. 990 v Chotouni, studoval 
na Vyšehradě, později působil u sv. 
Víta, i jako mnich – snad − na Břev-
nově. Po vyvraždění Slavníkovců r. 
995, se mnoho mnichů, kteří s nimi 
měli kontakty, raději rozptýlilo. Uči-
nil tak i Prokop, který se uchýlil nej-
dříve do jeskyně u Jinonic, později 
do lesů u Sázavy. Byl ženatý a měl 
syna Jimrama, který ho následo-
val v  duchovní dráze. Celibát se 
ještě nedodržoval. Při orání na vy-
žďářené půdě býval prý spatřován 
se zapřaženým, kroceným čertem, 
využívaným chytře místo mechani-
zace. Porobený čert již zůstal jeho 
zpodobením jako atribut. Prokopa 
si oblíbil sám kníže Oldřich a pod-
pořil jeho snahu vybudovat na Sá-
zavě klášter se slovanskou liturgií, 
což se zdařilo r. 1032. Prokop tam 
pak byl opatem až do své smrti r. 
1053. Že se i poté o dění v klášte-
ře zajímal, je patrné z pověsti, pod-
le které jeho duch osobně a velmi 
důrazně vyhnal pozdějšího němec-
kého opata, nepřejícího slovan-

ské řeči. Byl svatořečen již r. 1204 
a  později byly jeho ostatky převe-
zeny do Prahy. Výzkum ostatků ho 
definoval jako velmi robustního, 
cca 180 cm vysokého muže. 5. 7. je 
svátek věrozvěstů sv. Cyrila – Kon-
stantina (826−869) a  sv. Metoděje 
(815−885), bratrů, kteří na Moravu 
přišli hlásat křesťanství ve slovan-
ské řeči. Stalo se r. 863, na žádost 
knížete Rostislava. 6. 7. výročí upá-
lení Mistra Jana Husa. Tento zaníce-
ný kněz a reformátor, nar. 1372, stál 
i v čele české části Karlovy univer-
zity. Mnoho kázal, hlavně v Betlém-
ské kapli, krátce před tím pro česká 
kázání postavené. Protože kritizo-
val církevní politiku, i rozmařilost je-
jích představitelů, byl dán do klatby 
a  vyzván k  obhajobě svých myšle-
nek na církevním koncilu ve švýcar-
ském městě Kostnici. Tam odmítl 
své učení odvolat, a tak byl odsou-
zen jako kacíř a 6. 7. 1415 upálen. 
10. 7. slaví Libuše a Amálky, 13. 7. 
Markéty, 14. 7. následuje Karolína 
i český světec a  rytíř, Blahoslavený 
Hroznata. 15. 7. se slaví Jindřich, 22. 
7. je uváděna Magdalena, to po sv. 
Marii (Máří) Magdalské, významné 
postavě z okruhu nejbližších přátel 
Ježíše. Byla prý napravenou hříšni-
cí, která se pak aktivně účastnila ší-
ření víry mimo Judeu, i do dnešní-
ho Turecka a Francie. 24. 7. Kristýna, 
ta původní byla dívkou poprave-
nou r. 304 v toskánské Bolseně pro 
odmítání pohanství. Po mučení růz-
nými nástroji byla použita jako terč 
pro střelbu šípy. 25. 7. máme pouť! 
Svatému Jakubovi staršímu patří to-
tiž zasvěcení kunratické, tedy i naší 
farnosti. Tento apoštol prý působil 

i v Hispánii, proto je patronem Špa-
nělska. Tam se k jeho hrobu v Com-
postelle vydávají poutníci dodnes. 
26. 7. sv. Anna – chladna z rána! Sv. 
Anna a sv. Jáchym byli rodiče P. Ma-
rie. Její narození jim prý bylo v po-
kročilém věku předem zvěstováno 
anděly. 29. 7. svátek Marty, patron-
ky hospodárnosti, kuchařek a hos-
tinských.

A již je zde další měsíc – sr-
pen, který má svůj český ná-
zev právě od srpů, jimiž se 
žala úroda.

Jinde se používá římské pojme-
nování „august“ dle prvního sku-
tečného římského císaře Octaviá-
na, řečeného Augustus – Vznešený 
(nar. 63 př. n. l., cís. 27 př. n. l. – 14 
n. l.). Když senát odhlasoval pře-
jmenování, přidal sem i den z úno-
ra, aby se Augustus necítil uraže-
ný krátkostí věnovaného měsíce. 
V noci z 31. 7. na 1. 8. se slavil i kel-
tský svátek vrcholného léta a  žní 
Lugnasad nazývaný dle svého pa-
trona boha Lugha. Tehdy sklizený 
snop obilí se schovával pro štěstí 
do další sklizně. 2. 8. slaví Gustav, 
3. 8. Miluše, 6. 8. si křesťané připo-
mínají Proměnu Páně. Tento den 
r. 1945 byla též svržena atomová 
bomba na Hirošimu. Poté dostalo 
Japonsko další ránu, podle závaz-
ku z jaltské konference mu vyhlásil 
válku Sovětský svaz. 9. 8. dopadla 
atomová bomba na Nagasaki, což 
je epilog 2. sv. války. Také slaví Ro-
manové. 11. 8. slaví Zuzany, jejich 
vzor sv. Zuzana Římská, pocházela 
z  nejvyšších vrstev římské společ-

nosti blízké císaři, jehož syna prý 
odmítla. Při pronásledování křes-
ťanů pak byla r. 295 sťata ve vlast-
ním domě. Sama byla pojmeno-
vána podle starozákonní postavy 
ctnostné Židovky z  Babylonu. Cír-
kevní svátek má i svatá Klára z Assi-
si (1194−1253), přítelkyně naší sv. 
Anežky České, se kterou si dopiso-
vala. Klára tam vedla přísnou ko-
munitu sester klarisek, ač byla od 
r. 1224 upoutána na lůžko. Kvůli 
svým vizím je ochránkyní slepých 
i patronkou sklenářů a televize! 12. 
8. pak mají Kláry občanský svátek. 
13. 8. se slaví Alena a 15. 8. Hana, 
pro věřící jde o svátek Nanebevzetí 
Panny Marie. 17. 8. se oslavuje Pe-
tra a 18. 8. Helena – ta původní se 
narodila cca 255 př. n. l. v Drepa-
nu (dnešní Turecko), údajně v  po-
hostinství. Do číšnice se zamiloval 
později římský důstojník, který si ji 
r. 270 vzal. Jednalo se o Konstanti-
na Chlora, jenž se r. 292 sám stal 
císařem. Krátce na to se s Helenou 
rozvedl. Jejich syn Konstantin ml. ji 
však stále miloval. Když se stal císa-
řem, tak křesťanství Ediktem milán-
ským s ostatními kulty zrovnopráv-
nil. Popudem k  tomu byla i  jeho 
vize kříže na nebi, před rozhodující 
bitvou u Milvijského mostu u Říma, 
kterou vyhrál 12. 10. 312. 19. 8. je 
Ludvík a 21. 8. je pro nás neradost-
né výročí z  r. 1968, kdy byla naše 
republika okupována vojsky SSSR 
a  dalších států Varšavské smlou-
vy. 24. 8. má svátek Bartoloměj dle 
sv. Bartoloměje Apoštola, patrona 
pekařů, řezníků a  koželuhů. Bývá 
zobrazován s  velkým řeznickým 
nožem. Ještě nevěřícího ho na Je-

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY – ČERVENEC A SRPEN
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Jiří Trnka: Letní říkadla 
ISBN 978-80-87209-30-1

V  téhle kníž-
ce, vydané opět 
Studiem Trnka, 
najdete veršíky, 
písničky a  pra-
nostiky, vztahu-
jící se tentokrát 
k  létu. Neodola-
telné ilustrace, 
které dokreslují letní naladění kníž-
ky, jsou samozřejmě opět Jiřího 
Trnky (nebo někoho z dědiců jeho 
jména).

Také má druhá letní nabídka vy-
chází z dětské četby, ale je určena 
čtenářům všech generací. Tedy spí-
še uživatelům. Jedná se totiž o finál-
ní výstup z dlouholetého společné-
ho grantového projektu Ústavu pro 
českou literaturu Akademie věd ČR 
a  Filozofické fakulty Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Což je možná 
trochu o strach, ale název té publi-
kace snad čtenáře uklidní: 

Dějiny československého  
komiksu 20. století  
ISBN 978-80-7470-061-3).

Třísvazkový komplet − dvě bo-
hatě ilustrované výkladové knihy 

a  rejstříková 
brožura − sle-
duje vývoj 
a složitou ces-
tu komiksové 
formy na úze-
mí dnešního 
Česka a  Slo-
venska od je-
jích počátků v  česky a  slovensky 
psaném periodickém tisku pozd-
ního Rakousko-Uherska až po pře-
kotný a  neuspořádaný rozvoj ko-
miksu na území bývalé federace 
po roce 1989. Publikace zároveň 
upravuje a vyvrací některá zjedno-
dušení a omyly, týkající se přede-
vším malého významu či přerušo-
vané kontinuity česko-slovenské 
komiksové tradice. Josef Lada, 
Kája Saudek. Rychlé šípy, Čtyřlís-
tek, Vzpoura mozků! Celý kom-
plet přehledně člení historii před-
mětu svého zájmu do tematických 
kapitol a  z  fundované publikace 
dělá čtivou a zábavnou záležitost. 
Ostatně první trojčíslí ISBN (v rám-
ci Národní knihovny funguje od-
borný útvar, který toto číslo nově 
vydáváným knihám podle odbor-
ných pravidel odborně přiděluje) 
svědčí o  zařazení práce do kate-
gorie beletrie.

Dobrých 90 románů napsal sir 
Pelham Grenville Wodehouse, 
s jehož Letní bouřkou jsem vás na 
stránkách Unáse seznámil v  loň-
ském létě. Vzhledem k  rozsáhlos-
ti Wodehousova díla, jeho poho-
dovému charakteru a své slabosti 
pro britský humor vám chci pro le-
tošní léto doporučit jeho jiný tak-
řka letní románek.

Dívku na parníku  
ISBN 978-80-7021-929-4

Orig. The Girl 
on the Boat) vy-
dalo v překladu 
Ladislava Smut-
ka a  s  obálkou 
Adolfa Bor-
na nakladatel-
ství Vyšehrad. 
Hlavní postava 
románku Sam 
Marlowe je mladík se srdcem na 
pravém místě a neuvěřitelný smo-

lař, který se snadno dostává do 
trapných a  ožehavých situací. Tak 
třeba v  tomto titulu se při cestě 
lodí ze Států Evropy zamiluje do 
dívky Billie a aby pro něj vše dob-
ře dopadlo, musí překonat nástra-
hy osudu, jež mu slovní a i situač-
ní humor autorův vcelku velkoryse 
nastražuje.

Označil-li jsem dílo klasiko-
vo jako románek, uvedl jsem sám 
sebe do zasloužených rozpaků, 
nevěda nyní, jak mám označovat 
(ale ať je označím, jak chci, nesni-
žuji tím jejich vhodnost pro nená-
ročné letní rozptýlení) „díla“ české 
autorky Lenky Lanczové.

Lenka (*1964), povoláním 
knihovnice, kmenová autorka na-
kladatelství Magnet, začala psát už 
ve třinácti letech, ale první román 
jí, chudince, vyšel až po roce 1989. 
Od té doby má na svém kontě 60 
knih (píše 3–4 ročně), mezi nimi 
také (když už jsme v létě): 

Letní něžnosti  
ISBN 978-80-7222-832-4)

H r d i n k a m i 
příběhu jsou 
sestry Simona 
a  Kamila. Simo-
na je extrovert-
ní a  výstřední 
bytost, introvert 
Kamila tráví 
prázdniny zavře-
ná doma a  pro-
žívá deprese kvůli nepřijetí na vy-
sokou školu. Simona se seznámí 
s  Kazimem který ji připraví o  její 
„skoropanenství“. Nějakou dobu 
pak spolu chodí, ačkoli Simona 
moc dobře zná Kazimovo pravi-
dlo dvou týdnů. Také Kamila v létě 
prochází proměnou. A když se Si-
mona doma potká s Kazimem, ne-
věří svým očím. S Kamilou vypada-
jí zamilovaně, ale Simoně je jasné, 
že se jí chce Kazim mstít, přizná se 
jí totiž, že se do ní zamiloval... atd.

Osobně pokládám za pozitivní, 
že u  nás mohou díla tohoto typu 
vznikat a vycházet, že si najdou své 
čtenáře a že si jejich autoři mohou 
o sobě myslet, že jsou spisovatelé...

Já, když jsem studoval na gym-
plu a  ještě to neuměl s  holkama, 
jsem četl všechno. Kromě větši-
ny ruských a  sovětských autorů, 
jak už jsem tady o  tom taky psal. 
Byl začátek 70. let, bolševik byl 
sice docela pohotový, ale málo in-
teligentní (viz špatný krejčí hlav-
ní ideolog Biľak), a  tak na plátna 
kin Hitchkockovými (Sir Alfred 
Joseph Hitchcock,1899−1980, 
anglický filmový režisér a  produ-
cent, přezdívaný „mistr hrůzy“) fil-
my Psycho a Ptáci (The Birds) i do 

edičních plánů nakladatelství pro-
nikl pro nás tehdy nový (pro zkuše-
nější čtenáře staronový) žánr horor 
(angl., lat. horror). Tady mi dovol-
te trochu literární teorie a histore. 
Horor (z lat. horror – hrůza, zděše-
ní) je umělecký žánr, jehož cílem 
je u  čtenáře nebo diváka vyvolat 
pocit napětí, strachu a  děsu. Jde 
o  pojem primárně estetický, je-
hož naplnění závisí především na 
formě podání. Pohádka Perníko-
vá chaloupka třeba je např. horor 
ukázkový. Horory pak mohou sou-
viset s  jinými uměleckými žánry − 
existují horory „reálné“, například 
detektivní, i  horory science ficti-
on nebo fantasy. Horor úzce sou-
visí s  thrillerem (napínavý, vzrušu-
jící, strašidelný příběh). Za thriller 
je považován horor, který neužívá 
v  příběhu nadpřirozené prvky, či 
příběh, který na rozdíl od hororu 
nemá vyvolat strach, ale pouze (je-
-li slovo „pouze“ v této souvislosti 
správné) napětí.

Vycházela v  letech 1969-1971 
v  nakladatelství Orbis překladová 
edice Kobra. V jejích brožovaných 
(dnešním termínem paperbacko-
vých) svazcích tu vyšlo 24 titulů 
v té době tzv. „okrajové“ literatury. 
Detektivku zde zastupovali klasiko-
vé žánru (E. S. Gardner, J. H. Cha-
se, Agatha Christie, Ed McBain, 
Patrick Quentin, Georges Sime-
non), vědecko-fantastický žánr 
diptych Únos na Mars (obs. pró-
zy R. A. Heinleina a  Metoda Su-
chdolského) a  romány Hanse 
Kneifela a  Clifforda D. Simaka. 
V  uspořádání a  za překladatelské 
účasti Jana Zá-
brany (jenž se 
uplatnil jako pře-
kladatel u  řady 
dalších svazků 
edice) zde vyšla 
antologie světo-
vých hororů Lu-
piči mrtvol.

Tak jsem se konečně do-
stal k  tomu, oč mi jde. O  ten-
to soubor hrůzostrašných poví-
dek z  pera slavných spisovatelů 
předminulého a  minulého stole-
tí, doplněný o medailónky autorů 
i  o  jeho pořadatele Jana Zábra-
nu (1931−1984), básníka, prozai-
ka, autora deníkových záznamů, 
editora a  překladatele. Osobně 
ho řadím k nejdůležitějším a nej-
charakterističtějším osobnostem 
své doby – narodil se v  rodině, 
ve které rodiče byli učitelé, poli-
ticky činní v  národněsocialistické 
straně. V  politických procesech 
po roce 1948 byli oba odsouzeni 
k  mnoha létům vězení. Po matu-
ritě 1950 nebyl Zábrana z politic-
kých důvodů přijat na Filosofic-
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letního čtení, začnu jako na jaře, říkadlem, to abych měl děti hned na za-
čátku odbyté. Stejně je léto, tak co s nějakým čtením, že...
Co je slyšet v lese? Ticho, ticho nejtišší.
Tolik ticha, že ho člověk málem neslyší.
Mimochodem, osobně se mi tohle (pravděpodobně umělé) říkadlo líbí, 
ale to nejtišší, tedy hluboké ticho mi od dětství v uších až řvalo. Pravda, 
v dětství víc než dnes, ale to je asi slábnoucím sluchem. Uvádím ho tu 
proto, že chci vás a vaše děti upozornit na knížku, před jejíž existencí 
jsem vás na stránkách knihkupectví už varoval.

žíše upozornil pozdější sv. Filip 
a  on po několika větách s  ním 
se obrátil a  stal se Ježíšovým 
následovníkem. Změnil si jmé-
no z  Nathanael na Bartoloměj 
(bar tolmay – syn oráče), a poz-
ději se pohyboval od Egypta až 
po Indii. Popudil proti sobě sou-
sedního syrského vládce, který 
ho dal zakrátko popravit pod-
le perských zvyklostí, tj řezáním 
a stahováním z kůže. 26. 8. má 
svátek Luděk a 28. 8. Augustýn. 
29. 8. si věřící připomínají umu-
čení Jana Křtitele, a my nezapo-
mínáme ani na výročí počátku 
Slovenského národního povstá-
ní v roce 1944. Užijme si přátelé, 
co můžeme z  léta, a všem zmí-
něným i  nezmíněným naše sr-
dečné: Všechno nejlepší!

Jaroslav Melichar
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kou fakultu UK. Začal studovat na 
Římskokatolické bohoslovecké fa-
kultě, i tu však musel po čtyřech se-
mestrech opustit. Po zatčení otce 
v  roce 1952 byl nucen se vystěho-
vat z  rodného domu v  Humpolci. 
Přesídlil natrvalo do Prahy, kde v le-
tech 1952−54  pracoval jako zámeč-
ník a  brusič ve smíchovské Tatrov-
ce, kde utrpěl vážný pracovní úraz. 
Od roku 1955 (to jsem se narodil 
a žil s rodiči právě na Smíchově) se 
živil jako profesionální překlada-
tel. V  té době se seznámil s umělci 
mimo oficiální umělecké struktury, 
s  Vladimírem Holanem, Bohumi-
lem Hrabalem a dalšími. Celoživotní 
přátelství navázal s prozaikem a pu-
blicistou Josefem Jedličkou a s Jo-
sefem Škvoreckým.

Ale zpátky k  Lupičům mrtvol. 
Sborník obsahuje 17 povídek, které 
líčí ta nejneuvěřitelnější setkání s ne-
známem. Povídky převážně z 19. sto-
letí jsou řazeny chronologicky a  je 
zajímavé sledovat, jak se ve strašidel-
ných příbězích rozvíjely různé moti-
vy, které se vážou ke světu nadpřiro-
zených sil. Autor Robinsona Crusoea 
Daniel Defoe vytvořil vůbec první 
známou duchařskou historku, Ch. R. 
Maturin psal o  hrůzném démonic-
kém manželovi a  E. A. Poe dodnes 
děsí své čtenáře pochmurným dvoj-
níkem. Hrdina povídky W. Collinse 
bojuje se smrtí v obyčejné hotelové 
posteli, zatímco odvážný džentlmen 
ve veleslavné povídce Strašidel-
ný dům od E. Bulwera-Lyttona (také 
např. Poslední dny Pompejí) čelí smr-
tícím přízrakům v opuštěném domě. 
Guy de Maupassant nám představí 
neuvěřitelně zákeřnou neviditelnou 
bytost, A. C. Doyle, tvůrce Scherloc-
ka Holmese, zase zdánlivě neviditel-
ného ochránce tajuplné truhly a F. M. 
Crawford dokáže, že i obyčejná leb-
ka zabíjí. Celková skladba knihy čte-
náře přesvědčí, že klasické hrůzo-
strašné příběhy neztratily dodnes nic 
ze své působivosti a mrazivosti.

Sborník obsahuje i  povídku 
Stephena Gordona (1909−1971) 
Pán z Prahy. Probudila ve mně v  té 
pohnuté době jakési vlastenecké 
city, ale Praha (možná tu sám nikdy 
nebyl) posloužila americkému auto-
rovi jen jako efektní kulisa pro stra-
šidelný děj. Simon Dekrugh se prá-
vě vrátil z  cest. Navštívil také Prahu, 
kde si v jedné staré hrobce „vypůjčil“ 
vzácnou relikvii. Ovšem netušil, že její 
čtyři sta let mrtvý majitel ji bude chtít 
zpátky...

Protože se obávám, že Lupiči mrt-
vol se nedočkali reedice a  jejich 
první vydání bude (možná) dostup-
né jen v  knihovnách a  v  té libušské 
důchodcovské sotva, mám pro vás 
dobrou zprávu, totiž, že dobré sbor-
níky hororů vyšly péčí nakladatelství 
Albatros i v nové době.

Tak Ondřej Müler (tentýž, který při-
vedl do Čech Harryho Pottera) uspo-
řádal(?) v r. 2001 sborník 

Strašidla, duchové & spol. 
(ISBN 80-00-00990-0)

Editor zde do 
značné míry čer-
pal i  ze svých li-
terárních znalostí 
vč. Lupičů mrtvol 
a zdá se, že se tito 
toho druhého vy-
dání jeho péčí do-
čkali. Posuďte to 
třeba srovnáním 
anotací. Autor Robinsona Cruso-
ea Daniel Defoe vytvořil vůbec prv-
ní známou duchařskou historku, Ch. 
R. Maturin psal o hrůzném démonic-
kém manželovi a  E. A. Poe dodnes 
děsí své čtenáře pochmurným dvoj-
níkem. Hrdina povídky W. Collinse 
bojuje se smrtí v obyčejné hotelové 
posteli, zatímco odvážný džentlmen 
ve veleslavné povídce Strašidelný 
dům od E. Bulwera-Lyttona čelí smr-
tícím přízrakům v opuštěném domě. 
Francouzský autor Maupassant nám 
představí neuvěřitelně zákeřnou ne-
viditelnou bytost, A. C. Doyle, tvůr-
ce Scherlocka Holmese, zase zdán-
livě neviditelného ochránce tajuplné 
truhly a  F. M. Crawford dokáže, že 
i obyčejná lebka zabíjí...

Roku 2007 Albatros vydal a Jakub 
Požár ilustroval sborník:

Přízraky, zázraky & spol.  
s podtitulem Strašidelné povídky 
19. a 20. století 
ISBN 978-80-00-01938-3)

Ve sborníku pře-
vážně anglosas-
kých strašidelných 
a  duchařských pří-
běhů jsou vedle 
velkých jmen to-
hoto žánru, (Amb-
rose Bierce, Wal-
ter Scott, William 
Hodgson či Ro-
bert E. Howard) zastoupeny i  lite-
rární rarity z  pera zapomenutých 
autorů − Richarda Middletona, Mar-
garet Olliphantové či Edwarda Luca-
se Whitea. Většina povídek tu vyšla 
v  češtině poprvé. Sborník je dopl-
něn komentářem k  jednotlivým po-
vídkám a  pojednáním o  strašidelné 
literatuře, a navázal tak velmi úspěš-
ně na Lupiče mrtvol = Strašidla, du-
chy & spol. ...

Teď by to chtělo ještě pojednání 
o Ambrosu Biercovi, de facto zakla-
dateli žánru, ale to všechno by se ani 
do letního čísla nevešlo. Tak snad ně-
kdy příště.

Proč vám ten Brixi, sakra, na léto 
nabízí horory. No, kdyby se náho-
dou zase dostavilo žhavé léto, abyste 
se, vážení čtenáři, měli čím zchladit. 
A v každém případě vám přeji krás-
né prázdniny a dovolené a  těším se 
v září na shledanou.

Jiří Brixi

LIBUŠSKÝ DOTAČNÍ GULÁŠ

Rozdělování peněz pro spor-
tovní organizace je letos v  ce-
lostátním měřítku předmětem 
trestního stíhání. Zcela neuvě-
řitelný příběh ohledně dotací 
na sport se bohužel odehrává 
i v naší městské části. 

Přidělení peněz, které MČ 
Praha-Libuš dostává z  hazar-
du od magistrátu pro sportov-
ní organizace, se v  roce 2016 
schvalovalo dokonce natřikrát. 
Tak špatně bylo ze strany před-
kladatele tisku, pana starosty, 
připraveno. Nejprve v  únoru 
zastupitelstvu předložil jedno-
duchou tabulku pro rozděle-
ní 590 tis. Kč, ze které jsme se 
mohli dočíst např.: tenis 10 tis. 
Kč, juniorský aerobik 30 tis. Kč. 
Větší identifikace nebyla dána 
zastupitelům k  dispozici. Ob-
vykle by člověk předpokládal, 
že byla zveřejněna nějaká do-
tační výzva, na kterou se zájem-
ci přihlásili, a v žádosti by uved-
li, o  co a  proč žádají. Ne však 
u nás na Libuši. Nikdo o nic ne-
žádal, nebylo jasné, jak se kdo 

na seznam dostal, kdo vůbec na 
seznamu je, natož, na co pení-
ze použije. Nemluvě o  tom, že 
peníze nelze libovolně rozdá-
vat, i  to musí mít určité zákon-
né náležitosti podle §10 záko-
na o  rozpočtových pravidlech 
územně samosprávných celků. 
Po mém upozornění na zastu-
pitelstvu pan starosta tisk stáhl 
a předložil znovu v červnu 2016. 

Jenže tragikomedie pokra-
čovala. Konečně byli zájemci 
identifikovatelní, ale tím se uká-
zalo, že ne všichni splňují úče-
lovost takové dotace, tedy aby 
byli neziskovými organizacemi 
dlouhodobě pracujícími s  mlá-
deží. Navíc peníze, které by se 
mohly takto rozdělovat, nebyly 
pro příslušný rok vůbec zapoje-
ny do rozpočtu. Rozdělení pe-
něz tedy mohlo proběhnout až 
po schválení jejich zapojení do 
rozpočtu na zářijovém zastupi-
telstvu. S žadateli byly uzavřeny 
veřejnoprávní smlouvy, některé 
z nich však také obsahovaly věc-
né chyby.

A mě jako zastupitelku, která 
od počátku upozorňovala a ko-

Noc s Andersenem je jed-
nou z akcí, kterou české 
knihovny začaly svádět 
v konkurenci populárněj-
ších médií boj o zájem dětí 
a dětské čtenářství. Přidá-
vají se školy a další institu-
ce. Noc s Andersenem už 
má svou tradici také v ZŠ 
Meteorologická…

Konečně nastala zase Noc 
s Andersenem. Bylo to jako vždy 
super. Měli jsme tu „přespat“, ale 
to moc nešlo. Úkoly byly super, 
pak jsme si četli, prostě bych nic 
neměnil. Marek O.

Noc s  Andersenem byla zase 
bezva. Letošní téma bylo Čtyřlís-
tek. Měli jsme různé úkoly, jako 
třeba vymýšlet pohádkové posta-
vy. A taky jsme ponocovali. Pepa K.

Pro nás, 5. A, to bylo napo-
sled. V  šesté třídě už budeme 
pro mrňata připravovat zába-
vu my. Poslední noc s  Ander-
senem se všemi ze třídy byla su-
per, všichni se snažili užít si to 
co nejvíc – a  povedlo se. Zába-
va byla bezva a noc ještě lepší. 
Všichni byli vzhůru alespoň do 
dvanácti. Potom jsme si vždy půl 
hodiny četli a  půl hodiny poví-
dali (a  hráli jednu naši oblíbe-
nou hru). Budu na to vzpomínat 
v dobrým. Matěj M.

Noc s Andersenem byla úžas-
ná. Žáci z II. stupně nám připravi-
li velmi dobrý hry. Byla to veliká 
zábava! Užila jsem si toho strašně 
hodně s celou třídou. Veronika Vu

Na každé noci s  Andersenem 
chtěla být naše třída vzhůru ce-
lou noc, ale zatím se to nikomu 
nepodařilo. Rekord je do 5 až 6 
hodin. Luky P.

Noc s  Andersenem opět ne-
zklamala! Byla plná různých úko-
lů a her. Beseda s autorkou taky 
stála za to. To nejlepší ale přišlo 
až potom. Opět jsme usínali až 
dlouho po půlnoci. Škoda, že to 
vždycky tak uteče. Sabina Š.

Byly tam super přednášky 
a  hry. Nasbírali jsme přes 100 
bonbonů a  večer jsme je jedli, 
abychom neusli, protože Vojta, 
Marek a další už tu příští rok asi 
nebudou. Ondra S.

Noc s  Andersenem byla skvě-
lá. Hodně mě bavila i opičí dráha 
v  tělocvičně. Nejlepší bylo nespat 
a povídat si až do rána. Já jsem vy-
držela do 5:30. Bohužel je to po-
slední NsA, které se zúčastním jako 
ten, který si užívá, že pro něj někdo 
něco připravuje. Příští rok už budu 
pomáhat s přípravami i já. Terka H.

Připravila Hedvika Mašková,  
třídní učitelka 5.A,  

ZŠ Meteorologická

NOC S ANDERSENEM V 5.A
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SALON

Další ulice (viz 1. tajenka) je pojme-
nována podle jihočeské vesnice leží-
cí západně od Tábora. Dominantou 
této nemalé obce je barokní kostel 
sv. Františka Xaverského od architekta 
K. I. Dientzenhofera z  roku 1727. Prv-
ní zmínka se datuje do roku 1268, kdy 

tvrz spolu s pivovarem koupil Přemysl 
Otakar II. Před přepojením ulice k Pra-
ze v roce 1968 se ulice jmenovala pod-
le komunistického politika (viz 2. ta-
jenka), jenž zahynul při sněhové bouři 
v Nízkých Tatrách na Slovensku 10. lis-
topadu 1944.

LUŠŤOVKA ULIČNICE (16−17)
Zábavné objevování libušských a písnických ulic na pokračování.

Název této libušské ulice (viz 1. ta-
jenka) se odvíjí od blízké, dnes již za-
niklé, drůbežárny. Před připojením Li-
buše k Praze v roce 1968 se jmenovala 
(viz 2. tajenka) podle českého hudeb-
ního skladatele (1912−1945), který byl 
mimo jiné také velitelem hudební čety 

1. československé samostatné brigády. 
Při osvobozování Československa ze-
mřel na následky onemocnění břišním 
tyfem v době bojů o Dukelský průsmyk. 
Armádní umělecký soubor pak přijal do 
svého názvu jeho jméno.

1 2 3 4 5 6 7

Opouštět místo a

Severka b

Tiskopis c

Román Viktora Huga d

Parkoviště pro lodě e

Hudební nástroj poháněný měchy f

Otrhané (např. ovoce) g

Pohádkový kamarád Mařenky h

Církevní stavby i

Druh sušenky (z kokosu) j

Ovládací prvek (např. u PC, klavíru apod.) k

e7 d5 i4 f2 g6 k5 h1 c6 a2 k2 g7 f4 j2

1 2 3 4 5 6

Česká banka (dříve GEMB) a

Druh pískovce b

Parkový listnatý strom c

Plody ořešáku d

Opak smutku e

Vojenský zábal nohy f

Pevnina obklopená vodou g

Odrazy nohou h

Zimní svátek i

c3 i1 f5 g4 a1 h3 g6 b5

Řešení společně s fotografiemi ulic najdete na str. 36.
Připravil Martin Zikeš

DEBATA

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

CHTĚLI JSME LIDEM 
POMOCI, NIKOLIV JE 
OŽEBRAČIT

V  červnovém čísle U  nás 
byl uveřejněn v  rubrice De-
bata příspěvek podepsaný 
šéfredaktorem jakéhosi in-
vestičního webu, ve kterém 
autor vypsal deset důvodů, 
proč měla MČ Praha-Libuš 
koupit sídliště Písnice. Rad-
nice vážně zvažovala vstup 
do soutěže. Na přípravu na-
bídky jsme potřebovali pro-
dloužení termínu, na což 
společnost ČEZ nepřistou-
pila. Hlavní město Praha při-
slíbilo peníze, ale nikdy již 
nesdělilo, za jakých podmí-
nek je poskytne (výše a  ter-
míny splátek a  další). Po-
hled na celou situaci může 
být a  taky jistě bude rozdíl-
ný. Zpětně také vidím, že 
jsme některé věci měli udě-
lat jinak. Naprosto šokující 
je ale pro mě argument uve-

dený v článku, cituji: „Důvod 
č. 8: Případným budoucím 
prodejem MČ mohla vydě-
lat velice snadno i  několik 
set milionů korun, které by 
později jistě našly uplatně-
ní v  rámci rozvoje celé MČ.“ 
Musím se proti tomuto čis-
tě ekonomickému pohledu 
důrazně ohradit. Pokud by 
radnice sídliště koupila, tak 
jedině proto, abychom ob-
čanům vyšli vstříc. Nikoliv 
proto, abychom následným 
rozprodejem bytů vydělali 
stovky milionů korun. Chtě-
li jsme lidem pomoci, niko-
liv je ožebračit. Nájemníci 
sídliště jsou obětí mnohale-
tých příslibů ze strany spo-
lečnosti ČEZ a  pohlížet na 
jejich situaci jako na dravou 
příležitost snadného výdělku 
stovek milionů korun do roz-
počtu městské části považuji 
za nestoudné.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

rigovala chyby v celé této zá-
ležitosti, nyní zajímalo, jak 
byly peníze použity. Bohužel 
vedení městské části to neza-
jímalo vůbec. Jak jinak si vy-
světlit, že až po mé žádosti 
o  informace v  květnu 2017, 
začali na úřadu MČ zjišťovat, 
kdo vlastně vyúčtování do-
dal, přičemž dvě organizace 
ji kvapně dodaly až v  násle-
dujícím týdnu po mé žádosti. 
Termín byl přitom již koncem 
ledna 2017. Taktéž nikdo ne-
vyhodnotil, zda byly peníze 
použity k  účelům uvedeným 
v žádostech o dotaci, zda or-
ganizace doložily vyúčtování 
přijatých peněz a  další pod-
mínky vyplývající z  uzavřené 
smlouvy. Z dvanácti příjemců 
dotací třetina dodala vyúčto-
vání několik měsíců po termí-
nu, u většiny příjemců peněz 
lze najít v  použití dotace či 
jejím vyúčtování nějaký pro-
blém. Nechci zde jmenovat, 
dokumenty mám k dispozici. 
Uvedu několik perliček. Vy-
účtování podává jiná práv-
nická/ fyzická osoba, než ta, 
se kterou byla uzavřena ve-
řejnoprávní smlouva. Smluv-
ně domluvená činnost ani 
jedné z  nich není v  MČ do-
hledatelná, ani v  předlože-
ném vyúčtování není uvede-
na. Další spolek zase použil 

dotaci k tomu, aby investoval 
do opravy majetku třetí oso-
by, navíc z  přijatých 71 tis. 
Kč doložil vyúčtování pou-
ze poloviny z  těchto peněz. 
Další spolek sice žádal o do-
taci na sportovní vybavení 
mladých hasičů, nedodržel 
však účel dotace, vyúčtová-
ní je mj. směsí účtenek po-
travin z  Tesca a  konzumace 
z  restaurace bez další speci-
fikace. 

Nejde o  banalitu, jedná 
se celkově o  téměř 600 tisíc 
Kč z  našeho rozpočtu. Pokud 
MČ nedokáže uhlídat trans-
parentnost a  využití poskyto-
vaných dotací, nejedná s péčí 
řádného hospodáře. Činnost 
organizací pracujících s  mlá-
deží na Libuši a Písnici je víta-
ná a bohulibá, jako zastupitel-
ka se ale musím ptát, kdo je za 
takový šlendrián při rozdávání 
peněz zde na městské části 
odpovědný. Předpokládám, 
že se ke své odpovědnos-
ti přihlásí pan starosta, neboť 
zastupitelům tisk předložil, při 
schvalování deklaroval, že za 
rozdělení dotací zodpovídá, 
a s žadateli za MČ podepiso-
val veřejnoprávní smlouvy.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,  
zastupitelka MČ Praha-Libuš, 

pavla.tumova@gmail.com



ZVEME

32 | U nás | 7–8/2O17

Na podzim se můžete těšit 
na mnoho akcí, které se bu-
dou konat v Libuši a Písnici.

 Pondělí 4. 9. zahájení cvičební-
ho roku 2017/18 v Libušské soko-
lovně.

 Od čtvrtka 7. 9. bude pravidel-
ně zastavovat (každý sudý čtvrtek) 
bibliobus na těchto stanovištích: 
11:30−13:30 stanice Ladislava 
Coňka (před školou), Praha-Písnice
14:00−18:00 stanice K  Lukám, 
Praha-Libuš

 Ve středu 13. 9. od 14:00 do 
17:00 se koná Sokolení v libušské 
sokolovně – sportovně-zábavná 
akce pro širokou veřejnost.

 V neděli 17. 9. se koná 10. roč-
ník cyklistického závodu pro 
děti, mládež a  cyklistickou veřej-
nost O Pohár MČ Praha-Libuš.

 V neděli 17. 9. se koná 11. roč-
ník Pražského cyklozvonění. Ro-
dinný festival se sportem a  zába-
vou v cíli v pražském Karlíně. Sraz 
účastníků z  naší MČ bude upřes-
něn v  zářijovém čísle časopisu 
U nás. 

 V  pátek 22. 9. od 16:00 do 
21:00 se koná Jablkobraní v par-
ku Kamýk. Hudební a  taneč-
ní open-air festival s  množstvím 
workshopů pro děti a  nabídkou 
mezinárodních gastronomických 
specialit. V  rámci akce proběhne 
soutěž o Nejlepší jablečný koláč.

 V pátek 22. 9. se koná Noc so-
koloven v libušské sokolovně.

 V sobotu 23. 9. se v dopoled-
ních hodinách koná tradiční Libu-
ško-písnický duatlon. Závod pro 
děti do 15 let v disciplínách běh-
-kolo. Sraz účastníků bude před 
Klubem Junior.

 V  sobotu 23. 9. se koná Pod-
zimní sobotní dopoledne s  jó-
gou v libušské sokolovně.

 V  sobotu 23. 9. od 14:00 do 
17:00 se na fotbalovém hřišti 
v  Písnici koná tradiční Drakiáda 
a  Den zdraví. Drakiáda − zábav-
né odpoledne pro děti plné her 
a pouštění draků. Den zdraví – tra-
diční akce plná stanovišť, kde se 
mohou účastníci dozvědět infor-
mace o svém zdraví a zdravém ži-
votním stylu.

 V  sobotu 30. 9. se koná spor-
tovní akce Libušský trojúhelník 
v Libušském lomu. Orientační běh 
s řadou disciplín pro žáky ZŠ.

 V sobotu 7. 10. se koná druhý 
ročník mezinárodní akce Vezmi 
luk a  pojď si hrát, lukostřelecký 
biatlon LK CERE. Sportovní akce 
kombinující běh a střelbu z luku.

 V  sobotu 14. 10. se koná 17. 
ročník dětské modelářské soutěže 
Pisnice Model Open 2017 v pro-
storách Klubu Junior.

 V říjnu bude pro seniory uspo-
řádán Den zdraví pro seniory 
v Klubu Junior. 

 V  říjnu proběhnou tři kurzy 
První pomoci pro občany MČ Pra-
ha-Libuš.

Bližší informace na jednotlivé akce 
budou zveřejněny v zářijovém čís-
le časopisu U nás.

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu Zdravá Libuš 

a Písnice, Místní Agenda 21

ČEKÁ NÁS NA PODZIM

Světová kuchyně 
(maso, sýry, ovoce, víno, pivo aj.)

Zaplétání afrických copánků

Malování ornamentů henou na tělo

Veselé malování na obličej

Balonky

Sportovní workshopy

Úkoly pro děti

Soutěž o nejlepší jablečný koláč
Změna programu vyhrazena.

Akce je pořádána pod záštitou starosty MČ Praha-Libuš Jiřího Koubka a starosty MČ Praha 12 Milana Maruštíka na podporu harmonického sousedství místních obyvatel.

Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“
zaměřeného na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

Použita kresba
Jaroslavy Kočové

Jablkobraní v parku Kamýk
Pátek 22. září 2017 od 16 hodin do 21 hodin

  Kde: Park Kamýk (podél ulic U Zahrádkářské kolonie a K Lesu,    
         na pomezí městských částí Praha-Libuš a Praha 12)

Kapela CIRKUS BROTHERS

Kapela NOTIME

Taneční skupina světových tanců 
TRN V OKU

Africký taneční workshop

Ukázky bojových umění

Ukázky venkovního WORK OUT cvičení

Africké bubnování

Soutěž v pojídání koláčů

VSTUP ZDARMA

OPEN AIRFESTIVAL
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11.−15. 9. TÝDEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ ZDARMA
(rezervace přes web nutná!)

PRAVIDELNÝ PROGRAM  
OD ZÁŘÍ 2017
Pondělí / 9:30−11:30 
Volná herna pro děti (1,5−4) 
s Martinou

Úterý 
9:30−11:00 
Montessori herna s Klárou 
(1,5−4)
16:30−18:00  
Montessori herna s Janou (1,5−4)

Středa / 9:30−11:30  
Tvoření pro děti (1,5−4) i pro ma-
minky s Magdou

Čtvrtek / 9:30−11:00  
Montessori herna (1,5−4) s Ivanou

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

ŠKOLA ŽENSKOTI  
aneb Jak zůstat šik  
i na rodičovské dovolené
Od října 2017 pro velký zájem 
opakujeme volný cyklus 7 semi-
nářů věnovaných ženské duši, 
eleganci a  kráse | Permanent-
ka zakoupená do 30. 9. 2017 
− sleva 20 %

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko včet-
ně všech detailů, informací o ce-
nách a případných změnách na-
leznete na našem webu: 
www.rckuratko.cz.

Činnost spolku Rodinné cent-
rum Kuřátko finančně podporu-
je městská část Praha-Libuš, za 
což mnohokrát děkujeme.

Přejeme vám krásné prázdni-
ny a v září 2017 se na vás těšíme!

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko Ivana 

Vrablcová

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

Vstupné od září 2017: Volná herna pro děti | 80 Kč
Tvoření pro děti | Cvičení pro děti | 100 Kč / rodina nebo permanentka 
800 Kč (10 vstupů)
Montessori herna | Sejdeme se v lese | 150 Kč / rodina nebo perma-
nentka 1100 Kč (10 vstupů)

Vážení přátelé a  příznivci Klu-
bu Senior, přejeme hezké volno 
v  době prázdnin, hodně sluníčka 
k zotavení a pohody ve vší spoko-
jenosti v kruhu rodinném.

O programu vás budeme infor-
movat začátkem září v  časopisu 
U nás.

Máme připraveno mnoho plá-
nů, a  když nás zdravotní potíže 
nezastaví, budete mít možnost 
s námi prožít krásné podzimní dny 
v  měsíci září v  Maďarsku − Hé-
víz (10.−16. 9.), jednodenní výlet 
19. 9. na zámek Stekník, podzimní 
Harrachov od 25. 9. do 29. 9.

Vše budeme avizovat začátkem 
září, a  to 5. 9., kdy se klub našim 
natěšeným seniorům otevírá na 
dalšího půl roku. Těšíme se na vaši 
hojnou účast − hlavně ve zdraví.

V měsíci říjnu cestujeme na Šu-
mavu (8.−14. 10.) Plánujeme jed-
nodenní výlet na zámek Hradištko 
u  města Žatec. A  také opět chys-
táme sklípek pro seniory, kteří si 
tento dvoudenní zájezd oblíbi-
li, a  současně navštívíme alespoň 
dvě neznámá místa při cestě do 
sklípku a zpět.

Bude-li ještě zájem o  Jizerky, 
penzion Kitty, otevíráme záznam 
pro cca 10 osob ve vedlejším penzi-
onu, tzv. rodinném. Předpokládáme 
kolem 10. listopadu, kdy je obvykle 
překrásné podzimní počasí. Dokon-
ce jsme se i v této době slunili. Čistý 
vzduch, klidné prostředí, výlety, tu-
ristika a plná penze, vždy dobré jíd-
lo, to vše dohromady potěší. Podle 
zájmu budeme objednávat.

Začátkem měsíce listopadu pro 
velký zájem uskutečňujeme výjezd 
do Jívky-Stárkov (3.−5. 11.) po-
blíž hranic s Polskem a navštívíme 
jako obvykle trhy v městě Kudowa 
Zdrój.

KNIHOVNA

I  letos přes prázdniny bude 
knihovna otevřena, a to každé úte-
rý od 14.00 do 18.00 hodin. Čeká 
na vás velký výběr, odborná pra-
covnice ráda poradí, můžete si po-
povídat o  různých knihách, které 
byste si měli přednostně přečíst.

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)

Veselý týden  
s Dráčkem 
 
Akce je  
ZDARMA! 

Denní harmonogram 
8.00 hod – příchod dětí 
9.00 hod – volný program - hry 
10.00 hod – lehká svačina (ovoce, 
přesnídávka apod.) 
12.00 hod – oběd 
13.00 hod – polední klid 
14.00 hod – Dráček čte pohádky  
14.30 hod – odpolední zábavný 
program  
15.00 hod – svačina  
16.00 hod – hrajeme si s Dráčkem 
18.00 hod – cesta domů 
 

Týdenní tematický program: 
 

Pondělí:   Dráček soutěží 
Úterý:      Dráček tvoří 
Středa:    Dráček zkoumá  
Čtvrtek:   Dráček jede na výlet 
Pátek:      Dráček plave 
 
 

Změna programu vyhrazena! 

 

Kdy?                  14. - 18. 8. 2017 
Kde?                                  Klub Junior Praha 4 - Písnice 
                          sportovní areály Praha 3 
Provozní doba:                8.00 – 18.00 hod 
Pro koho?         Děti 3 – 10 let 
 
Kontaktní osoba:            Tulinka  
                                           GSM: 775 607 932 
                                                 E-mail: tulinka@info-dracek.cz 
 
Z důvodu omezené kapacity je termín přihlášek do: 9. 8. 2017 
Pořadatel: INFO-DRÁČEK z.s. 
 
Pořadatel má právo zrušit akci z technických důvodů! 

Veselý týden  
s Dráčkem 
 
Akce je  
ZDARMA! 

Denní harmonogram 
8.00 hod – příchod dětí 
9.00 hod – volný program - hry 
10.00 hod – lehká svačina (ovoce, přesnídávka 
apod.) 
12.00 hod – oběd 
13.00 hod – polední klid 
14.00 hod – Dráček čte pohádky  
14.30 hod – odpolední zábavný program  
15.00 hod – svačina  
16.00 hod – hrajeme si s Dráčkem 
18.00 hod – příchod maminky a cesta domů 
 

Týdenní tematický program: 
 

Pondělí: Dráček nás učí kouzelné slovíčka 
Úterý:     Dráček vypráví české pohádky, 
zpíváme si s Dráčkem 
Středa:    Dráček nás učí základní hygienické 
návyky 
Čtvrtek:   Dráček s námi jí u společného stolu 
Pátek:      S Dráčkem poznáváme barvy a tvary 
 

Změna programu vyhrazena! 

 

Kdy?          21. - 25. 8. 2017 
Kde?                          Klub Junior Praha 4 - Písnice 
Provozní doba:        8.00 – 18.00 hod 
Pro koho? Děti 3 – 6let 
 
Kontaktní osoba:     Tulinka  
                                    GSM: 775 607 932 
                                         E-mail: tulinka@info-dracek.cz 
 
Z důvodu omezené kapacity  
je termín přihlášek do:       16. 8. 2017 
Pořadatel: INFO-DRÁČEK z. s. 
 
Pořadatel má právo zrušit akci z technických důvodů! 

 Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš 
„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ 

zaměřeného  na integraci cizinců a spolufinancovaného 
Ministerstvem vnitra ČR. 

Malá Hanoj  
v srdci Prahy 

INFO-DRÁČEK z.s.  
pořádá pro seniory komentovanou 
prohlídku  obchodního centra SAPA,  
Libušská 319/126, Praha 4 (bus 113 z 
metra Kačerov – zastávka Sídliště 
Písnice) včetně ochutnávky pravé 
vietnamské gastronomie (ochutnávky 
si účastníci hradí sami) 
 

Termíny:  
27. 7. 2017 16.00 – 19.00 hod 
  6. 9. 2017 16.00 – 19.00 hod 
Maximální počet účastníků: 20 osob 
Sraz účastníků: před vchodem do OC 
Sapa pro pěší – viz obrázek. 
 

Kontaktní osoba: 
Zdenka Dubová, telefon: 778 050 185 
E-mail: zdenka@info-dracek.cz 

 
 

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK    
z. s. Vás zve na  
RODINNÉ ZÁŽITKOVÉ VÝLETY 
dne 11. 8.  na Soutěžíme v Duhovém parku a  
dne 29. 9. 2017 na Pohybové aktivity v parku 
Soběhrdy  
v čase 8:30 – 18:30 hod.  
Odjezd a příjezd z MČ Praha-Libuš 
V ceně cesta, vstupné, program pitný režim             
a jídlo po celý den vč. svačinek, doprovod celý 
den a na konci dárkový balíček pro děti. 
Předpokládaná dotovaná cena: 350,- Kč 
Cílem výletů je aktivní trávení času dětí s rodiči 
a seznamování se bez rozdílu toho odkud kdo 
pochází.  
 
 

 Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš  

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného                         
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

Kapacita omezena. 
Přihlašování u kontaktní osoby: Tulinky,  

GSM: 775 607 932 , E-mail: tulinka@info-dracek.cz 
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MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK 
z.s. Vás zve na  
Seminář na téma interkulturní rozdíly                  
a poznání kultury Vietnamu                                            
s komentovaným poznáváním života na Sapě 

 

dne 11. 8. a 29. 9. 2017  
v čase 16.00 – 21.00 hod  
v prezentační místnosti restaurace  
Ho Sen Quan Lotus, Libušská 319/126, Praha 4 - 
Písnice (bus z metra Kačerov číslo 113 zastávka 
Sídliště Písnice) 
 

Kurz: Zdarma 
Cílem kurzů je získání informací a diskuse     
nad získanými poznatky o cizincích s 
vietnamskými kořeny a vietnamské menšině. 
 
 
 

 Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš  

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného                         
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

Maximální počet účastníků: 20 osob 
Kontaktní osoba: Zdenka Dubová,  

telefon: 778 050 185, e-mail: zdenka@info-dracek.cz 

 

MČ Praha-Libuš ve spolupráci s INFO-DRÁČEK 
z.s. a restaurací Ho Sen Quan Lotus realizuje 
setkání s vietnamskou gastronomii formou 
přátelského kurzu vaření. 

 
Kurzy budou probíhat  
v čase 16.00 – 19.00 hod  
v restauraci Ho Sen Quan Lotus, Libušská 
319/126, Praha 4 Písnice (bus z metra Kačerov 
číslo 113 zastávka Sídliště Písnice) 
Kurz: Zdarma 
Cílem kurzů je neformální setkání majoritní 
společnosti s vietnamskou menšinou. 
Maximální počet účastníků: 20 osob 
Kontaktní osoba: telefon: 778 050 185, e-mail: 
zdenka@info-dracek.cz 
 
 
 

 Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš  

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného                         
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

Letní závitky (saigonské) 
Termín: 3. 8. 2017 
 

Součásti letních závitků bude taky příprava pravé 
domácí omáčky, do které se závitky namáčejí. 
Závitky se nesmaží a okamžitě se konzumují.  
 

Jarní závitky  
Termín: 14. 9. 2017 
 

Hlavní surovinou je mleté maso (mix), skleněné 
nudle, kedlubna, mrkev, Jidášovo ucho, vajíčko, 
rybí omáčka, pepř, sůl, které se balí do rýžového 
papíru, které se namáčí v pivu kvůli barvě při 
smažení. 
 

 

Bun Bo Nam Bo 
Termín: 13. 10. 2017 
 

Restované hovězí maso se zeleninou a nudlemi                   
s restovanými oříšky se sladkokyselou omáčkou. 
Oblíbené jídlo v letních měsících. 
 

 

 

Bun Cha 
Termín: 10. 11. 2017 
 

Grilované vepřové maso s nudlemi, bylinkami                        
a sladkokyselou omáčkou 

MČ Praha-Libuš ve spolupráci  
s mladými studenty Vás zve na 

Seminář – společné vaření vietnamského menu 

dne             17. 8. a 19. 10. 2017  
v čase         18.00 – 21.00 hod  
v zasedací místnosti MČ Praha-Libuš 
Libušská 1/204, Praha 4 - Libuš (bus z metra 
Kačerov číslo 113 zastávka U Zvoničky) 

Seminář: zdarma 
Cílem semináře je získání informací přímo     
od studentů - zástupců a skupiny cizinců     
s vietnamskými kořeny a členů vietnamské 
menšiny a možná diskuse s nimi nejen o jídle. 

 Akce je pořádána v rámci projektu MČ Praha-Libuš 

„Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2017“ zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. 

 
Kontaktní osoba: Petr Pham, telefon: 776 628 128, 

e-mail: petrphamcz@gmail.com
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Podnikatelé a  živnostníci půso-
bící v Libuši a Písnici mohou v ad-
resáři ZDARMA informovat o  své 
nabídce občanům.

Inzeráty prosíme v  rozsahu 
max. 160 písmen (znaků bez me-
zer). Za správnost a  aktuálnost 
údajů ručí sami inzerující. Pro-

síme dosavadní inzerenty, aby 
v  případě jakékoli změny úda-
jů informovali redakci, a občany, 
pokud zjistí, že některá uvedená 

firma nefunguje, aby rovněž dali 
redakci zprávu.
Příjem inzerce na e-mailu: 
hana.kolarova@tiscali.cz.

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa,  
otvírací doba

Kontakty

Autoopravna Kulička – opra-
vy aut, příprava a realizace 
STK, výkup aut, autopůjčovna 
(osobní, dodávky), likvidace 
vraků

Libuš
Libušská 163
Po−Pá 8−19
So a půjčovna dle 
dohody

603 202 560
kulicka-martin@seznam.cz

Půjčovna přívěsů Jan Dole-
ček − půjčování nákladních 
přívěsů a vozíků za osobní 
automobily

Libuš
Libušská 319/126
Po−Ne 7:00−21:00

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

KETO, s. r. o., veřejné sklady 
– dlouhodobé i krátkodobé 
uskladnění zboží, materiálu, 
nábytku, pneumatik... pro firmy 
i občany

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

Realitní kancelář − prodej 
bytů, domů, pozemků, zdarma 
realitní poradenství

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

Václav Kastner − Fincentrum, 
kompletní finanční poraden-
ství, hypoteční úvěry s nejnižší 
sazbou na trhu

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

Fotostudio Libuš − focení 
těhotných, novorozenců, dětí, 
rodin a portrétů

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po 
domluvě

www.kristinathaler.com

Kreslení − malování, pořá-
dám kurzy volného, rekreač-
ního nebo profesionálního 
kreslení a malování

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

Ing. arch. Jiří Hájek – studie 
a projekty staveb a interiérů, 
design, grafika, vizualizace, 
kopie a tisk do A1

Libuš
Božejovická 997/19

734 609 185
info@atelierardes.cz
www.atelierardes.cz

Ladislav Nekola – zednictví
veškeré zednické a obkladač-
ské práce, koupelny, plovoucí 
podlahy a další

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

HPV gastop, s. r. o. – topenář-
ské, instalatérské a plynařské 
práce včetně revize plynovodů

Libuš
U Libušské sokolovny 
373/11

602 305 061
261 912 463
hpv_panyrek@post.cz
www.hpv-gastop.cz

RevizeKotelen.cz – revize 
plynu, autorizovaný servis 
značek Junkers, Viessmann, 
Baxi, Buderus, Brötje

Libuš Karel Zoula
602 956 826
info@revizekotelen.cz 
ww.revizekotelen.cz

Ivana Kopáčková – kosme-
tika, manikúra. Německá 
kosmetika Alcina, P-shine, CND 
Shellac, parafínové zábaly, 
liftingové masáže

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě kdykoliv

737 252 558, 607 514 940
www.kosmetikaivana.cz

Kosmetika Michaela Nová-
ková – kosmetické služby za 
příznivé ceny, kvalitní kosmeti-
kou Alcina

Libuš
K lesu 42

728 173 336
novak9@volny.cz
www.kosmetika-novako-
va.cz

Zkušený masér senior −  te-
rapie a masáže u vás doma. 
Úleva na těle i na duši. Sleva 
pro důchodce 25 %. Dopravu 
neplatíte.

Libuš, Písnice Mgr. Miroslav Wilczek
724 237 411
www.terapie-masaz.cz

www.kvetinyprozdravi.cz − 
přírodní a bio produkty z Pro-
vence, Bachovky, vůně, silice

Libuš
Zbudovská 1001/14

724 245 973
info@kvetinyprozdravi.cz

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa,  
otvírací doba

Kontakty

Travino, v. o. s. – deratizace, 
dezinsekce, dezinfekce; likvi-
dace vosích a sršních hnízd; 
ochrana budov proti usedání 
ptactva

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

Mgr. Anna Kučerová ně-
mecký jazyk − překlady 
a tlumočení, soudně ověřené 
překlady, výuka němčiny pro 
děti i dospělé

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − polština, 
překlady, korektury

Libuš
Mašovická 160/5

721 837 202
241 710 439
ewa.klosova@atlas.cz

Superdiskont, s. r. o., velké 
značky za malé ceny, domácí 
a zahradní potřeby, Fiskars, 
Leifheit, Emsa, kancelářská 
křesla Antares

Libuš
Dobronická 35
Po, St, Pá 8:30−19:00
Út, Čt 8:30−17:30

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

WineWorld.cz − speciali-
zovaný e-shop pro prodej 
kvalitního vína z celého světa, 
zážitkové degustace, doplňko-
vý sortiment

Libuš
Libušská 115/213
Po−Pá 9:00−17:00

734 575 902
Objednavky@wineworld.cz
www.wineworld.cz

Váš rodokmen, Matěj Kadlec 
a Lukáš Starý − vyhledávání 
předků, rodokmeny s grafy, 
dějiny domu, sken a retuše 
foto aj.

Libuš
K Novému sídlišti 
487/34
Na telefonu

604 266 025
vasrodokmen@gmail.com
www.rodokmen.blog.cz

VOSA ČR, s. r. o. − tisky nebo 
výroba reklamy dle vašich 
návrhů; reklama na klíč od 
grafického návrhu, přes výrobu 
a instalaci

Písnice
U Bazénu 485/6 
Po dohodě:
Po−Pá 8:00−17:00

603 226 226 
info@vosareklama.cz 
www.vosareklama.cz

Equimall − Mgr. Veronika Duš-
ková, jezdecké potřeby, krmivo 
pro koně a domácí zvířata

Libuš
V Bambouskách 342
Po−Pá 15.00−19.00

607 110 801
www.equimall.cz

DAREM servis − kompletní 
úklid domácností a komerčních 
prostor; mytí oken, čištění 
koberců, čištění parou, tlakové 
mytí venkovních prostor

Libuš
Dobronická 1257

Renáta Svobodová
603 960 623
www.daremservis.cz

Profihospodyně – pravidelný 
úklid domácností

Libuš
V Rohu 722

Milada Čechová
724 856 346
www.profihospodyne.cz
cechova@profihospody-
ne.cz

Tenisová sezona 2017 na 
Libuši s trenérem nebo bez; 
nejlevnější v Praze: 1 hod = 
100 Kč.
CHAO DON CA NHUNG CAU 
THU VIETNAM.

Libuš
Chladírenská 272
Po−Ne 7:00−21:00

František Holík
604 844 077
frantisekholik@gmail.com

AURA oční optika, s. r. o., 
Dioptrické a sluneční brýle, 
měření zraku na počkání, 
kontaktní čočky. Přijímáme 
platební poukázky.

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

241 470 041
libusska@optika-praha.cz
www.optika-praha.cz

Připravil Vojtěch Kolář



 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

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 – ŘEŠENÍ
16
Tajenka 1: Chladírenská | Tajenka 2: Víta Nejedlého

17
Tajenka 1: Opařanská | Tajenka 2: Švermova

Foto: Martin Zikeš


