
1 Libušská základní škola: sportovní den pro všechny. 2 Sněhu pomálu, ale na sněhuláka stačil (ZŠ Písnice).

3 Na Tři krále začíná masopust – na Libuši karnevalem ve škole. 4 Z lednového vítání občánků. 

5 Přijďte se podívat na trénink Judo Dragons do Klubu Junior.

Foto: Monika Exnerová, Marie Štaflová, Kryštof Štafl, Kristina Thaler a archiv Klubu Junior
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Začne rekonstrukce hlavní silnice v Písnici | Bezplatné PC kurzy pro seniory  
10. 2. Festival nového lunárního roku a staročeského masopustu | Adresář místních služeb
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Základní škola Meteorologic-
ká hostila přesně na Tři krá-
le, 6. ledna 2018, již 14. ročník 
maškarního odpoledne – kar-
nevalu.

K vidění byly krásné kostýmy: 
malé baletky a princezny, dino-
saur, ovečka, dýně, upír a černá 
vdova, holub, pirátka, želva ninja, 
vlk, kravička, kuchař, šáša, Šebes-
tová s Machem i sluchátkem, Elza 
a mnoho dalších.

Konaly se soutěže v přeskako-
vání obručí, slalomu s míčkem na 
lžíci, podlézání a přeskakování švi-
hadel, točení obručí na čas, žid-
ličkovaná a další. Za absolvová-
ní dostali všichni sladké odměny. 
Připravené bylo také další občers-
tvení u stánku s našimi havajský-
mi tanečnicemi. Na závěr proběhlo 
vyhodnocení nejlepších kostýmů 
a předání cen.

Věřím, že si všichni letošní karne-
val užili a přijdou opět příští rok. 

Bc. Helena Burešová Skuhrovcová
Foto: Kryštof Štafl

Karneval
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Slovo starosty
Vážení občané, v lednu jsem 

vás informoval o ukončení 
výběrového řízení na rekon-

strukci ulice Libušská v Písnici s oče-
kávaným termínem zahájení na jaře 
letošního roku. Vítězem dvouko-
lového výběrového řízení, organi-
zovaného Technickou správou ko-
munikací, a. s., se stala společnost 
Eurovia, která před zhruba deseti 
lety realizovala i rekonstrukci Libu-
šské ulice v Libuši po Sapu. Od to-
hoto místa bude pokračovat rekon-
strukce silnice až na konec Písnice.

Rekonstrukce Libušské přinese 
omezení nejen obyvatelům staré 
Písnice, ale všem, kteří z naší měst-
ské části odjíždějí na jih či projíž-
dějí. Přesnější informace o počtu 
a délce etap rekonstrukce bude-
me mít na konci února, kdy je před-
stavíme i občanům staré Písnice. 
S předstihem si dovolím uvést náčrt 
základních údajů: Předpokláda-
né zahájení prací je začátkem dub-
na, rekonstrukce potrvá zhruba do 
konce roku. Po většinu doby rekon-
strukce bude zcela uzavřen výjezd 
z Písnice na Dolní Břežany. Podle 
původního projektu měla být práce 
rozdělena na tři etapy, nyní zhoto-
vitel v zájmu urychlení prací zvažu-
je etapy dvě. V první etapě bude zá-

roveň probíhat výstavba kruhového 
objezdu Libušská − Kunratická spoj-
ka a rekonstrukce části Libušská od 
křížení s ulicí K Vrtilce až na jih Pís-
nice. Ve druhé etapě se bude rekon-
struovat úsek od nově postaveného 
kruhového objezdu po křížení s ulicí 
K Vrtilce. Se zhotovitelem jsme do-
hodli vytvoření přehledných map 
pro obyvatele staré Písnice, aby bylo 
patrné, jak se budou v jednotlivých 
etapách obyvatelé dostávat domů. 
Bude to možné po většinu doby 
rekonstrukce ve většině ulic, byť 
s komplikacemi. Čeká nás jednání 
s Dopravním podnikem a Ropidem, 
zda a v jaké míře bude zachována 
MHD ve staré Písnici. Naším cílem 
je alespoň malými autobusy zajistit 
dopravu od zastávky Sídliště Písni-
ce až do zastávky Písnice v ulici Na 
Konečné. Pokračování linky 113 na 
Točnou během rekonstrukce nebu-
de možné, autobusy linky 331 a 333 
budou jezdit po Vídeňské ulici.

Půjde-li vše podle plánu, kruho-
vý objezd bude postaven do léta, 
práce ve střední části Písnice by 
alespoň z části měly připadnout 
na letní měsíce. Dosud není pev-
ně stanoveno, jakým směrem bude 
zajištěn výjezd z lokality Písnické 
zahrady a Vrtilka. Osobně preferu-

ji směr do Prahy při splnění nutné 
podmínky zneprůjezdnění Písnice 
od Dolních Břežan, aby se nevytvá-
řely cesty pro zkracování jízdy Stře-
dočechů do Prahy přes Písnici. Ti 
budou mít objízdné trasy buď přes 
Vestec, nebo Cholupice, otevře-
ní nájezdu na Pražský okruh není 
možné. Rizikovým místem jsou pol-
ní cesty do Písnice z ulice Podchýš-
ská. Toho jsme si vědomi, a proto 
jsem požádal odbor dopravy Prahy 
12 o stanovení takové místní úpra-
vy, aby policie mohla efektivně brá-
nit zkracování cesty do Prahy přes 
tyto polňačky do Písnice.

To je opravdu základní náčrt, vše 
se bude zpřesňovat v průběhu úno-
ra a informace následně doručíme 

do schránek všech obyvatel staré 
Písnice.

Čeká nás náročné období a pře-
dem vám děkuji za trpělivost. Věnu-
ji celé rekonstrukci maximální úsi-
lí a čas, aby se nepříjemné dopady 
této nezbytné a mnoho let odkláda-
né stavby co nejvíce zmírnily. Nový 
povrch silnice, chodníky po obou 
stranách a odkanalizování domků 
v jižní části Písnice jistě ve výsledku 
vyváží ta omezení, která budete mu-
set do konce roku snášet. 

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

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.

Dosavadní velký zájem seni-
orů o počítačové kurzy na konci 
uplynulého roku vede radnici naší 
městské části k rozhodnutí ote-
vřít jarní cyklus bezplatného po-
čítačového vzdělávání pro seniory 
již v druhé půli února. Výuka bude 
probíhat do května tohoto roku 
opět v počítačové učebně Klubu 

Junior na sídlišti 
Písnice, ul. Na Okruhu 1.

Zápis do PC kurzů se uskuteční 
v úterý 13. února 2018 v 11 hodin na 
stejné adrese.

Ing. Lenka Koudelková,  
zástupkyně starosty pro oblast 

vzdělávání, školství a tělovýchovy
Foto: archiv PC kurzů

Jarní běh PC kurzů 
pro seniory
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V rámci projektu „Dobré 
ráno, dobrý den, s pod-
zimem si užijem…“, jsme 
v prosinci v naší mateřské 
škole přivítali členy AMPI 
neboli Asociace místních 
potravinových iniciativ, 
kteří si pro děti připravili 
pohádku „Jak pejsek s ko-
čičkou pěstovali fair trade 
banány a čokoládu“.

Nejprve se děti v pohád-
ce seznámily s rozdílem pěs-
tování a ocenění běžných po-

travin a těch fair trade. Potom 
si vlastnoručně vyrobily vlast-
ní čokoládu. Nejprve si ručně 
rozdrtily kakaové boby, kte-
ré se zahřály v horké lázni. Po 
přidání sušeného mléka a třti-
nového cukru si teplou čoko-
ládovou hmotu nandávaly do 
košíčků. Některé děti neodola-
ly a po vychladnutí vlastnoruč-
ně vyrobenou čokoládu snědly, 
někdo donesl košíček čokolá-
dy mamince. Hrnec z čokolády 
jsme vyškrábali téměř do čista. 
U výroby a ochutnávání jsme 

si užili spoustu legrace, a tak 
jsme zvědaví, co si pro nás 
členové asociace AMPI v rám-
ci eko projektů připraví příště. 
Děkujeme také městské části 
Praha-Libuš za financování ce-
lého projektu.  

Za tým pedagogů  
Lucie Blažejová

MŠ K LUKÁM

Jak pejsek s kočičkou  
pěstovali fair trade banány

V naší mateřské školce probí-
haly předvánoční přípravy už 
od konce listopadu.

První předvánoční vlaštovkou 
byla společná akce dětí, paní učite-
lek a rodičů − zdobení adventních 
věnců. Konala se ve třídě Kytička 
ve třech skupinách po sobě. Rodiče 
společně se svými dětmi vcházeli 
do vonící třídy, kde bylo připrave-
no vše potřebné. Věnce se stuhami 
v barvách, které si rodiče předem 
vybrali, svíčky, tavicí pistole a na 
parapetech nepřeberné množství 
různých ozdobiček.

Vždycky žasnu nad nápady, na 
přípravě některých ozdob se urči-
tě podílí i děti. Jsou to různě vy-
krajované ozdoby z kůry pome-
rančů, nakrájené usušené citróny, 
křížaly, skořice, badyán, nastříha-
né stromečky, kuličky, třpytky, ře-
tízky, až oči přecházejí. A děti by 
na svém věnci chtěly mít nejraději 
úplně všechno, aspoň ty naše. Do-
stanou každý malou krabičku, do 

které vybírají, čím ten svůj věnec 
nejlépe ozdobí. A rodiče většinou 
sedí s lepicí pistolí a snaží se na 
ten jejich věnec vmáčknout vět-
ší část doneseného. Mezitím znějí 
zlehka koledy a podává se občer-
stvení. Pro dospěláky čaj či káva, 
pro děti čokoláda. A něco vánoční-
ho upečeného k tomu. A paní uči-
telky se na všechny usmívají, po-
máhají vázat mašle a mají radost 
z toho, že se to všem líbí. No a ty 
výtvory nakonec ještě paní ředi-
telka vyfotí s dětmi i rodiči na pa-
mátku, jsou opravdu moc krásné. 
Každý si tak odnášíme kus té škol-
kové pohody domů.

Na Mikuláše pak tradičně probí-
há zahájení výtvarné výstavy. Letos 
na téma Vánoční ozdoba – koule. 
Děti ve svých třídách vyrobí růz-
né výrobky na toto téma a rodi-
če doma s dětmi tvoří také. Svůj 
společný výtvor pak donesou do 
školky a všechny výrobky se spo-
lečně s popisky instalují na spojo-
vací chodbě, která již tradičně naše 

výtvarné výstavy hostí. Nevychá-
zím z úžasu nad kreativitou rodi-
čů i nad všemi školkovými výtvory. 
Děti nadšeně hledají s rodiči svo-
je výrobky. Před zahájením výstavy 
děti zazpívaly pro hezkou vánoční 
náladu a po výstavě je pak navštívil 
Mikuláš se svou družinou již v je-
jich třídách.

Vyvrcholením Vánoc v naší škol-
ce je pak den s vánoční besídkou 
zhruba v polovině prosince. Děti na 
něj určitě už dlouho pilně nacviču-
jí různé koledy a vánoční básničky. 
Ale vše začíná už dopoledne tím, 
že rodiče donesou každý trochu 
cukroví a pod ozdobeným stro-
mečkem na děti čekají schované 
dárky. Dopoledne si tedy děti užijí 
nadílku a hraní s novými hračkami 
a odpoledne pak vystupují pro své 
rodiče. Je 15:30 a naše třída Sluní-
ček je plná rodičů, babiček a dě-
dečků, v první řadě sedí skupina 
odrostlíků, tedy školáků, kteří ješ-
tě loni stáli na pódiu a dnes se dí-
vají na své mladší sourozence. Děti 

nastrojené do slavnostního vchá-
zí v doprovodu svých paní učite-
lek na pódium za všeobecného po-
tlesku. Vystoupení je moc hezké 
a všechny děti moc šikovné. Zpíva-
jí společně s klavírem, recitují růz-
né básničky v různě se střídajících 
skupinkách, vše v hezkém pásmu. 
Na závěr se přidávají ke zpěvu i ro-
diče. Konečně se mohou děti roz-
běhnout ke svým rodičům a předat 
jim taky vyrobený dáreček a přá-
ní. A pak už honem uhání ke sto-
lečkům s připraveným cukrovím. 
Rodiče si povídají. Kdo neviděl, jde 
si prohlédnout výtvarnou výsta-
vu a děti se scházejí u stromečku 
u nových hraček. Pak vánočně na-
laděni odcházíme postupně domů. 

Děkujeme tedy úplně všem na-
šim školkovým zaměstnancům za 
krásné předvánoční zážitky naše 
i našich dětí. Muselo to dát spous-
tu práce. Navíc nás vždy provází 
váš úsměv a dobrá nálada. 

Maminka Jana Krátká

Předvánoční ladění v MŠ Lojovická

Třída Montessori se zapojila 
do projektu záchranné stanice 
hl. m. Prahy Kamarád ježek.

Stanice si vybírá základní a ma-
teřské školy pro zimní péči o jež-
čí mláďata.

Ježčí holčičku, která byla vy-
sílená a zimu by sama nepřežila, 
děti pojmenovaly Bodlinka. Sta-
rat se o ni není jednoduché. Každé 
ráno musí děti s pomocí paní uči-
telky vyčistit klec, umýt mističky 
a nandat čerstvé jídlo. Děti jí nosí 
granule pro štěňata nebo koťata, 

konzervy pro mláďata. Největší po-
choutkou, při které doslova mlas-
ká, jsou červi.

Děti Bodlinku rády pozorují při 
pohybu, při jídle, poslouchají, jak 
funí, když se jí něco nelíbí a zapo-
jují se o celodenní péče. Bodlinka 
hezky přibírá. Od záchranné stani-
ce máme slíbeno, že ji na jaře bu-
deme moci společně vypustit do 
přírody. 

Eliška Vidová, třída Montessori
Foto: Eliška Vidová

V MŠ Mezi Domy mají nového kamaráda

Hledáme recepční  
do lukostřeleckého klubu CERE

Pracovní náplň: kontrolovat všechny pří-
chozí do prostoru lukostřelnice, vydávat 
a vybírat zpět klíče od skříněk, evidence za-
půjčovatelů, vést pečlivě písemnou evidenci 
všech příchozích (lukostřelců i zaměstnan-
ců) do lukostřeleckého areálu, vyřizování 
objednávek tréninků e-mailem i telefonic-
ky, příprava a prodej občerstvení (káva, čaj, 
limo, voda atd) členům klubu, úklid recepce 
a klubové kavárny atd.
Pracovní doba: směny je možné domluvit 
individuálně, klub je otevřen pondělí – pátek 
v odpoledních a večerních hodinách, v ne-
děli máme otevřeno od 16:30 do 19 hodin
Odměna: 100,-Kč/hod.
Pracovní poměr: dohoda o provedení práce
Kontakt: Tereza Zahálková, Skalská 1058/5, 142 
00 Praha 4 – Libuš, tel.: 603 456 978, e-mail: 
zahalkova@lkcere.cz, web: www.lkcere.cz
Nástup je možný ihned.

výměnná inzerce
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SPORTOVNÍ DNY

Na Základní škole Meteorologic-
ká byl týden před Vánoci ve zname-
ní sportu a Vánoční hvězdy. Vzhle-
dem k tomu, že je na škole 540 
žáků a snahou organizátorů bylo 
zapojit všechny žáky rovnoměrně, 
rozdělil se sportovní den do třech 
dnů dle věkových kategorií.

První den, v pondělí 18. 12., pro-
běhla akce pro 1. a 2. ročník, v úte-
rý 19. 12. pro 3., 4., a 5. ročník a ve 
čtvrtek 21. 12. proběhlo klání celé-
ho druhého stupně. Třídy zápolily 
mezi sebou ve čtyřech disciplínách: 
ve skoku přes švihadlo, v opičí drá-
ze, v nejrychlejším kopu a v turnaji 
vybrané kolektivní hře, např. vybí-
jené, sálová kopané nebo florbalu…
Pořadí v jednotlivých disciplínách 
bylo obodované a vítězné třídy si 
na konci dne odnesly sladké od-
měny. Akce byla velmi zdařilá i díky 
asistenci 9. ročníků v roli rozhod-
čích v jednotlivých disciplínách. 
Další nejbližší celoškolní sportov-
ní akcí je lyžařský zájezd do Her-
líkovic, kam vyrazí přihlášení žáci 
druhého stupně. Začal nám olym-
pijský rok!

Mgr. Jaroslav Kulik, ředitel
Foto: Monika Exnerová

MIKULÁŠSKÁ

Čerti mají rádi teplo,
V pekle mají velké světlo.
Anděl, to je symbol lásky,
má dlouhé krásné zlaté vlásky.

Kačka a Anetka

Milí čertové, andělé a Mikuláši!
Moc mě vyděsilo, když jste zača-

li bušit na dveře. Moc se mi líbilo, 
jak jsme hráli čertí násobilku. Byla 
s vámi velká legrace. Tak ahoj zase 
za rok.

Bára z 5. A

VÁNOČNÍ HVĚZDA

Naše vyhlášená Vánoční hvěz-
da se letos konala ve středu dne 
20. prosince.

Škola byla již vánočně nazdobe-
ná, betlém stál na svém místě na-
proti hlavnímu vchodu a všude bylo 
znát očekávání a těšení se. Již od 
rána začaly přípravy. Žáci první-
ho stupně věnovali celé dopoled-
ne tvůrčí činnosti a ve svých třídách 
připravovali zboží na jarmark, který 
měl vypuknout v 15:30 v celé budo-
vě školy. V některých nižších třídách 
se už dopoledne zapojily i mamin-
ky, babičky a tetičky mladších žáků.

Na druhém stupni dílničky pro-
bíhají jinak. Každý vyučující si při-
praví téma své dílny a starší žáci 
mají zhruba týden před „Hvězdou“ 
možnost vybrat si, co by si chtěli 
vyrobit, a k určitému učiteli se při-
hlásí do skupiny o zhruba 12 žácích.

No a pak celá škola kreslí, stříhá, 
lepí, barví, šije, zkrátka se výtvarně 
snaží mít svoje výrobky co nejlepší. 
Z některých tříd zní koledy buď re-
produkované, nebo zpívané dětmi. 
Nálada je zatím čistě pracovní, ale 
pomaličku se vkrádá i ta slavnostní.

Když vyučování skončí, děti se 
rozejdou domů, nebo do družiny. 
Někteří žáci ještě pomáhají vyzdo-
bit školní jídelnu, která se odpoled-

ne změní na kavárnu. Na výjimečné 
odpoledne se tady chystají báječ-
né laskominy v podobě vánoček, 
štrúdlů a výtečných nápojů.

Kolem 14. hodiny se začínají vyná-
šet lavice ze tříd a připravovat jar-
mareční stánky. Také družina si za-
číná připravovat svá prodejní místa. 

A je to tady. Půl čtvrté! První ro-
diče a nedočkavé děti si jdou pro-
hlížet vánoční zboží, kterého je na 
výběr opravdu hodně a kvalitou si 
některé výrobky nezadají s těmi 
z pravých vánočních trhů. Začínají 
se tvořit i skupinky známých a přá-
tel, kteří se dlouho neviděli, možná 
naposled v těchto místech. A tak, 
když je nakoupeno, je možnost vyu-
žít příjemné posezení v naší „vánoč-

ní kavárně“ s něčím dobrým na zub.
Blíží se 17. hodina a s ní vystoupe-

ní dětí. Zahajovací řeč patří novému 
panu řediteli Mgr. Jaroslavu Kulikovi, 
který vítá rodiče, příbuzné a hosty 
naší Vánoční hvězdy. Následuje vy-
stoupení malých indiánů z 1. odděle-
ní družiny, kteří všechny potěší zpí-
vanou indiánskou ukolébavkou, na 
pódiu nechybí ani totemy. Následují 
tance, vystoupení „dramaťáku“, také 
se předvedou naši „montíci“. Zkrát-
ka děti ukážou, čemu se za první po-
loletí ve svých kroužcích, třídách či 
družině naučily. Na závěr vystoupí 
školní pěvecký sbor Zvonek za do-
provodu Mgr. Martina Šrámka a po-
těší nás vánočními písněmi a kole-
dami. Poslední koleda, jako každý 
rok, patří všem, kdo si celé vystou-
pení užil až do jeho konce.

Nesmím také opomenout již 2. 
ročník charitativní pomoci DĚTI ze 
ZŠ Meteorologická DĚTEM z Dět-
ského centra, při níž mají děti i ro-
diče možnost věnovat hmotný dar 
Dětskému centru při Thomayerově 
nemocnici v Praze-Krči. Děkujeme 
všem, kteří dobrovolně přispěli dě-
tem, jež svou životní cestu začaly 
s překážkami.

Děkujeme za účast všem rodi-
čům, příbuzným, známým i přáte-
lům našich žáků a těšíme se na vi-
děnou za 11 měsíců.

Bohumila Janhubová Ehlenová, 
učitelka

Foto: Monika Exnerová

VÁNOČNÍ HVĚZDA POHLEDEM 5. A

Na vánoční jarmark se těšíme, 
probíhá v naší škole vždy v posled-
ním adventním týdnu. Důležitá je 
příprava, kterou jsme ani letos ne-
podcenili. Vyráběli jsme anděly 
z papíru, vločky, stromečky z pro-
vázků, rybu z pedigu, svícínek. Svý-
mi výrobky nás podpořili maminky, 
spolužačky i spolužáci. Vyrobili pro 
nás stromky ze šišek, andílky z kor-
ku, přáníčka, látkové stromečky usa-
zené do malých květináčků nebo 
pletené ozdoby. V našem stánku se 
nejvíce prodávaly stromky ze šišek 
a andělé z papíru. Náš výdělek byl 
přes tři tisíce korun. Kromě stánku 

ZŠ Meteorologická

Sportovní den byl zahájen pa-
nem ředitelem v tělocvičně. Kaž-
dý tým si vybral svoji barvu dre-
su. Naše třída zvolila barvu bílou. 
Soutěžili jsme v kolektivních i in-
dividuálních soutěžích. Ved-
lo se nám ve vybíjené (2. místo), 
v opičí dráze (2. místo), ve skáká-
ní přes švihadlo (1. místo – Jakub 
S.), v nejrychlejším kopu (1. místo 
– Jakub S. a Kačka D.). Díky těmto 
výsledkům jsme v celkovém po-
řadí získali 1. místo mezi pátými 
ročníky.

5. A
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jsme pro návštěvníky otevřeli i vá-
noční dílnu, kde si návštěvníci mohli 
vyrobit vánoční ozdoby.
Naše postřehy z Vánoční hvězdy:
Co bylo letos nejlepší?
Nejlepší byly obchůzky a dílna. Lí-
bily se mi výrobky ostatních tříd, 
bylo tam tolik inspirace, že se to 
nedalo přehlédnout. V dílně mě 
moc těšilo, že jsem pomohla ses-
třičce. Ája
Běhat s klukama po chodbách 
a dělat reklamu, aby šli lidé k naše-
mu stánku. Byl jsem rád, že si u na-
šeho „pobíhajícího“ stánku koupil 
p. ředitel stromek. Martin
Atmosféra radosti a volna (a Vá-
noc). Verunka P.
Co mi vadilo, zlobilo, neužil/a jsem si?
Až na hluk mi nic nevadilo. Matěj P.
Strávila jsem celou dobu v dílnách, 
takže jsem si nestihla projít ostatní 
stánky. Bára
Když jsme obcházeli s tácem, na 
kterém byly výrobky, tak všichni ří-
kali, že si u nás nakoupí později. Ale 
pak si nic nekoupili. Terka Č.
Bylo tam rušno. Verunka
Co bychom mohli příště vylepšit?
Všichni by se mohli vystřídat u kasy 
a v dílně. Anetka
Mohli bychom vylepšit polohu 
stánku. Mario
Větší výběr výrobků. Jakub S.
Lepší výrobky a lepší kvalitu. Sun
Ách, júúú, jóóó z Vánoční hvězdy…
Nadchlo mě, kolik nakonec přišlo 
zákazníků do naší dílny a všichni 
s radostí vyráběli ozdoby! Anetka

Mám ráda vyrábění a baví mě pomá-
hat. A jsem ráda, že to nakonec ma-
minka stihla. Díky, mami!!! Terezka Č.
Všechny šišky se tak hezky proda-
ly. U našeho stánku je tolik lidí! Náš 
stánek je docela úspěšný. Mario
Ách, proč nejdou moji rodiče, už 
tu mají dávno být! Júúúú, to jsou 
krásné výrobky! Jóóó, pan ředitel si 
koupí stromek! Martin
Jóóó, vánoční hvězda je tady! Júúú, 
řekla jsem si u betléma! Ách, to je 
krása! Ája
Ách, kdy přijde máma a něco si 
vyrobí! Júúú, už se začalo tvořit 
a prodávat! Jóóó, máme celkový 
výdělek 3 387 Kč! Bára

Připravila a fotila Soňa Štefanová

ČTEME PRO KUŘE

Opět jsme se zúčastnili chari-
tativní akce Čteme pro Kuře, která 
se konala 4. prosince, již podruhé 
na Staroměstském náměstí. Letos 
jsme četli knihu od Ilony Fišerové 
Kdo by v létě myslel na Vánoce. Za-
koupením knih jsme podpořili sbír-
kové konto Pomozte dětem. 

Soňa Štefanová

ZPÁTKY DO BETLÉMA

Zážitky dětí ze 3. A z Kulturního 
centra „12“ v Modřanech:

Dnes jsme byli na divadle „Zpát-
ky do Betléma“. Zpívalo se tam 
a bylo to hezký a legrační. Moc se 
mi to líbilo. Karolína

Bylo to o Betlémě. Hrál tam 
Pavel Šmíd a kejklíř Vojta Vrtek. 
V chrámu bydleli dva lidé, kteří se 
měli rádi a chtěli děťátko. Jenže se 
nedočkali. Tak přiletěl anděl a ten 
řekl tomu pánovi, že budou mít 
děťátko Jana. On nevěřil, tak ztra-
til hlas do té doby, než měli syna. 
Na zbytek příběhu se musíte podí-
vat. Žaneta

Bylo to super představení. Moc 
se mi líbilo, jak Vojta žongloval. 
A taky jak Pavel zpíval. Asi nejlepší 
představení v KC12, které jsem vi-
děl. Martin

A taky jsme se dozvěděli něco 
zajímavého. Třeba, jak to bylo 
v tehdejších dobách. Bylo to krás-
né a děkuji hercům za divadlo. Káťa

Divadlo se mi moc líbilo. Jako 
třeba jak jste žonglovali a jak jste 
zpívali ty koledy. A ještě se mi lí-
bilo, jak jste jezdili na jednokole 
a hráli na buben a taky jak jste cin-
kali na zvoneček. Hanička

Představení se mi líbilo. Hlavně 
jak žongloval s paličkami do bubnů! 
A pak taky, jak jsme se fotili. Tom T.

A bylo srandovní, jak Marii a tu 
babičku ty děťátka kopaly v břichu. 
Šimon L.

Moc se mi to líbilo. Líbil se mi 
kejklíř Vojta. Koledy byly hezké 
a velký buben taky, cesta byla dob-
rá a studená. Nela

Připravila Mgr. Alena Dušková
Foto: Alena Dušková

TRADIČNÍ KARNEVAL

Tato tradiční akce se koná vždy 
první lednovou sobotu v tělocvič-
ně ZŠ Meteorologická. Letos jsem 
jako starší žák pomáhal s přípra-
vou. Sešli jsme se již 2 hodiny před 
začátkem, vše jsme přichystali 
a pak začaly chodit děti v maskách. 
Měli jsme připraveny různé aktivi-
ty a hry, jako např. tanec s obručí, 

hod míčkem do pusy klauna nebo 
obíhání židliček, klasikou je hudba 
a rej masek. Na konci vybrala poro-
ta několik nejlepších masek, které 
byly odměněny. Celkem přišlo 43 
dětí a několik dospělých. Myslím si, 
že se nám akce povedla, všem se 
líbila a za rok se na vás s organizá-
tory budeme zase těšit.

Jan Horčík,  
člen Žákovského zastupitelstva

Foto: Kryštof Štafl

O POČASÍ

To vám takhle jednou v led-
nu bylo dost ošklivo, třetina třídy 
byla nemocná, zívali jsme a měli 
jsme před sebou ještě dvě vy-
učovací hodiny. Začali jsme pra-
covat na pracovním listu o počasí 
a bylo takové ospalé ticho. Proto 
jsme si začali notovat nějaké pís-
ničky o počasí, které nás napadly. 
Nebylo jich ale moc. A najednou 
jsme dostali nápad: Vymyslíme 
si vlastní písničku! Nápěv jsme 
si sice vypůjčili, ale při textaři-
ně jsme se parádně vyřádili. No, 
zkuste si zanotovat jako my, prv-
ňáci z 1. A Meteo:
Šla Nanynka /do deště/, 3x
upadla tam na cestě
do bahýnka.
Dala hlavu do louže,
ať už mi to neklouže!
/Ty, ty, ty/ 2x, ty to budeš čistiti!
Já to čistit /nebudu/, 3x
radši vlezu na půdu, na půdičku.
Ve střeše jsou dírečky,
skrz ně padaj kroupečky,
/bum, bum, bum/ 2x
kroupy zboří celý dům! 

Přejeme hodně veselých dní 
a vyučovacích hodin i žákům ostat-
ních tříd, škol a školek!

Za všechny autory z 1. A shrnu-
la a zapsala

Hedvika Mašková, třídní učitelka 
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Klub Senior

ZŠ Písnice
OHLÉDNUTÍ ZA 1. POLOLETÍM 
ŠKOLNÍHO ROKU

Ve školní družině vypadají noví 
žáčci v kolektivu svých vrstevníků 
spokojeně…

Vše, co odpoledne v partě kama-
rádů podnikají, není pouhou hrou, 
ale zdokonalují se ve znalostech, 
rozvíjejí fantazii, samostatnost 
i spolupráci, učí se dobře vycházet 
se svými vrstevníky, řešit vzniklé 
problémy a v neposlední řadě roz-
víjejí jemnou i hrubou motoriku.

V naší škole uděláme vše pro to, 
aby se v ní všem dětem líbilo! 

Marie Štaflová
Foto: Marie Štaflová

V NÁRODNÍM PARLAMENTU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE

Byl pátek 17. listopadu a s Praž-
ským parlamentem dětí a mládeže 
jsem jela do Národního parlamen-
tu dětí a mládeže. Sešel se v hotelu 
Olšanka. Tam jsme se zaregistrova-
li a šli se ubytovat. Celý hotel i po-
koj byl krásný. Hned po ubytová-
ní jsme byli rozděleni do týmů. Já 
byla v zeleném týmu. Hned poté 
jsme šli do univerzity Unicorn, kde 
jsme si zahráli pár her. Pak nám za-
čal víkend plný workshopů o poli-
tice, školství a zdravotnictví. Vlast-
ně jsme celý víkend diskutovali 
o těchto tématech. Poslední den, 
v pondělí, jsme navštívili úřad vlá-
dy a tam nás podpořil bývalý pre-
miér Bohuslav Sobotka. Vznesli 
jsme návrhy na nové zákony a opět 

jsme diskutovali. Tím jsme ukon-
čili zasedání Národního parlamen-
tu dětí a mládeže pro rok 2017. Pak 
jsme se vrátili domů. Můžu říci, že 
to bylo opravdu naučné a užitečné 
pro vidění politické činnosti a tě-
ším se na další shledání NPDM.

Kamila Lišková 

WORKSHOPY K POLITICKÉMU 
DĚNÍ A PSYCHOLOGII

V listopadu r. 2017 se několik dětí 
z naší školy, zástupců Žákovské-
ho zastupitelstva, zúčastnilo čtyř 
workshopů pořádaných DDM Praha 
2. Tématem workshopů bylo hlav-
ně politické dění a psychologie. 

Přednášeli studenti vysokých škol 
v Praze. Na tyto akce jsme se hod-
ně těšili, abychom se přiučili a lépe 
pochopili děje, které okolo nás 
stále probíhají a probíhat budou. 

Workshopy bych zhodnotila na vý-
bornou a moc se těším na další. 

Za Žákovské zastupitelstvo  
Johana Zívrová

Foto: archiv DDM Praha 2

Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš

PODZIMNÍ JÍVKA A POLSKO

Ubytování v Penzionu pana Kob-
ra je celý rok obsazeno a není divu: 
slušné spaní, dobrá kuchyň, krás-
ná příroda, nízká cena. Dva termíny, 
které nám pan Kobr nabízí, vždy ak-
ceptujeme. Již po 25 let vyjíždí naše 
skupina za historií a nákupem v Pol-
sku, s večerním posezením, pobave-
ním a tancem při hudbě. Někdy se 
daří, někdy se nedaří. Ale spokoje-
nost a výjezd v kamarádském du-
chu přispívá k dobré náladě a sou-
sedským vztahům.

První zastavení tentokrát bylo 
v Bonsai centru Libčany s nákupem 
zahradních potřeb a všelijakých ma-
ličkostí. Viděli jsme arboretum, ven-
kovní zahradnictví, malou zoo. Kla-
sika je, že na této naší cestě se asi 

ve čtyři hodiny vaří grog a pochut-
nává se na zákuscích naší milé paní 
Literové z místní libušské cukrárny.

Těšení na společné dva dny vždy 
sdruží kolektiv a přinese radost. Do 
Polska jedeme od penzionu zhru-
ba hodinu a býváme vždy s auto-
busem jako první na parkovišti pří-
mo v areálu. Při nákupu zůstává 
pan Urban v autobusu a my si mů-
žeme těžké věci nakoupit a hned 
odložit. Naši účastníci si vzájemně 
sdělují, doporučují, co kdo nakoupil 
− vždyť Vánoce jsou již za dveřmi.

Poslední den výletu odjíždíme 
směrem k domovu opět v deset ho-
din. Zastavujeme se za historií, ten-
tokrát na zámku Stránov. Mnozí byli 
překvapeni, jak současní majitelé 
zámek navrátili k životu se sbírkou 
rodinných cenností, historií rodi-

ny. Byli jsme srdečně přivítáni přes-
to, že zámky v tomto čase už jsou 
obvykle uzavřeny. Zámek vznik pře-
stavbou původního gotického hradu 
z 15. století, ze kterého se dochova-
la výrazná kamenná věž. V průběhu 
následujících let byl několikrát upra-
vován. Současný pohádkový vzhled 
zámku je výsledkem poslední no-
vorenesanční přestavby z 19. sto-
letí podle návrhu architekta Josefa 
Schulze. V objektu jsme obdivovali 
sbírky motýlů, brouků, kočárků, pa-
nenek a hraček, repliky historického 
nábytku aj. V renovovaném kostele 
sv. Václava se ještě pracuje. Moc se 
nám vše líbilo.

A již jsme pospíchali na oběd. Naši 
senioři byli nadšeni, doporučená re-
staurace neměla chybu. Asi to bude 
i napříště záchytný bod při cestě 

tímto směrem. A tak co říci těm, kte-
ří si myslí, že by to nezvládli? Snad 
že nemají s kým… Netrapte se, u nás 
je každý vítán, a jak při děkování řek-
la jedna účastnice: „Neměla jsem 
žádné přátele, ale když jsem začala 
s vámi jezdit, mám teď mnoho ka-
marádek a přátel, na které se těším!“

Pro ty, kteří si datum již zapisu-
jí: příště to bude od 6. do 8. dub-
na 2018, týden po Velikonocích. Tě-
šíme se na vás všechny a budeme 
rádi, že jste s námi.

KAŽDÝ SE TĚŠIL NA VÁNOCE 
V KLUBU

Náš poslední den v klubu před 
vánočními svátky, tak to se tě-
šil snad každý. Vánočky upečené 
v místní cukrárně u paní Literové 
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byly pro všechny, dvě pracovnice 
z Krče a členky našeho klubu upek-
ly dvě krabice cukroví jako překva-
pení a mnozí donesli ještě upeče-
né z domova. Mnozí si dávali dárky. 
Bylo to jako o svátcích. Úžasné! 
K tomu zahrál krásné melodie 
JUDr. Jakub Fendrych na klávesách 
a na závěr nejznámější koledy, při 
kterých jsme si pěkně zazpívali. 
Byla to pravá vánoční pohoda. Tolik 
těšení, tolik radosti, tolik loučení.

Měli jsme též radost, že jsme 
mnohé mohli podarovat balíčky při-
pravenými pro ty, kdo do klubu chodí 
jako stálice, ty, kteří s námi rádi jez-
dí, a pro ty, kteří z malého důchodu 
i trochu sponzorují, a v neposlední 
řadě pro naše přednášející. Na celou 
tuto akci se výbor připravoval a já 
byla jen seznámena, ale i překvape-
na! Bylo to milé a dostalo to tu správ-
nou tečku. Představovalo to hodně 
práce s výběrem, sháněním, zajišťo-
váním. Při předávání jsem cítila ra-
dost, že se vše setkalo s uznáním.

Děkuji výboru Klubu Senior za 
pracovitost, schopnost vcítění, ná-
paditost, bez které by se tolik práce 
za celý rok nestihlo. Já osobně dě-
kuji za podporu členkám výboru bě-
hem celoroční činnosti v roce 2017.

Foto: archiv Klubu Senior

POSEZENÍ V ZÁMKU DĚTENICE 
BYLO NOBLESNÍ

Zámek Dětenice, který jsme na-
vštívili před Vánoci, poskytuje služby 
na vysoké úrovni, jak v dojednává-
ní předem, tak i poté ve skutečnos-
ti. Potěšilo nás, že vše dopadlo na 
120 %, že se prostředí zámku velmi 
líbilo, vše bylo pro nás připravené 
vkusně a přímo královsky. Úvodní 
poděkování bylo na místě. Po přípit-
ku a vynikajícím jídle i s hudbou se 
rozběhla příjemná zábava.

Po příjezdu jsme si prohlédli okolí, 
malý místní pivovar, čarodějný hotel 
a k tomu velmi příjemnou restaura-
ci. Naše prohlídka potom směřovala 
do tří místností nad pivovarem, kde 
nynější majitel soustředil velmi za-
jímavé potřeby zdejší hospodářské 
usedlosti z dob minulých − dobové 
nástroje, povozy, dalo by se to vidět 
znovu. Také zde byla místnost zdej-

šího správce, v které bylo vše, co 
bylo tehdy nutné k vykonávání jeho 
funkce. A nakonec to, co se používa-
lo k zpracování piva, včetně chmele 
a žita, vše bylopostupně předvádě-
no, a tak jsme opět viděli i některé 
věci z našeho mládí. Mladá, rozšaf-
ná čarodějnice, znalá průvodkyně, 
byla zajímavá svým průvodcovským 
kumštem. Aby nás zaujala, vložila 
do toho tolik fantazie a historek, že 
jsme byli stále rozesmátí.

Druhou část prohlídky před-
stavoval samotný zámek. Smě-
lá průvodkyně s námi pokračova-
la v pěkném prostředí. Stále sršela 
zajímavostmi, hádankami, co bý-
valo do roku 1988 v této místnosti 
a jinde… Podle pověsti vznikly Dě-
tenice v místě, kde kníže Oldřich 
v polovině 12. století při projížďce 
krajem nalezl dva opuštěné chlap-
ce, kterých se mu zželelo. Ujal se 
jich a zanechal s nimi několik svých 
lidí, aby je chránili a vychovali. Pod-
le nalezených dětí byla zdejší osa-
da nazvána Dětenice.

Beneš z Valdštějna a Dětenic 
přebudoval původní dřevěnou tvrz 
na gotickou kamennou. V roce 1503 
panství koupili páni Křinečtí. Po-
slední z rodu byl Jiří Křinecký, který 
nechal postavit na zámku věž s ho-
dinami, gotickou tvrz přestavěl na 
renesanční. Účastnil se však po-
vstání proti Ferdinandu II. a za tuto 
vlastizradu mu bylo jmění zabave-
no a prodáno v dražbě Albrechtu 
z Valdštejna. Jiří propadl hrdlem 
a měl být na Starém Městě mezi 
27 pány českými popraven. Podaři-
lo se mu ale utéci a celé jmění prý 
nechal zakopat v tajných chodbách 
sklepení zámku a doufal, že se pro 
toto bohatství jednou vrátí. Dosud 
tento poklad nikdo neobjevil.

Po smrti Albrechta získal pan-
ství vnuk Adam z Valdštejna, kte-
rý nechal vystavět morovou sochu 
sv. Salvatora, sochu panny Marie 
a jeho zásluhou vnikla i socha Jana 
Nepomuckého. Adamův vnuk Okta-
vian nechal též vystavět školu v Dě-
tenicích. Z dalších majitelů Baron 
Wimmer zřídil u rybníka pilu – Pilský 
rybník. Další majitel Filip Wessen-
berk zrušil většinu zdejších rybníků, 
a tím prý zbavil krajinu zimnice. Zá-

mek nechal přestavět do dnešní po-
doby. Po smrti Filipa připadalo pan-
ství řádu Maltézských rytířů, tehdy 
v Dětenicích vyrostla nová škola na 
místě vyhořelé vinopalny a byl roz-
šířen zámecký park.

Roku 1903 koupili Dětenice bra-
tři Blochové, kteří přestavěli dvo-
ry, zřídili polní dráhu a obec nechali 
elektrifikovat. Posledním majitelem 
panství v letech 1926−1945 byl Ing. 
Emanuel Řehák, který zval obyvate-
le Dětenic na zámek při dožínkových 
a jiných slavnostech. V roce 1948 byl 
majetek zestátněn. V budově zámku 
byla nejprve zřízena učňovská ško-
la, a od roku 1959 pak k internát-
ní zvláštní škola, která byla zruše-
na a přemístěna roku 1991. Prázdný 
zámek pak pomalu chátral v majet-
ku okresního úřadu Jičín. V roce 1998 
zámek od státu koupil pan Pavel 
Ondráček, který po dva roky prová-
děl rozsáhlou a šetrnou rekonstruk-
ci. V roce 2000 byl zámek znovu 
zpřístupněn veřejnosti.

Zajímavá prohlídka pokračova-
la až do jedenácté místnosti. Stá-
le hádanky, zajímavosti. Viděli jsme 
krásné skleněné exponáty, staro-
bylý nábytek… Vše moc pěkné. Do 
dvanácté místnosti jsme vklouzli 
jako myšky a museli jsme se hodně 
nadechnout. Stoly, ubrusy, květiny, 
veliké obrazy na stěnách, prostě 
zámecký rytířský sál pro 50 osob, 
jako za doby posledního šlechti-
ce. Služba, obsluha, samotné jídlo 
s přípitkem, vše bylo nesrovnatel-
né s minulými akcemi. Tak to vní-
mali naši senioři.

Došlo i na poděkování výboru 
klubu od paní Kořízkové − za všech-
ny. Za to, že jsme si tento den tak 
krásně užili, včetně krásných me-
lodií, které nám připomněly naše 
mládí. Hudba se vznášela až k vý-
šinám a došlo i na taneční rej. Ob-
sluhující poznamenali, že jsme bá-
ječný kolektiv, a to byla opět naše 
radost. Dvě účastnice právě v tento 
den slavily narozeniny a přišly po-
děkovat za pěkně strávený den.

Musíme však poznamenat, že tato 
akce by se neobešla bez příspěvku 
městské části Praha-Libuš. Od doby, 
kdy příspěvek dostáváme, vždy je 
použit ve prospěch seniorů, stejně 
i tentokrát. Akce byla pro náš klub 
drahá. Část jsme vybrali od seniorů 
a část z pokladny klubu. Děkujeme 
za podporu MČ Praha-Libuš a dále 
všem, kteří se rozhodli za tuto část-
ku s námi cestovat. Jsme rádi, že se 
to vydařilo a líbilo. Cestou k domovu 
v autobuse zazníval zpěv účastníků, 
což naznačuje radost v duši.

Foto: p. Sedlák
Za Klub Senior Zdena Prchlíková

PODĚKOVÁNÍ  
ZA NOVOROČNÍ DÁREK

Děkujeme vedení městské čás-
ti Praha-Libuš za uskutečnění na-
šeho velkého přání míti kdykoliv 
k užívání klavír. Bylo to pro nás vel-
ké překvapení. Moc si toho vážíme, 
byl to krásný dárek!

Děkujeme jménem celého Klubu 
Senior. 

Foto: Šárka Fruncová Vlčková
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Vybrané informace z usnesení 
Rady městské části Praha-Libuš 
od 11. 9. do 31. 12. 2017. Všechna 
usnesení v plném znění jsou k dis-
pozici na www.praha-libus.cz a na 
Úřadu MČ Praha-Libuš. Na interne-
tových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního 
– http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – 
jsou veřejně dostupné údaje o par-
celách a budovách zapsaných v ka-
tastru nemovitostí.

Rada MČ Praha-Libuš: 
 Schvaluje uzavření darovací smlou-

vy s p. Robertem Šikalem pro účely údrž-
by, rozvoje a potřeb komunitní zahrady 
při ulici Klokotská ve výši 10 000  Kč.

 Schvaluje přidělení účelové nein-
vestiční dotace z rozpočtu MČ Praha-Li-
buš pro rok 2017 TJ Sokol Písnice, z. s., ve 
výši 70 000 Kč na opravu oplocení fot-
balového hřiště v Písnici.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
SOD č. 2017054045 společnosti Maso-
-profit, s. r. o., IČ: 40612848, na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce a navýšení kapa-
city kuchyně v MŠ Mezi Domy, Praha 4 
– Písnice“, kterým se zvyšuje cena díla 
o 22 380,16 Kč s DPH za odsouhlasené 
vícepráce.

 Nesouhlasí se změnou územní-
ho 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. Ukládá zástupci 
starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi před-
ložit návrh na nesouhlas změny územ-
ního plánu na jednání Zastupitelstva MČ 
Praha-Libuš.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 
na opravu havarijního stavu venkovních 
teras v MŠ Lojovická se společností Au-
-mex, s. r. o., IČ: 25349929, za předpoklá-
danou cenu 175 642 Kč.

 Nesouhlasí s předloženou projek-
tovou dokumentací pro územní rozhod-
nutí a stavební povolení z 01/2017 zpra-
covanou Ing. arch. Kamilou Davidovou 
pro záměr „Stavební úpravy a přístavba 
RD čp. 165 v Praze 4 – Písnici“ pro sta-
vebníka Ing. Soňu Gondolánovou, z dů-
vodu hmoty objektu nezapadající do 
rázu lokality.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2017054041 s firmou 
Syza, s. r. o., IČ: 03567834, na veřejnou 
zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace 
v objektu ZŠ Meteorologická 181, Praha-
-Libuš, I a II etapa “, kterým se zvyšuje 
cena díla o 870 441,90 Kč s DPH za od-
souhlasené méněpráce a vícepráce.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 
o provedení stavby s investorem fir-
mou Development Industries, a. s., IČ: 
28089898 na rekonstrukci části míst-
ní komunikace K Vrtilce dle projektové 
dokumentace zpracované firmou Sani-
tech, s. r. o., a na stavební objekty IO 01 
Komunikace vozidlové a pěší, IO 05 Sto-
ky a přípojky dešťové kanalizace a IO 
06 vsakovací objekty dešťových vod. 
Na uložení přípojek a řadů inženýrských 
sítí do pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 
53/20, 53/24, 75/1 a 259/1, všechny v k. 
ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Pra-
ha-Libuš, bude před započetím stavby 

uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
na zřízení věcného břemene. Při výstav-
bě budou vždy v dostatečném předsti-
hu informování vlastníci nemovitos-
tí dotčených stavbou (nebo uživatelé) 
o omezení či zamezení příjezdu k ne-
movitosti, nejméně však 10 dní před je-
jich započetím. Minimálně 30 dní před 
započetím vlastní výstavby bude MČ 
Praha-Libuš předložen Plán organizace 
výstavby podle jednotlivých etap.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
k Nájemní smlouvě na pronájem pozem-
ků parc. č. 696/1 a 695, oba v k. ú. Písnice 
(fotbalového hřiště v Písnici) s vlastníky 
na dobu určitou do 31. 12. 2023.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o prá-
vu provést stavbu na pozemcích parc. č. 
5, 974 a 13/1 vše v k. ú. Písnice, ve svěře-
né správě MČ Praha-Libuš, v rámci stav-
by Novostavba MŠ s ateliérem, kavárnou 
a knihovnou, s investorem společností 
Hanaj, s .r. o., Modřanská 621/72, 143 00 
Praha 4.

 Schvaluje snížení nájemného 
o 108 078 Kč společnosti G.A.P. edu-
cation, střední škola, s. r. o., se sídlem 
Meteorologická 181, IČ: 27907538, za III. 
čtvrtletí 2017 z důvodu probíhající re-
konstrukce elektroinstalace.

 Schvaluje uzavření prolongační-
ho Dodatku DOK-18 (2017104138) na 
dobu jednoho roku k pojistné smlouvě 
č. 400 018 617 na pojištění pojízdných 
strojů a zařízení v hodnotě 17 957 773 Kč 
s pojišťovnou Allianz, a. s., IČ47115971, za 
roční pojistné ve výši 202 273 Kč.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu „Rekonstrukce kamenné zdi 
na pozemku parc. č. 517/3 v k. ú. Libuš“ 
v souladu se Zprávou o hodnocení na-
bídek ze dne 22. 9. 2017 s dodavatelem 
Hana Humlová, stavební a zemní práce, 
IČ: 61688282. Schvaluje cenovou nabíd-
ku ve výši 229 745,12 Kč s DPH, schvalu-
je uzavření smlouvy o dílo na tuto akci.

 Pověřuje zástupkyni starosty Ing. 
Lenku Koudelkovou předložením návr-
hu na zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš na jmenování členů Školských 
rad za zřizovatele: při ZŠ Meteorologická  
PaedDr. Jaroslavu Adámkovou, Mgr. Rad-
ka Řezanku a paní Vladimíru Tomáško-
vou s účinností od 1. 12. 2017; při ZŠ s RVJ 
Písnice Mgr. Hanu Kendíkovou a Ing. 
Františka Herce s účinností od 1. 12. 2017.

 Souhlasí s tím, aby ZŠ s RVJ, 142 00 
Praha 4 – Písnice, použila část peněž-
ních prostředků Rezervního fondu ve 
výši 144 000 Kč k posílení svého Fondu 
investic z důvodu nutné údržby a oprav 
majetku, který škola používá pro svou 
činnost. Souhlasí s tím, aby škola navý-
šila peněžní prostředky určené na finan-
cování údržby a oprav majetku, který 
škola používá pro svou činnost, ve výši 
262 000 Kč z Fondu investic. Souhla-
sí, aby škola použila peněžní prostřed-
ky Rezervního fondu k dalšímu rozvoji 
své činnosti, a to na vybavení tříd no-
vým nábytkem a pořízením počítačové 
sestavy ve výši 99 000 Kč.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oplocení dětského hři-
ště v ulici K Lukám “ s dodavatelem Flo-

ra Servis, s. r. o., IČ:28341627. Schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo na akci za cenu 
225 544 Kč včetně DPH.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu 
služebního bytu č. 2017104145 v ZŠ Meteo- 
rologická mezi MČ Praha-Libuš a Pavlem 
Juhosem, za snížené měsíční nájemné ve 
výši 3 000 Kč plus náklady za energie, pro 
pracovní pozici školník v ZŠ Meteorologic-
ká na dobu určitou do 30. 9. 2018 s mož-
ností prolongace.

 Bere na vědomí zápis z projednání 
nápravných opatření ZŠ s RVJ na zákla-
dě šetření ČŠI ze dne 20. 10. 2017.

 Schvaluje Pravidla ke stanovení 
výše platu − příplatku za vedení, k po-
skytnutí osobního a zvláštního příplatku 
ředitelům mateřských a základních škol 
a školských zařízení zřizovaných MČ Pra-
ha-Libuš s účinností od 31. 10. 2017, která 
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Schvaluje platy ředitelům základ-
ních škol a mateřských škol zřizovaných 
MČ Praha-Libuš v souladu s ustanove-
ním § 122 a ustanovením § 123 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně-
ní pozdějších předpisů s platností od 1. 
11. 2017.

 Schvaluje podání žádosti o úče-
lovou neinvestiční dotaci hl. m. Prahy 
v oblasti integrace cizinců skrze gran-
tové řízení HMP na programy podpory 
aktivit integrace cizinců na území hl. m. 
Prahy pro rok 2018, program č. 1 − Akti-
vity na podporu integrace cizinců v hl. 
m. Praze kulturní, společenská a osvěto-
vá činnost, jazyková příprava a komunit-
ní práce, a to na základě projektu s ná-
zvem „Podpora integrace na území MČ 
Praha-Libuš v roce 2018 − část − pře-
dávání informací do komunity podpo-
ra jazykového vzdělávání předškolních 
a školních dětí a jazykového vzdělání 
pro dospělé cizince hovořící vietnam-
sky“, jako části většího projektu financo-
vatelného z dotace MV ČR, a to do max. 
výše 300 000 Kč se spoluúčastí z vlast-
ních prostředků MČ Praha-Libuš do výše 
maximálně 15 % k této částce.

 Schvaluje podání žádosti o účelo-
vou neinvestiční dotaci na hl. m. Pra-
hu „Granty MHMP pro oblast adiktolo-
gických služeb pro městské části“ pro 
rok 2018 na financování obdobných ak-
tivit jako v roce 2017 − aktivit adiktolo-
gické prevence formou terénních služeb 
směřujících ke snižování rizik pro oby-
vatelstvo a adiktologické prevence v zá-
kladních školách zřízených MČ Praha-
-Libuš − s rozpočtem v maximální výši 
100 000 Kč.

 Schvaluje uzavření objednáv-
ky s firmou dot. DesignStudio, s. r. o., 
IČ: 62501691 na tisk kalendáře MČ Pra-
ha-Libuš na rok 2018 za celkovou cenu 
62 522 Kč bez DPH.

 Revokuje své usnesení č. 208/2017 
ze dne 18. 9. 2017 takto: Schvaluje uzavře-
ní Smlouvy o dílo na opravu havarijního 
stavu venkovních teras v MŠ Lojovická se 
společností Au-mex, s. r. o., IČ: 25349929, 
za cenu 254 989 Kč z důvodu použití kva-
litnějšího materiálu.

 Schvaluje Plán zimní údržby míst-
ních komunikací a chodníků ve sprá-
vě MČ Praha-Libuš pro zimní období 
2017−2018.

 Bere na vědomí Dohodu o uznání 
a narovnání vlastnického práva k nemo-
vitosti – souhlasné prohlášení k pozem-
ku parc. č. 418/7 v k. ú. Písnice, zapsa-
né v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 
1307 pro k. ú. Písnice, mezi účastníky MČ 
Praha-Libuš a panem Petrem Bambule, 
která je nedílnou součástí tohoto usne-
sení. Ukládá zástupkymi starosty PaedDr. 
Jaroslavě Adámkové předložit dohodu na 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje podání žádosti o účelo-
vou neinvestiční dotaci na hl. m. Pra-
hu na podporu projektů v místní Agen-
dě 21 s cílem podpořit zdraví obyvatel 
MČ Praha-Libuš s rozpočtem v maximál-
ní výši 388 000 Kč a maximální výší do-
tace 350 000 Kč. Schvaluje spoluúčast 
MČ Praha-Libuš ve výši minimálně 10 % 
z rozpočtu projektu.

 Schvaluje dle § 94 odst. 2, písm. b) 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze ve znění pozdějších předpisů Or-
ganizační řád Úřadu městské části Pra-
ha-Libuš s účinností od 1. 11. 2017, kte-
rý je nedílnou součástí tohoto usnesení.

 Souhlasí s předloženou projektovou 
dokumentací pro stavební povolení na 
stavební záměr „Komunikace, inženýrské 
sítě s přípojkami − K Vrtilce“ z 07/2017, 
zpracovanou Ing. Petrem Starým, pro 
stavebníka Olgu a Františka Jandusovi. 
Doporučuje doplnit do projektové do-
kumentace parkovací stání, vzhledem 
k tomu, že komunikace je řešena jako 
„obytná zóna“. V obytné zóně je stání 
povoleno jen na místech označených 
jako parkoviště. Na komunikaci je napo-
jeno 8 plánovaných stavebních pozem-
ků. V předložené projektové dokumen-
taci nejsou parkovací stání zakreslena.

 Souhlasí se zjednosměrněním ulice 
Na Musilech v úseku mezi ulicemi Klo-
kotská a Betáňská tak, aby ulice byla 
průjezdná ve směru z Klokotské do Be-
táňské ulice.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo se společností Kyrastav, 
spol. s r. o., IČO: 02408112, na výstavbu 
hasičské zbrojnice Písnice, kde se mění 
některé části nosných konstrukcí a cena 
díla zůstává nezměněná.

 Schvaluje uzavření objednávky na 
realizaci dvou provizorních autobuso-
vých zastávek v ulici Libušská při ulici 
Na Konečné a Modravská v k. ú. Písnice 
s firmou KSF, s. r. o., dle Opatření obecné 
povahy č. j. P12 45410/2017 ODO/Ci ze 
dne 30. 10. 2017 vydané odborem dopra-
vy ÚMČ Praha 12 za cenu 240 857,86 Kč 
bez DPH.

Zprávy z jednání rady TERMÍNY ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  
MČ PRAHA-LIBUŠ:

25. dubna 2018
20. června 2018
12. září 2018 

Jednání probíhá v zasedací 
místnosti Úřadu MČ Praha-
Libuš, Libušská 1 (vedle pošty) 
od 18.00 hodin. 
Změna termínu vyhrazena – 
sledujte úřední desku na  
www.praha-libus.cz.
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 Schvaluje Plán kontrol příspěvko-
vých organizací zřízených MČ Praha-Li-
buš na rok 2017 dle přílohy, která je ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 Vydává souhlas zřizovatele s přije-
tím finančního daru pro ZŠ s RVJ Praha 4 
− Písnice, IČ: 60437936, od pana Jarosla-
va Jordána – Elektro, revize, pro potřeby 
žáků školy ve výši 30 000 Kč.

 Schvaluje Volební řád pro volby čle-
nů do školských rad základních škol zři-
zovaných MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje podání žádosti o účelo-
vou neinvestiční dotaci na hl. m. Prahu 
v sociální oblasti, a to na projekt v ob-
lasti č. 1. Podpora projektů v procesu 
plánování sociálních služeb s rozpo-
čtem v maximální výši 50 tis. Kč. Schva-
luje podání žádosti o účelovou neinves-
tiční dotaci na hl. m. Prahu v sociální 
oblasti, a to na projekt v oblasti č. 2. 
Podpora projektů v oblasti řešení pro-
blematiky bezdomovectví s rozpočtem 
v maximální výši 200 tis. Kč. Schvaluje 
spoluúčast MČ Praha-Libuš ve výši 15 % 
na každou podanou žádost o dotaci.

 Souhlasí s předloženým návr-
hem vyhodnocení Strategického plá-
nu rozvoje MČ Praha-Libuš za obdo-
bí let 2009–2017. Doporučuje toto 
vyhodnocení k projednání a připomín-
kování v komisích RMČ, výborech ZMČ 
a členy ZMČ. Po připomínkovém řízení 
bude vyhodnocení Strategického plánu 
rozvoje MČ Praha-Libuš za období let 
2009–2017 předloženo ke schválení Za-
stupitelstvu MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje Zápis ze zasedání Likvi-
dační komise č. 4/2017 ze dne 14. 11. 2017 
a Rozhodnutí tajemníka ÚMČ ze dne 14. 
11. 2017 o vyřazení majetku MČ Praha-
-Libuš a PO zřízených MČ v celkové výši 
337 026,95 Kč.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o dílo na stavební práce č. 
2017085121 „TV Libuš – komunikace Li-
buš III, rekonstrukce komunikací v lo-
kalitě Na Močále, ulice Božejovická“ 
se společností Walco CZ, spol. s r. o., 
IČ: 25640623, kterým se mění termín 
zahájení stavebních prací.

 Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o provozu a údržbě veřejné-
ho osvětlení č. 3/0371/2012/U se spo-
lečností Eltodo osvětlení, s. r. o., se 
sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Pra-
ha 4, IČ: 257 51 018, kterým se smlouva 
prodlužuje do doby předání veřejného 
osvětlení do vlastnictví HMP.

 Schvaluje podání žádosti o nein-
vestiční finanční dotaci MV ČR na rok 
2018 do programu MV ČR na poskyto-
vání dotací ze státního rozpočtu na vý-
daje realizované v rámci projektů obcí 
na podporu integrace cizinců na lokál-
ní úrovni v roce 2018 na projekt nazva-
ný „Podpora integrace na území MČ Pra-
ha-Libuš v roce 2018“. Schvaluje garanci 
ve výši 10% spoluúčasti MČ Praha-Libuš 
z celkových skutečných finančních ná-
kladů na projekt, jako žadatele, vůči po-
skytovateli dotace, Ministerstvu vnitra 
ČR, a to v rámci schváleného rozpočtu 
pro rok 2018.

 Souhlasí se změnou územního plá-
nu sídelního útvaru hl. m. Prahy spočíva-
jící v navýšení koeficientu zastavěnosti 
z kódu míry využití území A v ploše OB 
na kód C na pozemcích parc. č. 557/59 
a 557/133, oba v k. ú. Libuš, ulice Klokot-

ská, dle projektu, který je nedílnou sou-
částí tohoto usnesení. Ukládá zástupci 
starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi před-
ložit návrh změny územního plánu na 
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o vý-
půjčce nebytových prostor se spolkem 
KPM Křížem Krážem, z. s., IČ: 69345562, 
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2019 na užívání části objektu v objektu 
Klubu Junior.

 Schvaluje uzavření Smlouvy o vý-
půjčce prostor v objektu čp. 1 v ulici Li-
bušská, Praha-Libuš, se spolkem Česko-
moravským svaz chovatelů poštovních 
holubů, ZO 0111 Chovatelů poštovních 
holubů Praha-Libuš, IČ: 26660041, na 
dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

 Rozhodla o výběru nejvýhodnější 
nabídky společnosti Indigo Infra CZ, a. 
s., IČ: 26198631, na „Pronájem parkoviš-
tě v ulici Na Okruhu na pozemcích parc. 
č. 910/69 a 910/81, oba v k. ú. Písnice“. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu na 
dobu určitou s účinností od 1. 12. 2017 
do 30. 11. 2019 za cenu 180 000 Kč roč-
ně bez DPH.

 Schvaluje uzavření objednávky na 
dodávku zásahových a ochranných po-
můcek pro SDH Libuš se společností Po-
žární bezpečnost, s. r. o., Jihlava, za cel-
kovou cenu 231 835 Kč včetně DPH.

 Souhlasí s návrhem Pravidel roz-
počtového provizoria na rok 2018, kte-
rý je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Ukládá Mgr. Kuthanovi předložit návrh 
Pravidel rozpočtového provizoria na rok 
2018 na zasedání Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Libuš ke schválení.

 Schvaluje rozpočty příspěvkových 
organizací na rok 2018 a střednědobé 
výhledy rozpočtů příspěvkových organi-
zací na roky 2019 a 2020, které jsou ne-
dílnou součástí tohoto usnesení.

 Rozhodla o výběru nejvýhodněj-
ší nabídky společnosti Požární techni-
ka Komet, s. r. o., IČ: 18623255, na opra-
vu požárního vozidla Tatra 813 za cenu 
446 300 Kč s DPH.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávku „Dodávka kolové-
ho nakladače“ Schvaluje uzavření Kupní 
smlouvy s dodavatelem PS Sprint, s. r. 
o., IČ: 27521125, za cenu 692 967 Kč včet-
ně DPH.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Vybudová-
ní fitparku“. Schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo s dodavatelem Workout Europe, s. 
r. o., IČ: 05372356, za cenu 535 969,50 Kč 
včetně DPH. Schvaluje plnou moc pro 
zastupování MČ ve věcech technických 
pro Ing. Jindřicha Sochůrka a Bc. Petra 
Borského, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení.

 Schvaluje Rozhodnutí o výběru do-
davatele pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení na akci 
Cyklostezka A42 v úseku ulice Na Okru-
hu – Hoštická v k. ú. Písnice“. Schvalu-
je uzavření Smlouvy o dílo na tuto akci 
s Ing. Hynkem Seinerem, IČ: 74569104, 
za cenu 220 220 Kč včetně DPH. Schva-
luje plnou moc pro zastupování MČ ve 
věcech technických pro Ing. Jindřicha 
Sochůrka a Ing. Pavla Macháčka.

 Odvolává členku Školské komise 

paní Le Anh Nguyen na návrh Školské 
komise ke dni 12. 12. 2017.

 Bere na vědomí aktuální naplně-
nost mateřských škol zřizovaných MČ 
Praha-Libuš. Schvaluje záměr navýšení 
kapacity předškolního vzdělávání o 56 
dětí s účinností od 1. 9. 2019 přístavbou 
pavilonu MŠ K Lukám. Ukládá OSŠ při-
pravit strategii zajištění péče o dvoule-
té děti v MČ Praha-Libuš na období od 
školního roku 2018/2019.

 Ukládá ředitelům základních škol 
zřizovaných MČ Praha-Libuš zpracovat 
pasportizaci funkčního využití všech 
prostor ve svěřeném objektu škol s vý-
hledem na dobu pěti let, počínaje škol-
ním rokem 2018/19, a to nejpozději do 
31. 1. 2018.

 Bere na vědomí upravený projekt 
výstavby 7 řadových rodinných domů 
z 10/2017 na pozemcích parc. č. 834, 
835/1, 835/4 a 835/5, všechny v k. ú. Li-

V Libuši a Písnici jsme v prvním kole volby prezidenta České re-
publiky 12. a 13. ledna 2018 volili za účasti 70,04 % voličů, zatímco 
v hlavním městě Praze byla účast 67,56 % a v celé České republice 
61,92 % voličů.

Voličů zapsaných v seznamech všech šesti volebních okrsků MČ Praha-Li-
buš bylo 6513. Vydaných obálek na hlasování bylo 4562, odevzdaných 4560. 
Platných bylo 99,28 % hlasů. Výsledky v MČ Praha-Libuš byly následující:

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost

1. kolo

č. příjmení, jméno, tituly hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 314 6,93

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 545 12,03

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 621 13,71

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 56 1,23

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 18 0,39

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 16 0,35

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 1 040 22,97

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 459 10,13

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 1 458 32,20

+) postupující kandidát  
Zdroj: www.volby.cz, zpracováno (red)

Jak jsme volili

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Ohňostroje a psi
Obracím se na vás jménem mým a mého psa (a myslím, že také všech 

psů z Libuše). Strašně trpí při různých ohňostrojích a petardách, které se zde 
velmi často konají. Nejhůře je na Silvestra. Můj pes šílí, a tak raději odjíždím. 
Je zde i další problém: nemohou vzniknout požáry i škody na autech? Ně-
kolikráte vypalovali petardy přímo před mými vraty, to abych tady hlídala. 
Nejsem nejmladší, je to problém. Tedy vás prosím a žádám: udělejte pořádek 
v této věci. Děkuji za pochopení.

Anna Rychterová, Libuš

Používání pyrotechniky v Praze reguluje vyhláška hlavního města Pra-
hy, jejíž dodržování je v kompetenci městské policie, která je za tímto 
účelem hlavním městem Prahou zřízena. Městská část, její vedení, nemá 
žádnou pravomoc, jak pyrotechniku regulovat. Obecně závazná vyhláš-
ka o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze č. 4/2017 
stanovuje místa a čas, kdy je možné pyrotechniku používat. Vyjma pře-
lomu roku jsou to i další vyjmenované dny, převážně státní svátky a cel-
kem 14 míst v Praze, kde lze pyrotechniku používat. V naší městské části 
žádné takové místo není, nám nejbližší je v Kunraticích na koupališti Še-
berák. Vyhláška je snadno dohledatelná na stránkách www.praha.eu či ve 
vyhledávači na internetu.

Mně osobně používání pyrotechniky vadí, i když nemám psa. Ještě po-
chopím v čase Silvestra používání světelné pyrotechniky, ale používání 
petard od Mikuláše až do ledna mně je protivné stejně jako mnoha dal-
ším občanům. 

Jiří Koubek
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VÍCELETÁ GYMNÁZIA  
ANO, ČI NE

Vážení rodiče, zvažujete-li pro 
své dítě studium na víceletém 
gymnáziu, dovolte, abych vás 
pozvala jménem svým i jmé-
nem paní ředitelky ZŠ An-
gel do tzv. Rodičovské kavár-
ny ve středu 14. února 2018. 
Aktuální téma tohoto setká-
ní: „Víceletá gymnázia ano, či 
ne“. Diskutovat bude zkušený 
spolupracovník EDUin pan To-
máš Feřtek, dále paní ředitel-
ka Iva Cichoňová a psycholog 
školy pan Kostadin Panushev. 
Dozvíte se, v jakých případech 
může přestup na víceletá 
gymnázia pomoci, a jaká jsou 
naopak případná rizika.
Podmínkou účasti v této dis-
kusi je bezplatná registrace 
v Registračním formuláři na: 
www.zsangel.cz/web/aktua-
lity/rodicovska-kavarna-an-
gel-3086.

Ve vzdělávacím projektu Míst-
ního akčního plánu (MAP) zá-
kladních a mateřských škol 
správního obvodu Praha 12 
a Praha-Libuš jsou na měsí-
ce únor a březen připravena 
zajímavá setkání pro zájemce 
o vzdělávací a volnočasové ak-
tivity dětí:

– EduCoffe na téma: Digitální 
technologie v matematice – ur-
čeno především pedagogům 2. 
stupně ZŠ, středa 14. 2. v 8:00 na 
ZŠ Písnická na Praze 4 – Kamýk, 
ul. Písnická 760/11

– Setkání pracovní skupiny Digi-
tální gramotnost – pondělí 19. 2. 

v 16:00 na ZŠ Angel na Praze 12, 
ul. Angelova 3183/15

– Setkání pracovní skupiny Envi-
romentální výchova – úterý 20. 
2. ve 14:00 na OŠK na Praze 4 − 
Kamýk, ul. Čechtická 758

– EduCoffe na téma: Výuka v pří-
kladech a pokusech − systé-
my PASCO – určeno především 
pedagogům 2. stupně ZŠ, stře-
da 14. 3. v 15:00 v ZŠ Rakovské-
ho v Modřanech, ul. Rakovského 
3136/1
Těšíme se na vaši účast. 

Ing. Lenka Koudelková, zástupkyně 
starosty pro oblast sociální, 

vzdělávání, školství a tělovýchovy

Vzdělávací akce MAP ve školství

Koordinátora sociální pomoci 
je možné kontaktovat písemně 
po mailu nebo telefonicky.

Službu poskytuje Zuzana Vráno-

vá, 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 pří-

tomna osobně každé úterý 

a středu v době od 9 do 12 hodin 

v místnosti Klubu Senior, K Lukám 

664/1, v přízemí. Je lepší i na tuto 

dobu si domluvit schůzku po tele-

fonu: 604 740 696 či e-mailu: ko-

ordinatorpomoci@praha-libus.cz.

Ke komunikaci ohledně obec-

ných témat ze sociální oblas-

ti byl zřízen sběrný e-mail Úřa-

du městské části Praha-Libuš, 

který obhospodařuje též koor-

dinátorka sociální pomoci, ale 

kopie zaslaných e-mailů auto-

maticky informují i zástupkyni 

starosty pro oblast sociální a ve-

doucí odboru správního a školství:  

socialno@praha-libus.cz.
Zástupkyní starosty MČ Praha-

-Libuš, která má v kompetenci 

oblast sociální, je paní Ing. Len-

ka Koudelková. Vedoucí odboru 

správního a školství ÚMČ Praha-

-Libuš je paní Šárka Fruncová Vl-

čková. 

Sociální  pomoc – kontakty

ŠKOLSTVÍ AKTUÁLNĚ
ZŠ Meteorologická pořádá ve středu 28. února 2018 od 8 do 17 hodin  
Den otevřených dveří.
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buš, pro investora pana Michala Bur-

su, zastoupeného společností A.LT 

Architekti, v. o. s., na základě připo-

mínek občanů vznesených na Veřej-

ném projednání, konaném dne 27. 9. 

2017, spočívající ve snížení/zahlou-

bení objektu, a tím snížení celkové 

výšky hřebene o 2 m k sousednímu 

objektu parc. č. 835/2 a 830, zvý-

šení nejnižší odstupové vzdálenosti 

od hranice pozemku parc. č. 831 na 

vzdálenost 6,2 m. 

 Nesouhlasí s výstavbou rodin-

ného domu o 3 NP s 3 byty v ul. Vý-

letní čp. 346 na pozemcích parc. č. 

719, 720/1 a 720/2, všechny v k. ú. 

Libuš, dle projektové dokumenta-

ce z 10/2017, vypracované Ing. Pe-

trem Havlíčkem, pro investora Ngu-

yen Quang Thanga z těchto důvodů: 

Předložený návrh svým objemem 

několikanásobně překračuje objem 

původního RD i objem okolních sta-

veb, výrazně je převyšuje a je velice 

hmotný. Předložený záměr je umís-

těn do zástavby převážně jednopod-

lažních domů se šikmými střecha-

mi a nachází se ve stabilizovaném 

území, kde je možné pouze zacho-

vání stávající urbanistické struktury. 

Údaje v předložené PD, v průvodní 

zprávě a souhrnné technické zprávě, 

ohledně zastavěných ploch, zpev-

něných ploch a ploch zeleně nejsou 

v souladu s plochami pozemků parc. 

č. 719, 720/1 a 720/2.

 Schvaluje udělení plné moci MČ 

Praha-Libuš paní Zuzaně Vránové, 

Dis., externí spolupracovnici v oblas-

ti sociálních služeb, k jednání s oby-

vateli MČ, uživateli a poskytovateli 

sociálních služeb za účelem zjištění 

jejich potřeb na území MČ Praha-Li-

buš na období od 1. 1. do 30. 6. 2018.

 Souhlasí s užitím znaku MČ Pra-

ha-Libuš, určeného pro prezentaci 

při neformálních akcích, na dresech 

reprezentantů ZŠ Meteorologická.

 Schvaluje zveřejnění Výzvy 

k podání nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu na akci „Reno-

vace parketové podlahy v tělocvič-

ně objektu Klubu Junior, Na Okruhu 

395/1, Praha 4“.

 Schvaluje zapracování nákla-

dů na zajištění koordinátora akcí 

pro přípravnou fázi projektu MV ČR 

na podporu integrace cizinců na lo-

kální úrovni, a to v její části přípra-

va komunitních akcí, komunikace 

s obyvateli a dobrovolníky od ledna 

do června 2018 ve výši 110 000 Kč do 

návrhu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2018.

 Schvaluje uzavření Smlouvy 

o výpůjčce nebytových prostor se 

spolkem Rodinné centrum Kuřátko, 

z. s., na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2019 na užívání části objektu 

Klubu Junior. 

K tisku připravily  

Michaela Kratochvílová,  

Petra Janáčková a Hana Kolářová

Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana Vránová, DiS.
koordinatorpomoci@praha-libus.cz

Libušská 35/200,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696
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Na otázky měsíčníku U nás od-
povídá ředitel Základní školy 
Meteorologická Jaroslav Kulik.

Proč jste se loni rozhodl jít do vý-
běrového řízení na ředitele ZŠ Me-
teorologická?

Bylo to krásně načasované 
v době, kdy jsem měl pocit, že se 
musím posunout dál ve svém pro-
fesním životě. Vizi vedení ško-
ly jsem měl již delší dobu a syste-
maticky jsem se na ni připravoval. 
Když přišla nabídka zúčastnit se 
výběrového řízení, měl jsem jasno. 
Obzvlášť, když jsem cítil podporu 
své manželky a nejbližších.

Co tomuto kroku předcházelo ve 
vašem profesním životopisu?

Úžasný start do pedagogické 
praxe na ZŠ Sira Nicholase Winto-
na v Kunžaku, kde jsem poznal, že 
jsem se nespletl ve volbě povolá-
ní. Další zkušenost jsem načerpal 
z působení na soukromém Klasic-
kém gymnáziu v Modřanech a Sun-
ny Canadian International School. 
Aktuálně působím pátým rokem 
externě na Katedře tělesné výcho-
vy Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Karlovy jako lektor výuky bojo-
vých umění, která mě provází mým 
životem již 25 let. Jsem držitelem 
pátého danu v karate do, který 
jsem obdržel na Okinawě. Předse-
dám České asociaci Okinawan Goju 
Ryu Karate Do, kde zastřešuji výuku 
karate do jako nejvyšší instruktor 
a oficiální zástupce České republiky 
ve světové organizaci IOGKF, která 
má 56 členských zemí. V neposled-
ní řadě bych rád zmínil svoji téměř 
dvacetiletou praxi v pořádání dět-
ských táborů…

Máte za sebou na ZŠ Meteorologic-
ká první pololetí. Zvykl jste si snad-
no na novou roli?

Každá nová věc je pro mě vý-
zva. Ve školním prostředí jsem již 
dlouho, proto to pro mě není tako-
vý rozdíl. Méně učím, více úřadu-
ji a komunikuji s lidmi. Vše má své 
pro a proti. Musím říci, že zatím mě 
tahle role velmi naplňuje.

Jaké jsou vaše priority? Na co se 
soustředíte v letošním roce?

V první řadě je mou prioritou 
seznámit se s potenciálem školy, 
zaměstnanci, dětmi a jejich rodiči 
v kontextu s kalendářem a chodem 
školy. Určitě je to také získání dů-
věry všech zmiňovaných a stabili-
ta pedagogického sboru, se kterým 
bych rád naplnil své vize o škole.

Daří se změny, které jste si před-
stavoval?

Ano, myslím, že změny, které 
byly provedeny, byly přijaty pozi-
tivně. Ať už změna školního vzdě-
lávacího plánu v podobě rozšíření 
dotace tělesné výchovy na tři hodi-
ny týdně v 1. a 6. ročníku, nebo za-
vedení možnosti studia karate do 
v rámci tělesné výchovy nebo v zá-
jmovém kroužku. Změny ve školním 
řádu jsou také vítány a respektová-
ny zejména ze strany cílové skupi-
ny, dětí, bez větších problémů, což 
mi dělá radost. Mám na mysli ome-
zení používání elektronických pří-
strojů a mobilních telefonů ve ško-
le a opětovné zavedení domácích 
úkolů, které jsou součástí hodno-
cení v jednotlivých předmětech. 
Pedagogové velice profesionál-
ně přijali elektronickou třídní kni-
hu. Dle všech indicií může pomalá 
transformace školy pokračovat dál, 
z čehož mám upřímnou radost.

A vaše dlouhodobější plány, kam 
škola má směřovat?

Přál bych si, aby byla škola vní-
mána v první řadě jako bezpeč-
ná instituce, do které se děti těší 
a odchází z ní šťastné a plné pozi-
tivních dojmů. Toho bych rád do-
cílil postupným rozšířením těles-
né výchovy v dotaci tří hodin týdně 
do všech ročníků, organizací pra-
videlných zimních a letních kur-
zů pro druhý stupeň, škol v příro-
dě pro první stupeň, postupnou 
implementací základů karate do 
a sebeobrany do povědomí každé-
ho dítěte. Ve výchovně vzděláva-
cím procesu bych rád zvýšil důraz 
na výuku tolik podceňovaných vý-
chov, se kterými se už později žáci 
nemusí potkat v takové míře. Teo-
retické předměty se na naší škole 
těší, dle celorepublikových statis-
tik, lehce nadprůměrným výsled-
kům, které bych rád přinejmenším 
stabilizoval, a dané předměty bych 
rád obohatil o projektové vyučová-
ní, jež by mohlo napomoct pocho-
pit učivo i z jiného úhlu pohledu, 
mnohdy praktičtějšího. Zvýšil bych 
důraz také na výuku cizích jazyků, 
které bych podpořil celodenními 
projekty, mezinárodními progra-
my, ať už návštěvami v zahraničí, 
nebo partnerstvím se zahraniční-
mi školami a spoluprací s rodilými 
mluvčími. V neposlední řadě bych 
rád zmínil zavedení celoškolního 
projektu, který by běžel v průběhu 
celého školního roku a podporoval 
by týmovou spolupráci napříč dět-
skými kolektivy, žákovskou radou 
a krom dětí a pedagogů by vtáhl 
do dění školy také rodiče, čímž by 
mohl vzniknout jeden ze základ-
ních kamenů komunitní školy do 
budoucna. Uvědomuji si však, že 

se jedná v našem případě v první 
řadě o školu spádovou a mé náro-
ky odpovídají v mnohém škole vý-
běrové… Rád bych se tomu přiblížil 
a hledal cestu, „jak to lze udělat“.

Jak jsou využity prostory školy? 
Pronajímáte nějaké? Působí zde ak-
tuálně i další organizace?

Naše škola je velice rozsáh-
lý komplex budov, který vznikl pří-
stavbou různých pavilonů kolem 
staré školy. Budovu staré školy pro-
najímá v současnosti městská část 
Praha-Libuš soukromé škole GAP, se 
kterou máme vřelé a korektní vzta-
hy. Škola využívá aktuálně své pro-
story v maximální možné míře. Díky 
početným ročníkům v předškolním 
věku však očekáváme v budoucnu 
větší poptávku po dalších třídách. 
O případném rozšíření do staré bu-
dovy, či stavebních úpravách, teď 
aktuálně jednáme s městskou částí. 
Naše škola pronajímá obě tělocvič-
ny, které se těší dlouhodobě velké-
mu zájmu, což jsme velice rádi.

Kolik dětí školu navštěvuje v tomto 
školním roce?

V tomto školním roce navštěvuje 
školu 540 žáků, z toho 380 žáků na 
I. stupni a 160 na II. stupni.

Školní vzdělávací program ZŠ Me-
teorologická nese název Škola pro 
každého. Co hlavního obnáší?

Obnáší dvě plnohodnotné al-
ternativy formy vzdělávání. Prv-
ní alternativa je Amos, kde rozvíjí-
me pedagogickou koncepci, která 
vychází z odkazu Jana Amose Ko-
menského. Tradiční pojetí výuky při 
tom promyšleně inovujeme prv-
ky moderní konstruktivistické pe-
dagogiky. Druhá alternativa, Mon-
tessori, kterou realizujeme na I. 
stupni, je charakteristická peda-
gogickou koncepcí otevřené výu-
ky, která vychází z díla Marie Mon-
tessori. Cíle a obsah vzdělávání 
jsou v obou typech tříd společné. 
Možnost výběru v rámci I. stup-
ně mezi Amosem a Montessori by 
měla být zachována, pokud bude 
o program Montessori zájem. Pro 
II. stupeň však počítáme do bu-
doucna jen s variantou Amos, kte-
rá nám lépe koresponduje s novou 
vizí školy.

Když porovnáte žáky programu 
Amos a Montessori, jaké mezi nimi 
jsou rozdíly?

Nebudu říkat rozdíly dle různých 
teoretických pramenů, ale na zá-
kladě vlastních empirických zku-

ROZHOVOR

Děti jsou odrazem vašich činů
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šeností. Mám možnost učit smí-
šenou skupinu z obou programů 
v lekcích karate do v rámci rozší-
řené hodiny tělesné výchovy v 1. 
ročníku. Děti z Amose mi přijdou 
živější, dravější po výsledku a ag-
resivnější, což se někdy projevuje 
drobnou nekázní v přijatelné for-
mě. U dětí z Montessori vnímám 
jejich chování jako klidnější, roz-
vážnější, někdy však na úkor nutné 
rychlé reakce. V konečném důsled-
ku jsou to pořád děti, které si rády 
společně hrají, nezávisle na varian- 
tě výuky.

Proč jste se rozhodli otevřít pří-
pravnou třídu? Co taková třída ob-
náší? Jak se financuje?

Rozhodnutí otevřít v příštím 
školním roce přípravnou třídu 
není ničím novým. Počítalo se s ní 
i v minulém předzápisovém obdo-
bí, bohužel však nebyla naplněna 
předepsaným minimálním počtem 
10 žáků. Žákem přípravné třídy se 
stává dítě, které dostalo u řádného 
zápisu odklad a byla mu tato forma 
přípravného vzdělávání doporuče-
na pedagogicko-psychologickou 
poradnou. Škola sama o sobě musí 
mít možnost otevření příprav-
né třídy ve zřizovací listině školy, 
musí mít na to vyhrazené prosto-
ry a kompetentního pedagoga. Co 
se týče financování, škola je v rám-
ci své hlavní činnosti – vzdělávání 
− financována z prostředků Magis-
trátu hlavního města Prahy, kte-
ré podléhají rozpočtovým pravi-
dlům na kalendářní rok. V případě, 
že otevřeme od příštího školního 
roku přípravnou třídu, za rok 2018 
v termínu od září do prosince si ji, 
coby škola, musíme zaplatit sami 
z vlastních rezerv. Mohu vás však 
ujistit, že na školní rok 2018/2019 
jsme opět připraveni.

Jaké jsou vaše zkušenosti se vzdě-
láváním a začleňováním cizinců? 
Chodí do „Meteo“ vedle vietnam-
ských ještě děti dalších národ-
ností?

Naše škola má kolem 100 žáků 
s odlišným mateřským jazy-
kem (OMJ), převážně z Vietna-
mu a Číny. Vzdělávání je pak po-
staveno na několika pilířích, díky 
kterým jsme schopni eliminovat 
většinu nedorozumění v důsled-
ku špatné komunikace. Koncem 
prázdnin pořádáme ve spoluprá-
ci s Ministerstvem vnitra a měst-
skou částí prázdninové intenziv-
ní jazykové kurzy češtiny pro děti 
s OMJ. Intenzivní výuka češtiny 
probíhá také v hlavním dopole-
dním čase v průběhu vyučování, 
kde se těmto dětem věnují kom-
petentní pedagogové individuál-
ním vzděláváním. Škola má rov-
něž možnost využití tlumočníků, 
v rámci vietnamského jazyku rodi-

lou mluvčí, která zajišťuje kontakt 
s rodiči celé vietnamské komuni-
ty a pracuje u nás jako asistent-
ka pedagoga, ale i jiné tlumočníky, 
získané ve spolupráci s organizací 
Meta, o. p. s., nebo profesionálním 
týmem kolem pana Mgr. Jiřího Ko-
courka. Ten nám v prosinci na-
příklad asistoval velice profesio- 
nálně se svým týmem tlumoční-
ků vietnamštiny a čínštiny u ško-
lou iniciovaného setkání s rodiči 
zmiňovaných národností, ve kte-
rém je vedení školy obeznámilo 
s pravidly školního řádu a další-
mi praktickými radami. Ta by měla 
obratem ulehčit spolupráci mezi 
školou, družinou, jídelnou a rodi-
či. Na setkání byly veskrze pozi-
tivní ohlasy. V souvislosti se vzdě-
láváním a začleňováním cizinců 
jsme byli osloveni Magistrátem 
hlavního města Prahy jako jedna 
ze dvou škol v Praze v souvislosti 
se spuštěním pilotního projektu, 
o jehož detailech bych vás rád in-
formoval později, až nabyde reál- 
ných rozměrů. Chtěl jsem však 
poukázat na to, že v nás byla vlo-
žena důvěra, a byť je to dáno naší 
lokalizací, rozhodně v tom dle 
mých informací hraje roli i pro-
fesionalita pedagogického sboru 
a umění vypořádat se s touto pro-
blematikou.

Jak se podle vaší zdejší zkušenos-
ti vzájemně vnímají, přijímají děti 
různých národností?

Dětská nevinnost a bezprostřed-
nost je úžasná v tom, že se děti ak-
limatizují a adaptují na přátelskou 
atmosféru školy a vnímají se na-
vzájem zcela přirozeně. Doposud 
jsem u nás nevycítil žádné xeno-
fobní projevy.

Jakým způsobem přistupujete k in-
kluzivnímu vzdělávání, z něhož se 
stalo politické téma?

Inkluze je skutečně hodně dis-
kutované téma, obzvlášť po no-
vém roce… Pokud stát, který zavedl 
tento fenomén, vytvoří adekvátní 
podmínky na jeho zdárné uskuteč-
nění, beru to jako službu veřejnos-
ti. V opačném případě se s tím zce-
la logicky neztotožňuji.

Pracují u vás asistenti pedagoga? 
Pomáhá taková možnost? Jak jsou 
financováni?

Převzal jsem školu, kde jsme 
měli vysoký počet indikovaných 
dětí s potřebou asistenta pedagoga 
a největší počet asistentů pedagoga 

v širokém okolí, bohužel však pořád 
v podstavu. Jejich práce si zaslouží 
respekt a velký obdiv. Jejich finan-
cování je dáno státními normativy.

Máte nějaké konkrétní zkušenosti 
s domácím vzděláváním? Vyhověl 
jste za vaši školu nějakým žádos-
tem o ně?

Ne, zatím jsem se s tím nesetkal. 
V letošním školním roce jsme žád-
nou žádost o domácí vzdělávání 
neevidovali.

Vyskytují se v současnosti ve škole 
nějaké sociálně patologické jevy? 
Pokud ano, jak k problému přistu-
pujete?

Tu a tam se objeví nějaký případ, 
který se snažíme vyřešit v co nej-
kratší době v zájmu všech zúčast-
něných stran. Rozhodně nic ne-
podceňujeme a řešíme ho v rámci 
svých kompetencí.

Poté, co jste nastoupil nově do li-
bušské školy, jak se vám jeví vzta-
hy mezi pracovníky?

Po dobu působení na naší škole 
jsem měl možnost poznat osobně 
všech 70 zaměstnanců, kteří pra-
cují v různých úsecích a týmech. 
Musím konstatovat, že byť je sklad-
ba zaměstnanců v drtivé většině 
ženského pohlaví, vztahy na pra-
covišti se jeví standardně profesio- 
nální. I se všemi přijatelnými, ne-
gativními i pozitivními odchylkami. 
Vše je o lidech.

Vyučujete sám v současnosti také? 
Ano, učím klasickou tělesnou vý-

chovu a lekce karate do. 

Co vás na tom nejvíc baví?
Baví mě vzájemná interakce mezi 

mnou a dětmi a pocit, že jim mohu 
něco užitečného předat, inspirovat 
je a ony se zájmem naslouchají.

Daří se škole spolupráce s rodiči?
Myslím, že ano, a výhledově dou-

fám, že najdeme v budoucnu spo-
lečné cíle a budeme si vzájemnými 
partnery. Z toho důvodu se snažím 
v neposlední řadě oslovit rodiče se 
snahou o vytvoření Spolku rodičů, 
jenž by tento zájem podpořil.

Jak vypadá spolupráce se žákov-
skou radou?

Snažíme se setkávat dle mých 
možností a předmětem diskuze bý-
vají primárně podněty ze strany zá-
stupců tříd, členů žákovské rady. 
Většinou se je snažím obeznámit se 

svými plány a nápady, na něž do-
stávám bezprostřední zpětnou vaz-
bu, podle které se většinou zařídím.

Jste spokojen se školní jídelnou? 
Školní jídelna patří mezi příjem-

ná překvapení. Vaří opravdu velmi 
chutně. 

Je otevřena i veřejnosti? 
Ano, jsme otevřeni i pro veřej-

nost, která toho náležitě využí-
vá. Jejím velkým benefitem je také 
příprava dietního stravování, které 
jsme tento školní rok, za pomoci 
městské části, zavedli.

Co ZŠ Meteorologická nabízí dětem 
nad rámec povinné školní výuky?

Rozhodně širokou škálu různo-
rodých volnočasových aktivit, kte-
rých je kolem 50, a možnosti do-
učování, které také žáci s oblibou 
využívají.

Žáci vaší školy se podílejí na vydá-
vání vlastního žákovského časopi-
su. Jaké místo má na škole v době 
vzestupu dezinformací a „fake 
news“ mediální gramotnost?

Žákovský časopis jsem s rados-
tí podpořil a k redakční radě mám 
velkou důvěru. I když o jeho obsa-
hu spolu diskutujeme, snažím se 
nechat vše na žácích. Chvilku to 
potrvá, než se dostaneme na kýže-
nou úroveň, ale rozhodně jsme na 
dobré cestě.

ZŠ Meteorologická má svou vlastní 
školní knihovnu. Čtou děti knihy?

Knihovnu využívají zejména žáci 
I. stupně. To mi přijde trošku líto, je-
likož máme poměrně hezkou sbír-
ku. Osobně spoléhám na větší mo-
tivaci kolegů na II. stupni a projekt, 
který by měl zájem o četbu zvýšit.

Jak využíváte krásné přírodní oko-
lí školy?

Myslím, že plnými doušky. Jak 
škola, tak i školní družina těží z naší 
lokality co nejvíc. Pro přírodní vědy 
bývá často inspirativním prostře-
dím, pro tělesnou výchovu místem 
různých outdoorových aktivit. Ne-
jen pražské školy by nám mohly 
naše krásné přírodní okolí závidět.

Co vám na libušské škole zatím 
udělalo největší radost?

Jsem mile překvapen přijetím, 
podporou a pochopením pro mé 
vize ze strany zaměstnanců. Děti 
jsou odrazem vašich činů. Vždy 
na jejich tvářích poznáte, čím žijí, 
proto mám velikou radost, že jsem 
mohl svými rozhodnutími přispět 
k dalšímu zlepšení už tak skvělé at-
mosféry ve škole. 

Ptaly se Hana Kolářová  
a Kateřina Straková

Foto: archiv Jaroslava Kulika

„Nejen pražské školy by nám mohly  
naše krásné přírodní okolí závidět.“
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Vždy mne zajímalo, co bude 
s „polem“ směrem k ústavům 
akademie věd a netajila jsem 
se tím, že by se mi tam mís-
to další zástavby líbil něja-
ký veřejný volnočasový areál. 
Sloužil by jako rekreační zóna 
a protipól masivní výstavby, 
která nás logicky čeká u stani-
ce metra Libuš. Poprosila jsem 
proto známého architekta, 
aby navrhl řešení tohoto úze-
mí ve zmíněném duchu. Vý-
sledek ve formě urbanistické 
studie mám nyní k dispozici.

Většina zelené plochy v libušské 
části pole je v současné době ur-
čena k zástavbě. Patří především 
magistrátu, dva pozemky patří naší 
městské části a jeden pozemek je 
soukromý. V rámci mnoha ověřo-
vacích schůzek k této vizi jsem se 

sešla také s majiteli soukromé-
ho pozemku a přemýšleli jsme, jak 
nejlépe sladit vzájemné představy. 
Klíčové by obecně mělo být roz-
hodnutí ze strany samosprávy, zda 
je nutné veřejné pozemky rozpar-
celovat a nechat zastavět, či zda 
vytvořit nějakou novou přidanou 
hodnotu, například přírodní volno-
časový areál.

Podobný areál nikde v blízkém 
okolí není a jiné městské části by 
nám jej mohly i závidět. Již nyní 
lidé využívají pole k procházkám se 
čtyřnohými miláčky, běhu či pou-
štění draků. Namísto zástavby by 
zde dle studie přibyla zeleň, in-li-
ne dráha, cyklostezka, atletický 
ovál, herní a vodní prvky, psí lou-
ka atd. Celý den zde svítí slunce. Ji-
nou takto krásnou rovinatou plo-
chu v obecním majetku na Libuši 
nemáme. Uprostřed území, které 

VIZE

Nový volnočasový areál v Libuši?
SITUACE − NÁVRH

– Území je rozvrženo do několika zón, které na sebe plynule navazují.

– Klíčovým předpokladem pro návrh je směna pozemků soukromého majitele pro vý-

stavbu rodinných domů. Směna se jeví jako oboustranně výhodná. Soukromník totiž 

získá oboustranně přístupný pozemek, veřejný pozemek naproti tomu zůstane neroz-

dělený a může se řešit jako jeden celek. 

– U předpokládaného pozemku pro rodinné domy je navrženo parkoviště a vstup do 

území, u kterého by byl objekt s občerstvením, popř. restaurace. Pokračující pozemek 

je navržen jako louka s možností relaxace, pikniků apod. Směrem do středu území 

jsou navržené atrakce v podobě pumptrackové dráhy, prolézaček a lanových prvků. 

Kolem nich se vine trasa, jejíž povrch by byl přizpůsoben pro in-line brusle.

– Přímo ve středu území je umístěna kaple, která by sloužila jako duchovní prostor libu-

šské obce.

– Jižním směrem je pak návrh doplněn víceúčelovým atletickým oválem (v možném 

krátkém i dlouhém provedení) a rozšířením tenisových kurtů. Na jižním okraji je opět 

navržena parkovací plocha.

– Vstupy do území jsou logicky navázány na stávající komunikace, předpokládáme za-

členění stávající parkově upravené zóny mezi ulicí Jistebnická a řešeným územím.

– Východním směrem je již prostor méně členitý a uspořádaný spíše volně. Počítá se 

zde i s většími terénními úpravami (kopec na sáňkování), s prostorem pro venčení psů 

a u vstupu do území opět s atrakcemi pro děti.

Zdroj: Jirsa – architekti, s. r. o.
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má z výšky tvar zeleného kříže, 
by mohla být vybudována mo-
derní kaple jako duchovní cen-
trum, které Libuši chybí. Parčík 
K Jezírku, který k poli přiléhá, 
je krásný, ale trochu těsný, toto 
území má mnohem větší rekreač- 
ní potenciál. Může se stát oblí-
beným cílem vycházek a spor-
tování. Případnou zástavbu by 
bylo možné uskutečnit kdykoliv 
v budoucnosti, obráceně to již 
ale nikdy nepůjde.

Navržené prvky by se moh-
ly realizovat postupně, jak by 
bylo možné sehnat z magist-
rátu a dalších zdrojů peníze. Je 
to jen vize, představa, o které 
je třeba přesvědčit nejprve naši 
městskou část. Budu moc ráda, 
pokud mi k tomu napíšete svou 
reakci, ať kladnou, či zápornou, 
participativní přístup je důle-
žitý. Již teď je jasné, že i tento 
opravdu předběžný nezávazný 
návrh dojde změn a poprosila 
jsem o určité úpravy.

Městská část Praha-Libuš ani 
magistrát zatím nemají kon-
krétní představu o těchto po-
zemcích. Již v březnu t. r. však 
bude naše městská část oficiál-
ně vyzvána, aby do Metropolit-
ního plánu navrhla, jak si před-
stavuje dané území (a všechna 
další území). Doufám, že nebu-
de těžké přesvědčit vedení naší 
městské části, že je smyslupl-
né přijít s něčím, co zvýší kvali-
tu života obyvatel Libuše. Budu 
ráda za vaše podněty, podporu. 
K detailům řešení je sice velmi 
daleko, nicméně každý podnět 
je cenný, pokud se mnou sdílí-
te, i pokud nesdílíte načrtnutou 
představu. Když budeme mít 
vizi a nadšení, věřím, že nic není 
nemožné. 

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

pavla.tumova@gmail.com,  
tel. 723 261 461

inzerce inzerce

U nás téměř bez čekání a za 
rozumnou cenu:

– Profesionální čištění ko-
berců a čalounění (vysátí, 
předčištění skvrn a mokré 
čištění)

– Poctivé mytí oken a žaluzií 
(profesionální přípravky 
a průzračně čistá okna)

– Generální úklid domácnosti 
(preciznost do posledního 
detailu)

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

Hledám dlouhodobou 

výpomoc do jídelny  

na Praze 4 − Libuš.

Jedná se o obsluhu myčky 

bílého nádobí. Pracovní doba 

PO−PÁ 10:00−15:00 hodin 

(možno i jen některé dny).

Informace na tel.: 606 431 355.

Únor – měsíc ve většině ev-
ropských jazyků (kromě nás 
a Poláků, kteří ho nazýva-
jí Luty) pojmenovaný odvo-
zeninou z latinského názvu 
„Februarius“ (Februar, Fevrier 
aj.), původně podle etruského 
boha mrtvých a magické očis-
ty Februa.

Jméno tohoto starého boha se 
dodnes odráží i v latinském pojme-
nování horečky (febris) a národních 
odvozenin, které z nich vychází 
(fieber, fievre).

2. 2. slavili naši dávní předchůd-
ci Keltové svátek vrcholné zimy 
Imbolc, jehož motivy, např. sví-
ce s plaménkem odhánějícím tmu 
a vše zlé, převzal později donedáv-
na široce slavený svátek Hromnic. 
Pro věřící je tento den důležitý 
i svátkem „Uvedení Ježíše do Je-
ruzalémského chrámu“. Občanský 
svátek má 2. 2. Nela.

4. 2. slaví Jarmila, 7. 2. Veronika 
a 8. 2. Milada, což je ženské jméno, 
které se do 15. stol. užívalo v po-
době Mlada. Slavnou držitelkou to-
hoto jména byla dcera samotné-
ho knížete Boleslava I. a jeho ženy 
Biagoty, která se narodila okolo r. 
945. Její otec byl kníže Boleslav I. 
„Ukrutný“, tedy ten, který se zle vy-

pořádal r. 935 se svým předchůd-
cem a bratrem, knížetem Václavem 
„Svatým“, ale který se pak ukázal 
být schopným panovníkem. Mlada 
byla nejmladší ze čtyř dětí, z nichž 
nejdříve se narodil, cca r. 933, Bo-
leslav, pozdější kníže Boleslav II. 
„Pobožný“, roku 935 pak Kristián, 
který se narodil právě v době hos-
tiny, předcházející zavraždění sv. 
Václava u kostela na hradě Bole-
slavi, a byl proto přezdíván „Stra-
chkvas“. Později dosáhl významné-
ho církevního postavení a proslul 
svou legendou o sv. Václavovi, ze 
které čerpají historici údaje ješ-
tě nyní. Další byla dcera Doubrav-
ka, která se stala ženou polské-
ho knížete Měška I. a zasloužila se 
o christianizaci Polska. Po ní násle-
dovala právě Mlada, která působila 
u sv. Jiří na Pražském hradě. Byla 
nadána diplomatickým talentem 
a byla to ona, kdo osobně přesvěd-
čila v Římě papeže Jana XIII., aby 
povolil v Praze zřízení biskupství 
k nelibosti církevních představite-
lů v Řezně, kam jsme do té doby 
spadali. Jan XIII. určil, že biskup-
ství bude zřízeno při kostele sv. 
Víta na Pražském hradě a také aby 
při kostele sv. Jiří tamtéž byl usta-
noven náš nejstarší ženský klášter, 
jehož se Mlada stala představitel-

kou – abatyší. Tato jednání probí-
hala v r. 967, ale ke zřízení došlo, 
díky odporu Řezna, až r. 973 po 
jednání nových panovníků, naše-
ho Boleslava II. a německého Oty 
II. v Quedlinburgu. Na přání knížete 
byl biskupem zvolen saský mnich 
Thietmar (Dětmar), což Ota II. ak-
ceptoval, a ten byl v Mohuči vysvě-
cen. Arcibiskupství jsme měli v Mo-
huči (Mainz) až do povolení zřízení 
vlastního v r. 1344.

10. 2. má svátek Mojmír. Ke slav-
nému držiteli toho jména, první-
mu doloženému panovníkovi Vel-
ké Moravy, se vrátíme, stejně jako 
k jiným slavným jménům, někdy 
v budoucnu. 11. 2. se slaví Božena, 
14. 2. je jednak pohyblivý počátek 
křesťanské přípravy na Velikono-
ce, Popeleční středa, a také popu-
lární sv. Valentýn – nezapomeňte 
na květinu či jiný drobný dárek pro 
své milé! 15. 2. v Římě slavili Februa 
a Lupercalie, my obdobu známe 
jako Masopust, též slaví Jiřina, 17. 2. 
Miloslava, 19. 2. Patrik, 20. 2. Old-
řich, 21. 2. Lenka, 22. 2. Petr, 23. 2. 
Svatopluk, 24. 2. Matěj, 26. 2. Doro-
ta a 27. 2. Alexandr. To je důležitých 
jmen! Všem zmíněným i nezmíně-
ným naše tradiční: „Vše nejlepší!“ 

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Únor

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

KRADENÁ KAROTKA  
KRÁLÍČKA KUBÍČKA

Králíček Kubíček křoupe karot-
ku. Kráčí kamsi křovinatou kraji-
nou. Kouká kolem. „Kdopak křoupe 
křupavou karotku?“ „Králíček Kubí-
ček, králičí králi Karle.“ „Králíčku Ku-
bíčku, křoupeš kradenou karotku?“ 

„Kdepak, koupenou.“ Králičí král Ka-
rel kulí kukadla. „Koupenou?“ Krá-
líček kouká kukadly. „Kurňa, Kubíč-
ku... kradená karotka krásu kazí!“ 
křičí král Karel. „Koukej kradenou 
karotku koupit, Kubíčku!“ „Koukám, 
králi Karle... koukám.“

Kristýna Šimaničová, 9. A, 
ZŠ Meteorologická (2016−2017)

PÍSMENKO „P“

Policista Pavel plaval přes potok 
Ptáků, poté pádloval pod prašnou 
pěšinkou přes potok Pstruhů. Pavel 
plynule povídá polsky, protože pracu-
je pro Polskou protidrogovou policii.

Matěj Novák, 9. A , 
ZŠ Meteorologická (2016−2017)

Hrátky s češtinou



SALON

16 | U nás | 2/2O18

milí mladší přátelé, že byla 
taková doba, kdy jsme sice 
mohli lítat na tehdy spřátele-
nou Kubu, ale jen někteří, ti, 
u kterých byla jistota, že při 
mezipřistání v Torontu trefí do 
správného letadla. Zpáteční 
cesta byla pro jistotu bez me-
zipřistání. Jiné země pro nás 
za Atlantikem v té době nee-
xistovaly, ba ani před, byly-li 
dál, než západní část tehdejší-
ho východního Německa nazý-
vaného absurdně Německá de-
mokratická republika. A přesto 
nejslavnější čeští novodo-
bí cestovatelé uskutečnili své 
nejvýznamnější cesty v době 
toho zcvrklého světa. Měli kli-
ku, že na první cestu vyrazili 
v podstatě malinkou Tatrou 87, 
předchůdcem „Tatraplánu“, už 
v roce 1947. Spolužáci Jiří Han-
zelka (1920−2003) a Miroslav 
Zikmund (1919). Druhou, asij-
skou-oceánskou cestu podnikli 
dvěma upravenými náklaďáčky 
Tatra 805 v letech 1959−1963.

Společně vydali 19 cestopisů 
(byly přeloženy do 11 jazyků), ne-
spočet článků, nafotili spoustu fo-
tek a natočili kilometry filmového 
materiálu. A neumlčel je ani bol-
ševik, když v roce 1968 nesprávně 
pochopili tehdejší tzv. „internacio- 
nální zásah“ spřátelených vojsk. 
Sám Miroslav Zikmund se věnoval 
cestovatelským aktivitám i po po-
sledním převratu a navštívil ještě 
Srí Lanku, Maledivy, USA, Japonsko, 
Austrálii a Nový Zéland. V roce 1993 
byla Zikmundovi a Hanzelkovi udě-
lena za celoživotní dílo novinářská 
Cena E. E. Kische a v roce 1999 pře-
vzali z rukou Václava Havla Medaili 
Za zásluhy II. stupně. Samotnému 
Zíkmundovi byl v roce 2014 udělen 
čestný doktorát Univezity Tomáše 
Bati ve Zlíně a téhož roku Řád To-
máše Garrigua Masaryka I. třídy.

V loňském roce vyšel v Naklada-
telství JOTA výjimečný titul s výji-
mečným názvem Století Miroslava 
Zikmunda (ISBN 978-80-7462-754-
5). Životopisná kniha přináší pohled 

na dějiny dvacátého století očima 
muže, který poznal celý svět. Byl 
počat za Habsburků a narodil se 
pět měsíců po vzniku první repub-
liky. Přežil druhou světovou válku, 
zažil nástup komunismu i jeho pád. 
StB ho označila jako „nebezpečnou 
osobu nejvyšší třídy nebezpečnos-
ti“. V Africe byl v době počátku kon-
ce koloniálního systému, setkal se 
s nejmocnějšími muži své (naší) 
doby, s Gagarinem i s Hillarym. Za-
žil nástup demokracie a svéráz-
ného českého kapitalismu... Kniha 
rozhovorů, které s Miroslavem Zik-
mundem vedli Petr Horký, Vladimír 
Kroc a Miroslav Náplava, přináší do-
sud nezveřejněné informace ze ži-
vota výjimečného cestovatele, kte-
ré přesahují obsah stejnojmenného 
filmu. Kniha je doplněna bohatou 
obrazovou přílohou s množstvím 
unikátních fotografií. Můžeme se 
vydat napříč „současnými“ dějinami 
doprovázeni mužem, který příběh 
minulého století sám zažil a prožil.

Na sklonku roku 2016 vyšel také 
titul Zikmund a Hanzelka. S Tatrou 
kolem světa (ISBN 978-80-2641-
293-9). S Hanzelkou a Zikmundem 
v ní jako první projedeme automo-
bilem Núbijskou poušť, na Kiliman-
džáro vyneseme první českoslo-
venskou vlajku, zdoláme Kordillery, 
poznáme opuštěná města starých 
Inků i život současných indiánů. 
Projedeme celou Eurasií – pozná-
me krásy Kašmíru, Nepálu, Indoné-
sie i Japonska. Vypravíme se také 
napříč celým tehdejším Sovětským 
svazem se všemi jeho dodnes živý-
mi ruskými problémy...

Miroslav Zikmund řekl, že v ča-
sech jejich cest byl svět bezpečněj-
ší, než je dnes. Obě knihy jsou toho 
svědectvím a při eventuální četbě si 
musíme neradi uvědomovat, že in-
formace v nich obsažené jsou staré 
často už padesát a více let. Ale přes-
to nejsou zastaralé! 

Jiří Brixi
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Představte si,
Zábavné libušské a písnické uliční objevování jsme tentokrát vě-
novali známé stavbě.

Název této ulice (viz tajenka) je odvozen od její polohy, kde se nachá-
zí otočka autobusu. Pojmenování i přes připojení Písnice k Praze v roce 
1974 zůstalo zachováno.

Čínský maskot

Hlavní město ČR

Dlouhá dřevěná deska

Druh obilniny

Označení nižšího šlechtice

Větší plínka

Množství

Ponoření

Básnicky pokolení, národ

Řešení společně s fotografií ulice najdete na str. 20.

Připravil Martin Zikeš

Lušťovka uličnice (19)

Dne 4. března 2018 by se dožil náš milovaný 
manžel, otec a dědeček pan Jiří Cinibulk, libuš-
ský rodák, 87 let. Zemřel 24. ledna 2014. S úctou 
a láskou vzpomínáme a nezapomene.

Manželka Jana, dcera Jana  
s manželem a vnoučaty



SALON

U nás | 2/2O18 | 17

Pan starosta Jiří Koubek 17. 
ledna 2018 slavnostně přivítal 
do naší městské části Praha-
-Libuš 24 nových občánků.

Děti z mateřské školy Ke Kaš-
ně se svými učitelkami si připra-
vily milý program pro své budoucí 
kamarády. O fotografickou doku-
mentaci se postarala Kristina Tha-
ler, profesionální fotografka z míst-
ního fotoateliéru Fotostudio Libuš. 
Po proslovu pana starosty obdrže-
li rodiče dětí drobnosti na památku 
a maminky květinu.

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

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler

Lednové vítání občánků
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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.

Rodinné centrum 
Kuřátko

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

Klub Senior, K Lukám 664/1, 142 00 Praha-Libuš
tel.: 244 021 424, 244 021 423 (Úřad MČ Praha-Libuš)

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) se Štěpánkou
NOVĚ 16:30–18:00 Montessori her-
na s Janou / Katkou B. (3−5)

Pátek
9:30−11:30 Volná herna pro děti 
(0−4) s Martinou

ÚNOR 2018

Jarní prázdniny 5. – 9. 2.
Čtvrtek 22. 2. 17:30−20:00 Ško-
la ženskosti – seminář č. 4: Jak 
pozitivně jednat sami se sebou 
i s ostatními. Denně se setkáváme 
s různými lidmi a „nějak“ s nimi jed-
náme, ne vždy však taková komu-
nikace vede ke všestranné spoko-
jenosti... Co s tím? Lektorka: Jana 
Rambousková

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 Měst-
ská část Praha-Libuš, za což mno-
hokrát děkujeme.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko

Ivana Vrablcová

JUDO S PRVKY SEBEOBRANY

Tento kolektivní úpolový sport, 
který vychází z tradičního umění jiu-
-jitsu, nabízí všestranný harmonický 
rozvoj dítěte od nejútlejšího věku.

Od 1. února letošního roku začala 
v Klubu Junior další série Judo tré-
ninků kluků i děvčat od předškolního 
věku výše. Na pravidelných týden-
ních trénincích v tělocvičné hale vy-
učujeme prvkům sebeobrany včetně 
technik taktické převahy při sportov-
ním zápolení. Přirozenou součástí 

našich tréninků je postupné budová-
ní fyzické zdatnosti už u velmi ma-
lých dětí ve věku od 4 let. Součas-
ně učíme respektu a úctě k soupeři 
s cílem: postupně dokázat zapojit 
veškeré fyzické i psychické dispozice 
a dovednosti každého z dětí.

Přijďte se podívat na naše pra-
videlné tréninky vždy v pondělí 
a středu od 16:30 do 19:30 hodin. 

Ing. Oldřich Ježek,  
Ing. Martin Vondrouš, trenéři

Foto: archiv Klubu Junior

A blíží se nám jaro, plné naděje, 
krásného sluníčka a pěkných výle-
tů. Utíká to jako voda, nenechte si 
odplout spoustu přátelských zážit-
ků. My vám každý měsíc nabízíme 
možnosti a vy se rozhodujete. Pře-
jeme vám i nám, aby se to podařilo.

PROGRAM KLUBU NA ÚNOR

6. 2. Pozvání na toto odpoledne při-
jala opět p. prof. Nováková, která 
bude pokračovat ve vyprávění o his-
torii od knížete Boleslava. Již při 
první přednášce jsme zjistili, že paní 
profesorka Nováková je úžasná, do-
konale příjemným projevem odkrý-
vá historická fakta. Nezapomeňte!
13. 2. Volná zábava a malé popoví-
dání o přírodě.
20. 2. Letošní druhá preventivní 
přednáška policie − p. Švandrlíkové 
s kolegou o ochraně seniorů a je-
jich bezpečí.
27. 2. Čtení o životě našich již neži-
jících herců. Velmi zajímavé!
6. 3. Hudební odpoledne k Meziná-
rodnímu dni žen s písničkou v po-
dání p. dirigenta Václava Vomáčky. 
Určitě se opět potěšíte.

ZÁJEZDY 2018

Na přání netrpělivých účastníků 
chystaných zájezdů oznamujeme 

zatím aspoň s daty, co připravuje-
me pro tento rok.
27. 3. Panenské Břežany
6.–8. 4. Jívka (historie)
17.–24. 4. Jizerky
1.−8. 5. Harrachov
26.−27. 5. Zahrádkáři
10.−15. 6. Lázně
27. 7. − 4. 8. Západní Tatry
9.−15. 9. Maďarsko
7.−13. 10. Šumava
20.−21. 10. Sklípek, ubytování Hodonín
2.−4. 11. Jívka (historie)
4. 12. Zámecké posezení
Vánoční koncert v Jílovém, nebo 
dirigent V. Vomáčka

Každý měsíc také jednodenní výlet. 
V březnovém vydání časopisu U nás 
bude podrobně uvedeno s cenami, 
případně s dalšími podrobnostmi.

KNIHOVNA

Rádi bychom vás opět pozvali do 
naší knihovny, kde velmi příjemná 
paní knihovnice poradí s výběrem. 
Pěkné chvilky můžete strávit v zajetí 
deseti tisíc výtisků. Knihovna je ote-
vřena každé úterý vždy od 14.00 do 
18.00 hodin. Využívejte! Senioři na-
vštěvující Klub Senior nikdy neza-
pomenou odnést si domů něco pro 
příjemné večerní chvilky. 

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Klub Senior
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Název firmy,  
poskytované služby

Adresa,  
otvírací doba

Kontakty

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

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

603 202 560
kulicka-martin@seznam.cz

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

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

602 258 744
www.pujcovna-privesu.cz

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

Libuš
Obrataňská ul.
Po−Pá 7:30−15:30

603 885 382
info@skladylibus.cz

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

Libuš
Klokotská 833/1a

JUDr. Jana Šimáčková
603 483 771

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

Písnice
Zátoňská 18/7

607 931 819

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

Libuš
Mašovická 154/2
provozní doba po 
domluvě

www.kristinathaler.com

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

Písnice
Po−Ne, po domluvě

Mgr. Cvetkova
733 116 415
ikn@centrum.cz

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

Libuš
Božejovická 997/19

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

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

Libuš
Šátalská 211/17

606 141 844

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

Libuš
U Libušské sokolovny 
373/11

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

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

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

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

Sídliště Písnice
Ke Kurtům 379
Po tel. dohodě kdykoliv

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

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

Libuš
K lesu 42

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

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

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

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

Libuš
Zbudovská 1001/14

724 245 973
info@kvetinyprozdravi.cz

Textil, galanterie – široký 
výběr vln, šicích potřeb, háčko-
vacích přízí

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00

Zdenka Troníčková
604 649 574

Název firmy,  
poskytované služby

Adresa,  
otvírací doba

Kontakty

Mandl – přijímáme suché 
prádlo k vymandlování

Libuš
Libušská 330/152
Po−Pá 14:00−18:00
vchod prodejnou 
textilu

Zdenka Troníčková
604 649 574

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

Libuš
U Pejřárny 932

602 625 860
travino@volny.cz

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

Libuš
Na Okruhu 5

607 808 103

Ing. Ewa Klosová − polština, 
překlady, korektury

Libuš
Mašovická 160/5

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

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

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

244 463 049
603 269 568 
www.superdiskont.cz

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

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

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

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

Libuš
K Novému sídlišti 
487/34
Na telefonu

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

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

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

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

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

Libuš
V Bambouskách 342
Po−Pá 15.00−19.00

607 110 801
www.equimall.cz

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

Libuš
Dobronická 1257

Renáta Svobodová
603 960 623
www.daremservis.cz

Profihospodyně – pravidelný 
úklid domácností

Libuš
V Rohu 722

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

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

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

František Holík
604 844 077
frantisekholik@gmail.com

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

Libuš
Libušská 1
Po−Pá 9:00−18:00

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

Připravil Vojtěch Kolář

ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB
Podnikatelé a živnostníci působící v Libuši a Písnici mohou v adresáři ZDARMA informovat o své nabídce občanům.
Inzeráty prosíme v rozsahu max. 160 písmen (znaků bez mezer). Za správnost a aktuálnost údajů ručí sami inzerující. Prosíme dosavadní inzerenty, 
aby v případě jakékoli změny údajů informovali redakci, a občany, pokud zjistí, že některá uvedená firma nefunguje, aby rovněž dali redakci zprávu.
Příjem inzerce na e-mailu: hana.kolarova@tiscali.cz.



 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

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

Poukázka 

Ocenění Vaší nemovitosti 
dle aplikace                             a            zdarma 

Pro uplatnění poukázky kontaktujte

CenovaMapa.cz

Ing. Kateřina Teimlová

e-mail: katerina.teimlova@re-max.cz
www.katerinateimlova.cz

mobil: 606 688 058

inzerce

Tajenka: Na Konečné Foto: Martin Zikeš

Lušťovka uličnice (19) – řešení


