
1 Vánoční stromy se rozzářily ve staré Písnici… 2 … a na sídlišti Písnice. 3 Svatomikulášské oslavy v libušské sokolovně stály za to.

4 Všem seniorům z Libuše a Písnice patřilo tradiční vánoční posezení. 5 V MŠ Lojovická otevřeli zimní výstavu děl dětí a jejich blízkých.

Foto: Kryštof Štafl, Kristina Thaler a Natalia Yakunina
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Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu | Nová autobusová zastávka Písnice  
Zápisy do 1. tříd a přípravná třída | Čarokrásnické světy
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Rok se s rokem sešel a první 
adventní víkend v naší měst-
ské části byl ve znamení roz-
svícení vánočních stromů. 
V sobotu 2. prosince se rozsví-
til strom na prostranství před 
supermarketem Albert na síd-
lišti Písnice, v neděli 3. pro-
since jsme rozsvítili strom na 
náměstíčku ve steré Písnici.

Vánoční strom na sídlišti Písnice 
se rozzářil za přispění dětí ze Zá-
kladní školy Meteorologická, kon-
krétně členů pěveckého sboru 

Zvonek, který na škole působí již 
šestým rokem pod vedením Marti-
na Šrámka. Vánoční strom na síd-
liště Písnice darovalo společenství 
vlastníků jednotek bytového domu  
v ulici Na Vrstvách z Podolí. Děti ze 
základní školy vyrobily krásné oz-
doby na tento vánoční strom. Po 
slavnostním rozsvícení a vystou-
pení dětí zahrál několik rockově la-
děných skladeb na violoncello pan 
Jan Sklenička.

Vánoční strom ve staré Písnici 
rozsvítily společně děti z Mateř-
ské školy Ke Kašně a žáci základní 

školy v Písnici. Vánoční strom do 
staré Písnice darovali paní Marie 
Malinová a pan Jiří Malina z neda-
leké ulice K Pomníku. Žáci ze zá-
kladní školy vyrobili ozdoby na 
vánoční stromek. Po slavnostním 
rozsvícení děti předvedly vánoč-
ní pásmo písniček. Na závěr pro-
gramu zazpívaly několik krásných 
středověkých koled členky Ko-
morního sboru Libuše při Sokolu 
Libuš. Jako každý rok místní hos-
podyňky přinesly na ochutnání 
vlastní pečivo, za odměnu dostaly 
malý svícínek.

Tradičně také bylo možné dob-
rovolně přispět na vybranou orga-
nizaci. Tentokrát v sobotu i v ne-
děli občané přispívali na spolek 
Svět dětí v Krči – Dětské cent-
rum při Thomayerově nemocnici. 
V loňském roce se vybralo nád-
herných 6 053 Kč. Děkujeme moc-
krát všem dárcům za podporu to-
hoto spolku. 

Bc. Petr Borský,  
vedoucí odboru životního prostředí 

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kryštof Štafl

Rozsvícení vánočních stromů 2017
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Slovo starosty
Vážení občané, v minulém 

čísle jsem psal, že přípra-
va rekonstrukce Libušské 

v Písnici postoupila do další fáze, 
neboť Technická správa komuni-
kací vypsala druhé kolo výběrové-
ho řízení na zhotovitele, a vyslo-
vil jsem přání, že by to byl krásný 
vánoční dárek, kdybychom vítě-
ze soutěže znali do konce roku. 
V době, kdy píši tyto řádky a do Vá-
noc zbývá přesně týden, je orga-
nizátorovi soutěže vítěz již znám 
a řediteli TSK hl. m. Prahy, a. s., byly 
doručeny k podpisu finální smlou-
vy. Tím bude završen mnohaletý 
proces a v letošním roce se může-
me do rekonstrukce pustit, a zbavit 
se tak jednoho z posledních tan-
kodromů v Praze. Jedná se o úsek 
od Sapy, včetně kruhového objez-
du křižovatky Libušská a Kunratic-
ká spojka, přes celou starou Pís-
nici, včetně připojení domů vlevo 
v kopci z Písnice směr Dolní Bře-
žany na kanalizaci. Předpokláda-
ný harmonogram odhaduji násle-
dovně: v průběhu ledna zhotovitel 
rekonstrukce vedení městské čás-
ti představí detailní harmonogram 
prací spolu s objízdnými trasami 
pro obyvatele staré Písnice. V dru-

hé polovině února bych rád s tímto 
harmonogramem seznámil všech-
ny občany, kterých se změny bez-
prostředně dotknou. Samotná re-
konstrukce začne na jaře, jakmile 
doladíme časově souběžně plá-
novanou rekonstrukci části Vídeň-
ské v úseku od Mikrobiologické-
ho ústavu po kruhový objezd na 
Dobronické, a bude trvat zhruba 
jeden rok. Výše uvedený harmo-
nogram je můj odhad, neboť s ví-
tězem soutěže budu mluvit až po 
podpisu smluv, které jej stvrdí jako 
vítěze výběrového řízení, probíha-
jícího od září loňského roku. Do-
tčené obyvatele budeme průběžně 
a pravidelně informovat. Bude to 
pochopitelně náročné období pro 
všechny, kteří Libušskou přes Písni-
ci využívají denně, ale nezbývá než 
se do tolik očekávané rekonstrukce 
pustit a přát si, aby šla rychle a s co 
nejmenšími dopady na obyvatele 
naší městské části.

V tomto měsíci se koná dvouko-
lová volba prezidenta republiky. 
Jedná se o druhou přímou volbu 
hlavy státu v historii naší země, vě-
řím ve vaši hojnou účast a zodpo-
vědnou volbu ve prospěch našich 
dětí, volíme budoucnost, nikoliv 

minulost. Detailní informace o vol-
bě a možnosti získání voličského 
průkazu byly uveřejněny v prosinci, 
ty o místu vašich volebních okrsků 
najdete i v tomto čísle. Dříve, než 
vyrazíte k volebním urnám, zkon-
trolujte si prosím na obálce adre-
su své volební místnosti. Týká se to 
především obyvatel části písnické-
ho sídliště a okolí, neboť před ně-
kolika lety jsme změnili adresu jed-
noho volebního okrsku ze Základní 
školy Meteorologická na Klub Ju- 
nior, aby to místní občané měli 
blíže. Ačkoliv je to již několik let 
a mezitím proběhly několikery vol-
by, na podzim u voleb sněmovních 
se našlo několik občanů, kteří ze 

zvyku přišli volit do základní školy, 
nikoliv do Klubu Junior.

V letošním roce oslavíme sto let 
od založení Československé republi-
ky, sto let od splnění snu našich pra-
dědů. Dovolte mi, abych vám v tom-
to výjimečném novém roce popřál 
jen to nejlepší, hodně zdraví, osobní 
radosti a pracovních úspěchů. Kéž je 
to pro vás i pro naši městskou část 
skutečně dobrý rok. 

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Loňské podzimní kulturně 
vzdělávací kurzy i pravidel-
né sportovní aktivity nabídly 
všem seniorům, kteří se ak-
tivně zapojili − a mnozí též 
pro ostatní své přátele při-
pravili − nevšední zážitky, 
upřímnou radost i pocit tolik 
potřebné a život obohacují-
cí sounáležitosti s místem, 
kde žijeme.

Za to vše patří, vážení a milí, 
vám všem veliký dík, protože již 
dávno společně cítíme, že skuteč-
ně radostný, kvalitní a plnohodnot-
ný život si můžeme spoluvytvářet 
i tím, že se na jeho podobě sami 
aktivně podílíme. Že to, co společ-
ně připravíme a prožijeme, je prá-
vě to, co nás obohatí, co nás potěší 
a také co nás vždy v životě posune 
o krok vpřed. Za každý váš podnět 
či připomínku, za vaši radu i názor 
jsme vděčni, protože naše úvahy 
a nápady teprve vaším vyjádřením 
dostanou pro realizaci ten skuteč-
ně správný směr.

Níže uvádím přehled stále ote-
vřených pravidelných aktivit každé 
úterý a čtvrtek v týdnu:

Seniorská akademie:  
úterý 11.00−12.00

Výuka probíhá formou přednášek 
z oblasti anatomie, fyzioterapie, fy-
ziologie, správné výživy apod. Lek-
ce probíhají v učebně Akademie se-
niorů v přízemí Klubu Junior.

Kondiční / fit cvičení:  
úterý + čtvrtek 9.00−10.00

Kondiční cvičení při hudbě složené 
ze sestav cviků velmi žádoucích pro 
aktivizaci svalů celého pohybového 
aparátu. Zrcadlový sál Klubu Junior.

Rehabilitační cvičení:  
úterý + čtvrtek 10.00−11.00

Cvičení vycházející ze zdravotní 
tělesné výchovy se zapracovanými 
prvky z pilates, jógy a s prvky čín-
ských zdravotních cvičení. Součás-
tí jsou i cviky pro udržení pružnos-
ti a obratnosti s ohledem na věk 
a zdravotní stav s využitím posilo-
vacích gum a míčků overball. Tělo-
cvična Klubu Junior.

Tréninky paměti:  
čtvrtek 11.00−12.00

Je zcela přirozené, že lidská pa-
měť s přibývajícím věkem ztrácí svo-
ji původní pružnost − reaguje poma-
leji, soustředí se o něco hůře. Jak na 

to, aby paměť znovu lépe fungova-
la? Správně zvolené postupy osvo-
jování si informací přinášejí překva-
pivé výsledky! Učebna Akademie 
seniorů v přízemí Klubu Junior.

Vážení spoluobčané, dovolte 
popřát Vám do nového roku 2018 
pevné zdraví, elán a pohodu! 

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty  

pro oblast sociální, vzdělávání, 
školství a tělovýchovy

Foto: L. Koudelková

Báječní 
senioři
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Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2017“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.

P O D P O R A  I N T E G R A C E  N A  Ú Z E M Í  M Č  P R A H A - L I B U Š  V   R O C E  2 0 1 8

První prosincový pátek si děti 
užily aktivní odpoledne v libuš-
ské sokolovně, kde se odehrávaly 
Svatomikulášské oslavy. Poslední 
loňská akce městské části Praha-
-Libuš pořádaná v rámci projektu 
Ministerstva vnitra na podporu 
integrace cizinců se udála netra-
dičně 1. prosince. Jako součást 
oslav nesměla chybět charitativ-
ní činnost pro veřejně prospěšné 
organizace, konkrétně společ-
nost Dejme dětem šanci.

Čtvrtý ročník Svatomikulášských 
oslav na Libuši byl jako každý předcho-
zí rok velmi aktivní a děti ani mamin-
ky s tatínky nenechal sedět. V hlavním 
sále byly připraveny tvořivé dílny inspi-
rované jak českými, tak vietnamskými 
tradicemi. Zdobily se perníčky, skládali 
se andělíčci, pouštěli se kapříci do řeky, 
vyráběly se vánoční dekorace atp. Na 
pódiu vystupovali děti i dospělí, zatím-
co v hledišti se zaujetím poslouchali 
a aplaudovali všichni, kdo nebyli zrovna 
zaneprázdnění kreativní činností.

Tentokrát bylo možné přispět orga-
nizaci Dejme dětem šanci, a to formou 
koupě losu, za který si každý mohl vy-
zvednout cenu, proběhla též dražba 
adventního věnce. Sečteno, podtr-
ženo, celková částka, která se vybra-
la pro děti z dětských domovů, činila 
9 130 korun.

Program oslav se netýkal jen váž-
ných a naléhavých situací dětských 
domovů, ale především navodil před-
vánoční atmosféru pohody a zábavy. 
Loni se Mikuláš se třemi čerty a třemi 
andělíčky věnoval rekordnímu počtu 
dětí. Sto dvacet dětí bylo obdarová-
no mikulášskou nadílkou, odnesly si 
i drobnosti, které si samy vyrobily.

Jsme rádi, že se loňské Svatomiku-
lášské oslavy podle hodnocení účast-
níků i vystupujících vydařily, a to díky 
všem partnerům, organizátorům 
a jednotlivcům, kteří akci pomoh-
li připravit. Velké díky patří TJ Sokol 
Libuš, která poskytla prostory pro 
akci, a firmě DKNV za zajištění elek-
trického napájení po dobu celé akce. 
Jednotce dobrovolných hasičů Libuš, 

Rodinnému centru Kuřátko, MŠ Ke 
Kašně, MŠ Mezi Domy, MŠ Lojovická, 
vystupující skupině Sandra 96 ze ZŠ 
Meteorologická, vystupující skupi-
ně dětí z DDM Monet, za vystoupe-
ní tanečního sboru pod vedením paní 
Gregorové, za pěvecké vystoupení 
sboru Libuše a společnosti Fireshow 
za světelná vystoupení spojující je-
dinečné efekty a propracované cho-
reografie. Děkujeme za vytvoření at-
mosféry a zajištění zábavy pro naše 
návštěvníky.

Celá akce byla realizována v rámci 
projektu na podporu integrace cizinců 
spolufinancovaného Ministerstvem vni-
tra ČR, hlavním městem Praha a měst-
skou částí Praha-Libuš.

Děkujeme za krásný a vydařený pod-
večer. Těšíme se na vás na dalších ko-
munitních akcích, přičemž nejbližší se 
plánuje v sobotu 10. února 2018. 

Linh Luongová,  
asistentka projektu, ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kryštof Štafl

Svatomikulášské oslavy,  
co dávají dětem šanci

Dejme dětem šanci, o. p. 
s., je členem Asociace ve-
řejně prospěšných organi-
zací (AVPO), která sdružu-
je neziskové organizace, 
jejichž hlavními priorita-
mi jsou transparentnost 
a profesionalita při vyko-
návání veřejně prospěš-
ných činností.
Společnost Dejme dětem 
šanci nepomáhá dětské-
mu domovu, nýbrž vždy 
konkrétnímu dítěti. Spo-
lupracuje s 37 dětskými 
domovy a za 6 let činnosti 
pomohla už více než 3 000 
konkrétním dětem celko-
vou částkou přesahující 
21,5 miliónů korun.
Jak pomáhají? Spoří pro 
děti, aby měly nějaký zá-
klad, když opustí dětský 
domov. Podporují děti ve 
studiu toho, co je zajímá, 
co je baví. Plní přání, ať 
už to souvisí se studiem, 
smysluplným trávením 
volného času, nebo nápra-
vou zdravotního hendike-
pu, který nehradí zdravot-
ní pojišťovna atd.
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Ve dnech 8., 11. a 14. prosince vystoupily děti z Klubu Ju-
nior na vánočních koncertech, které připravily společně 
se svými hudebními lektory pro své nejbližší.

A bylo to opravdu krásná atmosféra hudebních vystoupe-
ní hned několika hudebních oborů – hry na klavír, flétnu, kytaru 
i zpěv. Ty rozezvučely sál, který byl zaplněn do posledního mís-
tečka a dal všem přítomným zažít atmosféru blížících se nejkrás-
nějších svátků v roce – svátků Vánoc. Následně prožité novoroční 
svátky otevřely před námi nově přicházející rok 2018, který, věří-
me, prožijeme stejně radostně a úspěšně jak rok předcházející. 

Ing. Lenka Koudelková
Foto: Tomáš Pospíšil

KLUB JUNIOR

Jaké byly  
vánoční koncerty
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Vedení městské části Praha-Li-
buš ve středu 13. prosince 2017 
pozvalo všechny seniory žijící 
na Libuši a v Písnici na tradiční 
předvánočním posezení.

V prosinci se již podruhé konalo 
v kun- ratické restauraci „U Bezuchů – 
Na Palubě“. O akci mají naši obyvatelé 
velký zájem. Už půl hodiny před začát-
kem byl sál téměř plný a po zahájení 
se nenašla ani jedna židle volná.

Měli jsme připraveno chutné menu 
s tradičním přípitkem, moučníkem 
a kávou. Při přípitku nás milými slo-
vy přivítali pan starosta Jiří Koubek 
a zástupkyně starosty paní Lenka 

Koudelková, představili přítomné 
hosty a účinkující, kterými již tra-
dičně byla oblíbená hudební skupi-
na Vašek a Zdeňka. Přítomní zastu-
pitelé krátce promluvili o končícím 
roce a všem přítomným popřá-
li krásné svátky a hodně zdraví do 
roku 2018.

Na tomto setkání je dobrým zvy-
kem, že každý z přítomných senio- 
rek a seniorů z Libuše a Písnice má 
možnost osobně promluvit se za-
stupiteli obce v neformální a sr-
dečné atmosféře. A ta zde vskutku 
panovala a naši zastupitelé všech-
ny stoly obcházeli a s každým chvíli 
setrvali v milém rozhovoru. 

Pak již sympatičtí číšníci začali no-
sit připravené menu, na kterém jsme 
si velmi pochutnali. Družný rozho-
vor se nesl celým prostorem a k této 
milé a veselé atmosféře notně při-
spívala velmi oblíbená hudební sku-
pina Vašek a Zdeňka, což některé 
z přítomných hostů přimělo i k tan-
ci. Všichni návštěvníci se skvěle ba-
vili a předvánoční nálada ovládla sál.

Toto společné a milé poseze-
ní všechny spolustolovníky příjem-
ně naladilo na nadcházející svátky 
a snad i dalo na chvíli zapomenout 
na naše každodenní starosti. Vždyť 
vzájemné sdílení a naslouchání vede 
ke sblížení a poznávání sebe navzá-

jem, posiluje soudržnost i sounále-
žitost s místem, kde žijeme, a také 
povzbuzuje naši mysl a pozitivně 
rozvíjí každou osobnost. V takovém 
místě pak lidem na sobě navzájem 
záleží, nejsou k sobě lhostejní a jsou 
pak schopni, když je třeba, navzájem 
si pomáhat a spolupracovat i na roz-
voji místa, kde žijí.

Akce se velmi povedla a všem 
organizátorům tak patří zasloužené 
poděkování. 

Zuzana Vránová, Dis.,  
koordinátorka pomoci v sociální 
oblasti, externí spolupracovnice 

ÚMČ Praha-Libuš
Foto: Kristina Thaler

Tradiční vánoční posezení  
seniorů z naší obce
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JEDNODENNÍ  
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

Loňské poslední jednodenní zá-
jezd Klubu Senior směřoval do se-
verních Čech, konkrétně na pro-
hlídku zámku plného porcelánu do 
Klášterce nad Ohří.

Naší první zastávkou byla malá 
obec Rokle v blízkosti Kadaně, kde 
jsme měli v místním renovovaném 
zámečku sjednáno občerstvení 
v podobě kávy a chutných zákus-
ků dle vlastního výběru. Příjemná 
paní místostarostka nám umožnila 
prohlídku nově opraveného a vkus-
ně vybaveného objektu, který obec 
mimo jiné pronajímá pro svatby 
a oslavy. Dále nám nabídla prohlíd-
ku v minulém století žhářem zapá-
leného a vyhořelého kostela ze 13. 
století, který se postupně rekon-
struuje. Zajímavostí bylo, že žhář se 
k činu přiznal až na smrtelné poste-
li. Prohlídka se však souhrou náhod 
neuskutečnila, a zůstala nám tak 
na příští návštěvu. Kdo měl zájem, 
mohl si od místního včelaře pořídit 
za přijatelnou cenu kvalitní med.

Naplánovaný pozdější oběd se 
konal již v Klášterci nad Ohří v re-
stauraci malebných Evženiiných 
lázní. Každý si mohl vybrat z pole-
dní nabídky, popř. využít i jídelní-
ho lístku. Podle provedeného ma-
lého průzkumu jídla chutnala a byli 
jsme i spokojeni s rychlou a ochot-
nou obsluhou. Poté jsme se přesu-
nuli k zámku, kde se nám věnovala 
erudovaná a trpělivá průvodkyně. 
Seznámila nás s historií zámku 
a provedla 28 místnostmi, kde byla 
ve vitrínách či na dobovém nábyt-
ku vidět historie výroby porcelánu 
jak světová (Japonsko, Čína), tak 
evropská (Vídeň a Míšeň), ale hlav-
ně výrobky českých porcelánek 
(v Klášterci, Slavkově, Březové, Lo-
kti, Staré Roli, Chodově, Dalovicích 
a Praze), z nichž mnohé již neexis-
tují. Bylo opravdu na co se dívat. 
Nádherné vázy, bohatě zdobené 
jídelní servisy, nápaditý figurální 
a v řadě případů i vtipný porcelán 
udivovaly svými tvary a dobovou 
užitkovostí. Při prohlídce jsme po-
ciťovali hrdost nad profesionalitou 
a umem dávno nežijících lidí, kte-
ří porcelánové předměty a deko-
ry vymýšleli a realizovali tak, aby 
obstály na trhu u nás i ve světové 
konkurenci. Naším posledním cí-
lem byla podniková prodejna Thun 
1794, a. s., kde si téměř každý poří-
dil za přijatelnou cenu nějakou ma-
ličkost pro potěšení nebo jako dá-
rek pro své blízké.

Mírně unaveni jsme pak nastou-
pili do autobusu a rozjeli se ku Pra-
ze s krátkou zastávkou u Slaného. 
Plni zážitků jsme v pořádku dorazili 
na Libuš v půl sedmé večer.

Zájezd se organizátorům z klubu 
povedl, a to včetně příjemného po-
časí. Namlsáni krásnými památka-
mi těšíme se na další společné vý-
lety v příštím roce.

MORAVSKÉ PAMÁTKY A SKLÍPEK

Výletem na Moravu uspokojuje-
me všechny ty seniory, kteří rádi 
jezdí za historií a ochutnávkou vy-
nikajících odrůd vín při posezení ve 
sklípku. Patří k tomu i nákupy toho 
nejlepšího a pochutiny, tentokráte 
výborný guláš pro všechny.

Naše první zastavení znamenalo 
zároveň nevšední zážitek v zám-
ku v Židlochovicích. Tento stát-
ní zámek patří k nejzachovalejším 
v Evropě a společně s historickými 
bažantnicemi a oborami pro vyso-
kou zvěř vytváří ojedinělý lovec-
ký komplex, navazující na staletou 
mysliveckou tradici tohoto regio-
nu. Na místě stávala ve 14. stole-
tí vodní tvrz. V roce 1570 ji nechal 
Fridrich ze Žerotína přestavět na 
renesanční zámek. Za třicetileté 
války sídlo značně utrpělo, po po-
lovině 17. století jej proto Valdštej-
nové barokně upravili. V roce 1743 
přechází panství Židlochovice do 
vlastnictví Dietrichsteinů. Docho-
vanou klasicistní podobu zámku 
nejvíce ovlivnil arcivévoda Fridrich 
Habsburský, který vlastnil zámek 
do roku 1918. V roce 1919 byl zá-
mek zestátněn a sloužil reprezen-
tativním účelům Československé 
republiky. Jako letní sídlo jej vyu-
žíval také prezident T. G. Masaryk. 
Jeho pobyty připomíná pamět-
ní deska u vchodu do zámeckého 
parku anglického typu, jehož plán 
vypracoval francouzský zahradní 
architekt Charbonnier kolem ro-
oku 1708 a který je celoročně pří-
stupný veřejnosti. V současnosti 
patří zámek s. p. Lesy ČR a vedle 
ubytovacích a stravovacích služeb 
nabízí především moderní konfe-
renční centrum a lovecké vyžití. 
Pro příjemný pobyt hostů je při-
pravena lovecká jídelna, růžový 
salonek a hlavní společenský sál, 
které doplňují zámecká obrazárna 
a expozice současných význam-
ných trofejí zvěře.

Pokračovali jsme do města Hus-
topeče, kde na nás čekal objedna-
ný oběd. Potom zbývalo dorazit ve 
smluvenou hodinu na hodinovou 
projížďku do přístavu. Sluníčko se 
tentokrát neukázalo, ale v kajutě 
bylo dobře a paní průvodkyně pro 
nás měla připravené teplé nápoje 
a vypravování na moravsko-sloven-
ských hranicích bylo velmi poučné, 
příjemné i k zasmání. Líbilo se.

Pak už honem ujíždět, během 
hodinky se ubytovat a do sklíp-
ku, kam jsme to měli jen asi 5 mi-

nut. A již začala hudba a ejchucho-
valo se. Vedoucí degustace dávala 
ochutnat vynikající výběrová vína 
a vyprávěla. Vůbec se nám nechtě-
lo jít spát. Domluvený čas byl da-
leko překročen, vždyť do postele 
cesta trvala chvilenku. Někteří od-
cházeli a jiní ještě zůstávali.

Odjezdu byl domluvený na 10 
hodin, měli jsme tudíž hodně času 
se vyspat a nasnídat. Ráno sice bylo 
velké povětří, ale potom se uklidni-
lo a svítilo sluníčko. Čekala nás ješ-
tě prohlídka zámku Valtice, objed-
naný oběd a prohlídku městečka.

Barokní zámek Valtice na Břec-
lavsku je od roku 1995 chráněn 
jako národní kulturní památka 
a v roce 1996 byl zapsán v rám-
ci Lednicko-valtického areálu na 
Seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Po několik stale-
tí roku 1945 byl knížecím sídlem 
rodu Liechtensteinů. Je ve vlast-
nictví státu a přístupný veřejnos-
ti. Zámek sloužil rodu jako rodinné 
sídlo. Zpřístupněno je 21 místnos-
tí a nachází se zde také expozice 
o knížecí rodině, nově opravené 
sály a zámecké divadlo. Poskytuje 
představu o tom, jak v 17. a 18. sto-
letí žili bohatí šlechtici. V roce 2014 

zde byla otevřena nová expozice 
o knížecí rodině Liechtensteinů. 
Zámecký sklep, který je nejstarším 
sklepem ve Valticích, nabízí ná-
vštěvníkům nejen prohlídku těch-
to unikátních prostor doplněnou 
výkladem o historii vinařství, ale 
také seznámení s produkcí nejzná-
mější valtické vinařské firmy Vinné 
sklepy Valtice.

Sluníčko nám svítilo a po dob-
rém obědě jsme se ještě prochá-
zeli. Předpověď však říkala, že se 
žene větrná bouře, a tak jsme brzy 
směřovali k autobusu, neboť nás 
čekala dlouhá cesta. Místní mu- 
zeum hlásilo uzavření a cestou 
k autobusu začaly padat i tašky, 
přičemž dvě děvčata málem přišla 
k úrazu. Nakonec jsme bez úho-
ny vyrazili směrem k domovu, a že 
za hodinu začalo hodně pršet, už 
nám nevadilo. Kdybychom neměli 
s sebou řidiče, který umí řídit, báli 
bychom se, ale takhle jsme se i ve 
větru a dešti radovali ze zážitků, 
které naše účastníky někdy i pře-
kvapí. Tak to bylo i s naším dvou-
denním výletem! Konec dobrý, vše 
dobré! 

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

Klub Senior
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Přáli jsme si sníh a sluníčko, 
místo toho jsme se 5. prosince 
vzbudili do deštivého dne a mu-
seli tak pozměnit svůj plán. Ne-
jen Mikuláš se svojí družinou 
měl naplnit náš dopolední pro-
gram, ale čekalo nás ještě zahá-
jení zimní výtvarné výstavy.

V bundách a čepicích jsme se měli 
přesunout na naše nové terasy a za 
doprovodu kláves jsme si měli za-
zpívat do mikrofonů. Nakonec jsme 
zůstali ve třídě Kytička, kde se kro-
mě všech našich dětí ze tří tříd sešlo 
i neskutečné množství rodičů a náš 
plánovaný program, byť v pozměně-
ném prostředí, mohl proběhnout.

Písničkové pásmo před zraky na-
šich nejbližších otevřelo výstavu, 
kde největší odměnou pro malé vý-
tvarníky je vystavovat vedle svého 
velkého vzoru, vedle svého rodiče 
nebo rodinného příslušníka. Pro-
šli jsme se chodbou plnou úžas-
ných děl a nápadů a přesunuli se 
se svými dětmi do vlastních tříd. 
Čas najednou plynul strašně poma-
lu, čekání na Mikuláše a jeho druži-
nu bylo dlouhé, napětí a obavy se 
stupňovaly, a přestože jsou všech-
ny děti moc hodné, přišel i strach.

Čekání jsme si zpříjemnili něko-
lika společnými hrami a zpěvem. 
Za podpory rodičů jsme se dočka-
li, Mikuláš přišel. Nebyl sám, za jeho 

velkou berlou se objevil krásný an-
děl a roztomilý čertík. Mikuláš ote-
vřel svoji knihu hříchů, která však 
byla prázdná. Přednesli jsme mu 
secvičené básničky a zazpívali pís-
ně. Za odměnu jsme dostali z vel-
ké nůše dárečky, ze kterých jsme 
měli velikou radost. Ještě chvil-
ku jsme si popovídali s rodiči, po-
seděli a vstřebali tento velký zá-
žitek. Nakonec jsme se rozloučili 
s Mikulášem a jeho družinou, ro-
diči, prarodiči a sourozenci a šli se 
ven proběhnout a pobavit na čer-
stvý vzduch, kde mezitím přestalo 
pršet. 

Petra Dufková
Foto: Natalia Yakunina

Mikuláš a výtvarná výstava  
v MŠ Lojovická

V rámci úterních programů, ur-
čených převážně dětem, které 
půjdou v tomto školním roce 
k zápisu do základní školy, 
jsme se vydali na přírodově-
deckou expozici do Nové budo-
vy Národního muzea v Praze.

Už jen samotná cesta městskou 
hromadnou dopravou, a zejmé-
na metrem, byla pro děti velkým 

zážitkem. To pravé dobrodružství 
nás ale čekalo v muzeu. Poté, co 
byly děti v krátkosti seznámeny 
s biblickým příběhem o Noemovi 
a jeho úkolem zachránit před po-
topou od každého druhu zvířat je-
den pár a odvézt je do bezpečí na 
své lodi, jsme byli uvedeni do fas-
cinujícího světa živočichů, kte-
ří obývají nebo obývali naši plane-
tu. Zblízka jsme si prohlédli např. 

ledního medvěda Alíka z pražské 
zoo, losa evropského, který je po-
važován za jednoho z prvních losů 
na našem území, a celou řadu dal-
ších známých i méně známých zví-
řat ze všech kontinentů. To vše za 
velmi poutavého povídání průvod-
ce Františka, který se dětem věno-
val s velkou trpělivostí a odpovídal 
na jejich všetečné dotazy. Výstava 
zaujala nejen děti, ale i jejich do-

provod, a vřele ji doporučujeme 
všem, kteří hledají zajímavý tip na 
nevšední zážitek. 

Mgr. Ivana Koutná, MŠ Ke Kašně
Foto: archiv MŠ Ke Kašně

Předškoláci z MŠ Ke Kašně  
navštívili Noemovu archu

I DĚTSKÉ RUCE MOHOU 
ZACHRÁNIT ŽIVOT

Projekt „I dětské ruce mohou za-
chránit život“ uskutečnili v Mateřské 
škole K Lukám za finanční podpo-
ry MČ Praha-Libuš v rámci projektu 
Zdravá Libuš.

V dnešní době je znalost první 
pomoci na velmi nízké úrovni, pro-
to s ní a jejími zásadami chceme 
děti seznamovat už od dětství.

Cílem našeho projektu bylo 
dětem přiblížit tajemství jejich 
těla a zásady první pomoci. Aby 
měly povědomí o profesi zá-
chranáře, zmírnil se strach z lé-
kařů a záchranářů, seznámily se 
se záchranářským vozem, umě-
ly svému kamarádovi ošetřit jed-
noduchá poranění. Připomenout 
jsme chtěli také důležitost ochra-
ny životního prostředí a zdravého 
životního stylu, důležitost hygie-
ny a vést děti k tomu, aby uměly 
reagovat na osoby mimo mateř-
skou školu.

Zdravotníci, s. r. o., je organizace 
skládající se z profesionálů, dlouho-
době působících ve zdravotnických 
záchranných službách, oddělení 
ARO, na urgentních příjmech. Vedou 
akreditované semináře pro firmy, 
školy, pedagogy či rodiče. Rádi jsme 
využili jejich Program první pomoci.

Projekt proběhl v listopadu. Do 
školky přijeli profesionálové, kteří 
zábavnou formou přiměřenou věku 
seznámili děti s důležitostí prv-
ní pomoci. Děti se učily ošetřovat 
drobná poranění, nacvičovaly a se-
znamovaly se technikou umělého 
dýchání, která je pro děti samozřej-
mě velice obtížná. Zkoušely si tech-
niku na rytmus písně Rolničky, rol-
ničky. Naučily se, jak postupovat při 
úrazech končetin a hlavy. Zkoušely 
si se záchranářem Kryštofem ob-
vazovat končetiny i hlavu. Sezná-
mily se se záchranářským vozem, 
prohlédly si vybavení vozu, zkusi-
ly přivolat po telefonu pomoc pro 
kamaráda, dověděly se, že je nutné 
přivolat vždy na pomoc dospělého.

Program probíhal v dopoledních 
hodinách, kdy je ve školce většina 
dětí. Nebylo zapotřebí žádné tech-
nické vybavení, záchranáři vše při-
vezli. Program je na vysoké úrov-
ni a všechny věkové kategorie jsou 
vždy spokojené, ba dokonce nad-
šené. Tak to bylo i u nás. Záchranáři 
chválili i naše děti, a především oce-
nili přístup a vstřícnost paní učitelek.

Marta Hrubá

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA

Ve čtvrtek 30. listopadu odpoled-
ne si děti v Mateřské škole K Lukám 
mohly připravit různé dárečky, kte-
rými by potěšily Mikuláše a udobři-
ly si čerty. Ke společnému tvoření se 
sešlo také hodně rodičů a prarodičů, 
kteří dětem s výrobou pomohli. Vy-
robili jsme si z papíru trojici figurek 
příznačných pro tento čas, vybarvo-
vali jsme čertovské zápichy i anděla, 
a ještě navíc ochutnali výborné ob-
čerstvení, které nám připravila paní 
kuchařka. Děti byly mikulášským 

tvořením velmi zaujaté, rodiče také 
s nadšením dětem pomáhali, a to je 
největší odměnou pro všechny, kteří 
se na přípravě mikulášské dílny po-
díleli. Doufáme, že výrobky z akce 
našly doma své místo...

Předškoláci se ještě těšili na spa-
ní ve školce, pro většinu to bylo po-
prvé. Jen počasí nám nepřálo pro 
pozorování noční oblohy, a tak mís-
to pozorování hvězd bylo na pořa-
du podívání se na vánoční výzdobu 
u nás v Libuši a v Kunraticích, kde 
jsme u Šeberáku prošli osvětlenou 
bránou do světa snění a přání, do 
krásného adventního času.

Všichni to bez maminky a tatín-
ka zvládli výborně, a tak se těšíme 
na příští spaní v mateřské škole. 

Lucie Blažejová
Foto: archiv MŠ K Lukám

MŠ K Lukám
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ADVENTNÍ VÝLET NA KARLŠTEJN

Dvě třídy třeťáků si udělaly pří-
jemný výlet do karlštejnského pod-
hradí na výstavu českých histo-
rických betlémů. Celkem jich děti 
zhlédly padesát. Některé byly oby-
čejné statické, některé pohybující 
se. Betlémy ze dřeva byly doplněny 
betlémy z dobových materiálů − ze 
skla, vosku, cukru, chleba… Raritou 
byly miniaturní exponáty ve sko-
řápkách ořechů. Všichni Ježíškové, 
obklopení Josefy, Mariemi a hýka-
jícími osly, mají velkou historickou 
hodnotu. Betlémy jsou staré až 150 
let. Nejvíce všechny zaujal nejefekt-
nější Karlštejnský královský betlém. 
Jedná se o největší pohyblivý lout-
kový betlém v ČR. Několikametrové 
kulisy hradu Karlštejna jsou osaze-
ny 46 loutkami ze dřeva, oblečený-
mi v dobových oděvech. Ježíškovi 
přináší dary 10 nejvýznamnějších 
českých panovníků v čele s Karlem 
IV. Předvádění betlému je doplně-
no vyprávěním Karlštejnské pohád-
ky, kterou doplňují tlumené tóny 
Smetanovy Mé vlasti a české hym-
ny. V muzeu je také připravena díl-
na, kde si děti mohly pod vedením 
instruktorek vyrobit vánoční ozdo-
by. Výlet se vydařil, byl pěkným vy-
kročením do adventního času.

3. A a 3. B
Foto: archiv ZŠ Písnice

BEZPEČNÝ INTERNET

Do třídy k nám přišla 22. listo-
padu návštěva dvou děvčat na akci 
Bezpečný internet. Slečny krásnou 
a hravou formou dětem ukázaly, 
jaké úskalí a nebezpečí může číhat 
ve virtuálním světě. Děti předvá-
děly vtipně scénky, kde byla přes-
ná ukázka toho, jak je velice lehké 
jít špatnou cestou. Veškeré dota-
zy byly zodpovězeny a vysvětleny. 
Věřím, že dětem tato akce přinesla 
i nové informace a za ty veliké díky!

Lenka Červená, třídní učitelka 2. B

PEKELNÁ POHÁDKA

Poslední listopadový den si děti 
z 1. A opravdu pěkně užily. Jen první 
hodina ve škole byla nauková. Potom 
přišel na besedu sympatický policis-
ta. Zábavnou formou dětem připo-
mněl, jak a kde mají dbát na svou 
bezpečnost. Kluci i děvčata měli dost 
zvědavých otázek, že na ně hodina 
málem nestačila. Potom se děti ob-
lékly na cestu do modřanského KC 
12. Cesta s přestupem byla bez pro-
blémů. Na Sofijském náměstí jsme 
prošli tržiště, v pasáži se v teple na-
svačili a pak hurá na pohádku. Pekel-
nou pohádku v podání havlíčkobrod-
ského divadélka Mrak zhlédli školáci 
soustředěně. Taky se dost nasmáli, 
když rozpustilá čertice vymýšlela, jak 

ZŠ Písnice

My se čerta nebojíme aneb s úsměvem  

jde všechno líp! Foto: Marie Štaflová

dostat pekaře do pekla. Ještě cestou 
v tramvaji si děti o pohádce povídaly.

Jitka Jandová, třídní učitelka 1. A
Foto: Jitka Jandová

VÁNOČNÍ NOTA

Obvodní kolo Vánoční noty 2017 
proběhlo ve středu 6. prosince v ZŠ 
Meteorologická, žáci naší školy se 
umístili na předních místech:
I. kategorie (1. třídy)
2. místo Jakub Krátký z 1. A
II. kategorie (2. a 3. třídy)
1. místo Anežka Čermáková z 2. B
3. místo Matyáš Kudláček z 2. B 
(zpěv + hra na nástroj)
III. kategorie (4. a 5. třídy)
1. místo Linda Prause ze 4. tř.
IV. kategorie (5. třídy)
1. místo Eva Baldriánová z 5. tř.
Všem zúčastněným děkuji a výher-
cům upřímně blahopřeji. 

Olga Kretíková, třídní učitelka 
5. třídy a vyučující hudební výchovy

Foto: archiv ZŠ Písnice

VÁNOČNÍ JARMARK

Vánoční jarmark je na naší ško-
le tradiční akce, která se těší velké 
oblíbenosti. Jedno prosincové od-
poledne, tentokrát ve čtvrtek 7. 12., 
se celá škola zaplní rodiči, praro-
diči, příbuznými i přáteli, kteří na-
kupují nejrůznější ručně vyrobené 
výrobky a cukroví či jiné dobroty, 
aby si tak udělali radost před Vá-
noci, a hlavně přispěli dětem do 
třídních fondů. Kromě malovaných 
perníčků či krásných vánočních oz-
dob, dekorací, svícínků i přáníček, 
jste tentokrát mohli zakoupit tře-
ba i sbírku Zimní básně, kterou si 
vyrobili čtvrťáci a uspořádali do ní 
své vlastní básně se zimní tema-
tikou. A z 2. A, z té nikdo nemohl 
odejít bez svého anděla! 

Kamila Plísková, učitelka  
českého a anglického jazyka

Foto: Marie Štaflová
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VÁNOČNÍ NOTA

Vánoční nota je každoroč-
ní předvánoční soutěž v sólovém 
zpěvu. Žáci si mohou vybrat, zda 
budou písničku zpívat s klavírním 
doprovodem, s vlastní nahrávkou 
či a capella. Účastníci jsou rozdě-
leni do kategorií dle věku a nejpr-
ve se účastní školního kola. Nejlep-
ší zpěváci pokračují do obvodního 
kola, kterého se účastní několik zá-
kladních škol z okolí. Vítězové již 
tradičně získávají diplom a sladkou 
odměnu ve formě perníku ve tva-
ru stromečku, hvězdy či s jiným vá-
nočním motivem.

V loňském školním roce se kona-
lo školní kolo Vánoční noty 27. lis-
topadu, obvodní kolo připadlo na 
6. prosince. Spolu s naší školou se 
obvodního kola zúčastnila ZŠ Ladi-
slava Coňka, ZŠ Ohradní a Gymná-
zium Elišky Krásnohorské. Gratu-
lujeme všem účastníkům k jejich 
pěkným výkonům a budeme se tě-
šit tento rok! 
Vítězové obvodní pěvecké soutěže:
Kategorie I.
1. Jakub Hamza (ZŠ Meteo)
2. Jakub Krátký (ZŠ L. Coňka)
3. Vu Thuy Duong (ZŠ Meteo)
Kategorie II.
1. Anežka Čermáková (ZŠ L. Coňka)
2. Žaneta Seifertová (ZŠ Meteo)
3. Matyáš Kudláček (ZŠ. L. Coňka)
Kategorie III.
1. Linda Prause (ZŠ L. Coňka)
2. Bianca Chuffartová (ZŠ Meteo)
3. Vanessa Bolková (ZŠ Meteo)
Kategorie IV.
1. Eva Baldriánová (ZŠ Meteo)
2. Kristýna Lasevičová (ZŠ Meteo)
3. Nicol Ondová (ZŠ Meteo)
Kategorie V.
1. Kateřina Mazurová (ZŠ Ohradní)
2. Markéta Miňhová (ZŠ Ohradní)
3. Barbora Kopková (ZŠ Ohradní)
Kategorie VI.
1. Viktorie Drobná (ZŠ Ohradní)
2. Olina Fialová (ZŠ Meteo)
3. Ondřej Pešek (ZŠ Meteo)

Martin Šrámek a Soňa Štefanová
Foto: Soňa Štefanová

KONZERVA NA METEOROLOGICKÉ…

…ne, nebojte se, nejde o žádný 
hrůzný nález na půdě školy, to jsem 
si jen vypůjčil slangový výraz, který 
se mezi mladými (ale i starými har-
covníky) používá pro označení kon-
zervatoře. Ve svých hodinách jsem 
po domluvě s ředitelstvím školy 
přivítal několik žáků Pražské kon-
zervatoře, kteří se přišli podívat na 
to, jak vypadá výuka hudební vý-
chovy v reálných podmínkách. Tuto 
možnost jsem využil právě proto, 
že vyučuji na částečný úvazek na 
Pražské konzervatoři didaktiku hu-
dební výchovy − vlastně učím žáky 
konzervatoře tomu, „jak učit hu-
debku“ třeba právě na základce.

Žáci konzervatoře se přišli podí-
vat na hodiny hudební výchovy vy-
učované na 1. stupni. Hodiny měly 
standardní průběh – hudební po-
zdrav (to u těch nejmenších), roze-
zpívání, hra s rytmy – této části ho-
diny se jinak říká stálá (fixní) část. 
Pak přišla proměnlivá část hodiny, 
v níž přichází nová látka, tvůrčí čin-
nosti atp. V případě menších dětí 
(1. a 2. třída) to bylo seznámení se 
s novou písní, rytmické „čtení“ pís-
ně, instrumentální či pohybový do-
provod, v případě žáků 5. ročníku si 
žáci doplnili rýmy ve verších bás-
ničky „Divné verše“, naučili se ryt-
mický doprovod, a pak následovalo 
rapování s doprovodem realizova-
ným výběrem z rytmické banky na 
keyboardu. Závěr hodiny byl věno-
ván zopakování písně a v případě 2. 
ročníku zhlédnutí hudebního pořa-
du „Zpívánky“, v němž děti poznaly 
naučenou píseň „Kalamajka“.

S žáky Pražské konzervatoře ná-
sledně v hodinách didaktiky probí-
hal rozbor hodiny. Myslím si, že akce 
měla dobrý ohlas u konzervatoristů, 
ale musím též pochválit žáky první-
ho stupně, kteří bezvadně spolupra-
covali. Můžeme jen doufat, že snad 
se i mezi konzervatoristy „urodí“ bu-
doucí učitelé hudební výchovy.

Alexandros Charalambidis,  
učitel hudební výchovy

JAKÝ TO BYL KABARET!
V době adventu se 2. B vypravila 

do KC 12 v Modřanech na předsta-
vení Vánoční kabaret. A jaký to byl 
kabaret! Nejenže se v něm zpívaly 
moc hezké písničky, ale dozvěděli 
jsme se také, s jakými nadpřiroze-
nými bytostmi se děti, ale i hospo-
dyňky mohly dříve setkat. Na kázeň 
i na úklid dohlíželi Barbory, Lucky, 
Ambrožové a Perechty. Pro hodné 
děti měli sladkou odměnu, na zlo-
bivé si nosili metličky. Moc se nám 
představení líbilo. A honem jsme 
pospíchali do školy, kde na nás če-
kal Mikuláš s anděli a čerty.

Šárka Šedinová

MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ...

Ten náš naštěstí ne!
Rok rychle utekl a my netrpěli-

vě čekali, až nám 5. prosince čerti 
zaklepou na dveře. Někteří se báli, 
a dokonce měli slzičky na krajíč-
ku. Jiní svému spolužákovi mačkali 
ruku tak, že ji měl celou červenou. 
Když jsme slyšeli za dveřmi chrastit 
řetězy, vypukla panika a řev. Čerti 
vtrhli mezi lavice a pouštěli hrůzu. 
Naštěstí se všichni uklidnili, když si 
svatý Mikuláš vzal slovo a otevřel 
knihu hříchů. Zlobivce čerti odtáhli 
na chodbu, kde si své hříchy museli 
odčinit. Andělé rozdali všem dáreč-
ky. Protože celá Mikulášova družina 
byla usměvavá, už jsme se nebáli, 
a dokonce se přiznali i další zlobiví 
hříšníci, na které sv. Mikuláš ve své 
knize zapomněl.

Děkujeme třídě 9. A za krásný zá-
žitek!

Jindra Němečková + 4. B
Foto: Jindra Němečková

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Víťa Marčík nás opět nezklamal. 
Jeho lidové divadlo 12. 12. v KC 12 
přineslo netradiční zpracování vá-
nočního příběhu v krásné staro-
české dekoraci. Nálada příběhu je 
umocněna zajímavě zpracovanými 
koledami, které jsme si mohli za-

zpívat i my. Děkujeme za poutavou 
podívanou a navození příjemné vá-
noční pohody.  A jak se nám vánoč-
ní příběh líbil?

Barča: „Byli jsme v Kulturním 
centru 12. Bylo to o tom, že panna 
Maria měla porodit božího syna, ale 
s Josefem nemohli najít místo. Na-
konec ho našli v městě Betlémě.“

Kája: „Divadlo hráli živí lidé. Bylo 
to o tom, jak se narodil Ježíšek. Na 
jevišti měli krásný betlém. Bylo to 
fajn.“

Lucka: „Zpívalo se tam hodně 
koled. V závěru představení každý 
dostal papírovou hvězdu. Bylo to 
hezké, ale zdálo se mi, že je to pří-
běh pro menší děti.“

Áňa V.: „Na jevišti byla rodinka, 
která pekla cukroví, hrála o naroze-
ní Ježíška a zpívala koledy. V diva-
dle byla super vánoční atmosféra. 
Představení hodnotím na 100 %.“

David Z.: „Představení bylo dob-
rý, mně se hodně líbilo. Bylo dobré, 
že tam zpívali dost koled.“

Ada: „Hrála tam Marie, archanděl 
Gabriel a Josef. Byla jsem nadšená, 
moc se mi představení líbilo!“

4. B

DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

Jak se nám líbil film „Earth: den 
na zázračné planetě“ v Modřanském 
biografu a co nás nejvíce zaujalo?

Jirka: „Se školou jsme byli na 
krásném filmu o naší planetě Zemi. 
Viděli jsme oceány, rozlehlé pra-
lesy, pouště, města a savany s ži-
vočichy, kteří tam žijí. Líbili se mi 
narvalové, kteří plavali mezi kra-
mi. Také jsme viděli v oceánu žra-
loky, velryby, želvy, ryby a tučňáky. 
Viděli jsme putování zeber a pa-
koňů. Opice v pralese, bojující ži-
rafy, lva, hady a ještěry, mývaly ve 
městě, netopýry, lenochody, noční 
sovy a spoustu dalších zvířat. Z fil-
mu jsem byl nadšený.“

Šimon: „Film byl udělaný podle 
jednotlivých částí dne a posouval 
se do různých končin světa. Napří-
klad v Africe jsme mohli vidět, jak 

ZŠ Meteorologická
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lovícímu gepardovi unikla kořist. 
Taky jsme viděli, jak starý a mladý 
samec žirafy spolu svedli boj ne-
jen o teritorium, ale také o samič-
ku. Nejvíc mě zaujalo, když v afric-
ké savaně stádo zeber přecházelo 
přes rozvodněnou řeku. Řeka byla 
plná krokodýlů s hrozivě dlouhými 
čelistmi a velmi ostrými zuby. Pla-
vali v ní i hroši s velikými a dlou-
hými špičáky. Největší nebezpečí 
však představovala řeka sama, pro-
tože byla rozvodněná. Ve stádu šlo 
konkrétně o malé hříbě zebry, kte-
ré se už několikrát potopilo, pro-
tože bylo na pokraji svých sil. Mlá-
dě to přece jenom zvládlo! Kdekdo 
by mohl uvěřit, že je to zázrak. To 
také několikrát ve filmu říkali: den 
na naší planetě je ten největší zá-
zrak vesmíru!“

Lukáš: „Nejzajímavější část filmu 
byla pro mě o ještěrkách. Ještěr-
ky žijí na souši. Mláďata se snaži-
la vylézt na skálu, kde byly dospě-
lé ještěrky. Neměla to jednoduché, 
protože se stala kořistí pro hady. 
Přežilo pouze jedno ze tří mláďat.“

David H.: „Viděli jsme hodně ze ži-
vota zvířat. Přišlo mi to docela pouč-
né. Nejvíce mě zaujalo, že by se mělo 
na noc zhasínat světlo, protože škodí 
nejen nám, ale také zvířatům. Tak co 
s tím, dospěláci, uděláte?“

Sára: „Co mě z filmu nejvíce za-
ujalo? Že se medvědi v létě často 

otírají o kůru stromů, jednak aby 
shodili srst a aby si označili svoje 
území. Bambus je nejrychleji ros-
toucí rostlina. Roste až o 1 mm za 
vteřinu. Bambusem se živí převáž-
ně panda. Žirafí samci spolu bojují 
jen kvůli území a samicím.“

Eliška: „Mě nejvíce fascinova-
la dvě zvířata − vorvaň a panda. 
Líbí se mi nejen svým vzhledem, 
ale i stylem svého života. Vorvaně 
jsem viděla poprvé a myslím si, že 
bych tímto zvířetem být nechtě-
la. Pandu jsem už sice viděla, ale 
nevěděla jsem, kde se vyskytuje. 
Film se mi moc líbil, miluji zvířata 
a všem ho doporučuji.“

Jindra Němečková + 4. B

BEZPEČNÝ POHYB NA INTERNETU

Dozvěděli jsme se při programu 
Prev-Centra něco nového?

Anička Ph.: „Hráli jsme hru v tý-
mech a mě to moc nebavilo. Moc ani 
nevím, proč jsme ten program měli.“

Lucka: „Hráli jsme týmové hry. 
Dozvěděla jsem se, že na profi-
lech různých lidí nemusí být prav-
divé informace! Máme si dát pozor, 
s kým si přes počítač píšeme. Moc 
mě pořad nebavil.“

Adam: „Bylo to hrozný, nenaučil 
jsem se nic!“

Ada: „Pro mě to moc zajímavé 
nebylo. Spíš jsme si povídali, že si 

nemáme mezi kamarády dávat cizí 
čísla z internetu. Rodiče by nás 
měli občas zkontrolovat.“

Jirka: „Paní lektorky nás učily, jak 
se máme pohybovat na interne-
tu. Já jsem se nic nového nenaučil, 
protože vše už vím od svého tatín-
ka, který mě poučil už v sedmi le-
tech. Nebavilo mě to.“

Lukáš: „Všechno jsem věděl, nic 
nového mi pořad nedal. Jsem na 
počítači každý den.“

Šimon: „Pro mě byla nová pou-
ze informace, že si máme dávat do 
přátel jen ty osoby, které známe.“

4. B

PŘÁTELSTVÍ DRUŽIN

Školní družina ZŠ Meteorologic-
ká odstartovala projekt korespon-
denčního přátelství. Navazujeme 
díky němu přátelský vztah a záro-
veň si také vyměňujeme zkušenos-
ti s pedagogy z družin z celé České 
republiky. Společně s dětmi píšeme 
dopisy o naší družině, kreslíme ob-
rázky a posíláme srdečné vzkazy. 
Do tohoto projektu se s nadšením 
zapojily všechny děti a společně se 
také vždy radují při čtení odpovědí, 
které jim pošta doručí.

Na naší družinové nástěnce 
s mapou tak už jsou k vidění dopi-
sy z různých koutů České republiky. 
Například z Loun, Liberce či 300 km 

vzdáleného Lipova. Úplně nejdelší 
trasu k nám urazil dopis ze 380 km 
vzdálené Čeladné.

Helena Burešová Skuhrovcová
Foto: Helena Burešová Skuhrovcová

BEZPEČNÝ PES

Pro děti ze školní družiny jsme 
v  listopadu připravili kynologický 
program na téma Bezpečný pes. 
V jeho první části se děti seznámily 
s pejsky, kteří za nimi přijeli, s jejich 
stavbou těla a s tím, jak se o tako-
vého pejska dobře starat. Naučily 
se rozpoznat řeč psího těla, jejich 
mimiku a psí varovné signály.

V další části jsme si ukázali kon-
krétní situace ze života, do kterých 
se můžou děti spolu s cizím psem 
dostat: pes na vodítku, kterého po-
tkáme na ulici se svým pánem, pes 
bez pána pobíhající po ulici a hlav-
ně nejhorší situaci, a to psa agre-
sivního, který již vykazuje znám-
ky blížícího se možného napadení, 
a jak tyto situace konkrétně ře-
šit a co v těchto případech nejlé-
pe dělat. Na závěr programu si děti 
osvojily techniky, které jim pomo-
hou chránit si důležité části těla 
v případě útoku psa, a zároveň se 
dozvěděly, jak takovému útoku 
úplně předejít. 

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

Pěší koridor před základní školou v Písnici

Každý prostor před školou, kam zajíždějí auta, je potenciálně velmi nebezpeč-

ný především pro žáky. Na základě žádosti městské části povolil v listopadu 

silniční správní úřad spolu s Policií ČR úpravu provozu v ulici Ladislava Coň-

ka v Písnici. Cílem bylo celé prostranství zpřehlednit a oddělit od sebe auta 

a chodce před základní školou. Podél plotu a zdi sousedního pozemku byl 

plastovými sloupky, zvanými balisety, vytvořen pěší koridor pro bezpečný 

příchod dětí do školy i jejich odchod domů. Vymezení pomocí sloupků pomá-

há jak v běžných dnech, tak i ve dnech s vysokou frekvencí návštěvníků, jako 

byl například prosincový vánoční jarmark. 

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Jiří Koubek

Fotozpráva
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RADNICE

V depu Kačerov pražského 
metra proběhla 29. listopadu 
zdařilá exkurze z naší ZŠ Me-
teorologická.

Asi 40 prvňáčků přivedly vel-
mi profesionální paní učitelky Eva 
Nývltová a Radmila Falgenhauero-
vá. Prohlédli si deponovací i opra-
várenské zázemí vozidel metra. 
Výklad těmto našim ukázněným 
a šikovným školákům podáva-
li Václav Šesták, Jaroslav Melichar 

i Lenka Nehillová z DP-M, skupinu 
doprovázel také Ing. Tomáš Mora-
vec ze společnosti Siemens, kte-
rá obhospodařuje depo. Věřím, že 
si žáci odnesli řadu zážitků i po-
znatků, jak probíhá činnost ve vel-
kém technickém areálu. Možná si 
v budoucnu některý z nich na ten-
to den vzpomene při rozhodová-
ní o výběru svého povolání. Díky 
všem zúčastněným! 

Jaroslav Melichar
Foto: archiv Jaroslava Melichara

Děti navštívily  
zázemí depa Kačerov

Jako člen Žákovského zastu-
pitelstva Praha-Libuš jsem 
měl možnost zúčastnit se ví-
cedenního výletu pořádaného 
Pražským parlamentem dětí 
a mládeže.

Ráno 26. října jsme odjížděli 
z Hlavní nádraží v Praze autobusem 
do Norimberku. Cesta trvala 3,5 ho-
diny. Dále jsme přestoupili na vlak 
do Stuttgartu a do cíle jsme pokra-
čovali autem. Po příjezdu jsme šli 
na večeři a ubytovali jsme se.

Ráno nás čekalo přivítání u sta-
rosty města. Seznámil nás s tradice-
mi a historií města Weil der Stadt. 
Od starosty jsme dostali malý dárek. 
Potom jsme se přesunuli na hlavní 
nádraží ve Stuttgartu. Nad hlavním 
nádražím leží desetipatrová budo-
va. Mohli jsme jít pěšky nahoru či jet 
výtahem. Nahoře byl krásný výhled 
na město a dostali jsme památku 
za návštěvu. Následovala večeře. 

Po jídle jsme se vrátili do Weil der 
Stadt na noční procházku. Prohlídli 
jsme si weilderstadtskou zeď a věž, 
Strom míru, katolický kostel sv. Pe-
tra a Pavla a obecní úřad.

Další den jsme navštívili Mer-
cedes-Benz ve Stuttgartu, proto-
že jsme nechtěli do zoo. V muzeu 
jsme se dozvěděli o historii Merce-
desu a Německa. Tato budova má 
10 pater. Ve druhém patře byly vy-
staveny makety aut i pravá auta. 
Najdete zde i závodní auta, simu-
látor a staré poháry, které vyhráli 
známí jezdci. Po exkurzi v muzeu 
jsme se přesunuli do restaurace 
Hans im Glück. Po večeři jsme po-
děkovali, rozloučili jsme se a naše 
česká skupina pokračovala na ná-
kupy. Nakonec byla party na roz-
loučenou, a pak jsme se vydali 
směr Praha. Celý výlet jsem si užil 
a už se těším na příští setkání. 

Nguyen Huy

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO

Weil der Stadt

Volba prezidenta České re-
publiky se koná ve dvou 
dnech, a to v pátek 12. led-
na 2018 od 14:00 hodin 
do 22:00 hodin a sobotu 
13. ledna 2018 od 8:00 do 
14:00 hodin (případné dru-
hé kolo ve dnech 26. a 27. 
ledna 2018).

Voličem je státní občan České 
republiky: 
– který alespoň druhý den vol-

by prezidenta dosáhl věku 
nejméně 18 let. Ve druhém 
kole volby může volit i občan, 
který alespoň druhý den ko-
nání druhého kola volby do-
sáhl věku 18 let,

– u kterého nevznikla překážka 
ve výkonu volebního práva,

– který hlasuje na voličský prů-
kaz.

Volič může požádat o vydání 
voličského průkazu, a to osobně, 
anebo písemně s úředně ověře-
ným podpisem na odboru správ-
ním a školství ÚMČ Praha-Libuš, 
K Lukám 664/1, Praha 4 – Libuš, 
nebo v elektronické podobě za-
slané prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 5. 1. 2018 
– písemná žádost, do 10. 1. 2018 
do 16:00 hodin − osobně. Další 
informace na odboru správním 
a školství Úřadu MČ Praha-Libuš, 
tel.: 244 021 421–23.

K volbám je potřeba plat-
ný občanský průkaz, nebo plat-
ný cestovní, diplomatický nebo 
služební pas České republiky 
anebo cestovní průkaz. Neplat-
né OP a CD se mohou vyměnit 
např. na odboru evidence oby-
vatel a osobních dokladů Úřadu 
městské části Praha 12, Cílkova 
976/7, Praha 4.

MÍSTA KONÁNÍ VOLEB

Místem konání voleb v MČ 
Praha-Libuš je:

– ve volebním okrsku č. 38001 
volební místnost v Základní 
škole Meteorologická, ulice 
Meteorologická čp. 181/2, Pra-
ha 4 − Libuš, pro voliče bydlící 
v ulicích: K Hájovně, K Lesu, Ke 
Lhoteckému lesu, Libušská − k. 
ú. Libuš, Lojovická, Mirotická, 
Novodvorská, Ohrobecká, Pří-
rodní, Smotlachova, Šatrova, 
U Vodojemu, U Zahrádkářské 
kolonie, Zbudovská;

– ve volebním okrsku č. 38002 
volební místnost v Základ-
ní škole s rozšířenou výukou 

jazyků, ulice Ladislava Coň-
ka čp. 40/3, Praha 4 – Pís-
nice, pro voliče bydlící v uli-
cích: Bavorovská, Budilovská, 
Dubovická, Hoštická, Chval-
šovická, Javorenská, K Mejtu, 
K Pomníku, K Vrtilce, Ke Březi-
ně, Ke Kašně, Klenovická, Kře-
sanovská, Kváskovická, Ladi-
slava Coňka, Libušská – k.ú. 
Písnice, Lipovická, Lužská, Mi-
řetická, Modravská, Na Koneč-
né, Na Losách, Olšovická, Os-
truženská, Písnické Zahrady, 
Pramenná, Předenická, Putim-
ská, Rohanovská, Sedlovická, 
Švihovská, Těšovická, U Jed-
noty, Úbislavská, V Kálku, V Zá-
kopech, Vacovská, Velká Lada, 
Vídeňská, Vltavická, Zátoňská;

– ve volebním okrsku č. 38003 
volební místnost v  Klubu Ju-
nior, Na Okruhu 395/1, Praha 
4 – Písnice, pro voliče bydlící 
v ulicích: Ke Kurtům, Na Okru-
hu, Na Šejdru − k. ú. Písnice, 
Nad Libušským potokem;

– ve volebním okrsku č. 38004 
volební místnost v Klubu Ju-
nior, Na Okruhu 395/1, Praha 
4 – Písnice, pro voliče bydlící 
v ulicích: Mezi Domy, U Bazé-
nu, Výletní − k. ú. Písnice a Vý-
letní − k. ú. Libuš, Zahrádecká 
− k. ú. Písnice a Zahrádecká − 
k. ú. Libuš;

– ve volebním okrsku č. 38005 
volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, 
pro voliče bydlící v ulicích: 
Brunelova, Betáňská, Hvěz-
donická, Jirčanská, K Děrám, 
K Lukám, K Novému sídliš-
ti, Klokotská, Kolektivní, Ma-
šovická, Meteorologická, Na 
Musilech, Na Šejdru, Nad Šej-
drem, Okrová, Opařanská, Os-
tředecká, Provozní, Slavo-
nická, Šátalská, U Libušské 
sokolovny, U Líhní, V Bam-
bouskách, V Lužích, Za Vět-
rem;

– ve volebním okrsku č. 38006 
volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, K Lukám čp. 664/1, 
pro voliče bydlící v ulicích: Bo-
rotínská, Božejovická, Buria- 
nova, Dobronická, Drůbežář-
ská, Husařská, Chladírenská, 
Jistebnická, K Jezírku, K Tůni, 
Lukešova, Mílová, Na Domo-
vině, Na Jezerách, Na Močá-
le, Paběnická, Předposlední, 
Třebějická, U Pejřárny, V Hro-
bech, V Koutě, V Rohu, Vy-
šebrodská, Zlatokorunská. 

Mgr. Jiří Koubek, starosta 
městské části Praha-Libuš

Volba prezidenta 
republiky
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Záznam jednání a usnesení Za-
stupitelstva městské části Pra-
ha-Libuš (ZMČ) ze dne 29. 11. 2017 
v plném znění, včetně příloh, jsou 
dostupná na: www.praha-libus.cz.

č. 37/2017 – ZMČ souhlasí se změnou 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. 

Prahy, spočívající v navýšení koeficien-

tu zastavěnosti z kódu míry využití úze-

mí A v ploše OB na kód C, na pozemcích 

parc. č. 557/59 a 557/133, oba v k. ú. Li-

buš, ulice Klokotská.

č. 38/2017 – ZMČ nesouhlasí se změnou 

územního plánu sídelního útvaru hl. m. 

Prahy na pozemku parc. č. 866/2 v k. 

ú. Libuš z plochy ZMK − zeleň městská 

a krajinná na OB − čistě obytné.

č. 39/2017 – ZMČ schvaluje podnět poří-

zení územní studie vymezené grafickými 

přílohami č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení. Území je z jihu 

vymezeno biokoridorem ÚSES od Modřan-

ské rokle do Kunratic, ze severu areálem 

SAPA, sídlištěm Písnice a hranicí transfor-

mačního území podle připravovaného Me-

tropolitního plánu, z východu hranicí plá-

novaného obchvatu vedeného těsně za 

hranicí katastru Libuše v katastru Kunra-

tice a ze západu hranicí Modřanské rokle. 

Účelem územní studie je získání kvalifiko-

vaného podkladu pro územně a stavebně 

správní rozhodování v území. Hlavním cí-

lem je posoudit a navrhnout urbanistické 

řešení lokality s ohledem na transformační 

potenciál a zpřesnit podmínky pro budou-

cí uspořádání území s ohledem na budou-

cí stanici metra D Písnice, nacházející se 

uvnitř tohoto vymezeného území.

č. 40/2017 – ZMČ schvaluje Pravidla roz-

počtového provizoria na rok 2018, která 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Ukládá panu starostovi zabezpečit do-

držování Pravidel rozpočtového provi-

zoria na rok 2018.

č. 41/2017 – ZMČ bere na vědomí usne-

sení RMČ č. 190, 198, 220, 236 a 253/2017 

a změny rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2017 provedené rozpočtovými opat-

řeními č. 38, 39, 40, 44, 49 a 56/2017, 

které byly schváleny Radou MČ Praha-

-Libuš na základě zplnomocnění Zastu-

pitelstvem MČ Praha-Libuš a které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 42/2017 – ZMČ schvaluje uzavření Do-

hody o uznání a narovnání práva vlast-

nického k nemovitosti parc. č. 1159/20 

v k. ú. Libuš o výměře 11 m2, druh pozem-

ku ostatní plocha – ostatní komunika-

ce, obec hl. m. Praha, s manželi Natašou 

a Jiřím Štočkovými. Pověřuje starostu 

Jiřího Koubka podpisem Dohody, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 43/2017 – ZMČ schvaluje Dohodu 

o uznání a narovnání vlastnického prá-

va k nemovitosti – souhlasné prohlá-

šení k pozemku parc. č. 418/7 v k. ú. 

Písnice, obec Praha, zapsanému v dupli-

citním zápisu vlastnictví na LV 1307 pro 

k. ú. Písnice, obec Praha, mezi účastníky 

MČ Praha-Libuš a panem Petrem Bam-

bulem. Pověřuje starostu Jiřího Koub-

ka podpisem Dohody, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

č. 44/2017 – ZMČ jmenuje za zřizovate-

le do Školské rady při ZŠ Meteorologická 

tyto členy: PaedDr. Jaroslavu Adámko-

vou, Mgr. Radka Řezanku a paní Vladimí-

ru Tomáškovou s účinností od 1. 12. 2017. 

Jmenuje za zřizovatele do Školské rady 

při ZŠ s RVJ v Písnici tyto členy: Mgr. 

Hanu Kendíkovou a Ing. Františka Herce 

s účinností od 1. 12. 2017.

č. 45/2017 – ZMČ schvaluje výši od-

měn členům Finančního a Kontrolní-

ho výboru za jejich činnost za období 

od 07/2016 do 10/2017, dle účasti členů 

výborů na jednáních výborů, ve výši od 

1 200 Kč do 3 200 Kč − viz neveřejná pří-

loha č. 1 tohoto usnesení.

č. 46/2017  – ZMČ bere na vědomí zprá-

vu o činnosti Rady městské části za ob-

dobí od 4. 9. do 7. 11. 2017. 
K tisku připravily  

Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Z usnesení zastupitelstva TERMÍN NEJBLIŽŠÍHO 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ 
PRAHA-LIBUŠ:

24. 1. (mimořádné zasedání) 

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.

V neděli ráno 10. prosince v za-
stávce Písnice poprvé zastavil 
středočeský autobus 333. Po-
dařilo se tak naplnit mnohale-
té přání občanů z jižního okra-
je Písnice, aby jim v poslední 
zastávce zastavoval nejen au-
tobus 113, ale také středočeské 
autobusy 331 a 333.

Tyto linky zastávkou pouze pro-
jížděly, neboť technické parametry 
stávajících zastávek neumožňova-
ly zastavování kloubových autobu-
sů. I když samozřejmě každý auto-
bus 331 a 333 není kloubový (je jich 
dokonce výrazná menšina), nebylo 
možné v jízdním řádu garantovat, 
který autobus bude krátký a mohl 
by zastavit a který bude kloubo-
vý a bude projíždět. Díky skvě-
lé koordinaci Ropidu, Dopravního 
podniku, odboru dopravy Prahy 12 
a naší městské části se podařilo 
tento „Kocourkov“ napravit již loni 
v prosinci a nemuseli jsme čekat 
na připravovanou rekonstrukci uli-
ce Libušská. Projekt rekonstrukce 
Libušské ulice navíc počítal jen se 
zastávkou pro kloubové autobusy 
směrem do centra Prahy, ale neza-
hrnoval řešení zastávky z centra. Ve 
spolupráci s Ropidem a Dopravním 
podnikem jsme v srpnu vyzkoušeli, 
že kloubový autobus se ve stávají-
cí zastávce Písnice opravdu neotočí 
a nezastaví rovně tak, aby řidič v zr-

cátku viděl bezpečně na všechny 
dveře. Nezbylo než přistoupit k no-
vému umístění zastávek.

Jsem rád, že jsme tyto zastávky 
uvedli do provozu v předstihu před 
samotnou rekonstrukcí, neboť jejich 
praktické využívání v prvních dnech 
ukázalo na některé chyby, které 
bude třeba při finální rekonstruk-
ci Libušské odstranit. Nejvážnějším 
nedostatkem byl chybějící přechod 
pro chodce, který ovšem městská 
část požadovala od samého začát-
ku i v průběhu realizace dočasných 
zastávek. Odbor dopravy s policií jej 
povolil až po čtrnáctidenním provo-
zu zastávek, takže bude bohužel zří-
zen až dodatečně, ale bude.

Nová zastávka znamená ne-
jen lepší dostupnost městské 
hromadné dopravy, ale i významné 
zkrácení čekacích intervalů. Před 
touto úpravou zastavoval autobus 
v neděli v této zastávce dvakrát 
za hodinu, nyní čtyřikrát. Ve všed-
ní den ve špičce četnost spojů na-
rostla z pěti spojů za hodinu na de-
vět. A když ráno spěcháte do školy 
či do práce, je rozdíl, jestli vás au-
tobus odveze na metro každých 
dvanáct, nebo sedm minut. Pře-
ji všem obyvatelům okraje Písnice 
spokojenost s novými zastávkami 
a četnější dopravou do centra 
i zpět do svých domovů. 

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice

Nová autobusová 
zastávka Písnice
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Koordinátora sociální pomoci 
je možné kontaktovat písem-
ně po mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vránová, 
DiS. Na podatelně městské části 
nechávejte prosím uzavřené obálky 
s nápisem „k rukám paní Vránové“ 
a uvnitř nezapomeňte uvést jméno 
a kontakt na sebe, nejlépe telefon. 
Koordinátorka je na úřadě přítom-
na osobně každé úterý a středu 
v době od 9 do 12 hodin v míst-
nosti Klubu Senior, K Lukám 664/1, 
v přízemí. Je lepší i na tuto dobu 
si domluvit schůzku po telefonu: 
604 740 696 či e-mailu: koordina-
torpomoci@praha-libus.cz.
Ke komunikaci ohledně obecných 
témat ze sociální oblasti byl zřízen 
sběrný e-mail Úřadu městské čás-
ti Praha-Libuš, který obhospoda-
řuje též koordinátorka sociální po-

moci, ale kopie zaslaných e-mailů 
automaticky informují i zástupky-
ni starosty pro oblast sociální a ve-
doucí odboru správního a školství:  
socialno@praha-libus.cz.
Zástupkyní starosty MČ Praha-Li-
buš, která má v kompetenci oblast 
sociální, je paní Ing. Lenka Koudel-
ková. Vedoucí odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš je paní 
Šárka Fruncová Vlčková. 

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana  
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Milí spoluobčané! Než jsme se nadáli, máme tu zase nový rok. 
V myslích máme ještě vánoční čas, krásné zážitky s rodinou 
a radost nejen z dárků, ale i ze společně sdílených chvil. Většina 

z nás v tomto čase bilancuje a často s nadějí vyhlíží do nové budoucnosti.
S mnoha z Vás jsem se v loňském roce potkávala z různých důvodů, ať 
již příjemných, či méně příznivých, ale jsem ráda, že se na mne obracíte 
a službu koordinátorky hojně využíváte.
Ráda bych Vám všem do nového roku popřála spokojenost v rodině, s přá-
teli, hodně zdraví a teplo domova a zároveň veselou a upřímnou mysl 
i s ohledem na naše bližní. Ať naši mysl naplňuje i vzájemná sounáležitost, 
kdy se nebudeme uzavírat do svých ulit a domácností, ale budeme i ote-
vřeni k naslouchání potřeb našich bližních. Každý z nás má občas příleži-
tost být někomu ku pomoci. Každý z nás má příležitost zažít pak i pocit 
uspokojení z vykonaného dobrého skutku. To je to pravé bohatství mysli.
Přeji Vám, ať moje služby potřebujete co nejméně, přestože Vás i nadále 
vždy ráda uvidím!
Krásný nový rok 2018 Vám všem přeje Vaše koordinátorka pomoci

Zuzana Vránová

Měli bychom připravit děti na 
budoucí svět, ale umíme je 
naučit rozumně používat sou-
časné technologie?

Konference DigiMAP se koná 18. 
ledna 2018, ale registrace je již v pl-
ném proudu. Primárně je určena 
učitelům, ředitelům, zřizovatelům 
základních škol, vítáni jsou však 
všichni zájemci o vzdělávání.

Nechte se inspirovat, jak a čím 
lze obohatit výuku, a to i v huma-
nitních předmětech. Ukážeme, že 
roboti, Minecraft i videokonference 
mají své místo v dnešních školách, 
a to vše v příjemných a technicky 
výborně vybavených prostorách 
sídla společnosti Microsoft.

Odbornou kvalitu konference ga-
rantuje spolupracovník MAP Praha 
12 Ondřej Neumajer, život a škol-
ství protkané digitálními techno-
logiemi v Estonsku popíše velvy-
slanec Estonské republiky Sten 

Schwede. O cloudové učebně bude 
mluvit Daniel Tocháček, na e-twin-
ning se zaměří Dana Tužilová a na 
evropské programy Pavla Šabatko-
vá z Domu zahraniční spolupráce. 
Velmi vítáme náměty ze základ-
ních škol Prahy 12, které přinese 
Petr Polák (ZŠ Rakovského) a Jana 
Vlková (ZŠ Písnická). Celý program 
si můžete přečíst na: www.praha12.
cz/map-praha-12/d-49094.

Konference je zaštítěna Českou 
národní koalicí pro digitální pra-
covní místa a Národním ústavem 
pro vzdělávání. 

Kateřina Loukotová, koordinátorka 
konference DigiMAP, upraveno (red)

Konference Digimap

Pokud máte doma malého 
předškoláka, určitě přemýšlí-
te, do jaké školy ho přihlásit. 
Naše městská část zřizuje dvě 
základní školy – Základní ško-
lu Meteorologická a Základní 
školu s rozšířenou výukou ja-
zyků v Písnici. Zápisy do prv-
ních tříd probíhají dle školské-
ho zákona v období od 1. dubna 
do 30. dubna. Termín a místo 
zápisu stanoví ředitel školy. 
Na webových stránkách kaž-
dé školy najdete kritéria pro 
přijetí dítěte do 1. třídy a další 
pokyny k průběhu zápisu.

Někteří rodiče jsou na pochy-
bách, zda jejich dítě školu zvlád-
ne, zda je na školu dostatečně zra-
lé a připravené. V tom případě se 
neváhejte obrátit na pedagogicko-
-psychologickou poradnu, kde vaše 
dítě vyšetří odborníci a poradí vám, 
zda přihlásit syna či dceru do 1. tří-
dy, nebo zda požádat o odklad po-
vinné školní docházky.

O odklad povinné školní docház-
ky je třeba požádat ředitele zá-
kladní školy při zápisu dítěte do 1. 
třídy. Žádost je třeba doložit dopo-
ručujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře nebo klinické-
ho psychologa. Pokud ředitel/ředi-
telka základní školy vyhoví žádosti 
o odklad povinné školní docházky 
dítěte, je třeba se rozhodnout, zda 
vaše dítě zůstane v mateřské ško-
le, nebo ho přihlásíte do přípravné 
třídy. Již při zápisu je vhodné kon-
zultovat s pedagogy, jaká možnost 
bude pro vaše dítě nejlepší.

Městská část Praha-Libuš počítá 
s otevřením jedné přípravné třídy, 
a to v ZŠ Meteorologická. Příprav-
nou třídu lze otevřít, pokud se v ní 
vzdělává nejméně 10 dětí. Pokud se 
rozhodnete pro přípravnou třídu, je 
třeba kontaktovat vedení ZŠ Mete-
orologická a domluvit si termín, 
kdy je možné dítě do přípravné 
třídy zapsat. Zápisem do příprav-
né třídy se dítě zapisuje na jeden 
školní rok a neznamená to, že au-
tomaticky bude pokračovat vzdě-
lávání vašeho dítěte v této škole. 
Pro následující rok je třeba jít s dí-
tětem znovu k zápisu do 1. třídy ve 
škole, kterou si vyberete. 

Bc. Alena Jechová,  
referentka odboru správního 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Zápisy do 1. tříd 
a přípravná třída

TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD ZŠ

Škola Termín Místo

ZŠ Meteorologická
www.zsmeteo.cz 25. 4. 2018 Objekt ZŠ: Meteorologická 181/2, Libuš

ZŠ s RVJ v Písnici
www.zspisnice.info 20. 4. 2018 Objekt ZŠ: Ladislava Coňka 40/3, Písnice

Vyhozené vánoční stromky 
nepatří do nádob na směsný 
odpad, protože tím snižují je-
jich kapacitu.

V případě, že máte veřejně pří-
stupnou popelnici nebo kontej-
ner na směsný odpad (například 
na sídlišti), lze stromky volně od-
ložit vedle nich. Pokud ale nemáte 
popelnici volně přístupnou z ulice 
(některé činžovní domy a rodinné 
domy), prosíme o odložení vánoč-
ního stromku u nejbližšího stano-
viště na tříděný odpad. Jejich od-
voz bude probíhat po celý leden 
a únor 2018. Stromky je nejvhod-
nější vyhazovat den před odvozem 
komunálního odpadu, aby nedo-

cházelo k přílišnému nahromadění 
po dlouhou dobu.

Konečná zastávka pro vánoční 
stromky je u odběratele, který se 
zabývá zpracováním dřeva. Strom-
ky jsou nadrceny a následně využi-
ty např. v zahrádkářském průmys-
lu do kompostu. Znečištěné nebo 
nedostatečně odstrojené strom-
ky putují společně se směsným 
odpadem k energetickému využi-
tí do ZEVO Malešice. Výjimka platí 
pro umělé stromky, pokud už stro-
mek dosloužil, rozhodně nepatří 
do kontejneru na tříděný či směs-
ný odpad, ale do sběrného dvora. 

Tisková zpráva společnosti Pražské 
služby, a. s., upraveno (red)

Kam s vánočními 
stromky?

Sociální  pomoc
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Na otázky redakce měsíčníku 
U nás odpovídá ředitelka zá-
kladní školy v Písnici Blanka 
Chýlová.

Jak dlouho už řídíte Základní školu 
s rozšířenou výukou jazyků v Písnici?

Vedením školy jsem byla pově-
řena 30. 8. 2012. V září jsem slavila 
pětileté výročí.

Proč jste se tehdy rozhodla do toho 
jít? Co tomu předcházelo ve vašem 
profesním životopisu?

Přijmout nabídku vést písnic-
kou školu bylo logickým vyústě-
ním mých předchozích vzděláva-
cích aktivit. Začala jsem učit v roce 
1985 v kunratické škole. Nejpr-
ve jsem musela dokončit studium 
na pedagogické fakultě. Ekono-
mické vzdělávání probíhalo již od 
roku 1993. Pracovala jsem dlouho 
ve školské radě. V roce 2007 zača-
ly pod novým vedením kunratické 
školy vzdělávací aktivity, které byly 
přínosné pro mou učitelskou pra-
xi, a jak se později ukázalo, i pro 
mou práci ředitelky školy. V roce 
2006 jsem se zúčastnila výběro-
vého řízení na zástupkyni ředitel-
ky v písnické škole. Paní ředitelka 
si mne nevybrala, ale vzpomněla 
si na mne, když školu v roce 2012 
opouštěla. Pan starosta mi dal tý-
den na rozmyšlenou. Myslím, že 
jsem neváhala moc dlouho. Řekla 
jsem své ano. Věděla jsem, že mne 
čeká hodně práce, na kterou jsem 
se těšila.

Jste ráda, že jste tento krok v živo-
tě udělala?

Ano, jsem ráda, i když ne vždy 
je v ředitelně slunečno. Snažím se 
však, aby v ostatních místech školy 
bylo slunečno vždy. Musím přiznat, 
že více učení mi občas chybí. Ne-
dávno jsem si s radostí odučila ma-
tematiku v páté třídě, učení u prv-
ňáků mám za odměnu.

Co se vám na písnické škole líbí?
Líbí se mi místo, kde se škola 

nachází, naše zahrada s venkovní 
učebnou a spolupracující pracovní 
kolektiv. Moc dobře se u nás vaří.

Co pro vás znamenají děti, vaši 
žáci?

Snažím se, aby naši žáci na škol-
ní léta v písnické škole vzpomína-
li v dobrém, měli chuť se vzdělávat 
a našli si kamarády pro další život.

Odkud kam se pod vaším vedením 
škola posunula?

První dva roky mého ředitelování 
jsme se s prvňáčky vítali před hlav-
ním vchodem do školy. Nyní se prv-
ní den scházíme na školním hřišti. 
Poradenské pracoviště pro žáky i je-
jich rodiče začíná plnit svoje poslá-
ní. Založili jsme školní pěvecký sbor 
Sedmikráska. Zajišťujeme 40ho-
dinový plavecký kurz pro všechny 
žáky. Zájmové vzdělávání si organi-
zujeme v rámci doplňkové činnosti 
školy. Výuka tělesné výchovy probí-
há na všech dostupných sportoviš-
tích v okolí. Jsme pyšní na úroveň 
vzdělávaní při týdenním meziná-
rodním projektu Edison. V testová-
ní žáků 5. tříd vyhlašovaném Českou 
školní inspekcí máme velmi dobré 
výsledky ve všech sledovaných ob-
lastech. Při naší základní škole vzni-
kl Spolek rodičů. O žáky s odlišným 
mateřským jazykem je dobře po-
staráno. V době prázdnin pořádáme 
příměstské tábory. Máme dostatek 
nářadí a náčiní pro výuku tělesné 
výchovy.

Ve škole se od mého nástupu 
každý rok během letních prázdnin 
zlepšovalo zázemí školy. Proběh-
la oprava elektroinstalace, výměna 
kotle a topení, budova je celá za-
teplená. Jak vypadaly staré toalety, 

si dnes už nikdo nepamatuje. Nová 
počítačová učebna jen čeká na mo-
derní vybavení.

A jaké jsou vaše představy do bu-
doucna? 

Uspěli jsme s žádostí o dotaci na 
modernizaci vybavení počítačové 
učebny ve Výzvě č. 20 v Operačním 
programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání. Digitální vzdělávání reagu-
je na změny ve společnosti. Chce-
me využívat digitální technologie 
na podporu výuky a učení. Skuteč-
nost, že digitální technologie čím 
dál více ovlivňují prostředí, ve kte-
rém žijeme, a bezprostředně i naše 
životy, je v dnešní době již nezpo-
chybnitelná.

Písnická škola je nevelká, s lákavou 
pověstí neanonymní, bezpečné ško-
ly v Praze a zároveň v klidném ves-
nickém prostředí s pěkným přírod-
ním okolím. Přitom má i moderní 
vybavení. Co hlavního škola nabízí 
ve svém vzdělávacím programu?

Dva hlavní cíle našeho Školního 
vzdělávacího programu jsou roz-
víjet osobnost a individualitu žáka 
a vytvořit pozitivní vztah ke vzdě-
lávání. Chceme žáky motivovat 

k celoživotnímu učení. V letošním 
školním roce jsme založili žákov-
ský parlament. Chceme žákům vy-
tvořit prostor pro otázky. Dáváme 
jim možnost otevřeně vyjadřovat 
své názory.

V písnické škole je v současnosti po 
jedné 4. a 5. třídě, mladší ročníky 
vždy po dvou. Nevím, jestli kdy dřív 
vůbec měla písnická škola zdvojené 
ročníky… Je to současnou vlnou vyš-
šího počtu dětí v tomto věku, nebo je 
písnická škola prostě také žádaná? 
Odkud, kromě přirozené spádové ob-
lasti staré Písnice, k vám chodí děti?

Poslední dva roky jsme mohli do 
školy přijímat jen tzv. spádové děti 
z Písnice a z Libuše. O školu je zá-
jem. Jsem sama překvapená, že zá-
jemce neodradí ani to, že nemáme 
vlastní tělocvičnu.

Značnou odezvu, zdaleka ne nadše-
nou, vyvolala loni studie možné pří-
stavby školy. Mnozí místní vnímají 
takový velký stavební zásah v této lo-
kalitě jako necitlivý. Můžete vyjasnit 
záměry školy v tomto ohledu? Ve vizi 
školy na období 2013−2018 čteme: 
„podporovat osobitý charakter školy 
rodinného typu“. Nemáte pocit, že tak 

ROZHOVOR

Snažím se, aby žáci na léta  
v písnické škole vzpomínali v dobrém
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velká přístavba by tuto atmosféru nevratně na-
rušila? A co až opadne současná demografická 
vlna? Nestačilo by školu promyšleně dále profi-
lovat s jemnějšími úpravami prostor a soustře-
dit se na její vzdělávací charakter?

Určitě neplánujeme radikální změnu v na-
šem Školním vzdělávacím programu. Domní-
vám se, že osobitý charakter školy může být 
zachován i poté, kdy budou prostory školy 
zvětšeny a citlivou přístavbou bude žákům 
dopřáno mít například vlastní tělocvičnu, ke-
ramickou dílnu a vhodné prostorové podmín-
ky. Klima školy, podle mého názoru, vytvářejí 
žáci, učitelé a ostatní zaměstnanci, v nepo-
slední řadě i vedení školy. S budovou školy 
klima školy souvisí spíše okrajově. Pracovala 
jsem ve škole, kde bylo kolem 300 žáků a byli 
jsme také považováni za školu s osobitým 
charakterem rodinného typu. Byla to pravda.

Co se týče možností pohybu − nezvažujete 
přidat se k nastupujícímu trendu (například: 
https://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-staze-
ni) podporovat rozvoj dětské osobnosti pře-
devším motivovaným pobytem venku, který 
současným dětem dramaticky ubyl ve srov-
nání s předchozími generacemi a který zdale-
ka není investičně tak náročný? Pěkné přírod-
ní prostředí přímo navazující na školu k tomu 
úplně vyzývá…

Přidat se k nastupujícímu trendu motivo-
vaného pobytu venku zní lákavě. Vím o jedné 
škole, kde mohou žáci v rámci pobytu ve škol-
ní družině jednou týdně celé odpoledne trá-
vit v lese za každého počasí. Zajímá mne hod-
nocení tohoto projektu. V tuto chvíli pro mne 
zůstává však hodně nezodpovězených otá-
zek. Například jak splní povinný týdenní učeb-
ní plán žák s pylovou alergií? V tomto školním 
roce máme začátkem června naplánovaný 
projektový týden. Vzdělávání bude probíhat 
hlavně mimo školní budovu, v přírodě.

Co považujete za důležité ve vzdělávání sou-
časných dětí, má-li jim pomoci uspět v bu-
doucím světě, o kterém tušíme, že bude vy-
padat o dost jinak než ten současný?

Sama si tuto otázku pokládám velmi často. 
Dotazuji se svých kolegyň a kolegů, rodičov-
ské veřejnosti, zajímají mne názory odborní-
ků. Zřejmě nikdo dnes nedokáže odhadnout, 
jaké znalosti a dovednosti naši žáci budou 
potřebovat za 10 nebo 15 let, aby uspěli na 
trhu práce i ve svém osobním životě. Co bu-
dou dle mého názoru potřebovat určitě, je 
umět řešit problémy a následky špatných 
rozhodnutí, umět dobře reagovat na změny 
situací, umět efektivně využívat daný čas na 
práci i volný čas, umět se starat o své zdraví.

Jaká jsou měřítka úspěšnosti pro vás a vaše 
kolegyně a kolegy?

Úspěšný žák je podle mého názoru ten, 
u kterého zaznamenáme největší pokrok 
ve znalostech a dovednostech.

Škola už svým názvem ZŠ s RVJ zdůrazňu-
je nadstandardní zaměření na výuku jazy-
ků. Jak jsou na tom s jazykovým vybavením 
děti, které písnickou školu dokončí?

Naši žáci přecházejí často na druhý stu-
peň jiné školy s jazykovým zaměřením a ví-
celetá gymnázia. Jaké znalosti a dovednos-
ti si od nás odnášejí, lze jen těžko hodnotit. 
Nemám zprávy, že by za svými vrstevníky 

zaostávali, spíše naopak. V roce 2016, kdy 
jsme testovali žáky na konci 5. třídy v ang-
lickém jazyce, byla úspěšnost 71 %.

Už zhruba před 4 roky se u vás začala učit 
matematika Hejného metodou. Proč jste se 
pro ni rozhodli? Máte s ní dobré zkušenosti?

Ve školním roce 2014 jsme začali postup-
ně zavádět vyučování matematiky metodou 
profesora Hejného v prvním a ve třetím roč-
níku. Zvolili jsme ji po odborném zvážení, 
studiu, konzultacích a praxi na jiných školách 
a také z vlastní zkušenosti. Rozhodli jsme, že 
naše škola půjde tímto směrem, protože vý-
uka vychází z požadavků doby učit se vidět 
věci v různých kontextech, vycházet ze zku-
šeností, a dojít tak k pochopení. Žáci podle 
tradiční metody vyučování získávají pozna-
tek od učitele a naučí se ho. Domníváme se, 
že poznatek získaný vlastní úvahou je kvalit-
nější, schopný dalšího rozvoje a je trvalejší 
než poznatek převzatý. Nelehká role učite-
le je převážně motivační a organizační, vede 
žáky k samostatnému hledání řešení. V loň-
ském roce byla úspěšnost u žáků 5. tříd při 
testování v matematice nad celostátním 
průměrem, myslím tedy, že zkušenost máme 
dobrou. Zatím se nám nedaří získat 100% 
podporu rodičů pro naše záměry.

Co poskytuje školní družina, jídelna a dal-
ší „příslušenství“ vaší školy? Jaký je zájem 
o kroužky, které nabízíte nad rámec výuky? 
Který je nejžádanější?

Naši žáci chodí do školní družiny rádi. Ro-
dičovská veřejnost oceňuje, že se žáci mo-
hou rozhodnout, v jakém oddělení budou 
odpoledne aktivně odpočívat, podle svého 
zájmu. Zájmové kroužky si ve škole organi-
zujeme sami. Nabízíme osvědčené a žádané 
kroužky. Irské tance, jógu, výtvarku, kerami-
ku, počítače, angličtinu, šachy, sborový zpěv, 
zábavnou logiku a deskové hry. Všechny ak-
tivity probíhají v kmenových třídách. Kaž-
dý rok se snažíme nabídnout něco nového. 
Loni se hodně žáků přihlásilo na nově ote-
vřený kroužek florbalu. Nemohli jsme uspo-
kojit všechny zájemce, bohužel i v tuto chví-
li nám tělocvična schází.

Jste spokojená s fungováním kolektivu 
a vztahy ve škole?

S fungování pracovního kolektivu jsem 
spokojená. Vztahy mezi žáky a pedagogy 
jsou v 99,9 % velmi dobré.

Vtahujete do života školy rodiče a veřejnost?
Snažíme se s aktivními rodiči spolupra-

covat, jejich pomoc vítáme. Tradičně se za-
pojují do organizace našeho projektu Edi-
son. Ubytují ve svých rodinách zahraniční 
studenty, připraví občerstvení. V loňském 
roce zorganizovali školní Akademii. My jsme 
se mohli plně věnovat nácviku vystoupení 
žáků. Na všech akcích se podílejí finančně. 
Podzimní halloweenské strašení a opékání 
buřtů přilákalo celé rodiny. Po Novém roce 
proběhne kurz sebeobrany.

Na co se pravidelně ve své práci těšíte?
Těším se na všechny naše žáky, někteří 

mě zdraví s radostí a často přidají i úsměv. 

Ptala se Hana Kolářová
Foto: Marie Štaflová

Nový rok! Již je, vážení přátelé, opět tady. 
V jeho průběhu nás čeká několik výročí 
hodných připomenutí. V souvislosti s Libu-
ší se nám dochovaly písemné zmínky např. 
z let 1368, 1388, 1588, ale především je zde 
výročí nové, připomínající nám, že Libuš je 
od r. 1968 součástí hlavního města Prahy.

A co samotný měsíc leden? Ve většině evrop-
ských jazyků je jeho název (januar, janvier) odvo-
zen od latinského „Ianuarius“ – měsíc boha Janu-
se, vládce Latia, boha počátku i konce, boha dvou 
tváří. Tento měsíc pak byl v Římské říši od r. 153 
př. n. l. počátkem nového roku místo dosavad-
ního března, a tak to již zůstalo i nám. Výjimkou 
v pojmenování jsme jako obvykle my s názvem 
leden (měsíc ledů) a Poláci s výrazem „styczen“. 
V praslovanské vlasti prý staří Slované tento mě-
síc nazývali Měsíc vlků.

1. 1. je kromě Nového roku i výročí rozděle-
ní Československa na dva samostatné státy v r. 
1993. Stejně jako naši předkové si věřící 3.1. pod-
nes připomínají sv. Nejsvětějšího jména Ježíš 
a den sv. Jenovéfy.

Kdo Jenovéfa byla? Jedná se o důležitou fran-
couzskou národní světici a patronku města Pa-
říže. Paní Jenovéfa (fr. Geneviève) se narodila r. 
422 v městě Nanterre a zemřela r. 502 v Paříži. 
Jako dívku ji oslovil biskup sv. German z Auxe-
rre a vyzval ji ke službě Bohu, což přijala. Proslula 
svými proroctvími, r. 435 se stala řeholnicí a při-
čítá se jí ochrana města Paříže, tehdy Lutetie Pa-
risiorum, hlavně r. 451, kdy předpověděla, že díky 
modlitbám se jí vyhne ničivý nájezd hord Hunů, 
vedených náčelníkem Attilou, pustošících tehdy 
Evropu z východu na západ. Attila se ke všeo-
becnému úžasu městu skutečně vyhnul. Později, 
když toto tehdy římské město obléhala germán-
ská vojska franského krále Childericha, se sama 
s velkou odvahou vypravila v čele skupiny jezd-
ců pro obilí na venkov. To v oblasti Troyes získala, 
a podařilo se jí i náklad dopravit zpět do Paříže, 
která tím byla zachráněna. Král Childerich, ač po-
han, ji velmi respektoval a na její žádost propus-
til zajatce. Jeho syn, známý král Chlodvík (Clovis)  
I.( 466−511), který jako první franský panovník 
r. 496 přijal katolický křest, ji též velmi uznával 
a učinil z ní svou poradkyni. Na její podnět dal 
postavit kostel sv. Petra a Pavla, ve kterém pak 
byla pohřbena, a kostel sám byl po jejím svato-
řečení přesvěcen na kostel sv. Jenovévy (st. Ge-
neviève). V časech Velké Francouzské revoluce 
byl ale r. 1791 vypleněn a poničen. Tradici však 
dodržuje známý pařížský Pantheon, postavený 
na místě kostela svaté Jenovéfy, která je pod-
nes uznávanou patronkou města. Její ostatky do 
dnešních dnů navštěvují poutníci v kostele st. 
Etienne du Mont, kam byly přeneseny.

Občanský svátek má 3. 1. Radmila. Mnoho 
prostoru již nezbývá, takže jen telegraficky: 6. 
1. mnozí z nás jistě nezapomenou na paměť Tří 
králů, Kašpara, Melichara a Baltazara, i latinské 
zkratky Kristova požehnání označeného domu – 
učinit znaménka K+M+B+2018 na horní část rámu 
vchodových dveří. A lednové svátky? 13. 1. slaví 
Edita, 15. 1. Alice, 18. 1. Vladislav/a, 20. 1. Ilona, 23. 
1. Zdeněk, 24. 1. Milena, 25. 1. Miloš a 29. 1. Zdislava.

Všem zmíněným i nezmíněným: Všechno nej-
lepší a hodně zdaru v r. 2018! 

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY 

Leden
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V listopadu jsem jako koordi-
nátorka pomoci za MČ Praha-
-Libuš měla možnost navští-
vit Domov na půl cesty Maják, 
který pořádal den otevřených 
dveří k příležitosti 10. výročí 
svého založení.

Tento zvláštní domov se nachází 
v Michli, na krásném a klidném mís-
tě, i když nedaleko vede rušná sil-
nice z Kačerova. Je umístěn hned 
vedle modlitebny Československé 
církve husitské, která chod zařízení 
podporuje a iniciovala jeho založení. 
Zařízení provozuje Ekumenická síť 
pro aktivity mladých, o. p. s. Cílem 
tohoto občanského sdružení je bu-
dovat sociální spravedlnost a eku-
menický prostor (spolupráci mezi 
různými církevními denominacemi). 
Za nápadem založit takové zaříze-
ní stojí paní Eva Mikulecká (farářka 
Církve československé husitské 
a také ředitelka o. p. s. Ekumenic-
ká síť pro aktivity mladých) a Cath 
Moss (co-coordinator Ecumenical 
Network for Youth Action − ENYA).

V domově mne přijali velmi milí 
lidé, provedli mne celým zařízením 
a nabídli občerstvení. Přítomni byli 
i dnes již bývalí obyvatelé domova 
a družně spolu rozmlouvali o svých 
dalších osudech po opuštění Majá-
ku. Bylo vidět, že přátelství a sociál- 
ní vazby mezi nimi i nadále přetr-
vávají a zůstávají stále v kontaktu.

USNADNIT ZAČÁTEK 
SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA

Co vlastně je posláním domova 
se zvláštním názvem Domov na půl 
cesty? Má usnadnit začátek samo-
statného života sociálně znevýhod-
něným mladým lidem, kteří opou-
štějí zařízení náhradní výchovné 
péče (dětské domovy, diagnostic-
ké a výchovné ústavy, Klokánky či 
jiná zařízení pro péči o děti a mlá-
dež), nebo v nich prožili část živo-
ta, a dále také těm, kteří přicháze-
jí z rodin ohrožujících jejich vývoj.

Maják poskytuje bydlení v domá-
cím prostředí, sociální poradenství 
a další služby. Prostřednictvím indi-
viduálního přístupu, dobrých me-
zilidských vztahů a respektování 
osobnosti každého člověka motivu-
je mladé lidi k tomu, aby překonali 
sociální znevýhodnění, dokázali se 
postupně obejít bez pomoci sociál-
ního systému a uměli žít v souladu 
se společenskými normami. Je tedy 
takovou poloviční jistotou, jelikož 
z poloviny dopomáhá k úspěchu 
se zařazením se do běžného života 
znevýhodněným mladým obyvate-
lům dětských domovů.

Nejsou to ale jen mladí lidé ve 
věku 18–26 let opouštějící zaříze-
ní náhradní výchovné péče, kterým 

domov pomáhá. Svoje útočiště zde 
mohou nalézt i mladí lidé přichá-
zející z rodin ohrožující jejich vývoj 
a v neposlední řadě také těhotné 
dívky či mladé maminky s 1–2 dět-
mi nacházející se v těžké životní si-
tuaci. Do Majáku jsou přijímáni ža-
datelé z celé ČR, ale přednost mají 
ti s trvalým bydlištěm v Praze.

Cílem Majáku je podpora mladých 
lidí v těchto oblastech: 
– Být samostatný ve vedení vlast-

ní domácnosti.
– Být schopný hospodařit s vlast-

ními financemi.
– Být samostatný ve vyřizování 

běžných záležitostí.
– Dokončit studijní obor, popř. po-

kračovat ve studiu.
– Získat pracovní dovednosti a pra-

covní uplatnění.
– Mít navázané vztahy s blízkými 

osobami.

Co zařízení nabízí?
– Sociální a lidskou citovou oporu 

při zvládání nároků samostatné-
ho života.

– Bydlení v přátelském a bezpeč-
ném prostředí v plně vybavených 
bytech 1+kk pro 2 osoby s vlastní 
kuchyní, koupelnou a WC a s vol-
ným wi-fi připojením.

– Pomoc s hospodařením s penězi 
(zvládání měsíčního rozpočtu).

– Pomoc se zvládáním vlastní do-
mácnosti (nákupy, vaření, praní, 
úklid…).

– Nácvik pracovních činností s cí-
lem získání pracovních návyků 
(drobné opravy, údržba domu, 
péče o zahradu…).

– Pomoc s hledáním zaměstnání 
(příprava na pracovní pohovor, 
vytvoření životopisu, asistence 
při oslovování zaměstnavatelů…) 
a podpora obyvatele v udržení si 
práce.

– Podpora při studiu, zprostředko-
vání rekvalifikačních kurzů.

– Pomoc s jednáním s úřady, insti-
tucemi.

– Zprostředkování lékařské a psy-
chologické pomoci.

– Zprostředkování různého odbor-
ného poradenství.

– Možnost zapůjčení ložního prádla 
a dalšího vybavení do domácnosti.

– Podpora vlastních volnočaso-
vých aktivit obyvatel (sport, 
hudba, sběratelství, kreslení…).

– Podpora kontaktů s rodinou 
i běžných společenských vazeb.

– Pomoc s hledáním vlastního by-
dlení.

– Možnost křesťanské duchovní 
péče.

Co zařízení požaduje:
– Chuť obyvatele na sobě praco-

vat a zlepšit si svoji sociální si-

tuaci (ochota a vůle najít si prá-
ci nebo dostudovat a postavit se 
na vlastní nohy).

– Spolupráci obyvatele s pracovníky 
Majáku na jeho osobních cílech.

– Dodržování pravidel domluve-
ných ve Smlouvě o poskytnutí 
sociální služby.

– Dodržování základních pravidel 
slušného chování a mezilidské-
ho soužití (ve vztahu k ostatním 
obyvatelům i pracovníkům Majá-
ku a veřejnosti).

POVZBUZENÍ, PODPORA, RESPEKT

Zařízení disponuje pěti samostat-
nými dvoulůžkovými byty 1+kk pro 
dvě osoby stejného pohlaví, z toho 
jeden byt je vyčleněný pro bydle-
ní maminky s 1–2 dětmi (max. 5 let 
věku dítěte). Každý byt má vlast-
ní kuchyňku a koupelnu se sprcho-
vým koutem a WC, je plně vybaven 
nábytkem a základními spotřebi-
či (elektrický dvouvařič, mikrovln-
ná trouba, lednička, varná konvice, 
pračka, PC). V každém bytě je wi-
-fi připojení zdarma. Byty si oby-
vatelé můžou po domluvě upravit. 
Obyvatelé Majáku můžou využívat 
přilehlou zahrádku s venkovním po-
sezením pod pergolou. Celková ka-
pacita Majáku je 12 osob. A navíc lze 
využít i majákový (startovací) byt na 
pražském sídlišti. V Majáku je i mož-
né po domluvě s pracovníky chovat 
drobné zvířectvo. Už tam měli ry-
bičky, křečky a křečíky, andulku, pot- 
kánky, myšky, pískomila, králíčka.

V Majáku pracují tři sociální pra-
covníci – průvodci obyvatel, kteří 
jsou jim k dispozici v pracovní době 
osobně, mimo pracovní dobu na te-
lefonu. Každý obyvatel má svého 
pracovníka-průvodce, se kterým se 
minimálně jednou týdně schází a se-
stavuje svůj individuální plán (cíle, 
kterých chce během pobytu v Majá-
ku dosáhnout). Společně s průvod-
cem pak na svých cílech pracuje.

Smlouva o poskytnutí sociál-
ní služby je uzavírána na dobu ur-
čitou (min. na 5 měsíců), v případ-
ně potřeby je prodlužována (až na 
2 roky).

Kolik se v Majáku platí?: 100 Kč 
− 1 den v budově Majáku, 130 Kč − 
1 den v majákovém bytě. 500 Kč – 
vratná kauce (možnost splátek).

Zásadou je, že všichni pracovníci 
Majáku se ve svém přístupu k oby-
vatelům řídí základními křesťan-
skými principy a Etickým kodexem 
sociálních pracovníků.

A na co se klade důraz? Přátelský 
a povzbuzující přístup, rovný přístup 
ke všem obyvatelům, individuál- 
ní přístup (ke každému obyvateli 
podle jeho možností a schopností), 
respektování práv obyvatel a jejich 
vlastní vůle, přizpůsobivost (služba 
je přehodnocována na základě po-
třeb obyvatel při pravidelných mě-
síčních společných schůzkách oby-
vatel a pracovníků Majáku).

Zájemce o službu může kontak-
tovat pracovníky Majáku telefonic-
ky, e-mailem či osobně a domlu-
vit si první informativní schůzku. 
Na této schůzce se dozví všechny 
potřebné informace a bude si moct 
podat žádost o přijetí.

Kontakty:
Domov na půl  cesty Maják, 
U Michelského mlýna 157/25, 
140 00 Praha 4 – Michle,  
tel.: 241 410 618, 603 566 986
Mgr. Eva Mikulecká (vedoucí 
manažerská pracovnice),  
tel.: 728 047 030, e-mail: 
mikulecka@ccshmichle.cz
Mgr. Gabriela Federlová  
(vedoucí sociální pracovnice),  
tel.: 724 830 822, e-mail:  
federlova.majak@centrum.cz 

Zuzana Vránová, DiS.,  
koordinátorka pomoci za ÚMČ 
Praha-Libuš, tel.: 604 740 696, 

koordinatorpomoci@praha-libus.cz

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

Domov na půl cesty
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Název jsem si tentokrát 
vypůjčil od Roalda Dahla 
(1916−1990), resp. Stelly Cald-
wel, autorky dahlovské mono-
grafie, o kterou mi dnes jde, 
resp. od překladatelky Vio-
ly Somogyi. Vidíte, dělám ze 
sebe chytrého a pokládal jsem 
autora Karlíka a továrny na 
čokoládu a duchovního otce 
Obra Dobra za žijícího klasika 
a zatím je to klasik věčně živý! 
V oboru fantasy, strašidel-
né a pohádkové literatury pro 
děti a mládež. Za druhé války 
příslušník Královského letec-
tva a otec pěti dětí. Pomine-
me-li sbírku povídek Milost-
né rošády (orig. Switch Bitch, 
1965) věnoval svou tvorbu 
právě kategorii čtenářů, kte-
ré anglofonní kulturní tradice 
označuje jako „adults“, tedy 
mladým a nejmladším.

Dahl zaplnil své příběhy spous-
tou fantastických bytostí, příšer 
a příšerek a výše jmenovaná autor-
ka monografie Čarokrásnické svě-
ty Roalda Dahla (orig. Gloriump-
tious worlds of Roald Dahl, ISBN 
978-80-242-5383-1) v ní vytvoři-
la takřka komplexního průvodce 
úžasnými příběhy stvořitele roz-
todivných postaviček, a zpracovala 
tak jedinečnou příručku pro všech-
ny dětské čtenáře i dospělé s dět-
skou duší. Kniha vznikla údajně ná-
sledkem magického kouzla a její 
čtení je jen a jen na vlastní nebez-
pečí! Nekompromisně totiž odpo-
vídá na podstatné otázky. Co jsou 
to fňokurky? Jak připravit obáva-
ný lektvar Zpožděný myšotvor? 
K čemu je dobré Pevnědrželovo le-
pidlo? Proč je nejlepší volbou pa-
tentovaný model kočárku „Pytlák“? 
Jaké jsou doopravdické prevítí fí-
gly? Podle čeho poznáte skuteč-
nou čarodějnici? Vyčerpávající 
odpovědi a spoustu dalších pozo-
ruhodných a zábavných informací 
najdete v tomto obrázkovém prů-
vodci příběhy Roalda Dahla.

Od dob, kdy Dahl čarokrásnické světy 
vytvořil, jsou v literárním světě k dis-
pozici a inspirují i další autory. Mož-
ná i takového Michela Fabera (*1960).

Faber je typický selfmademan. 
Narodil v Holandsku, v sedmi le-
tech se s rodiči přestěhoval do Aus-
trálie a jako úspěšný spisovatel žije 
nyní na Skotské vysočině. Nejprve se 
svou druhou manželkou (zemřela v r. 
2014 na rakovinu) a nyní naplno s li-
teraturou. Po studiích na Melbourn-
ské univerzitě pracoval jako ošetřo-
vatel, balič, uklízeč a „pokusný králík“ 
pro lékařský výzkum. Dlouhá léta si 
psal romány a povídky do šuplíku 
a pro svět ho objevila až jeho žena 
Eva Yourenová, která jednou koupila 
obálku a poštovní známku a poslala 
jeho povídku Někdy prostě prší do 
literární soutěže. Faber soutěž vy-
hrál a povzbuzen tímto úspěchem 
ještě téhož roku triumfoval povíd-
kou Ryby v další literární soutěži. Na-
dějného autora si povšimlo edinbur-
ské nakladatelství Canongate a roku 
1999 mu vydalo sbírku povídek Some 
Rain Must Fall (Někdy prostě prší), za 
niž obdržel Cenu ondřejského kříže 
za nejlepší prvotinu. Od té doby Fa-
ber psal a psal, jeho bibliografií bych 
asi zaplnil celý tento článek.

Ale vraťme se k Faberově prvo-
tině. Faber v ní prokázal výjimečně 
živou fantazii, lásku k jazyku a podi-
vuhodnou tematickou všestrannost. 
Jeho povídky jsou hravé a zároveň 
hluboce dojemné, satirické a při-
tom upřímně lidské. Setkáme se 
v nich s Bohem, který najde Zemi na 
skládce, s láskou v sexshopu i s ry-
bami, které plují ve vzduchu a číha-
jí v uličkách. Michel Faber bývá při-
rovnáván k Ianu McEwanovi (*1948, 
anglický autor literatury pro děti 
a mládež) či právě Roaldu Dahlovi, 
ale už svou první sbírkou dokázal, že 
je to spisovatel naprosto originální. 
Titul je samozřejmě k mání i v češ-
tině (v překladu Viktora Janiše, ISBN 
978-80-87162-46-0) a jeho četbu 
vám mohu pro dlouhé zimní večery 
jen doporučit. 

Jiří Brixi
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Čarokrásnické světy Od 1. 11. 2017 se zdařilo opět 
zavést stravování pro žáky 
s diagnostikovanou dietou 
(např. diabetes, celiakie) v naší 
ZŠ Meteorologická! Díky pozi-
tivnímu přístupu a snaze zlep-
šit kvalitu školního života našich 
dětí se zdařilo překonat legis-
lativní bariéry (mnohdy bohu-
žel nadhodnocované různými 
fámami) a věc dotáhnout až do 
vydávání obědů žákům, kteří ta-
kovou úpravu stravy potřebu-
jí. Jsem přesvědčený, že podě-
kování nejen těchto našich dětí 
a jejich rodičů, ale i nás všech, 
patří všem, kteří to umožnili 
– jak z vedení školy, tak i ÚMČ 
Praha-Libuš, členům rady měst-

ské části i zastupitelům, zejmé-
na řediteli ZŠ Mgr. J. Kulikovi, 
paní místostarostce PaedDr. J. 
Adámkové, paní místostarostce 
Ing. L. Koudelkové, Ing. Š. Frun-
cové Vlčkové a  Bc. A. Jechové, 
paní radní Prahy 12 Mgr. L. Bu-
kovské, Mgr. I. Kumžákové Rich-
terové z Magistrátu hl. m. Prahy, 
nutriční poradkyni Mgr. D. Šímo-
vé, paní RNDr. J. Krmíčkové z mi-
nisterstva školství a mnohým 
dalším. Z tohoto výčtu, který 
není úplný, je patrné, jak nároč-
ná byla i pouhá vzájemná koor-
dinace a jak velký dík nás všech 
oněm zainteresovaným patří. 
Děkujeme! 

Jaroslav Melichar

PODĚKOVÁNÍ: Dobrá věc!

S úryvkem baletu Labutí je-
zero vystoupila 14. prosince 
v Klubu Junior skupina sedmi 
baletek pod vedením Bc. Eliš-
ky Froňkové.

Zpestřili jsme tak vánoční atmo-
sféru. Jak je vidět, možné je cokoliv, 

na věku opravdu nezáleží. Ovšem 
velké díky patří naší cvičitelce Eliš-
ce. Eliško, jsme všichni rádi, že jste 
to právě vy, která máte s námi vel-
kou trpělivost.  

Za všechny cvičící seniory
Alena Langmüllerová

Foto: Věra Koucká

Labutí jezero  
v Klubu Junior
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ZVEME

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: 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  
permanentka 1 100 Kč (10 vstupů)
Volná herna pro děti | 80 Kč

Na pravidelný program i všechny jednorázové akce je nutná rezer-
vace přes web či SMS.

Už 5. rokem Vás srdečně zveme na 

FESTIVAL  
NOVÉHO LUNÁRNÍHO 

ROKU A STAROČESKÉHO  
MASOPUSTU,

který se bude konat

10. února 2018 v sále restaurace Dong Do 

v areálu obchodního centra SAPA. 

Oslavy odstartujeme v 17 hodin odpoledne 
a máme pro Vás připravený bohatý program 

až do 20. hodiny.  

Čekají Vás ochutnávky jak tradičních českých 
masopustních delikates, tak i klasických 

vietnamských novoročních pochutin. O zábavu 
se postará taneční hudba a různá vystoupení 
dětí i dospělých, losování o atraktivní ceny 

a zajímavé workshopy.

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí
9:30−11:30 Tvoření pro děti (1,5−4) i 
pro maminky s Magdou
16:30−18:00 Tvoření pro děti (3−6) 
s Magdou
Úterý
9:30−11:00 Montessori herna s Klá-
rou (1,5−4)
Středa
9:30−11:30 Cvičení pro děti (1,5−4) s 
Markétou
Čtvrtek
9:30−11:00 Montessori herna 
(1,5−4) s Katkou B. / Štěpánkou
NOVĚ 16:30–18:00 Montessori her-
na s Janou a Katkou (3−5) termíny 
dle kalendáře
Pátek
9:30−11:30 Volná herna pro děti 
(0−4) s Martinou

LEDEN 2018
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Vánoční prázdniny 1.–5. 1. 2018 kro-
mě 3. 1. cvičení pro děti s Markétou

Na únor připravujeme: Karneval 
pro děti i rodiče

Kompletní nabídku programu 
Rodinného centra Kuřátko, včetně 
všech detailů, informací o cenách 
a případných změnách, naleznete 
na našem webu www.rckuratko.cz.

Činnost spolku Rodinné centrum 
Kuřátko finančně podporuje 
Městská část Praha-Libuš, za což 
mnohokrát děkujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko

Ivana Vrablcová

Rodinné centrum 
Kuřátko

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

Chcete se cítit skvěle a v kondici 
po celý nadcházející rok? Přemýšlí-
te, jak začít? Neváhejte a přijďte si 
zacvičit – pravidelně každou stře-
du v 19 hodin!

Čeká vás příjemné prostředí 
v malém kolektivu vytrvalců, kteří 
to se svým zdravím tělesným i du-
ševním myslí vážně. Co tyto lek-
ce nabízí? Úvodní rozehřátí všech 

svalových partií, po kterém násle-
duje bodystylingová část tréninku, 
v němž formou posilování hluboko 
uložených svalových skupin a s dů-
razem na kvalitní dech zocelujeme 
svůj svalový i kosterní aparát.

S sebou potřebujete pevnou 
obuv do tělocvičny, pohodlný oděv 
a odhodlání učinit první krok ke 
zdraví! 

Ing. Hana Zedníková, trenérka

Klub Junior
Klub Junior / www.klubjunior.cz/ Na Okruhu 1, 142 00 Praha 4
Kontakt: Ing. Lenka Koudelková / tel.: 604 273 968 / kjunior@centrum.cz

Vážení a milí senioři! Přejeme 
krásný vstup do nového roku, plný 
hezkých vzpomínek z minulého 
období a s nadějí nových zážitků 
v přátelské společnosti vrstevníků, 
kde si můžete o mnohém popoví-
dat, například jak dál se životem…

PROGRAM NA MĚSÍC LEDEN 2018

9. 1. Zahájení nového roku v klubu 
s novou hudbou, s novou radostí!
16. 1. Na toto odpoledne přijala po-
zvání paní prof. J. Kaněrová, která 
ráda povypráví o své připravované 
ortopedické operaci a něco o ces-
tě za velkou louži. Také si zacvičíme 
i zazpíváme. Srdečně zveme!
23. 1. Připravujeme přednášku paní 
náčelnice z Městské policie hl. měs-
ta Prahy o prevenci. Paní M. Švandr-
líková na naše přání bude opakovat, 
jak zachránit život, o příznacích, 
o pomoci drahého přístroje (ukáz-

ka). Zaznamenejte a přijďte!
30. 1. Volná zábava, případně čtení 
zajímavostí z internetu.
6. 2. Pozor! Přednáška naší nové 
historičky paní prof. Novákové, po-
kračování od vlády Boleslava.

KNIHOVNA

Vážení občané, knihovna stále 
funguje a ti, kteří ji navštíví popr-
vé, uvidí, že mohou doplnit čtení 
z mnoha knih, které nestačili pře-
číst v době, kdy pracovali. Neváhej-
te a přijďte. Knihovna je otevřena 
každé úterý od 14.00 do 18.00 hod. 
Velmi příjemná paní knihovnice je 
tu pro vás a ráda poradí.

Hodně zdravíčka a dobré nála-
dy nejen při pobytu v Klubu Senior 
přeje výbor klubu.  

Za Klub 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)

VALNÁ HROMADA

Výkonný výbor Sboru dobrovol-
ných hasičů Libuš zve všechny své 
členy na výroční valnou hromadu, 
konanou v sobotu 13. ledna 2018 
od 10 hodin v restauraci U Hertlů, 
Libušská393/225, Praha-Libuš.

HASIČSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasičů v Li-
buš vás srdečně zve na hasičský 
ples, který se koná v sobotu 3. úno-

ra 2018 od 20 hodin v libušské so-
kolovně. K tanci a poslechu bude 
hrát hudební skupina Bueno. Ob-
čerstvení a bohatá tombola zajiš-
těna. Předprodej vstupenek bude 
zahájen 17. ledna 2017 − každou 
středu od 18 do 19 hodin v hasičské 
zbrojnici (Libušská 81/232), nebo 
po předchozí domluvě na tel.: 777 
867 000 a v den plesu od 18 hodin 
v sokolovně. Cena vstupenky je 150 
Kč.Těšíme se na vaši účast. 

Za SDH Libuš Pavel Mráz

SDH Libuš



 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce

inzerce

inzerce

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

Již čtvrtým rokem působí v T. J. 
Sokol Libuš ochotnické diva-
dlo pro děti − Rodinné divadlo 
(www.rodinnedivadlo.cz).

Tento soubor patří k sociálním 
divadlům, což znamená, že jeho 
herci mohou, ale také nemusí být 
nějak znevýhodněni (kupř. sociálně, 
zdravotně ap.). Divadlo pak tako-
výmto lidem pomáhá k důstojnos-
ti, užitečnosti či smysluplnosti. Tým 
divadla tvoří přibližně 10 pravidel-

ných hereček a herců a dalších 10 
občasně spolupracujících. Rodinné 
divadlo bude hrát jednou měsíč-
ně, v neděli, od ledna do dubna pří-
mo v sokolovně (Libušská 294/129), 
a to vždy od 15:00 hodin v termí-
nech 14. 1., 11. 2., 11. 3. a 8. 4. 2018.

Neváhejte a vezměte své rato-
lesti na loutkové a maňáskové di-
vadlo, nebudete litovat. Vstupné je 
dobrovolné. 

Aleš Vymětal, principál

RODINNÉ DIVADLO A T. J. SOKOL LIBUŠ

Loutky v libušské 
sokolovně

Soubor přijímá nové členy, info na e-mailu FUNG@CENTRUM.CZ

Podporuje nás MČ Praha-Libuš a TJ Sokol Libuš - děkujeme. 

www.rodinnedivadlo.cz

vstupné
dobro-
volné

vždy 
v 15,00 

hod.

Loutkové Rodinné divadlo 
4. sezóna v Sokole-Libuš: Libušská 294/129

od ledna do dubna, 1x měsíčně v neděli
  14. 1.  Drak Bazilišek (maňáskové představení)

  11. 2.  Malý čaroděj (marionetové představení)     
  11. 3.  Pyšná princezna (maňáskové představení)

       8. 4.  Pohádkové překvapení 


