
1 Začala stavba kruhového objezdu na křižovatce Libušské a Kunratické spojky. 2 Přivítali jsme jaro vynesením Morany do rybníka 

Obecňák ve Staré Písnici. 3 Slavnostně se sázel strom pro nové občánky MČ Praha-Libuš. 4 V Dobronické se dočkáme zastávky 

MHD Mílová v obou směrech. 5 Hasiči zasahovali při havarijním úniku kejdy do Písnického potoka. 6 Na Studentském fóru 2018 

se zrodily dobré nápady. Foto: Kryštof Štafl, Josef Budílek a Pavel Reinisch
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V pátek 23. 3. 2018 jsme v okolí 
Základní školy v Písnici společ-
ně oslavili příchod jara. Letos 
bylo počasí o trochu vlídněj-
ší než loni, a i když Oslavy jara 
odstartoval déšť, všem se po-
dařilo probudit jarní náladu.

Páteční odpoledne se neslo 
v duchu Velikonoc a tradic s nimi 
spojenými. V tvůrčích dílničkách si 
děti mohly vytvořit spoustu krás-
ných velikonočních dekorací, oz-
dobit kraslici nebo vajíčko z linec-
kého těsta, krásné zápichy podle 
představivosti nebo si nechat na-
malovat obličej. Velmi oblíbenou 
činností bylo pletení pomlázek 

a vázání věnců s pomocí zkuše-
ných hasičů ze SDH Písnice. Děti 
si za své kreativní výtvory mohly 
odnést sladkou odměnu v podobě 
krásného zdobeného lineckého va-
jíčka od Středního odborného uči-
liště potravinářského Jílové.

Loňský ročník Oslav jara nás 
svým vydatným deštěm ponaučil, 
a tak jsme měli připravenou i „mok-
rou“ verzi akce. Většina workshopů 
tedy probíhaly v budově základní 
školy v Písnici, nebo byly alespoň 
zčásti pod střechou. V programu 
nesmělo chybět společné vyná-
šení Morany do rybníka Obečňák. 
Ke zpříjemnění byla možnost za-
koupit si občerstvení a nápoje i pro 

dospělé. Hned při vstupu do budo-
vy školy krásně zavoněla káva a do-
mácí zákusky z kavárny Mlsounek.

Důležitým posláním písnických 
Oslav jara je klidné kulturní propo-
jování obyvatel v rámci společné-
ho setkávání na veřejných kulturních 
akcích. Takové aktivity na podporu 
integrace cizinců jsou spolufinan-
covány z dotace Ministerstva vnit-
ra. Připomínání a seznamování dět-
ských i dospělých návštěvníků akce 
s českými kulturními tradicemi se 
tak líbilo všem. Do přípravy worksho-
pů se zapojili nejen profesionálové, 
ale i vietnamští studenti, pedagogo-
vé základní školy, Mateřské školy Ke 
Kašně a Rodinného centra Kuřátko.

Za úspěch a přinesení krásné jar-
ní nálady děkujeme všem spolupra-
cujícím partnerům a za pomoc všem 
dobrovolníkům. Děkujeme Základ-
ní škole s rozšířenou výukou jazyků 
Písnice, SDH Písnice, Úřadu městské 
části Praha-Libuš, MŠ Ke Kašně, RC 
Kuřátko a kavárně Mlsounek.

Akce byla pořádána v rámci pro-
jektu MČ Praha-Libuš zaměřeného 
na integraci cizinců a spolufinan-
covaného Ministerstvem vnitra ČR. 
Těšíme se na vás na dalších komu-
nitních akcích − další je na řadě je 
zářijové Jablkobraní.

Linh Luongová, asistentka projektu
Foto: Kryštof Štafl

Akce jsou pořádány v rámci projektu MČ Praha-Libuš „Podpora integrace 
cizinců na území MČ Praha-Libuš 2018“ zaměřeného na integraci cizinců 
a spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR, hl. m. Prahou a MČ Praha-Libuš.
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Když se v Písnici vítá jaro
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Slovo starosty
Vážení občané, květnový 

úvodník mohu začít jen jed-
ním tématem – rekonstruk-

cí Libušské v Písnici a stavbou kru-
hového objezdu na křížení ulic 
Libušská a Kunratická spojka. Tato 
největší investiční akce za posled-
ních dvacet let se negativně dotkla 
všech občanů, kteří používají MHD 
či jezdí Dobronickou ulicí. Uzavření 
Kunratické spojky přeneslo dopra-
vu do ulice Dobronická a vytvořilo 
velké kolony a následné zpoždění 
linek 331, 333, ale také 197. Na konci 
dubna bylo rozhodnuto, že linky 331 
a 333 budou odkloněny v celé dél-
ce na Vídeňskou ulici a do zprovoz-
nění kruhového objezdu se budou 
vyhýbat Libuši. Je to další kompli-
kace pro naše občany, avšak zpož-
dění, které autobusy 331 a 333 na-
bíraly kvůli ucpané Dobronické, 
bylo tak velké, že v kritických chví-
lích dispečeři řidičům autobusů dali 
pokyn, aby v ranní špičce vynechali 
zastávky U Zvoničky až Zálesí a jeli 
na Kačerov po Vídeňské. Než čekat 
na zastávce U Zvoničky na autobus, 
který vůbec nepřijede (ale vy to ne-
víte), je lepší mít jistotu a přestou-
pit do něj v zastávce Nemocnice 
Krč či Kačerov. Po dostavbě kruho-
vého objezdu a otevření Kunratické 

spojky na přelomu června a červen-
ce se tyto linky vrátí na svou trasu. 
Ropid na mou žádost přislíbil mo-
nitoring počtu cestujících na trase 
Kačerov – Sídliště Písnice, zda chy-
bějící linky 331 a 333 nezpůsobí ne-
únosné přetížení linky 113. Připo-
mínám, že linka 113 v tomto úseku 
má ve špičce čtyřminutový interval, 
další zkrácení už není možné. Po-
kud by linka byla přetížená v úseku 
Kačerov – Tempo, lze v něm uvažo-
vat o posílení linek 215 a 189.

Samotná rekonstrukce zača-
la zdárně. Jsem rád, že na zaháje-
ní přijel náměstek paní primátorky 
Petr Dolínek, aby si situaci osobně 
prohlédnul. Přislíbil, že se bude in-
tenzivně věnovat přípravě obchvatu 
Písnice. Situaci během stavby v Pís-
nici komplikují neukáznění řidiči, 
kteří nerespektují dopravní značení 
a snaží se Písnicí projíždět přes pol-
ní cesty na Dolní Břežany či Cholu-
pice. V pondělí 23. dubna byl částeč-
ně otevřen nájezd na Pražský okruh 
ve směru Dolní Břežany – Vestec/D1 
a sjezd z Pražského okruhu ve smě-
ru Vestec/D1 – Dolní Břežany po 
dobu rekonstrukce. Mělo by se tak 
ulevit objízdné trase Dolní Břežany 
– Hodkovice – Vestec, kde se auta 
v ranní špičce potkávají s kolonou 

na Vídeňské od Jesenice. Největ-
ším problémem do otevření Kunra-
tické spojky tak zůstává ucpaná 
Dobronická, kde si řidiči začali ces-
tu zkracovat přes sídliště ulicí K Lu-
kám. Loni na podzim odbor dopra-
vy Prahy 12 odmítl naši žádost na 
zjednosměrnění části ulice Na Mu-
silech, které by zabránilo zkracová-
ní cesty od Sapy, nyní, v dočasném 
režimu, nám toto řešení povolil. Bu-
deme pro sídliště hledat další opat-
ření, aby se mu zbytečné projíždění 
vyhnulo i do budoucna. Bez schvá-
lení uceleného systému jednosmě-
rek to ovšem nepůjde.

V minulosti jsme získali finanč-
ní prostředky na rekonstrukci ulice 
Božejovická, která začne v květnu. 
Bohužel jsme nezískali finance na 
rekonstrukci dalších ulic v okolí (Na 
Močále, Třebějická aj.), ale pokusí-
me se je získat dodatečně.

V dubnu si přijela prohlédnout ZŠ 
Meteorologická, Klub Junior a MŠ 
Lojovická radní HMP pro školství 
paní Irena Ropková. Seznámili jsme 
ji s tím, jaké investice do škol chys-
táme v létě, co jsme z investičních 
dotací HMP financovali v minulých 
letech a co je ještě nutné zafinan-
covat. Letos připravujeme třetí eta-
pu rekonstrukce elektroinstalace 

v ZŠ Meteorologická a rekonstrukci 
kotelny v MŠ Lojovická.

Závěrem bych rád poděkoval 
našim dobrovolným hasičům li-
bušské i písnické jednotky, kteří 
ve středu 18. dubna od rána až do 
noci zasahovali v Písnici při havá-
rii, kdy z Bioplynové stanice Hod-
kovice do Písnického potoka uteklo 
600 m3 kejdy. Bez jejich zásahu by 
škody byly výrazně větší. Libušský 
sbor letos oslaví 90 let od založe-
ní, pozvání na slavnost 23. června 
přineseme v červnovém čísle, již 
nyní si můžete datum poznamenat 
do svých kalendářů. Nejen pro děti 
bude hodně k vidění!

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice
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Vyhlídka na Modřanskou rokli, 
rekonstrukce křížku pod li-
bušskou školou, studentský 
společenský klub, knihobudky 
na zastávkách MHD – s těmito 
a dalšími náměty přišlo Stu-
dentské fórum 2018 aneb De-
satero priorit Libuše a Písnice 
2018 očima žáků a studentů 
základních a středních škol.

Studentské fórum pořádá MČ 
Praha-Libuš ve spolupráci se stře-
diskem ekologické výchovy SEVER 
v Litoměřicích a Žákovským zastu-
pitelstvem MČ Praha-Libuš. Konalo 
se již poosmé, a to 17. dubna v za-
sedací místnosti MČ Praha-Libuš. 
Lektor Petr Panaš měl opět připra-
vený zajímavý program, který žáky 
a studenty zaujal.

Na začátku fóra čekala účastníky 
lehká seznamovací aktivita u jed-
notlivých stolů. Poté pan staros-
ta Jiří Koubek seznámil účastní-
ky s vyhodnocením priorit z roku 
2017 − vysvětlil postupy a realizaci 
všech priorit.

Následovala část nazvaná Reali-
zace projektu v městské části. Stu-
denti a žáci u jednotlivých stolů 
měli vymyslet projekt, který je ur-
čen pro veřejnost, rozpočet má do 
500 000 Kč, je realizován na ve-

řejném prostranství a nejedná se 
o jednorázovou akci. Žáci a stu-
denti věděli o této aktivitě do-
předu a pečlivě se na ni připravi-
li. Studenti libušské střední školy 
G.A.P. Education připravili velice 
zajímavou prezentaci projektu vy-
hlídky na Modřanskou rokli, osaze-
ní a vybudování krmelců pro zvěř 
a rekonstrukci křížku Ježíše Krista 
s kamenným podstavcem, který se 
nachází pod Základní školou Me-
teorologická. Zástupci žákovského 
zastupitelstva prezentovali projekt 
Studentského společenského klu-
bu. Dále vznikl nápad na psí hřiště 
s různými dalšími prvky.

V poslední části fóra účastníci 
u jednotlivých stolů sepisovali ná-
měty, co by se mělo zlepšit v růz-
ných oblastech: životní prostře-
dí, zeleň, úklid, volný čas, školství, 
sport a informovanost občanů.

Na závěr studenti hlasovali o top 
námětech, které je nejvíce zaujaly. 
Nejvíce hlasů získal Společenský 
klub pro mladé, zlepšení vzhledu 
kruhového objezdu na ulici Meteo-
rologická x Novodvorská x Generá-
la Šišky a vybudování knihobudek 
na zastávkách MHD.

Priority, které studenti na akci 
identifikovali, byly prezentovány 
i na Veřejném fóru 2018.

Studentského fóra 2018 se účast-
nilo 35 žáků a studentů z pěti zá-
kladních a středních škol. Děku-
jeme žákům a studentům ze ZŠ 
s RVJ v Písnici, ZŠ Meteorologická, 
ZŠ Smolkova, SOU potravinářského 
v Písnici a střední školy G.A.P. Edu-
cation. Akci podpořil svou účas-
tí starosta Jiří Koubek a zástupky-
ně starosty Lenka Koudelková. Nad 
náměty se studenty debatovali také 
vedoucí odborů úřadu městské čás-
ti Praha-Libuš. 

Bc. Petr Borský,  
koordinátor projektu  

Zdravá Libuš a Písnice a MA21
Foto: Kryštof Štafl

Studentské fórum 2018

V ranních hodinách 18. dubna 
bylo v Písnickém potoce zjiš-
těno znečištění silně zapácha-
jící látkou.

Na místo vyjely jednotky Hasič-
ského záchranného sboru hl. m. Pra-
hy ze tří stanic a kolem deváté ho-
diny byly též povolány dobrovolné 
jednotky SDH Chodov, Písnice, Libuš 
a Zbraslav. Ukázalo se, že jde o únik 
kejdy z firmy Bioplyn Hodkovice.

Podařilo se najít místo, kde se 
dal únik částečně zastavit. Kejdu 

odčerpávaly fekální vozy a hasi-
či pomocí cisteren ředili znečiště-
nou vodu a provzdušňovali hladi-
ny rybníků. Zásah byl ukončen ve 
21:00 hodin, částečné provzduš-
ňování vody však probíhalo i dru-
hý den. Hasiči děkují panu sta-
rostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi za 
zajištění stravy a občerstvení při 
tomto více než dvanáctihodino-
vém zásahu.

Martin Frank, velitel JSDH Písnice
Foto: Pavel Reinisch

HAVÁRIE

Znečistěný potok a rybníky v Písnici

V neposlední době se v časo-
pise U nás začal prezentovat 
a zveřejňovat své příspěvky 
Spolek občanů Písnice. O koho 
se jedná?

Spolek byl založen v roce 2015 
rozhodnutím, kterému předchá-
zelo setkání občanů, kteří nebyli 
spokojení se situací ve staré Pís-
nici, a následným zaregistrováním 

ve spolkovém rejstříku vedeném 
u Městského soudu v Praze. Spolek 
je apolitickým orgánem a účelem 
jeho vzniku bylo zaměřit se na pro-
blematiku nedokončené infrastruk-
tury v Písnici (místní komunikace 
a kanalizace). Prosazuje ochranu 
veřejných zájmů a ochranu práv 
občanů při jednání s příslušnými 
orgány státní správa a samosprá-
vy, podle stanov Spolku, které byly 

schváleny členskou schůzí. Zaklá-
dajícími osobami Spolku jsou Josef 
Profous a Miroslav Štajner, který 
byl zvolen předsedou a statutár-
ním orgánem Spolku.

V současné době má Spolek 20 
členů, převážně z řad občanů Pís-
nice. Výbor Spolku, který je tříčlen-
ný, se schází dle stanov čtyřikrát 
do roka, nebo podle potřeby. Dva-
krát do roka zasedá členská chůze 

Spolku. Spolek se aktivně podílel 
na zahájení rekonstrukce komuni-
kace Libušská a dokončení kanali-
zace v Písnici. Plány do budoucna 
– dokud bude potřeba hájit zájmy 
občanů Písnice při jednání s orgány 
státní správy, chce Spolek občanů 
Písnice ve své činnosti pokračovat.

Miroslav Štajner,  
předseda Spolku občanů Písnice

Spolek občanů Písnice
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ZŠ Meteorologická
JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

Již tradičně jsou první jarní dny 
na Základní škole Meteorologic-
ká spojeny s charitativní akcí Sr-
díčkové dny. Tentokrát se vybralo 
8 665 Kč. Nákupem tužek, magne-
tek a dárkového balení kávy jsme 
udělali radost hezkým dárkem a zá-
roveň pomohli nemocným dětem 
a jejich rodičům. Všem dětem, ro-
dičům a zaměstnancům školy moc 
děkujeme. Pomáháte proměnit 
dětské slzy v úsměv.

J. Malíková

EUROREBUS

Od začátku roku již tradičně 
žáci naší školy soutěží v Eurorebu-
su. Jedná se primárně o zeměpis-
nou soutěž, ale objevují se otázky 
i z jiných oborů (přírodopis, dějepis, 
humanitka, fyzika atd). Ve školních 
kolech mají žáci možnost využívat 
internet. Tři, kteří získají nejvyšší 
počet bodů v průběhu školní sou-
těže, reprezentují pak svou třídu 
v krajském kole.

Naše škola vyslala do krajského 
kola celkem sedm soutěžních sku-
pin. Nejmladší kategorii Junior zastu-
povali tři žáci vybraní ze třetí, čtvrté 
a páté třídy. Ostatní skupiny tvořily 
týmy tříd druhého stupně, kromě 8. 
A, která bohužel nesplnila minimální 
potřebný počet bodů k připuštění do 
krajského kola. Ve velké konkurenci 
se nejlépe umístila třída 9. A, a to na 
pěkném 10. místě. Ostatní třídy se 
neumístily do 10. místa.

Děkujeme žákům za dobrou re-
prezentaci školy a těšíme se na 
další ročník.

Jan Splítek, učitel

PROJEKT VEČERNÍČEK

Projekt Večerníček připravila pro 
naši základní školu oborová komi-

se 1. tříd. Zúčastnily se ho všechny 
třídy 1. stupně. Losování témat pro-
běhlo 5. března v jednotlivých tří-
dách a třídní kolektivy začaly zpra-
covávat svůj vytčený cíl. Byla to 
pro naše žáky zábavná práce, kte-
rá vyvrcholila pěkným zakončením 
v Noci s Andersenem 24. března. 
Dozvěděli jsme se tak mnoho zají-
mavého o jednom z nejsledovaněj-
ších večerních programů pro děti. 
Prezentaci všech tříd si mohl každý 
prohlédnout na nástěnkách ve ves-
tibulu školy do 13. dubna. Organizá-
toři děkují všem žákům, kteří se na 
projektu podíleli, a předali tak zají-
mavé informace i široké veřejnosti.

Mgr. Eva Nývltová
Foto: Hedvika Mašková

DRAVCI

Zayferus je společnost na ochra-
nu dravých ptáků. Vlastní největ-
ší sbírku dravců v ČR − 40 kusů. 
Finance na svůj provoz získáva-
jí vlastní činností, jako jsou před-
nášky na školách, ukázky dravců 
v Lednickém parku. Jejich pořad 10. 
dubna se nám moc líbil, dozvědě-
li jsme se hodně zajímavostí o dra-
vých ptácích. Po návratu do třídy 
jsme se rozdělili do skupin. Každá 
skupina si vybrala jednoho drav-
ce, který ji nejvíce zaujal, a napsa-
la o něm co nejvíce informací. Jak 
jsme se s úkolem poprali?
1. skupina: karančo jižní
Karančo jižní hlavně běhá, občas 
létá, když fouká vítr. Když někde 
uvidí maso, tak za ním „letoběží“. 
Překvapilo nás, že skoro nelétá, ale 
běhá na svých dlouhých nohách!
2. skupina: luňák hnědý
Luňák byl nalezen v jižních Če-
chách, kde ho lidé zavřeli do krá-
líkárny, kde žil tři roky − hrůza! 
Chudák si zničil peří. Dnes je již ve 
výborném zdravotním stavu a je 
jedním z nejvzácnějších dravců 
v ČR. A podle čeho ho poznáte? Má 

ocas do vidličky, žere žáby a mrtvé 
ryby. Často navštěvuje smetiště. Je 
to výborný letecký akrobat.
3. skupina: sova pálená
Je nejhezčí sovou v Evropě. Je za-
jímavé, že při letu má nohy do pís-
mene X. Má srdcovitý závoj. Její po-
travou jsou myši. Hnízdí ve starých 
kostelech a hospodářských sta-
veních. Lidé, pozor, brzděte − tuto 
krásnou sovu ničí prostředky proti 
myším!
4. skupina: sýček obecný
Sýček patří mezi nejmenší sovy 
na světě a bohužel také mezi nej-
ohroženější druh sov u nás. Dříve 
se lidé sýčka báli, protože si mysle-
li, že jeho houkání přináší smrt. Sý-
ček má mnoho nepřátel z ptačí říše, 
proto nelétá ve dne, ale až v noci.
5. skupina: orel kejklíř
Je to výborný letec. Vyskytuje se 
v Africe. Živí se ještěrkami a ma-
lým hmyzem. Rozpětí křídel má až 
190 cm. Může uletět i 300 km. Co 
se nám na něm nejvíce líbilo? Jeho 
zobák mění barvu podle jeho nálady!

J. Němečková + 4. B 

ZIMNÍ OZDRAVNÝ POBYT

V termínu 11.−16. března vyje-
lo 34 žáků druhého stupně na ly-
žařský zájezd do Herlíkovic. Bydleli 
jsme v pěkné ubytovně Eden, která 
se nacházela přímo pod sjezdov-
kou, což byla veliká výhoda, proto-
že jsme si mohli užít lyžování až do 
konce otevírací doby vleků. 

První den jsme žáky rozděli-
li podle jejich lyžařských doved-
ností do skupin. Skupiny jsme 
měli celkem tři. Úplné nelyžaře, 
začátečníky a lyžaře. Ti nejlep-
ší lyžaři vylepšovali svou tech-
niku, zaměřovali se především 
na carvingové oblouky. Začá-
tečníci se na konci výcviku také 
dopracovali ke carvingovému 
oblouku a musím říct, že se z té-
měř všech stali „lyžaři profesio- 

Základní škola Meteorologická 
pořádá

26.–27. 5. 2018
SPORTOVNÍ VÍKEND 
PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

V sobotu zahájíme program 
konaný na sportovištích zá-
kladní školy Meteorologická 
v 9:00.
Program bude probíhat po 
celý víkend, každý den od 
9:00, předpokládaný konec ve 
20:00. Srdečně zveme nejen 
naše rodiče, ale také širokou 
veřejnost. Přijďte si zaspor-
tovat a prožít s námi příjem-
ný den na čerstvém vzduchu. 
VSTUP ZDARMA.

Mezi sportovními aktivitami 
bude například:
– florbal
– fotbal
– volejbal
– přehazovaná
– basketbal
– stolní tenis
– lakros
– petank
– disk golf

Samostatné lekce: pilates, 
jóga, power jóga, mohendžo-
dáro, zdravotní rehabilitační 
cvičení, karate, sebeobrana 
a mnoho dalších…
Těšíme se na víkend plný her 
a zážitků! Občerstvení bude 
po dobu celého víkendu k dis-
pozici. Podrobný program 
bude k nalezení na webu ško-
ly týden před konáním akce.
Doufám, že se sejdeme v hoj-
ném počtu a víkend plný her 
a zábavy si společně užijeme.

Mgr. Jaroslav Kulik,  
ředitel ZŠ Meteorologická
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nálové“. Koho však musíme jako 
pedagogové nejvíce pochválit, 
byli nelyžaři. Tedy ty, co stáli po-
prvé na lyžích. Už po prvním dnu 
zvládli sjet bez problému mod-
rou sjezdovku a ovládat lyže tak, 
jak zrovna potřebovali. Za celý tý-
den zvládli jízdu v pluhu, oblouky 
v pluhu a po druhém dni už krásně 
smýkali oblouky. Na konci zájezdu 
to už nebyli nelyžaři, ale bravurní 
lyžaři s výbornými dovednostmi. 
Myslím, že si to všichni žáci užili. 
A nejenom žáci, ale i pedagogové 
− díky skvělému chování a doved-
nostem našich žáků.

Jsme rádi, že jsme obnovili tra-
dici lyžařských zájezdů na naší ško-
le a už se těšíme na příští rok.

Jan Splítek, učitel TV
Foto: Jan Splítek

TURNAJ VE VOLEJBALE  
– STARŠÍ ŽÁKYNĚ

Dne 20. března se konal turnaj 
ve volejbale starších žákyň. Naše 
holky vybojovaly krásné 2. místo. 
Turnaje se zúčastnilo osm týmů, 
byly rozděleny do dvou skupin po 
čtyřech. Holky celou naši skupinu 
absolutně převálcovaly a postu-
povaly do finále. Ve finále jsme se 
střetli se ZŠ Angel, kde nám trochu 
chybělo štěstíčko, a po tvrdém 
souboji jsme prohráli a obsadili 2. 
příčku. Děkujeme holkám z 8. a 9. 
tříd za skvělou reprezentaci školy.

Martin Jasanský, učitel TV

TURNAJ VE FLORBALE  
– MLADŠÍ ŽÁCI

Dne 22. února se konal turnaj 
ve florbale 4.–5. ročníků. Turnaje 
se zúčastnily čtyři základní školy 
a naši žáci obsadili krásné 2. místo. 
Nutno podotknout, že jsme získa-
li stejný počet bodů jako vítězové, 
bohužel na skóre jsme byli horší. 
Musím říct, že kluci šli do každé-
ho zápasu s výborným nasazením 
a hlavně se skvělou disciplínou.

Martin Jasanský, učitel TV

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Na škole proběhla 15. března in-
teraktivní přednáška o zdravém 
stravování. Děti se zábavnou for-
mou dozvěděly, jak se mají pestře, 
pravidelně a přiměřeně stravovat. 
Akci zajistilo Ministerstvo země-
dělství a Spolek My a děti, z. s.

Přednáška byla shrnutím pra-
videl zdravého stravování v rám-
ci pravidla 3P – pestře, přiměřeně, 
pravidelně, tj. co jíst, co je zdravé, 
kolikrát denně jíst, základy látko-
vé výměny, základní živiny, nápoje 
zdravé a nezdravé, kolik denně vy-
pít, jak nakupovat potraviny a jak 
s nimi zacházet.

Helena Burešová Skuhrovcová
Foto Helena Burešová Skuhrovcová

KOUZELNÍK VE ŠKOLE

Družinu ZŠ Meteorologická na-
vštívil 5. dubna kouzelník Reno. 
Okouzleny byly děti ze všech deví-
ti oddělení školní družiny. Zájemců 
o program bylo dokonce tolik, že 
vystoupení musela být dvě za se-
bou. Několik dětí se pro ten den 
stalo pravými kouzelnickými asis-
tenty a všechny děti si vystoupení, 
kouzla a triky maximálně užily.

Helena Burešová Skuhrovcová

TRILOPARK

Děti ze školní družiny se 6. dub-
na vypravily do Triloparku v Praze 
4. V první části výstavy se děti do-
zvěděly, co vlastně je paleontologie, 
čím se zabývá. V neposlední řadě 
měly možnost ohmatat si pozůstat-
ky zkamenělin. Nenucenou a zábav-
nou formou lektor výstavy vyprá-

věl dětem příběhy o zkamenělinách 
a dinosauřích zajímavostech. Po 
krátké přestávce si pak děti nejvíce 
užily dinosauří dílničky − vyzkoušely 
si práci paleontologa, odkryly si tří-
metrovou dinosauří kostru a vytvo-
řily odlitek zkameněliny. Z výstavy 
si děti odnášely nejen svůj výrobek, 
ale i spoustu zážitků.

Blanka Zirnsáková
Foto: Blanka Zirnsáková

ZŠ PísniceCyklojízda 
 

Zveme děti, které rády soutěží a jezdí na kole! 
 
Kdy: ve středu 30. května 2018 
 
Co s sebou?   1. seřízené kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže) 
                            2. helma + případně chrániče 
                            3. vhodné oblečení 
                            4. dobrá nálada 
 
Věkové kategorie:  A − 1. a 2. třída 
  B − 3. třída 
  C − 4. třída 
  D − 5. třída 
Program: 
8:00–8:45 A Beseda pořádaná Policií ČR 1. třída / 2 skupiny / 20min. 
9:00−9:30 A Beseda pořádaná Policií ČR 2. třída / 2 skupiny / 20min. 
9:00 A Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2. tř. 
10:30  B Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
10:40 B Start závodu o délce 2 km 
11:30 C Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
11:40 C Start závodu o délce 2 km 
12:30 D Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská 
12:40 D Start závodu o délce 2 km 
 
A nezapomeňte, že výherci si s sebou odnesou krásné 
ceny! 
 
Akci pořádá: ŽZ Praha Libuš + ZŠ Meteo  
 
Cyklojízda je součástí kampaní Dny bez úrazu a Vidíš mě? 

 
Naši partneři: 
 
 
 
 
 

       

DEN ZEMĚ

Na Den Země, který se ko-
nal 17. dubna od 16 hodin na 
hřišti u školy, dorazil sokolník 
a předvedl nám pár dravých ptá-
ků s odborným výkladem. Uži-
li jsme si soutěže, sázení habrů, 
tanec popelářů a módní přehlíd-
ku z recyklovatelných materiá-
lů, kterou všichni s paní učitel-
kou Lenkou Červenou dlouho 
dopředu chystali. Moc to všem 
slušelo!

Mgr. Jana Daňhelková
Foto: Jana Daňhelková

PODĚKOVÁNÍ VŠEM 
ORGANIZÁTORŮM AKCE  
„OSLAVY JARA“

Oslavy jara se již tradičně ko-
nají v naší písnické škole, která 
se v ten den stává místem se-
tkávání…

Děti netrpělivě očekávaly hlas 
pana starosty, ať už přímo ven-
ku, nebo z reproduktorů šikovně 
umístěných v budově školy. A po-
tom hurá, s kartičkou v ruce se 
v doprovodu rodičů rozutekly po 
škole i do přilehlého okolí, aby pl-
nily úkoly s jarní a velikonoční te-
matikou. Velký zájem byl o plete-
ní pomlázek a kreslení na obličej. 
Zdobení vajíček různou technikou 
či výroba dekorací děti též velmi 
zaujala, razítka do kartiček přibý-
vala, a tudíž se blížil čas sladké 
odměny. V průběhu dvou poho-
dových hodin prvního jarního pá-
tečního odpoledne měli účastníci 
příležitost zastavit se a popovídat 
u šálku voňavé kávy či báječných 
moučníků v „kavárničce“ v příze-
mí. A venku byly k dispozici další 
dobroty…

Finále této zdařilé akce pro-
běhlo venku, a udělalo tak vel-
kou tečku za celým programem. 
Naše milá kolegyně Radka se 
svou partou dětí ve školní druži-
ně vyrobila a nazdobila krásnou 
Moranu, kterou za velké účasti 
dětí i dospělých utopila v míst-
ním rybníku Obecňák. A jaro 
mohlo začít! Děkujeme…

Marie Štaflová
Foto: Kryštof Štafl

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 

Všichni pe-
dagogičtí pra-
covníci ze ZŠ 
Písnice absol-
vovali 29. břez-
na školení na 
téma „První pomoc u dětí“, kte-
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ré připravil spolek Červeného kříže.  
Byli jsme seznámeni s posloupnos-
tí jednotlivých předlékařských vý-
konů u dětí, které potřebují první 
pomoc u stavů ohrožujících život. 
Získali jsme odborné znalosti, jak 
se chovat a postupovat ve specific-
kých situacích. Nešlo jenom o teo-
rii, ale proběhlo i praktické procvi-
čení. Každý přece ví, jak důležitá je 
intenzivní, odbornými znalostmi 
podložená první pomoc, poskyto-
vaná většinou za improvizovaných 
podmínek přednemocničního te-
rénu (škola, sport...). Znalost první 
pomoci patří k základnímu vzdělá-
ní každého člověka. Pro nás, peda-

gogy, byla tato akce obzvlášť pří-
nosná.

Věra Brigantová

PÁŤÁCI JIŽ POČTVRTÉ  
NA ANGLICKÉ SOUTĚŽI 

Naše škola se pravidelně účastní 
soutěže v jazyce anglickém. Letos 
se jedna naše žačka poprvé dostala 
až do druhého kola. Dětem děku-
jeme za skvělou reprezentaci ško-
ly a gratulujeme všem k umístění.

O soutěži očima dětí:
Ráno jsme se sešli před školou. 

Bylo nás pět: Eliška, Honza, Martin, 

Anička a já. Cesta byla dlouhá, ale 
rychle mi ubíhala. Soutěž v ang- 
ličtině se konala ve škole Bronzo-
vá. Na papírech, které jsme dosta-
li, byl náš program. Každý tým měl 
jiný program. Celý náš tým chodil 
po různých stanovištích. Nejdřív 
jsem musela spojovat tradice se 
dny a pak jsme měli hledání a hry. 
Poté jsme měli zvířata, čtení z tex-
tu a poslech. Nakonec jsme dosta-
li diplomy za účast a tašku s drob-
nůstkami. Byly zde časopisy, tužka, 
guma, CD a počítačová hra. Do 
druhého kola postoupila jen Anič-
ka a dalších pět dětí. Ostatní muse-
li čekat v kinosále, až skončí druhé 
kolo. Když Anička přišla, hlásila, že 
skončila šestá. Všichni jsme jí po-
gratulovali a šli jsme zpět do školy. 
Anička Rudovská

Soutěž se mi velice líbila. Bavily 
mě poslechy a osmisměrky. Mys-
lím, že kvízy byly vymyšleny dob-
ře. Celkem mě překvapilo, že když 
jsme něco spletli, tak nám neuká-
zali, co jsme měli špatně a jak je 
to správně. Jinak to bylo dobré na 
procvičení slovíček. Ale o gramati-
ku tam skoro nešlo. Eliška Hríbová

Na soutěži jsem se dostala do 
druhého kola. Byla jsem 6. ze 120 

žáků. Všichni se mě ptali, jaké to 
bylo v druhém kole − bylo to po-
prvé, co se naše škola dostala do 
druhého kola. Ve druhém kole byl 
rozhovor. Učitelé se mě ptali, od-
kud pocházím, kolik je mi let a co 
mohu vyprávět o své rodině. Na 
konci se mě ptali, zda chci zazpí-
vat nebo říci nějakou básničku či 
vyprávět. Vybrala jsem si vyprá-
vění. Soutěž se mi moc líbila. Anka 
Nguyen

Soutěž se skládala ze šesti sta-
novišť, každé bylo zaměřeno na jiné 
téma. Např. čtení, křížovky, poslech, 
prázdniny, hry. Nejvíce mě zaujala 
část animals, která se týkala slov-
ní zásoby názvů zvířat. Jsem rád, 
že jsem se soutěže mohl zúčastnit, 
a doufám, že jsem dobře reprezen-
toval naši školu. Honza Krejča

Bylo dobré, že jsme si moh-
li vyzkoušet, jak jsme dobří v ang- 
ličtině, a zároveň to bylo doce-
la zábavné. Líbilo se mi cvičení na 
počítačích, kde jsme měli na kaž-
dou otázku 20 sekund. Těžké bylo 
cvičení, kde jsme měli dopsat do 
křížovky zvířata. Martin Znamená-
ček

Mgr. Ladislava Ondrouchová
Foto: Ladislava Ondrouchová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ V PRAZE-PÍSNICI

HLEDÁ 
do svého malého pracovního kolektivu:

učitelku/učitele s kvalifikací 1. st. ZŠ,  
vychovatelku/vychovatele do školní družiny s kvalifikací 

vychovatelství a hospodářku školy.

Informace o škole naleznete na: www.zspisnice.info.

Profesní životopis zašlete, prosím, na adresu:  

reditelka@zspisnice.info.

Rádi se s Vámi setkáme při osobním pohovoru.



KRONIKA

8 | U nás | 5/2O18

MATEMATICKÝ KLOKAN

Jako kaž-
dým rokem se 
žáci naší ško-
ly v březnu 
už moc těšili 
na matema-
tickou soutěž Klokan, ve kte-
ré řešili různé zajímavé a ne-
tradiční logické úlohy. Školní 
kolo se uskutečnilo v pátek 16. 
března 2018. Vysoký počet zís-
kaných bodů potěšil všechny 
výherce a v nejmladší katego-
rii Cvrček upozornil na nadané 
žáky, pro které je matematika 
veselou zábavou. Naši páťá-
ci už se těší, jak své síly opět 
změří v blížící se Pythagoriá-
dě. Tak držíme palce! Věříme, 
že se některý z nich probojuje 
i do obvodního kola, tak jako 
se to povedlo v loňském roce.

Ing. Zuzana Schilhartová

HURVÍNKŮV  
POPLETENÝ VÍKEND

Žáci 1.B se 21. března s paní 
učitelkou vydali do Divadla 
Spejbla a Hurvínka v Dejvi-
cích. Viděli jsme příběh o jed-
nom zamotaném víkendo-
vém odpoledni, ze kterého 
šla hlava kolem nejen Hurvín-
kovi, Máničce, panu Spejblo-
vi a paní Kateřině, ale i dvě-
ma medvíďatům, která utekla 
z cirkusu. Hra byla plná písni-
ček a groteskních situací, naše 
prvňáčky velice potěšila a po-
řádně si ji užili.

Mgr Jana Daňhelková

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ  
V 1. TŘÍDĚ

V březnu se do naší ško-
ly přišli podívat budoucí prv-
ňáčci z mateřských škol z ulic 
Ke Kašně a Mezi Domy. Pokaž- 
dé se skupina rozdělila. Část 
výpravy navštívila výuku v 1.B, 
ostatní sledovali vyučová-
ní v 1.A. Mezi příchozími bylo 
hodně kamarádů i sourozen-
ců našich žáků. Paní učitelky 
z mateřských škol mohly sle-
dovat, jak si nejmladší školáci 
osvojili pravidla, jak reagují na 
pokyny při práci, co už plní sa-
mostatně.

Předškoláci se odvážně za-
pojili do počítání, prohlédli si 
i pracovní sešity starších ka-
marádů. Během prvouky uká-
zaly některé malé děti, že zna-
jí různé druhy stromů a umí 
pojmenovat jejich části.

Snad se dětem v naší škole 
líbilo. Všechny srdečně zveme 
na akci Hra na školu, plánova-
nou na odpoledne 24. května.

Mgr. Jitka Jandová

U tulipánového záhonu na za-
hradě Mateřské školy Lojovic-
ká se 20. března konala Jarní 
slavnost spojená s výstavou 
a úpravou zahrady.

Za hojné účasti rodičů zahájily 
děti slavnost krátkým tanečním vy-
stoupením a zpěvem jarních písní. 
Nezapomněly ani na vyhánění paní 

Zimy, která se letos nechtěla své 
vlády vzdát, a tak slavnost probíhala 
na zelenobílém koberci. Ale ani jarní 
sluníčko nezahálelo a svými paprsky 
dokreslilo krásné ozdoby, které děti 
spolu s učitelkami vyrobily a rozmís-
tily na stromy a záhony. Děti výroba 
ozdob velmi bavila, protože mohly 
uplatnit svou fantazii a vyzkoušet si 
práci s netradičním materiálem.

Rodiče potleskem odměnili vy-
stoupení dětí, na které ještě čekalo 
sladké překvapení, a pak si společně 
výstavu prohlédli. Počasí sice prá-
ci na zahradě nepřálo, ale už o nad-
cházejícím víkendu nám mohli rodi-
če pomoci s jarním úklidem zahrady. 
Děkujeme.

Dagmar Bumbalová
Foto: Natalia Yakuninová

Jarní slavnost v MŠ Lojovická

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

ZÁPIS DO MŠ LOJOVICKÁ
se koná od 9. 5. do 11. 5. 2018

Den otevřených dveří: 
9. 5. 2018 od 8:00 do 10:00  
a od 15:00 do 16:30
Hrací dopoledne:  
11. 5. 2018 od 9:00 do 11:00

AKTIVITY A KROUŽKY:
plavání, sportovní kroužek, lyžování, 
tenis, keramika, výtvarný kroužek, 
účast ve výtvarných soutěžích, účast 
na vystoupeních
Dle zájmu dětí se vyučuje kvalitně 
angličtina.
Klub předškoláka − ekologické vy-
cházky, vlastivědné vycházky − po-
znávání Prahy, Škola před školou, 
výtvarný kroužek, cvičení v ZŠ

Zveme všechny rodiče 
dětí, kteří chtějí zapsat 
dítě do mateřské školy, 
na 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ

9. 5. 2018
od 8 do 10 hodin  
a od 15 do 16:30 hodin.
Vy i Vaše děti se může-
te seznámit s prostře-
dím naší mateřské ško-
ly. Pokud se rozhodnete 
přihlásit své dítě do naší 
mateřské školy, můžete 
si ihned, případně v dal-
ších dnech, vyzvednout 
přihlášku do MŠ. K po-
hrání dětí ve třídě využij-
te akci Hrací dopoledne.

Zveme všechny děti od 2 let 
a jejich doprovod na

HRACÍ DOPOLEDNE  
PRO DĚTI

11. 5. 2018  
od 9:00 do 11:00.
Cena za jedno dopoledne činí 
100 Kč. Věnovat se Vám budou 
zkušené paní učitelky. Přijďte 
si zkusit, jak by se líbilo Vašim 
dětem v mateřské školce, se-
známíte se blíže s prostředím, 
které Vaše dítě bude možná na-
vštěvovat od září 2018, přijďte 
se poradit v oblasti předškolní 
výchovy. Těšíme se na Vás, ne-
zapomeňte vzít dětem přezu-
tí a pití.
Vzhledem k velkému zájmu, 
prosím, objednejte se telefo-
nicky na: 241 471 378, osobně 
v MŠ, nebo na e-mail: sykoro-
va.mslojovicka@seznam.cz.
Děkujeme také, že nám dáte 
vědět, že ač přihlášen, nedo-
razíte. Umožníte tím účast 
dalším zájemcům.

Ivana Sýkorová, ředitelka

Mateřská škola Mezi 
Domy hledá 

asistenta pedagoga.
Informace na telefonu: 

603 294 941

Mgr. Ivana Gerlašinská, 

ředitelka MŠ Mezi Domy 373

Praha – 4 Písnice

Mateřská škola Mezi Domy  
hledá kvalifikovanou paní učitelku  

na plný úvazek.
Nástup 27. 8. 2018.

Nabízíme příjemné prostředí, vstřícný pracovní kolektiv  
a v každé třídě je k dispozici asistent pedagoga.

Kontakt, informace:
Mgr. Ivana Gerlašinská,  

reditelka@msmezidomy.cz
tel.: 603 294 941
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PRVNÍ LETOŠNÍ VÝLET:  
PANENSKÉ BŘEŽANY A CTĚNICE

Výletní sezonu zahájil Klub Seni-
or 27. března. Aby cestování nebylo 
po zimě hned příliš náročné, orga-
nizační výbor klubu vybral dvě pa-
mátky v blízkosti hlavního města: 
zámek Panenské Břežany a zámek 
Ctěnice. Pohodlný autobus, který 
sympatický řidič přistavil s téměř 
půlhodinovým předstihem, jsme 
postupně zaplnili. Vyrazili jsme 
ve stanovenou hodinu, a přestože 
jsme několikrát uvízli v zácpě, do-
jeli jsme včas.

Naší první zastávkou byl pěk-
ně renovovaný barokní Horní zá-
mek v Panenských Břežanech, kte-
rý sloužil původně jako rezidence 
benediktinského kláštera sv. Jiří na 
Pražském hradě. Prohlédli jsme si 
místnosti, navštívili výstavu vzta-
hující se k době německé okupace 
a vyslechli historii zámku. Součás-
tí prohlídky byla také návštěva nád-
herné kaple zasvěcené sv. Anně, 
kterou na popud abatyše klášte-
ra sv. Jiří vyprojektoval světově 
uznávaný architekt barokní gotiky 
J. B. Santini. Tato jeho raná stavba 
všechny překvapila trojúhelníkovou 
koncepcí, vizuální stavební lehkos-
tí a úžasnou hrou se světlem. Kaple 
se do dnešních dnů zachovala v ne-
změněném stavu. Na dokreslení ge-
niality architekta jsme si mohli pro-
hlédnout i plány kaple, které byly 
součástí výstavy na zámku.

Ve 12:30 jsme odjeli do Vinoře, 
kde jsme se v restauraci U Černí-
nů dobře najedli a napili. Po obě-
dě jsme samozřejmě nemohli vy-
nechat návštěvu místí cukrárny, 
kde si každý dal něco podle své 
chuti a někteří se podívali po za-
jímavostech a specialitách míst-
ních obchodů. A ve 14:30 jsme již 
byli všichni připraveni před zámec-
ko-hospodářským areálem ve Ctě-
nicích, kde se nás ujaly erudované 
průvodkyně. Jedinečný zámecký 
a hospodářský areál středověké-
ho původu byl postupně podle po-
žadavků doby upravován do rene-
sanční a později i barokní podoby. 
Původní tvrz byla založena na os-
trohu, okolo obíhal hradební vodní 
příkop. Chránila ji mohutná hrano-
lová vstupní věž. Kolem centrální-
ho dvora se rozkládá vlastní zámek 
s parkem a hospodářské budovy.

Majitelem zámku je hl. m. Praha. 
V roce 2008 byl citlivě zrekonstruo- 
ván a od té doby slouží výstavám 
a kulturnímu dění. V současné době 
zde probíhá výstava „Řemesla v po-
řádku“ − historie profesního sdru-
žování řemeslníků od středověku 
po současnost. Viděli jsme sbír-
ku světově unikátních cechovních 
předmětů (např. řezníků, vinařů, ku-

chařů, cukrářů, kamnářů, nábytká-
řů atd.), např. cechovní korouhve, 
cechovní pokladny, ferule (práva) 
na slavnostní vyplácení učňů a to-
varyšů, sbírky slavnostního nádo-
bí, ale také pohřebních štítů, kte-
ré doprovázely příslušníka cechů 
na poslední cestě. Ve výčtu nelze 
opomenout vystavenou mistrov-
skou práci z r. 1820 od pasíře Issaka 
ze Starého Města pražského, která 
představuje figurální Poslední ve-
čeři páně. V areálu se nachází i ko-
čárovna, kde jsou vystaveny pan-
ské kočáry a saně, za ní jsou koňské 
stáje. Historická sýpka v areálu je 
přebudovaná na hotel s přilehlou 
restaurací. V další části areálu se 
nachází funkční model již zaniklého 
nádraží Praha-Těšnov s kolejištěm 
a elektrickými vláčky, které se líbí 
všem, ale hlavně dětem.

Po prohlídce a nakoupení pa-
mátečních předmětů jsme kultur-
ně a gastronomicky uspokojeni 
nastoupili do našeho busu a v po-
řádku dojeli domů.

JÍVKA, POLSKO A HISTORIE

Vždy, když vyhlásíme tento tří-
denního zájezd do známých míst, 
je o úspěch postaráno. Historic-
kým zastavením byl tentokrát zá-
mek Potštejn, cestou zpět zámek 
Choltice. Nikdo neodmítne ani zají-
mavé nákupy. Rituálem je pak vždy 
módní přehlídka, co pěkného jsme 
v Polsku nakoupili a s tím spojená 
spousta zábavy. Něco k vědění při-
pravila tentokrát p. Prchlíková o ži-
votě MUDr. Thomayera. Nechybě-
la spousta další zábavy, zajímavých 
vyprávění a anekdot. K tanci a zpě-
vu nám tentokrát hrál na kláve-
sy pan Jiří Pešek, kumštýř na slo-
vo vzatý, a tak po dva večery vždy 
znamenaly spoustu hudebního po-
těšení. Na našich výletech „vždy se 
něco děje“, jak praví mistr zábavy 
pan Donutil.

A také se dělo: Domluvený prů-
vodce měl napsanou naši návštěvu 
o týden později (nikoli však naší vi-
nou), byli jsme jediní, kdo si dub-
novou návštěvu objednal, zámek 
je v tomto měsíci normálně ješ-
tě uzavřený. Další průvodce, který 
by byl do 10 minut u zámku, si do-
poledne zlomil žebra a pracovník 
(t. č. skoro patřící do rodiny maji-
telů) byl právě v koupelně, kde se 
mu zabouchly dveře, a čekal, že ho 
někdo vyprostí… Trvalo to celkem 
půl hodinky, telefony, dohadování. 
Ale počasí nádherné, teploučko nic 
nevadilo a nic jsme neřešili. Nako-
nec se pracovníkovi zámku poda-
řilo dveře otevřít. Vyhublý mladík 
nám otevřel, usadil nás v zámec-
kém dvoře a za chvilku zde byl prů-
vodce oblečený v dobovém sty-

lu jako baron. Žasli jsme. Prohlídka 
byla zajímavá a dotazy některých 
seniorů nebraly konce. Na závěr se 
dokonce nabídl, že nám uvaří kávu, 
že má zatopeno v zámecké cuk-
rárně. Když p. Prchlíková dojemně 
oslovila pana průvodce, že bychom 
velmi rádi, ale s našimi dortíky od 
paní Literové, ochotně nám vy-
hověl i bez vlastního výdělku, ne-
chal posedět, uvařil vodu na grog 
do zámeckých skleniček a naše do-
vezené dortíky musely být na zá-
meckých talířcích! S ochotou sobě 
vlastní se nabídli manželé Sedláko-
vi, kteří vše pomohli připravit a po-
tom i roznášeli. Vytvořila se tak 
v zámecké cukrárně úžasná atmo-
sféra, příjemně jsme se občerstvili, 
a ne jako obvykle v autobuse. Vře-
lé poděkování bylo na místě. Druhé 
poděkování následovalo prostřed-
nictvím e-mailu hned v neděli ve-
čer po příjezdu. Myslím, že pan Ma-
rek byl právem od majitelů také 
pochválen.

Na zpáteční cestu jsme vybra-
li návštěvu zámku Choltice s výji-
mečnou kaplí ze 17. století, nejstarší 
a největší ve střední Evropě. Zá-
mek se v současnosti opravuje, ale 
již z poloviny září novotou. Využili 
jsme též nabídku oběda v zámec-
ké restauraci, která byla předem 
objednána a dokonale připravena. 
Cestou zpět k autobusu, asi 100 me-
trů, kde se vzala, tu se vzala, krásná 

cukrárna a − prosím odolejte! Po-
pravdě, neodolal nikdo…

A pak již domů a už jen vzpomí-
nání. Na tenhle skvělý výlet určitě 
nezapomeneme.

OSLAVA

Dne 29. 3. 2018 oslavila paní Zde-
nička Březinová 80 let, již v plné 
síle po svých automobilových pe-
ripetiích. Jsme rádi, že jsme mohli 
společně prožít narozeniny ve vel-
kém stylu. Přejeme nejen zdraví, 
ale i všechno to ostatní, co k živo-
tu patří. Jménem celého Klubu Se-
nior přeje jeho výbor.

Zdena Prchlíková
Foto: archiv Klubu Senior

Klub Senior
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Fotozpráva

Lukostřelecký klub CERE or-
ganizoval 24. března ve spor-
tovním areálu v ulici Skalská 
Přebor hlavního města Prahy 
v halové lukostřelbě 2018.

Závodu se zúčastnilo 56 závod-
níků ze 7 lukostřeleckých klubů. 
Ředitelkou závodu byla předsed-
kyně Lukostřeleckého klubu CERE 
Helena Bauerová a pozici rozhodčí 
zastala Alice Korbelová z SK Slavia 
Praha. Účastníkům se závod líbil, 
v hale bylo sucho a příjemně teplo. 
Soutěžilo se ve střelbě z reflexních, 
kladkových i holých luků.

Holé luky nemají zaměřovač, na-
opak luky reflexní se používají i se 
zaměřovači a stabilizátory usnad-
ňujícími přesnost samotného zá-
sahu. Kladkové luky mají na svých 
koncových částech kladky, kte-
ré umožňují vyšší sílu luku a lepší 
přesnost. V hale se střílí na 18 me-
trů a lukostřelci mají k dispozici 60 
výstřelů s maximálním zásahem 10 
bodů / 1 šíp. Celkově může závod-
ník nastřílet 600 bodů.

V ranní skupině závodili nejmen-
ší lukostřelci v kategoriích mlad-
ších, starších žáků a žáků do 10 

let. Skupinu starších žáků, reflex-
ní luk, ovládli František Heřmánek 
z SK Start Praha s nástřelem 566 
bodů a Rozálie Vlachová z LK CERE 
s výsledkem 505 bodů. V kategorii 
mladších žáků, reflexní luk, patří pr-
venství Tereze Veverkové z SK Start 
Praha s 528 body. V soutěži žáků 
do 10 let, reflexní luk, zvítězil Eliáš 
Borč z SK Rapid Praha s nástřelem 
508 bodů. Ve střelbě z kladkového 
luku se mezi staršími žáky nejvíce 
dařilo Zitě Sommerové z LK CERE, 
která nastřílela 487 bodů.

Polední skupina náležela kade-
tům a juniorům. Nejlepším junio-
rem, reflexní luk, se stal Filip Vrb-
ský z SK Slavia Praha s nástřelem 
517 bodů a nejlepší juniorkou je 
Klára Stýblová s 506 body. V kate-
gorii kadetů se nejvíce dařilo Ond-
řeji Šormovi z SK Slavia Praha s vý-
sledkem 482 bodů. Titul přebornice 
hl. m. Prahy v kadetkách vybojova-
la Rozálie Vlachová z LK CERE s 432 
body. Nejlepším juniorem ve střel-
bě z kladkového luku byl Miroslav 
Coubal z SK Slavia Praha s nástře-
lem 539 bodů a nejlepším kadetem 
ve střelbě z kladkového luku se stal 
Tomáš Holub z LK CERE s 314 body.

V odpolední skupině soutěži-
li lukostřelci v dospělých katego- 
riích. Prvenství mezi seniory, re-
flexní luk, patří Milanu Reicho-
vi z TJ Sokol Praha Vršovice s 520 
body. Nejlepším mužem ve střel-
bě s holým lukem se stal Jan Pavlů 
z LO TJ Dynamo Liberec s nástře-

lem 508 bodů. V kategorii muži, re-
flexní luk, zvítězil Ladislav Žák z LK 
CERE s nástřelem 368 bodů.

Tereza Zahálková,  
Lukostřelecký klub CERE

Foto: archiv LK CERE

Lukostřelečtí přeborníci na Libuši

V dubnu měli zájemci o zdej-
ší historii příležitost zúčast-
nit se besedy a křtu nové pu-
blikace.

Ve velmi příjemné atmosfé-
ře proběhla 10. dubna na Libuši 
v čp. 1 další veřejná beseda o li-
bušské historii, věnovaná zvláš-
tě r. 1368 a 1388. Velké poděkování 
patří všem zúčastněným, ale ze-
jména těm, kdo pomáhali akci za-
bezpečit jako paní dr. J. Adámková, 
I. Kunstová, Mgr. P. Sedláčková, L. 
Nehillová, i místnímu řeznictví za 
chutné občerstvení. Zase někdy 
příště!

O den později proběhl v Městské 
knihovně v Praze 5 křest další knihy 
známých autorů literární i filmové 
tvorby pp. Otomara Dvořáka a Jose-
fa „Pepsona“ Snětivého Utajené hra-
dy a zámky II. V publikaci je i mnoho 
zajímavých informací o Libuši a oko-
lí, takže ji lze všem, kteří se zajímají 
o historii či tajemno, jen doporučit. 
Mohu prozradit, že i v průběhu to-
hoto křtu se autoři o Libuši a Písnici 
mnohokrát zmínili a bylo patrné, že 
je zdejší problematika velmi zajímá. 
Mnoho úspěchů jim přejeme do dal-
ší tvorby.

Jaroslav Melichar
Foto: archiv autora

Dvakrát  
ke zdejší historii Ulicí K Vrtilce během rekonstrukce jezdí nejen auta, ale také autobusy. Je to současně fre-

kventovaná cesta do školy. Na žádost radnice dopravní policie schválila bezpečný pěší 

koridor oddělující chodce od aut a autobusů. Foto: Jiří Koubek

inzerce

Léto a prázdniny přichází a MY hledáme parťáky 
k nám do týmu!

Kde bys pracoval? Restaurace Šeberák

Koho hledáme? Brigádníky na pozice číšník/
servírka, obsluha stánku a grilaře!  

Na HPP barmana a číšníka/servírku.

Od kdy tě potřebujeme? Průběh dubna

Jsi to ty, koho hledáme, a chceš víc informací?  
Tak se nám ozvi na čísle: 731 125 968 nebo nám napiš 

email: na info@seberak.cz
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Rozpočet MČ Praha-Libuš je ze 
své podstaty provozní, neboť 
nemáme žádný velký nemovi-
tý majetek – ať už pozemky, 
byty, nebo nebytové prosto-
ry –, který bychom mohli pro-
najímat. V Investičních akcích 
jsme tak odkázáni především 
na hlavní město Praha, které 
nám na základě našich žádostí 
přidělí, či nepřidělí dotace na 
ten či onen záměr.

V roce 2017 jsme celkem obdrželi 
více než 30 milionů Kč na investiční 
akce. V daném roce jsme vyčerpali 
6,5 % procenta, což se na první 
pohled může zdát jako hrozivé číslo. 
Bližší rozbor však ukazuje opak.

Část dotací jsme dostali na 
podzim nebo na samém sklon-
ku loňského roku a jejich využití 

bude možné až letos. U všech akcí 
jsme zahájili na přelomu roku čer-
pání a realizaci: Střídačky na hřiš-
ti TJ Písnice už slouží svému účelu, 
o jarních prázdninách jsme opravili 
parkety v Klubu Junior, na jaře jsme 
vyhlásili výběrové řízení na projek-
tovou dokumentaci pro stavební 
povolení na přístavbu MŠ K Lukám. 
Na podzim jsme zahájili stavbu no-
vého fitparku ve staré Písnici v ulici 
Hoštická a brzy jej otevřeme veřej-
nosti. Rada MČ Praha-Libuš na kon-
ci roku 2017 vybrala zhotovitele na 
projektovou dokumentaci na pří-
pravu cyklostezky v úseku Hoštic-
ká – Na okruhu.

Ve výčtu zbývají dvě zásad-
ní akce, ke kterým bude komentář 
delší: Každé prázdniny v posled-
ních letech provádíme rozsáh-
lé investice do ZŠ Meteorologická. 

Výměna střešní krytiny proběhla 
z větší části v létě loňského roku 
a letos bude dokončena.

Největší nečerpaná částka z in-
vestic se týká výstavby nové hasič-
ské zbrojnice v Písnici – z přidělené 
částky za rok 2017 v celkové hodno-
tě 25 milionů Kč jsme nevyčerpali 
ani korunu, i když stavba úspěšně 
roste. Důvody jsou dva. Jednak hl. 
m. Praha zadalo do soutěže projekt 
výstavby, aniž by plánovala stave-
ništní dopravu k místu výstavby. 
Praha automaticky počítala s tím, 
že těžká technika bude jezdit po 
zámkové dlažbě ulicí K Mejtu a Li-
povická. Rada MČ Praha-Libuš toto 
nevhodné řešení odmítla a odsu-
nula zahájení realizace hasičárny 
z jara 2017 na podzim − až po vy-
budování náhradní trasy pro sta-
veništní dopravu přes pole. Na-

brali jsme na začátku sice půlroční 
skluz, ale ochránili jsme obyvatele 
ulic K Mejtu a Lipovická před sta-
veništní dopravou. Druhým důvo-
dem nečerpání je skutečnost, že 
dosud prostavěná částka za hasi-
čárnu se financuje z dotace přidě-
lené na rok 2016. Dotaci přidělenou 
minulý rok budeme čerpat v letoš-
ním roce, kdy hasičárnu dokončíme 
a zaplatíme.

Jak je z připojené tabulky pa-
trné, všechny investice, na které 
jsme dostali finanční prostředky 
v loňském roce, letos dokončíme. 
Ten, kdo na hlavním městě Praha 
rozumí financím, může mít z naší 
městské části jenom radost.

Jiří Koubek,  
starosta Libuše a Písnice

Investiční dotace  
– co je v běhu a kdy zrealizujeme?

Název investiční akce
Přijato na účet 
MČ Praha-Libuš 

v roce 2017
Přijato v Kč Vyčerpáno 

v roce 2017
Předpokládaná reali-

zace/dokončení

Výstavba hasičské zbrojnice Písnice březen 25 000 000,00 0,00 podzim 2018

Výměna střešní krytiny na části budovy ZŠ Meteorologická březen 3 000 000,00 1 969 374,00 léto 2018

Projektová příprava cyklostezky Na Okruhu květen 248 000,00 363,00 podzim 2018

Vybudování fitparku září 600 000,00 726,00 jaro 2018

Rekonstrukce podlahy v tělocvičně KJ Písnice listopad 250 000,00 0,00 jaro 2018

Rekonstrukce střídaček TJ Sokol Písnice listopad 160 000,00 0,00 jaro 2018

Projektová příprava rozšíření kapacity MŠ v MČ Praha-Libuš prosinec 1 500 000,00 0,00 léto 2018

Celkem účelové investiční dotace  30 758 000,00 1 970 463,00  

Proč není autobusová zastáv-
ka MHD Mílová i ve směru na 
Libuš? Otázka, na kterou se 
často ptají nejen obyvatelé 
naší městské části.

Zřízení nových autobusových za-
stávek v ulici Dobronická iniciova-
la MČ Praha-Libuš již v roce 2012. Na 
základě našeho požadavku společ-
nost Ropid zadala zpracování studie 
řešení autobusových zastávek Mílová 
v obou směrech. Realizaci následně 
převzala Technická správa komuni-
kací hl. m. Prahy (TSK), která má uli-
ci Dobronickou ve správě a zároveň 
zajišťuje investiční akce „Zlepšení in-
frastruktury MHD“. Zastávka Mílová 
ve směru do Kunratic nepotřebova-
la žádné stavební úpravy, bylo pouze 
upraveno a doplněno dopravní zna-
čení. Podařilo se tedy zprovoznit ji 
rychle, na jaře roku 2014.

Když šlo zastávku zřídit v jed-
nom směru, proč to nejde v opač-
ném?

Zastávka ve směru na Libuš vy-
žadovala rozsáhlejší stavební úpra-
vy. Bylo třeba zpracovat projekto-
vou dokumentaci a zajistit stavební 
povolení (zajišťuje TSK). S umístěním 
zastávky nesouhlasili majitelé sou-
sedních rodinných domů. Vše se tedy 
vrátilo do bodu nula. Pro zastávku se 
muselo hledat jiné místo. Podaři-
lo se. Nově zvolené místo bude sice 
vyžadovat větší stavební úpravy, ale 
hlavně že se našlo. Na základě nově 
vypracované studie byla v letošním 
roce zpracována projektová doku-
mentace pro společné územní roz-
hodnutí a stavební povolení. Svůj 
souhlas k akci „Stavba: Dobronická, 
Mílová – směr Libuš, Praha 4, č. akce 
2960101“, vyjádřila Rada MČ Praha-Li-
buš 26. března 2018.

Kde tedy zastávka bude? Pří-
mo naproti té stávající, u bytové-
ho domu č. 986/35 (na pozemku 
parc. č. 1144/1 v k. ú. Libuš). Zastáv-
ka bude mít přímou nástupní hranu 
délky 19 m a bude v jízdním pruhu, 
který bude upraven v celé délce za-
stávky a 5 m před ní. Bude zesílena 
konstrukce povrchů tak, aby brzdící 
a rozjíždějící se vozidlo MHD silnici 
nepoškozovalo. Celková šířka nástu-
piště (včetně chodníku) bude 2,5 m.

Upraven bude také chodník a pří-
stupové trasy k navrhované zastáv-
ce. Chodník bude přiléhat ke komu-
nikaci, vzhledem k nevyhovujícím 
výškovým poměrům bude zrušen 
stávající pás zeleně, který nahradí 
chodník s nástupištěm. Zeleň na-
opak poroste v prostoru dosavad-
ního chodníku. Pro nové umístě-
ní chodníku bude nutné prodloužit 
schodiště k soukromému objek-

tu Dobronická 986/35. Chodníkové 
plochy budou upraveny v celkové 
délce 45,2 m, zároveň bude upra-
veno i zábradlí. Dosavadní stav se 
zlepší i realizací chybějícího chod-
níku mezi výjezdem z podzemních 
garáží a ulicí Obrataňská (na po-
zemcích parc. č. 428/2 a 428/20, 
oba k. ú. Libuš), kde toto pěší pro-
pojení zatím chybělo. Chodník bude 
široký cca 1,80 m a od komunikace 
jej bude oddělovat pás zeleně. Bude 
plynule navazovat na stávající chod-
níky. Navržené opatření přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti chodců, pře-
devším dětí. A to nejdůležitější: za-
stávka bude bezbariérová.

Tak snad jsou už všechny kom-
plikace za námi. Společně s vámi 
se těším na kolaudaci zastávky.

Jarka Adámková, zástupce starosty 
pro oblast majetku a investic

V Dobronické se dočkáme autobusové  
zastávky i v opačném směru
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V první polovině května bude 
zahájena rekonstrukce ulice 
Božejovická.

Během rekonstrukce bude uli-
ce Božejovická zcela uzavřena pro 
veškerý automobilový provoz. Pří-
jezd vozidel Hasičského záchran-
ného sboru a Záchranné služby 
a přístup pro pěší bude po celou 
dobu výstavby zachován aspoň 
provizorně. Ulice Borotínská, která 
navazuje na ul. Božejovickou, bude 
pro automobilový provoz dostup-
ná z ulice U Pejřárny.

Ulice bude opravena v rozsahu 
celého uličního prostoru v dél-
ce cca 144 m od ulice Libušská. 

Stávající konstrukční vrstvy vo-
zovky budou kompletně obnove-
ny, při severní straně bude vybu-
dován chodník. Součástí stavby 
je i úprava a doplnění odvodně-
ní komunikace a obnova veřejné 
zeleně.

Investorem stavby je městská 
část Praha-Libuš, zhotovitelem díla 
bude společnost Walco CZ, spol. 
s r. o. Předpokládaný termín za-
hájení rekonstrukce je 10. 5. 2018, 
v závislosti na vydaném rozhodnu-
tí odboru dopravy ÚMČ Praha 12.

Odbor životního prostředí 
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Foto: archiv OŽPD ÚMČ Praha-Libuš

Rekonstrukce ulice Božejovická

Všichni, kdo cestují linkami 197 
a 215, si museli v uplynulých týd-
nech všimnout oplocení a zahájení 
výstavby nových bytů při ulici No-
vodvorská. Toto území již několik 
let čelí zájmu developerů o zasta-
vění a s možností realizace metra 
D bude zájem jenom stoupat.

Je logické, že u budoucí stanice met-
ra D nebude navždy volné prostranství 
a na něm jednou do roka cirkus, jak tomu 
bývá v posledních letech. Ostatně vývoj 
na druhé straně Novodvorské na území 
Prahy 12 názorně ukazuje, o jak význam-
nou rozvojovou lokalitu se jedná.

Již někdy v roce 2011 přišel investor 
s tím, že vedle Novodvorské na libuš-
ské straně chce postavit výškové věže 
– viz obrázek. Jeho představu zahuště-
ní tohoto území libušská radnice jed-
noznačně odmítla stejně jako další leh-
ce pozměněné návrhy.

Nakonec developer předmětné po-
zemky prodal společnosti JRD. Ta při-

šla s novým projektem, který ještě ná-
sledně upravila na základě požadavků 
radnice a občanů z přilehlého okolí, 
sdružených v občanském sdružení Mi-
rotická-Zbudovská.

Nový projekt bude mít osm nadzem-
ních a jedno podzemní podlaží, bude 
tedy srovnatelný s nedalekými panelo-
vými domy v ulicích Mirotická a Zbudov-
ská. Objekt nebude „nalepen“ na chodník 
při Novodvorské (jak se například sever-
ně od tohoto území, v prostoru dnešního 
parkovacího domu, opakovaně snaží pro-
sadit společnost Hercesa), ale od komu-
nikace bude zachován odstup. V přízemí 
objektu se budou nacházet čtyři až šest 
nebytových prostor určených pro malé 
provozovny, jaké jsou například v neda-
lekých Modřanech v nových bytových 
objektech před Modřanskou poliklinikou. 
Nejedná se tedy pouze o byty, ale projekt 
zahrnuje i služby pro občany žijící v okolí.

Developer zároveň formou daru 
v částce dvou milionů korun přispěl na 
rozvoj školství a kulturních aktivit v naší 

Nová výstavba  
při ulici Novodvorská  
a Zbudovská

404373

Název akce:

Paré:

Č.výkresu/

Vypracoval:

Obsah:

Fáze:

Měřítko:

Formát:Datum:

Místo:

Kontroloval:

Architektonické
a stavební řešení:

Projektová část:

Objekt:

Změny:

Generální projektant:

-C. SITUAČNÍ VÝKRESY

Stavebník:Autor projektové části:

Zodpovědný
projektant:

MS architekti, s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 267 206 200
www.msarchitekti.cz

Rezidence Měcholupy  s.r.o.,
Korunní 810/104
101 00 Praha 10
IČO: 27589048
www.jrd.cz

bydlení
nové
generace

Ing.arch. Tomáš Filgas

                                                        ±0,0 = 300,63 m n.m. (BpV)

U METRA LIBUŠ
Rezidenční projekt s doplňkovou funkcí
parc. č. 1123/1, 1123/43, 1123/44, 1123/45, 1123/46,
1123/47, 1123/114, k.ú. Libuš [728390]

MS architekti, s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 267 206 200
www.msarchitekti.cz

MS architekti, s.r.o.

Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení

10/2016

LEGENDA:
HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

OBRYS NÁVRH PARKING 

OBRYS NÁVRH KOMERCE 

OBRYS NÁVRH BYTOVÝ DŮM 

A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

HRANICE POZEMKŮ dle KN

LEGENDA VO:

STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VO

NOVĚ NAVRŽENÉ SVÍTIDLO VO -
SAFIR 1 / 50 W / B3 / SON-T PIA PLUS
(4400 lm) NA STOŽÁRU OSV 060-30

PŘEDPOKLÁDANÉ POZICE NOVÝCH
SVÍTIDEL V DALŠÍM ÚSEKU ULICE
V HROBECH (SOUČÁST DALŠÍ INVESTIČNÍ AKCE)

LEGENDA:

Ing.arch. Michal Ryšavý

A3

1:1000

Ing.arch. Veronika Opletalová

Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Svěřená správa nemovitostí:  Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, Libuš, 14200 Praha 4 

Vlastník: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Svěřená správa nemovitostí:  Městská část Praha-Libuš, Libušská 35/200, Libuš, 14200 Praha 4 

1) Výškové věže – projekt odmítnutý Radou MČ Praha-Libuš i občany.

2) Zelená Libuš – projekt, který se realizuje.

3) Půdorys plánované výstavby.

městské části. V současné době připravujeme navýšení ka-
pacity předškolního vzdělávání a peníze pravděpodobně bu-
deme investovat tímto směrem. Záležet bude na výši do-
tace, kterou obdržíme, a na tom, jak velká bude muset být 
naše finanční spoluúčast.

S developerem jsme se dohodli i na úpravě parkovacího 
stání v ulici Zbudovská z podélného na kolmé, aby se tam 
v budoucnu vešlo více aut. Odmítli jsme developera napojit 
na ulici Zbudovská z Novodvorské ulice, počítá se s budou-
cím propojením ulic Libušská a Novodvorská prodloužením 
ulice V Hrobech.

Oproti nepřijatelnému rozsáhlému věžovému konceptu 
předchozího developera tak bude při ulici Novodvorská po-
staven objekt respektující výšku nejbližších objektů v okolí 
a s drobnými obchůdky v přízemí.

Jiří Koubek, starosta MČ Praha-Libuš
Foto: archiv ÚMČ Praha-Libuš

1

2

3
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Koordinátorka  
sociální pomoci

Zuzana  
Vránová, DiS.

koordinatorpomoci 
@praha-libus.cz

K Lukám 664,  
142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: 604 740 696

Sociální  pomoc  
– kontakty
Koordinátorku sociální 

pomoci MČ Praha-Libuš je 
možné kontaktovat písemně, 
po e-mailu nebo telefonicky.

Milí spoluobčané, v poslední 
době mě někteří z vás oslo-
vili, zda bych nevěděla, kde si 
půjčit, či obstarat vozík, proto 
vám dnes předkládám seznam 
půjčoven kompenzačních po-
můcek v Praze a okolí.

Jako příklad jsem do tabulky ve-
psala ceny za výpůjčku mechanic-
kého vozíku k porovnání cen mezi 
jednotlivými půjčovnami (půjče-
ní elektrického nabízí pouze jedna 
z nich).

Půjčovny slouží pro případ úra-
zu, kdy víte, že pomůcku budete 
potřebovat pouze dočasně, nebo 
pro případ, kdy sháníte pomůc-
ku natrvalo, ale než ji koupíte, po-
třebujete si kompenzaci zajistit na 
přechodnou dobu.

V případě koupi nějaké pomůc-
ky je možno poté, co ji už nebude-
te potřebovat, nabídnout ji půjčov-
nám k odprodeji, nebo do bazaru 
pomůcek na internetu.

Vaše Zuzana Vránová, 
koordinátorka pomoci za ÚMČ 

Praha-Libuš

Kde si půjčit vozík  
a jiné kompenzační pomůcky?

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRAHA

Praha 4 Půjčovna v Sue 
Ryder Michelská 1 739 029 235

Po−Pá 8−16 h

rehabilitace@sue-ryder.cz
www.sue-ryder.cz/clanky/pujcovna-
pomucek
mech. vozík: 200 Kč / 3 dny, pak 25 Kč / 
den, kauce 2000 Kč

Praha 1 Polámaný 
mraveneček Rybná 11 222 313 200 

734 605 000

pujcovna@zdravotni.cz
www.zdravotni.cz
mech. vozík: 600 Kč / měs.

Praha 10 Občanské sdružení 
Opora Plaňanská 1  

777 764 731

opora.ul@centrum.cz
www.opora-os.cz/
mech. vozík: 150 Kč paušál + 10 Kč / den

Praha 4 Farní charita Praha 
4 − Chodov U Modré školy 1/2337 272 941 972 

603 270 511

www.charitapraha4.cz/pro-klienty/
doplnujici-sluzby
pí Firsovová, mech. vozík: paušál 200 Kč 
/ měs.

Praha 6 Půjčovna CZP kraje 
Praha

Wüchterlova 11
Lovosická 40/440

224 323 433 
724 654 090
284 810 936
736 509 853

pujcovna.czp@centrum.cz
mech. vozík: paušál 2000 Kč  
+ 30 Kč / den
www.czppraha.cz

Praha 7 Cesta domů Dukelských  
hrdinů 54 775 556 925 pujcovna@cestadomu.cz

www.cestadomu.cz

Praha 8
Půjčovna Svazu 
tělesně postižených 
ČR

Karlínské nám. 59/12 602 647 084

pujcovna@svaztp.cz 
www.svaztp.cz
mech. vozík: 750 Kč / měs.
elektr. vozík: 1200 Kč / měs.,  
kauce 5000 Kč

Praha − 
východ

DMA Praha − 
půjčovna pomůcek Kunice 207 323 610 643 

778 407 599

pujcovna@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz
mech. vozík: 700 Kč / měs.
elektr. vozík: cca 2500 Kč / měs., kauce 
5000 Kč

Praha 4 Polovina Nebe
Na Pankráci 1683/127, 
z ul. Hvězdova, 
přízemí bud. G

725 516 333
9–16 h info@polovinanebe 

Tělocvičnu v Klubu Junior vy-
užívá pro sportovní aktivity 
spousta našich dětí, ale i do-
spělých. Není proto divu, že se 
postupem času povrch opo-
třeboval natolik, že bylo nut-
né jej obnovit.

Náklady na renovaci byly odhad-
nuty na cca 250 tis. Kč. Tato částka 
v rozpočtu naší městské části chy-
běla, bylo tedy nutné zajistit finan-
ce z jiných zdrojů. Pomohl náměs-
tek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), 
který dotaci na tuto investiční akci 
na konci loňského roku přislíbil 
a svůj slib také splnil. Patří mu za 
to náš dík.

Následovalo zveřejnění výzvy 
na výběr dodavatele. Předmětem 
veřejné zakázky bylo provedení 
renovace opotřebovaného pod-
lahového nátěru, tedy odstraně-
ní původního nátěru vybroušením 
a následné nalakování podlahy (za 
splnění příslušných evropských 
norem na sportovní povrch v in-
teriéru a na protiskluzné vlastnos-
ti), obnovení značení dle stávají-
cího stavu a dodávka a instalace 

obvodových lišt a prahů včetně 
povrchové úpravy. Doručeno bylo 
celkem šest nabídek v poměr-
ně velkém cenovém rozmezí od 
71 000 Kč do 184 000 Kč. Hodno-
ticí komise vybrala jako nejvhod-
nější nabídku dodavatele s nejniž-
ší nabídkovou cenou a doporučila 
uzavřít s ním Smlouvu o dílo na 
renovaci parketové podlahy v tě-
locvičně objektu Klubu Junior, Na 
Okruhu 395/1, Praha 4.

Aby byl provoz tělocvičny ome-
zen co možná nejméně, uskutečnila 
se renovace v době jarních prázd-
nin. V průběhu realizace, tedy po 
zbroušení původního nátěru povr-
chu, se ukázalo jako nutné celoploš-
né vytmelení spár mezi stávajícími 
parketami. To nebylo možné od-
hadnout předem. Aby byla renova-
ce provedena technologicky správ-
ně, náklady se tím zvýšily o 16 000 
Kč. Celkové náklady na opravu pod-
lahy v Klubu Junior ovšem nepře-
sáhly částku 88 tis. Kč, tedy ani po-
lovinu původně plánované částky.

Zrenovovaná podlaha vypadá 
krásně, ale hlavně plní požadavek na 
kvalitní sportovní povrch, takže si 

pochvalují naši sportovci, kteří tělo-
cvičnu maximálně využívají. Opět se 
podařila jedna investiční akce, kte-
rou zajistili konkrétní lidé z odboru 
správy majetku a investic Úřadu MČ 
Praha-Libuš, vedoucí odboru Šárka 
Pichová a pan Josef Budílek, patří 
jim za to poděkování. Na závěr bych 
jménem všech, kterým nový povrch 
v tělocvičně Klubu Junior umožní 
příjemnější sportování, chtěla ještě 
jednou touto cestou poděkovat rad-
nímu hl. m. Prahy panu Petru Dolín-
kovi a také paní Ireně Ropkové, radní 
hl. m. Prahy pro školství a evropské 
fondy − bez přidělené finanční do-
tace bychom renovaci povrchu tělo-
cvičny nemohli zrealizovat.

Jarka Adámková, zástupkyně 
starosty MČ Praha-Libuš pro oblast 

majetku a investic

Podlaha v tělocvičně  
zase jako nová

Nový povrch v tělocvičně Klubu Junior si 

prohlédla Irena Ropková, radní hl. m. Prahy 

pro školství a evropské fondy (druhá zleva).

Foto: Lukáš Henzl
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REKONSTRUKCE (1)

Libušská ulice v Písnici, duben 2018, fáze bourací

Písnice je až do listopadu uzavřená 
pro veškerá tranzitní vozidla.

První práce začaly na křížení Kunratické spojky a Libušské, 
vznikne zde kruhový objezd.

Vjezd do Písnice a výjezd odtud je jednosměrný, 
řízený semafory.

Od středu obce byl vyfrézován asfalt, 
buduje se nová komunikace. 

Po celou dobu rekonstrukce jezdí linka 113 
až na konečnou ve staré Písnici.
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Z OBČANSKÉHO POHLEDU

Velké změny 
v malé Písnici

V naší městské části byla 3. dubna 2018 zahá-
jena výstavba dlouho očekávaného, a především 
nutně potřebného kruhového objezdu. Aktuální 
dění kolem stavby se v Písnici stalo nejčastějším 
námětem veškerých sousedských konverzací.

Příprav, které probíhaly minimálně týden pře-
dem, by si nevšiml snad jen slepý člověk nebo na 
mobilu závislý teenager, který od obrazovky zved-
ne hlavu teprve tehdy, když mu dojde baterie.

Například krásná stromová alej se nyní obráti-
la v hlínu a třísky. Přitom její bělavá kvítka každé 
jaro navozovala tu pravou jarní atmosféru nejen 
jako pastva pro oči, ale při svěžím závanu větříku 
také pohladila pod nosem příjemná vůně. Na poli, 
kde by jindy touto dobou bylo zaseto, jsou umís-
těny buňky pro dělníky. Panelový chodník byl na-
hrazen štěrkem a hlínou... Opravdu se netěším na 
to, jak provizorní cesta bude vypadat v dešti. Teď, 
když je sucho a při každém závanu větru máte 
oči, nos a ústa plná prachu. Abych byla upřímná, 
celá tato krajina nyní působí jako po apokalypse 
v nějakém sci-fi filmu. A dokonce i já, jakožto ro-
dačka, mám po 17 letech problém to tu poznat.

Autobusy jezdí objížďkou přes Kunratice, dopra-
va vázne ve všech směrech, podrážděné troubení 
klaksonů a výlevy unavených cestujících a řidičů 
se ozývají ze všech stran. Měli byste počítat s tím, 
že si v postojíte v koloně.

Nyní pronesu oblíbenou větu pana Horsta Fuch-
se z teleshopingu: „To ještě zdaleka není všechno…“

Ve druhé etapě této stavby totiž začne měst-
ská hromadná doprava projíždět ulicemi... Nej-
sem si jistá, že to prospěje jejich − místy tak 
žalostnému − stavu. Ale třeba by to mohlo po 
dokončení rekonstrukce hlavní ulice znamenat 
jejich opravu. Občané Písnice navíc budou mít 
zkomplikovanou i osobní dopravu ke svým do-
movům různými provizorními polními cestami, 
takže si hlínu a prach zavezou až do garáží. A ně-
kteří se v určitých, byť krátkých obdobích autem 
domů nedostanou vůbec.

Pokud ale musíme snést všechny tyto nepří-
jemnosti proto, aby se konečně vybudoval kruho-
vý objezd, který by mohl zabránit alespoň několi-
ka dopravním nehodám − těch už tam bylo docela 
dost − jsem si jistá, že to se zaťatými pěstmi, zuby 
a vůbec vším, co se dá zatnout, sneseme.

„Je to opravdu hrozné, cesta domů, která běž-
ně trvá 15 minut nyní trvá 40, pomalu se popo-
jíždí v koloně. Nejkritičtější byla situace asi první 
den, kdy dokonce lidé vystupovali z autobusu na 
Libuši mezi zastávkami, protože cesta pěšky byla 
rychlejší. A o víkendu na semaforu byla červená 
snad 10 minut, takže to začínalo vypadat, že se 
semafor rozbil a z Písnice vůbec nevyjedeme. Mu-
síme to nějak přečkat. Výsledek bude stát za to, až 
na jednu vadu na kráse: Je v plánu zrušení sema-
foru u současné zastávky Ke Březině, což značně 
zkomplikuje cestu dětí do školky a do školy. Ne-
myslím si totiž, že jeho adekvátní náhradou je sta-
vební práh,“ řekla mi jedna z místních, když jsem 
se s ní dala do řeči. 

Zatím si nedovedu představit, jak se věci bu-
dou vyvíjet... Nezbývá než čekat a doufat, že to za 
všechny ty útrapy přece jen bude stát.

Michaela PospíšilováFotoreportáž Kryštofa Štafla okomentoval starosta Libuše a Písnice Jiří Koubek

Od ulice Na Konečně začaly práce na uložení kanalizace, 
na kterou budou napojeny už i poslední domy v Písnici, kde zatím chyběla.

Asfalt byl vyfrézován od ulice K Pomníku až na konec Písnice, 
tedy i kolem Písnických zahrad.

Vjezd do Písnice od Dolních Břežan je pro veškerou dopravu uzavřen.

Zastávky MHD Lipovická a Písnice, v prostoru ulice Na Konečné, jsou mírně posunuty.
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Název máj je, jak bývá 
u názvů měsíců v ev-
ropských jazycích 
běžné, odvozený od 
antické bohyně, a to 
bohyně jara, růstu a ži-
votní energie příro-
dy (Praslované ji znali 
jako Vesnu), která se 
jmenovala Maia.

1. máje, nezapomeňte, 
prosím, na krásný zvyk to-
hoto dne − políbení svého 
protějšku pod rozkvetlým 
stromem. Též nezapomeň-
me, že když nastal máj, 
máme dle lidových pra-
nostik bez prodlení vyhá-
nět kozy v háj! Tento den 
je také již po dlouhé věky 
spojený s oslavou lid-
ské práce („Buď jí čest!“) 
– v církevním kalendáři je 
1. 5. známý jako svátek sv. 
Josefa – Dělníka, Ježíšova 
pěstouna a druha Panny 
Marie. Naši předkové si ho 
velmi považovali, vždyť byl 
znám jako patron všech, 
kteří pracují se dřevem (což 
je vzhledem k tomu, že byl 
truhlářem, pochopitelné), 
ale i dělníků a pracujících 
vůbec, zvláště myslivců, 
hrobníků, vyhnanců, mlá-
deže, a také jako přímluv-
ce při pokušení, bytové 
nouzi a mnohém dalším. 
Je tedy logické, že Svátek 
práce, slavený od r. 1890 
na památku stávky dělní-
ků v Chicagu r. 1886, se sla-
ví právě na tento den. 1. 5. 
se slavil také nyní opomí-
jený svátek jednoho z pa-
tronů Čech − sv. Zikmun-
da. Ten se narodil okolo r. 
470 jako syn burgundského 
krále Gundobalda. Na roz-
díl od většiny Germánů se 
místo tzv. ariánského vy-
znání přiklonil ke katolici-
smu a podporoval církev. 
Jeho druhé ženě Prokopii, 
bývalé služce, se ho po-
dařilo přesvědčit, že jeho 
syn, princ Sigerich, ho chce 
zbavit trůnu i života. Zik-
mund uvěřil a dal ho r. 522 
usmrtit. Záhy toho ale li-
toval, kál se, a proto byl 
uctíván. O rok později jeho 
území obsadili jiní Germá-
ni – Frankové. Ti ho ale r. 
523 popravili i se zmíněnou 
Prokopií a dalšími dětmi 
vhozením do studny. Jeho 
ostatky byly stále uctívá-
ny a získal je pak císař Ka-

rel IV., který je dal uložit 
v chrámu sv. Víta. Vzhle-
dem k Zikmundovu význa-
mu se pražská biskupská 
synoda rozhodla pro jeho 
jmenování českým zem-
ským patronem, i když za 
svého života nebyl, stejně 
jako sv. Vít, s naším úze-
mím nijak propojen. 1. 5. se 
též slavil svátek sv. Markul-
fa. Také nezapomeňme, že 
1. 5. 2004 ČR vstoupila do 
EU.

3. 5. si připomínáme zá-
znam z libušské historie, 
kde je v r. 1388 datován od-
kaz Jana z Libuše jeho ženě 
Kaczcze, což jsme si 10. 4. 
připomněli na veřejné be-
sedě v čp. 1. Věřící mají svá-
tek sv. Filipa a Jakuba Apo-
štolů, dříve se připomínal 
i jiný sv. Filip (ze Zellu).

5. 5. nemůžeme nevzpo-
menout na počátek Květ-
nového povstání českého 
lidu v r. 1945. 7. 5. má svá-
tek populární Stanislav, 8. 
5. (9. 5.) si připomínáme 
Den vítězství nad hitlerov-
ským Německem v r. 1945, 
což jak doufám, zůstane 
důležité i pro naši mladou 
generaci. 10. 5. se slaví Bla-
žena. Pak jsou zde svát-
ky „zmrzlých“ mužů, což je 
12. 5. sv. Pankrác, 13. 5. sv. 
Servác, kdy také s květi-
nou popřejme našim ma-
minkám ke Dni matek, 14. 5. 
sv. Bonifác a vzpomeňme 
tento den i startu vesmír-
né laboratoře Skylab v r. 
1973. Období pravidelné-
ho chladného výkyvu po-
časí zakončuje 15. 5. svá-
tek sv. Žofie II. (ta „I.“ se 
slaví v září). Po 15. 5. by už 
chladno být nemělo, takže 
lze vysazovat např. i balko-
nové květiny. 15. 5. se sla-
víval i sv. Izidor. Tento den 
je na církevní svaté bohatý, 
protože se slavili i sv. Ger- 
bert se sv. Dymfnou, ale 
o těch až jindy. 16. 5. má 
svátek Přemysl a též se sla-
ví hlavní patron Čech – sv. 
Jan Nepomucký. 21. 5. sla-
ví Monika, 22. 5. Emil, 23. 5. 
Vladimír, 24. 5. Jana. A ne-
zapomeneme ani, že 26. 5. 
slaví Filip, 27. 5. Valdemar, 
28. 5. Vilém a 31. 5. Kamila.

Všem zmíněným i ne-
zmíněným: Vše nejlep-
ší a pro nás všechny krás-
né jaro!

Jaroslav Melichar

KALENDÁŘNÍ STŘÍPKY

Květen
…jsou nejvýznamnější křesťanské 
svátky Vzkříšení a ty letošní se vše-
mi svými pomlázkami, vajíčky a za-
jíci jsou už za námi. Ale mluvím-li 
o křestanských svátcích, nesmím 
zapomenout, že jsme údajně neja-
teističtější evropská společnost, 
a jakkoli je přinejmenším křesťan-
ské Desatero nesporně základem 
naší morálky a etiky, je nutné křes-
ťanské tradice zejména nejmladší 
generaci neustále opakovat a zdů-
razňovat.

Jedním z čerstvých pokusů, jak pokroči-
lejšímu dětskému čtenáři přiblížit příběhy 
z obou částí Bible, jsou Biblické příběhy 
pro nevěřící děti (ISBN: 978-80-204-4678-
7) z dílny spisovatele a nakladatele Mar-
tina Vopěnky (* 1963). Kniha s příjemným 
menším skoro čtvercovým formátem vy-
dala na více než sto osmdesát stran. Kaž-
dá z kapitol začíná ozdobnou iniciálou od 
výtvarníka Jiřího Votruby, který knihu vy-
bavil i samostatnými ilustracemi, jež vždy 
pokrývají celou dvoustranu. Sytě barevné 
kresby s charakteristickou černou linkou 
vytvářejí svět sám o sobě. Jsou příkladem 
citlivého vhledu do lidských osudů a vzta-
hů. Mohly by bez větších obtíží vytvořit 
samostatnou knížku a i tak by byly pro 
dětského čtenáře srozumitelné. Oba au-
toři souznějí v pohledu na jádro biblické 
zvěsti a oba se snaží využívat moderní vý-
razové prostředky, jež by překonaly přiro-
zený dětský ostych před tak velkým té-
matem, jakým je náboženství.

Autorův úkol nebyl jednoduchý. Prosté 
převyprávění jednotlivých knih nebo je-
jich centrálních pasáží se jeví při nutnos-
ti menšího rozsahu knihy nad lidské síly. 
Autor tedy musel hned na začátku selek-
tovat a zvážit, koho si vezme jako svého 
teologického průvodce. Martin Vopěnka 
se rozhodl, že nebude tlumočit cizí, natož 
církevní porozumění Bibli, ale že nabídne 
své vlastní.

Ke každé větě, ba ke každému slovu či 
čárce v původním hebrejském, aramej-
ském a řeckém textu jsou k mání objemné 

monografie předních světových biblistů. 
I ke kanonicky ukotvenému, neměnnému 
textu, včetně jeho textových variant, se 
rok co rok objevují nové studie, jež pre-
cizují dosavadní stav bádání, anebo do-
konce boří zavedené mýty. Nadto jednot-
livé církevní tradice rozumějí Bibli jinak. 
Někteří ji chápou jako Bohem inspirované 
zjevení, jiní zas jako lidské slovo o Bohu. 
Martin Vopěnka zprostředkoval mladému 
nevěřícímu čtenáři především dějové pa-
sáže pečlivě převyprávěných textů.

A když už jsme u toho náboženství 
a Boha, povězme si, že vyrovnat se s tímto 
tématem se pokusil i žijící klasik Jiří Suchý.

V posledních několika letech se Jiří Su-
chý zabývá také otázkami víry. Své hovo-
ry zachytil v úspěšné knížce Klaun si poví-
dá s Bohem (ISBN: 978-80-749-2330-2). Se 
svým typickým humorem i nadhledem se 
v ní věnuje úvahám o Boží existenci, o jeho 
podobě i problému, jak jej oslovovat. Rov-
něž uvažuje o poznávání krásy i významu 
slova slovo... a Božích přikázáních. Snaží se, 
jak sám píše, dopřávat si potěšení z hledá-
ní dobrodružné cesty k Tajemství v naději, 
že by jeho uvažování mohlo posloužit jako 
inspirace těm, kterým toto potěšení ne-
přišlo na mysl. Kniha je psána v esejistic-
kém stylu a její součástí autor učinil i úryv-
ky ze svých her, například fiktivní rozhovor 
dekadentního básníka Jana Vladivoje Vi-
nohradského s Bohem i s ďáblem. Zlehka 
„nakousává“ témata, o kterých byly napsá-
ny obsáhlé učené knihy. Suchý se také svě-
řuje s tím, že už si neklade otázku, zda Bůh 
existuje: „On prostě nemá zapotřebí exis-
tovat. On se dokáže projevit v hořícím keři, 
v kvádru s přikázáními, v každé duze.“

Jako člověk své doby mám samozřej-
mě státní zkoušku z marxismu-leninis-
mu, tedy vlastně z „vědeckého ateismu“. 
Vzpomínám si, že jsem ji zakončil slovy: 
„Z toho všeho jasně vyplývá, že v dějinách 
materalistické civilizace pro Boha místo 
není. Ale nemohu se zbavit pocitu, že do-
kud bylo, bylo lidem nějak líp.“

Jiří Brixi

LIBUŠSKÉ VIRTUÁLNÍ KNIHKUPECTVÍ 139

Velikonoce

SALON



SALON

U nás | 5/2O18 | 17

Na letošní první jarní den 
slavnostně přivítal pan 
starosta Jiří Koubek 17 no-
vých občánků naší městské 
části Praha-Libuš.

Děti z Mateřské školy Mezi 
Domy se svými učitelkami si 
připravily milý program pro své 
budoucí kamarády. O fotogra-
fickou dokumentaci se postarala 
profesionální fotografka z míst-
ního fotoateliéru Fotostudio Li-
buš. Po proslovu pana starosty 
obdrželi rodiče dětí drobnosti 
na památku a maminky květinu.

Přejeme dětem a jejich rodi-
čům hodně šťastných chvilek, 
které budou společně prožívat.

Renáta Sobíšková, odbor správní 
a školství ÚMČ Praha-Libuš

Foto: Kristina Thaler,  
Fotostudio Libuš

Březnové vítání občánků

Slavnostní přivítání občánků mělo tradiční pokračování ještě 4. dubna v podobě společ-

ného vysazení kaštanu s růžovými květy na veřejném prostranství v ulici Meteorologická 

poblíž libušské základní školy. Součástí bylo umístění tabulky se jmény nových občánků 

MČ Praha-Libuš přivítaných v lednu a březnu tohoto roku.

Foto: Kryštof Štafl
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Tématem Noci s Andersenem, 
z 23. na 24. března, bylo Po-
vídání o pejskovi a kočičce 
od českého spisovatele Karla 
Čapka.

Z prvního stupně se zúčastni-
lo 215 dětí a z druhého stupně 43 
pomocníků. Pro děti z prvních tříd 
bylo připraveno pohádkové zpívá-
ní, čtenářská dílna, kde si vyrobily 
svou vlastní knížku, a bojovka ve 
tmě. Druhé a třetí ročníky zhlédly 
divadelní představení „Cirkuso-
vá pohádka“ a čtvrté a páté tří-
dy absolvovaly besedu s autorem. 
O svých knihách nám přišli popo-
vídat Martin Vopěnka a Ilka Pa-
covská. Ve zbylém čase obcházeli 
pomocníci z vyšších ročníků jed-
notlivé třídy, kde se předvedli se 
svými aktivitami.

Mou rolí bylo pomáhat u paní 
vychovatelky Heleny Skuhrovco-
vé. Já a tři dívky z 6. B jsme pomá-
haly v družině, kde byla naprostá 
tma a celá místnost byla osvícená 
UV lampami. Paní Helena nám, po-

mocnicím, namalovala na obličej 
různé symboly, které svítily ve tmě, 
takže jsme byly pěkně vidět. Poté 
k nám chodily děti z prvního stup-
ně, které měly za úkol hledat pís-
menka se znaky (motýl, hvězdička 
apod.) a zapisovat je do tabulky, 
aby jim vyšla tajenka. Jenže neby-
lo to tak jednoduché! Papírky s pís-
meny byly schované všude, byly na 
nábytku, pod židlemi a na stěnách, 
kde je málokdo viděl. A některá pís-
mena byla napsána svítící fixou na 
nábytku, takže je děti musely na-
jít speciální baterkou, aby je vidě-
ly. A my jsme jim radily při rozlu-
štění tajenky, hledaly jsme s nimi 
a napovídaly jim, kde jsou písmen-
ka, která jim chybí. Myslím, že jsme 
byly velmi úspěšné, i když se nám 
někdy poztrácely baterky a muse-
ly je pak po třídách hledat. Dětem 
se hra moc líbila. Mně také a jen li-
tuji, že jsem se této akce účastni-
la poprvé.

Klára Koubová, 8. A  
ZŠ Meteorologická

ZŠ METEOROLOGICKÁ

Noc s Andersenem 2018

1. Noci s Andersenem jsi se zúčastnil/a:
 poprvé ......................................43 (33%)
 podruhé ................................... 28 (21%)
 potřetí ......................................36 (27%)
 počtvrté ..................................... 15 (11%)
 popáté ......................................... 11 (8%)

2. Jaká aktivita tě při pohádkové noci  
nejvíce bavila?

 hry ........................................... 39 (30%)
 divadlo .....................................33 (25%)
 opičí dráha  .............................32 (25%)
 zpívání  ........................................ 11 (9%)
 beseda  ........................................8 (6%)
 hledání symbolů ........................4 (3%)
 vše................................................. 3 (2%)

3. Na co budeš z letošní Noci s Andersenem  
nejvíce vzpomínat?

 divadlo   ................................... 20 (21%)
 ponocování  ............................. 18 (19%)
 přespání   .................................. 15 (16%)
 hry   ........................................... 13 (14%)
 kamarádi   .................................10 (11%)
 opičí dráha  ..................................7 (7%)
 čtení pod peřinou .....................4 (4%)
 beseda .........................................4 (4%)
 svačina .........................................4 (4%)

4. Máš nějaký nápad na příští ročník Noci s Andersenem?
„Chtěl bych krátký odpočinek mezi programy.“ | „Víc aktivit.“ 
„Pouštění filmu.“ | „Aby se víc sportovalo.“ | „Abychom nemuse-
li spát.“ | „Vyrábění, dílničky.“ | „Nechám se překvapit.“ | „Hledání 
pokladu.“ | „Krysáci, Lichožrouti, Šípková Růženka, Sněhurka a sedm 
trpaslíků, Medvídek Pú, Ošklivé káčátko.“ | „Mám to rád tak, jak to 
je.“ | „Soutěž – kdo dýl vydrží vzhůru.“ | „Ne, bylo to perfektní.“

5. Ohodnoť známkou celou akci  
Noc s Andersenem jako ve škole.

 1   ..............................................101 (78%)
 2  ................................................ 21 (16%)
 3  ...................................................6 (5%)
 4 .....................................................2 (1%)
 5.................................................... 0 (0%)

6. Vzkaz organizátorům:
„Bavilo mě, jak jsme byli u Helči a opičí dráha a docela i beseda s au-
torem, měl hezké knihy a deváťáci měli dobré úkoly.“ | „Museli jsme 
spát už ve 4 hodiny a to byla nuda.“ | „Moc se mi to líbilo. Přijdu ur-
čitě i příště.“ | „Děkuji, pořádejte NsA i příští rok.“ | „Super, příští rok 
jdu znovu!!!“ | „Děkuji, že jste to hezky připravili.“ | „Moc se mi to 
líbilo.“ | „Uvítala bych, kdyby se v pozvánce objevilo časové rozpětí 
příchodu a odchodu, protože v sobotu v 8 ráno už jsou všichni pryč, 
ale někdo chápe, že má v 8:00 teprve vyzvedávat.“ | „Byl to zábav-
ný večer strávený se spolužáky v prostorách školy.“ | „Bylo to hez-
ký.“ | „Líbilo se mi to, ale myslím, že bylo lepší, když jsme chodili po 
těch stanovištích.“ | „Tak já nemám co dodat, bylo to super.“ | „Bylo 
to super, vždy mě baví hrát hry.“ | „Nic bych neměnil.“ | „Trošku víc 
aktivit.“ | „Noc s Andersenem se moc povedla, zvlášť beseda s auto-
rem.“ | „Děkuji všem, co se na Noci s Andersenem podíleli. Bylo to 
nádherné.“

Zdroj: ZŠ Meteorologická

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ Z NOCI S ANDERSENEM 2018
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DEBATA

Příspěvky v rubrice Debata vyjadřují výhradně 
názor autora, který se nemusí shodovat s názorem 
vydavatele či redakce.
Rozsah příspěvku v rubrice je max. 3500 znaků bez 
mezer. Je možno připojit fotografie či jiné grafické 
podklady − rozhodnutí o jejich otištění a rozměru je 
v kompetenci redakční rady a grafika.

Debata
NAD VIZÍ VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU

Vážení občané, 
navazuji na debatu ohledně vize 

volnočasového areálu paní zastu-
pitelky RNDr. Pavly Tůmové, Ph.D. 
V prvé řadě bych chtěla upozornit, 
že představení projektu v časopisu 
U nás 2/2018 bylo pouhou vizí paní 
Tůmové. Její vize je mně, i celé mé 
rodině, velmi sympatická a rádi ji 
podpoříme. Vyjádření Mgr. Kutha-
na, zástupce starosty, v časopisu 
U nás 4/2018, a hlavně jeho bles-
ková únorová anketa, kterou ob-
drželi někteří občané okolních ulic 
Na Močále, včetně, vnímám hlavně 
jako zastrašování místních občanů 
a nezájem o rozvoj naší MČ. Bohu-
žel plánem MČ není zachovat pole 
v současném stavu. Již nyní se zá-
stavba jednoho z pozemků na poli 
nevyhnutelně blíží, konkrétně po-
zemku navazujícího přímo na ulici 
Na Močále. Tudíž zmiňovaná hroz-
ba zvýšené dopravy, případná kri-
minalita nebo hluk bude mnohem 
větší než z pouhého sportoviště. 
Věřím, že nikdo z občanů žijících 
v okolí dotčeného prostoru ne-
chce, aby se pole zastavilo. Paní 
Adamová, která přispěla svým ná-
zorem do čísla 4/2018, už nebude 
mít možnost radovat se z drobné-
ho ptactva, nepřilétnou ani bažanti, 
protože v betonu si hnízda nepo-
staví. Vždyť i my zde zachováváme 
lidem, a hlavně dětem, přístup ke 
zvířatům, které chováme na hrani-
ci našeho pozemku a pole. Denně 
zde projde stovka pejskařů a rodi-
čů s dětmi. Je to jedna z mála lo-
kalit, která nejen zdejším občanům 
dopřává určitou formu volnos-
ti. MČ by měla zachovat územní 
plán pole, pozemky by zůstaly ne-

zastavěné. Ať na Libuši zbude ale-
spoň nějaká zeleň, vždyť se všude 
staví. Volnočasový areál je krás-
ná vize, mnozí by jej uvítali, v oko-
lí nic takového není, ani ten kopec 
na sáňkování. Jako matka dvou dětí 
zhodnocuji hřišťátko K Jezírku jako 
absolutně nedostačující. Volnoča-
sový areál či sportoviště by zeleň 
zachovalo a naši MČ určitě zhod-
notilo.

Tereza Fröhlichová

K ZÁMĚRU VOLNOČASOVÉHO 
AREÁLU V LIBUŠI

Děkuji všem občanům, kteří se 
vyjádřili k mé vizi nového volno-
časového areálu v Libuši. Ověřo-
vací studie, kterou jsem zveřejnila 
v U nás 2/2018, předpokládala, že 
se obecní území stane v budouc-
nu nezastavitelným. Nyní i do bu-
doucna je z většiny určeno k zá-
stavbě. Pokud nyní naše MČ nic 
nepodnikne, a to především vzhle-
dem k Metropolitnímu plánu, zů-
stane v daném území zeleň pou-
ze v rozsahu pruhů zhruba o šířce 
parku K Jezírku. Na zbytku bude 
možné vybudovat desítky až stov-
ku domů. Jsem ráda, že se otázkou 
tohoto území po mém upozornění 
nyní začala zabývat i MČ. Z nového 
rozhodnutí Rady MČ Praha-Libuš 
a zdůvodnění, které Rada předlo-
žila nám zastupitelům (11. 4. 2018), 
však vyplývá, že o nezastavitelnost 
území MČ nehodlá usilovat. Žádá 
o svěření celého území od magis-
trátu pro Libuš, počítá následně se 
směnami soukromníkům a chce si 
část pozemků držet pro vlastní vý-
stavbu, snad občanské vybavenos-
ti. Se zelení počítá pouze v rozsa-
hu daném územním plánem, tedy 
jde o spíše jednotlivé pruhy zeleně 

Pro majitele psů
OČKOVÁNÍ PSŮ

Úřad městské části Praha Libuš upozorňuje majitele psů, že ve středu 
dne 23. 5. 2018 proběhne očkování psů.

Libuš ................... 15:00–16:30 ..........................před Úřadem MČ Praha-Libuš
Písnice ............... 17:00–18:00 ..........před prodejnou Zoohaus, Libušská 313

POPLATKY ZA PSY 2018

Zaplatili jste za svého psího miláčka?
Závazný termín splatnosti poplatku za psy v 1. pololetí 2018  
uplynul 31. března.
Pokud poplatek dosud nebyl uhrazen, je nutné urychleně platbu pro-
vést, a vyhnout se tak vymáhání a případným sankcím.
Možnost úhrady:
– úhradou složenky na poště, bankovním převodem na účet ÚMČ  

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

Informace na tel.: 234 760 867, e-mail: ekonom@-libus.cz
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než o komplexně řešené nezasta-
vitelné území, které by jako celek 
nabídlo novou přidanou hodnotu. 
Prvky v navržené studii byly pou-
ze ilustrační, co se v daném úze-
mí k realizaci nabízí. Jaké konkrétní 
prvky by areál obsahoval, by se ře-
šilo po dohodě s občany posléze, 
až pokud se podaří území vyme-
zit celé jako rekreační. I v něm lze 
v budoucnosti umístit občanskou 
vybavenost, pokud bude taková 
potřeba. Nové přírodní prostředí se 
sportovními a kulturními prvky si 
myslím obyvatelé (nejen) naší MČ 
zaslouží. Proto jsme se s občany 
rozhodli ověřit si zájem o nezasta-
vitelnost tohoto území a vytvoře-
ní nového přírodního volnočaso-
vého areálu pomocí petice. Pokud 
Vás náš záměr zaujal a chcete peti-
ci podpořit, ozvěte se prosím.

RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.,  
pavla.tumova@gmail.com, 

zastupitelka MČ Praha-Libuš

JAK NAŠI RADNÍ (NE)ČERPAJÍ 
PENÍZE OD MAGISTRÁTU

Není den, kdy by si naši koalič-
ní zastupitelé, a především staros-
ta Koubek, nepostěžovali, jak těžké 
je hospodařit s omezeným rozpo-
čtem, který je z velké části závislý 
na Magistrátu hlavního města Pra-
hy. Když pomineme, že více než po-
lovinu rozpočtu spolkne rozbujelý 

administrativní aparát naší radnice 
a že samotná MČ by mohla vyvíjet 
činnosti, kterými by nějaké peníze 
mohla vydělat, je zarážející a poli-
ticky neomluvitelné, jak malou část 
(asi 6 %) dokáží naši radní od Magis-
trátu dlouhodobě čerpat pro obča-
ny naší MČ. Tuto informaci potvrdila 
na setkání s občany, kterou 19. břez-
na pořádala občanská iniciativa Pís-
nice & Libuš jinak, pražská primátor-
ka Adriana Krnáčová. 

Petr Novotný,  
občan MČ Libuš

výměnná inzerce
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ZVEME

Již 6. ročník festivalu sborové-
ho zpěvu, který tradičně pořá-
dá nezisková organizace Modrý 
klíč, je součástí Dnů otevřených 
dveří. V areálu zahrady ve Smol-
kově ulici se v sobotu 19. květ-
na vystřídají na pódiu tělesa od 
dětských sborů po profesionální 
interprety.

Zazní písně od lidové hudby přes 
spirituály, jazz, klasické skladby až 
k soudobým moderním písním. Fes-
tival začíná v 11 hodin a je doplněn 
tvůrčími dílnami, atrakcemi pro děti 
a nabídkou občerstvení.

Letošní Dny otevřených dve-
ří Modrého klíče, které provází mo-
tto: „V radosti je zdraví“, pokraču-
jí i v neděli 20. května od 10 do 16 
hodin. Neděle je nabídkou pro klid-
nou prohlídku prostor organizace, 
kde jsou poskytovány sociální služ-
by dětem i dospělým lidem s men-

tálním a kombinovaným postižením, 
pro konzultace s odborným perso-
nálem, otevřena bude galerie s na-
bídkou rukodělných výrobků chrá-
něných dílen a malého občerstvení.

Modrý klíč vždy byl, a věříme, že 
vždy bude, místem pro radostné se-
tkávání lidí dobré vůle. Přijďte se 
přesvědčit.

Klienti a pracovníci  
Modrého klíče

MODRÝ KLÍČ: Svět hudby, svět pro všechny

Velké turistické dobrodružství 
v nepoznané zemi aneb Menulé-
zie II.

Ve dnech 11.–25. 8. 2018 proběhne 
již 24. ročník Integračního letního tá-
bora v Lažánkách (Jižní Čechy), který 
je určený i pro táborníky se zdravot-
ním postižením. Tábor pořádá zá-
jmový spolek ProTebe, z. s. Táborní-
ci prožijí společně se svým oddílem 
(vždy po 12 tábornících a 2 oddílo-
vých vedoucích) bohaté a poutavé 
dobrodružství. Etapová hra se bude 
odehrávat ve světě fantazie a bude 
kopírovat seriál „Věřte, nevěřte“. 
Všichni táborníci budou o své životy 
bojovat pod fiktivními jmény.

Vytváříme zážitky a vzpomínky 
na celý život. Naše tábory jsou hlav-
ně o zábavě a nových přátelstvích. 
Máme 24 let zkušeností s pořádá-
ním táborů, desítky uskutečněných 
táborů, stovky spokojených dětí, se-
hraný a vyškolený tým vedoucích 
a osvědčený program (snažíme se 
zabývat prevencí sociální patologie, 
šikany apod.).

Kapacita tábora je omezena na 
80 dětí a program je od budíčku po 
večerku. Ubytování a stravování 5 x 
denně je zajištěné od majitele tábo-
ra (tábor je hlášen dle vyhlášky na 
krajské hygienické stanici ve Strako-
nicích). RS Lažánky je vhodným ob-
jektem i pro začínající táborníky. Je 
možné dohodnout i zkrácenou tý-
denní dobu pobytu u dětí a mládeže, 

u kterých mají rodiče obavu, že by 
nezvládly pobyt s radostí.

Do všech plánovaných aktivit se 
zapojují i děti a mládež s handicapem 
za pomocí asistentů, bez kterých by 
tento program i celý pobyt nemohly 
absolvovat. Asistenty řídí programový 
vedoucí a hlavní vedoucí tábora, aby 
vše probíhalo v harmonické atmosfé-
ře, aby zadání úkolů bylo přiměřené 
integrované skupině tak, aby tábor-
níci mohli vzájemně spolupracovat 
a radovat se z vítězství a učili se přijí-

PROTEBE

Integrační letní  
tábor Lažánky

Dopřejte svým dětem novou zkušenost se jménem integrační tábor v 

krásné přírodě, kvalitní stravou, s bohatým a poutavým dobrodružstvím 

v jednotlivých oddílech (12 táborníků + 2 vedoucí) rozdělených podle 

věku. Příležitost poznat nové kamarády. Celotáborová etapová hra se 

bude odehrávat ve světě fantazie plné dobrodružství a zážitků. 

14ti denní

LETNÍ TÁBOR

s bohatým programem

Náš spolek má bohaté zkušenosti s pořádáním volnočasových aktivit pro děti 

kteréhokoli věku. Naším posláním je umožnit dětem a mládeži se zdravotním 

postižením i ostatní populaci naplno prožívat volný čas takovým způsobem, aby nikdo 

nebyl limitován a mohl rozvíjet své schopnosti. Naší cílovou skupinou jsou zejména 

děti a mládež, která chce zpestřit svůj volný čas.

integrační
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Za tým vedoucích se na Vás těší Zdeňka Kapicová

předsedkyně spolku PROTEBE z.s.

tel.: 777 603 883

e-mail: protebeh@seznam.cz

www.protebe.org

NEVÁHEJTE ZAVOLAT A ZEPTAT SE NA COKOLI

Cena tábora: 4.900 Kč (CENA JE KONEČNÁ BEZ DOPLATKŮ)

-cesta autobusem z Prahy (tam a zpět), strava (5x denně), ubytování ve 

4lůžkových chatkách, zajištění programu, zdravotní péče, celodenní pitný režim

Možnost slevy pro každého táborníka. 

Za dovedení a závazného přihlášení nového táborníka - sleva 500 Kč odečitatelná z ceny 

tábora. Na náš tábor lze čerpat příspěvek od zaměstnavatele z FKSP i příspěvky z jiných fondů.

OD: 11. 8. (SOBOTA)

25. 8. (SOBOTA)DO: 

2018
Lažánky u Blatné

(103 km od Prahy)

PROTEBE
Nezisková organizace, která již přes 
24 let zaměřuje svoji činnost na prá-
ci s dětmi a mládeží. Veškeré projek-
ty jsou cíleně zaměřeny na integraci 
zdravotně či sociálně handicapované 
mládeže s ostatní dětskou popula-
cí. Pomáhá dětem v získávání nových 
zkušeností, rozvíjí zájmovou činnost 
(například šachy, turistika, ochra-
na přírody, atd.) a nabízí alternativu 
k současnému životnímu stylu. 
Pořádá víkendové turistické a pobyto-
vé akce, letní tábory, prodloužené vá-
noční pobyty i jednodenní výlety. Orga-
nizace je také pořadatelem odborných 
psychoterapeutických pobytů a mezi-
národních setkání sportovců s účas-
tí týmů ze zahraničí a České republiky.
Činnost spolku se neustále přizpůso-
buje potřebám mladé generace, takže 
paleta aktivit se stále rozšiřuje a ak-
tualizuje. Více informací na: 

www.protebe.org

mat výhru i neúspěch ve hře. Více 
informací najdete na stránkách 
www.protebe.org s kontaktem na 
hlavní vedoucí tohoto tábora.

Zdeňka Kapicová, 
 předsedkyně spolku ProTebe, 

protebeh@seznam.cz,  
mobil: 777 603 883
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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 1100 Kč (10 vstupů)
Volná herna pro děti – 80 Kč

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

Rodinné centrum Kuřátko

JAK SE NEZTRATIT 
6 SEMINÁŘŮ V OBLASTECH

REZERVUJTE SI MÍSTO 
V PROJEKTU

POZNEJ SAMA SEBE 1 - OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA A PRACOVNÍ ZAMĚŘENÍ 
POZNEJ SAMA SEBE 2 - OSOBNOSTNÍ DIAGNOSTIKA A PRACOVNÍ ZAMĚŘENÍ 
TIME MANAGEMENT  1  - AUTOPILOT NEBO VĚDOMÁ JÍZDA ŽIVOTEM 
TIME MANAGEMENT 2 - CO OPRAVDU CHCI? 
MINDFULNESS 1 - JAK ZVLÁDAT STRES A EMOCE 
MINDFULNESS 2 - JAK ZVLÁDAT STRES A EMOCE 

4.5. 
9.5. 

14.5. 
30.5. 

4.6. 
11.6.

POŘÁDÁ 
ATTAVENA O.P.S.

Koordinátorka projektu:  
Veronika Att lová 

775 408 130 
veronika.att lova@attavena.cz 

www.attavena.cz/ jakseneztrat it  

Místo konání :  
KLUB JUNIOR 
Na Okruhu 395/1 
Praha 4 -Libuš,  142 00 
ve spolupráci  s RC Kuřátko,  z .s .

SOUTĚŽ O VÝLET DO ŠTRASBURKU
Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu a Eva Radová, lídr kandidátky ODS v Praze

Libuš, Vás zvou na dvoudenní návštěvu Štrasburku spojenou s prohlídkou
Evropského parlamentu.

Termín zájezdu: 10. a 11. září 2018
Podmínky soutěže: trvalé bydliště v Praze 12, nebo Libuši-Písnici, vyplnění ankety, plnoletost

Podrobnosti o soutěži naleznete na www.odspraha12.cz. Sledujte nás na Facebooku @odspraha12.

ANKETA
Účastník ankety uděluje odevzdáním vyplněného lístku souhlas Občanské demokratické straně, se sídlem Praha, IČ: 16192656 (dále jen „Správce“), se zpracováním svých osobních údajů na dobu trvání 
Soutěže a jejího vyhodnocení, a to za účelem své účasti v Soutěži a jejího následného vyhodnocení. Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefonní 
číslo a e-mail (dále jen „osobní údaje“). Účastník má právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jakož 
i právo na odvolání tohoto souhlasu. Svá práva může u Správce uplatnit písemně a/nebo e-mailem na adrese vojtech.kos@seznam.cz. Má právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jméno a příjmení: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Email: ............................................................................................................................Telefon: ................................................................................................................................

1. Co se Vám v naší městské části nejvíce líbí?

2. Co se Vám naopak nejvíce nelíbí?

3. Jaké změny byste ve Vašem okolí přivítali?

4. Na jaké oblasti by se mělo vedení městské části zaměřit?

Vyplněný dotazník odevzdejte v prodejně nábytku GLASSBYTEX, Prior, Sofijské náměstí 6 do 18. června. Slosování výherců proběhne 19. června v 18:00 v Tony 
Café, Prior, Sofijské náměstí 6.

inzerce

PRAVIDELNÝ PROGRAM

Pondělí: 9:30−11:30 Tvoření 
pro děti (1,5−4) i pro mamin-
ky s Magdou; 16:00−18:00 
Tvoření pro děti (3−6) s Mag- 
dou
Úterý: 9:30−11:00 Mon-
tessori herna s Klárou 
(1,5−4)
Středa: 9:30−11:30 Cvičení 
pro děti (1,5−4) s Markétou
Čtvrtek: 9:30−11:00 Mon-
tessori herna (1,5−4) se Ště-
pánkou / Alžbětou
Pátek: 9:30−11:30 Volná her-
na pro děti (0−4) s Martinou

KVĚTEN 2018
JEDNORÁZOVÉ AKCE

Projekt Jak se neztratit! 
Šest vzdělávacích seminářů 
ZDARMA včetně hlídání dětí! 

Pořádá Attavena, o. p. s., za-
čátek 4. 5. 2018.

Čtvrtek 10. 5. 19:30−22:00
Škola ženskosti – seminář 
č. 7: Krokem za krokem „na 
molo“ i ke svému já – Chodí-
me stále. Proč tedy nechodit 
s radostí a hrdostí? Lektorka: 
Silvie Tea Adamová

Pátek 11. 5. 9:30–12:30
Nutriční poradenství – indi-
viduální konzultace

Středa 16. 5. 15:00–18:00
Chicken market aneb velká vý-
měna oblečení a doplňků pro 
ženy a dívky – Udělejte průvan 
ve svém šatníku a přijďte si pro 
zbrusu nové kousky!

Čtvrtek 17. 5. 15:30–18:00
Pokusy pro děti i rodiče

DÁLE PŘIPRAVUJEME

Sejdeme se v lese… – termí-
ny budou upřesněny, sleduj-
te web.

Kompletní nabídku progra-
mu Rodinného centra Kuřátko 
včetně všech detailů, informa-
cí o cenách a případných změ-
nách naleznete na našem webu: 
www.rckuratko.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Činnost spolku Rodinné cen-
trum Kuřátko finančně pod-
poruje městská část Praha-
-Libuš, za což mnohokrát 
děkujeme.

Za celý tým  
Rodinného centra Kuřátko:

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

PROGRAM KLUBU NA KVĚTEN

Srdečně zveme na připravený 
program. Jaro v plném proudu, zá-
jezdy připraveny, nechte se na- 
dchnout přírodou a pobavte se 
s vrstevníky. V klubu vždy něco po-
těší, či dokonce překvapí/okouzlí: 
mladí hudebníci, vyprávění historič-
ky, oslava narozenin členů klubu...
1. 5. Svátek práce, tudíž je klub uza-
vřen.

8. 5. Svátek osvobození naší vlasti, 
klub uzavřen.
1.–8. 5. Zájezd seniorů do Harra-
chova. Odjezd v 9:00 od Eimů.
15. 5. Výlet do nedalekého oko-
lí Prahy: zámek Těmice, Jenštejn, 
Chvaly s obědem ve známé restau-
raci U Černínů ve Vinoři. Odjezd 
v 8:00 od Eimů. Přihlášky v klubu 
u p. Vladykové, tel.: 604 731 127.
22. 5. Přednáška paní prof. Nováko-
vé – další pokračování ze soukro-

 

v sobotu 2. 6. 2018
od 14 do 18 hodin

v prostorách fotbalového høištì
ul. Švihovská v Písnici.

Mìstská èást Praha-Libuš ve spolupráci s TJ Sokol Písnice, SDH Písnice, SDH Libuš a RC Kuøátko 

 poøádá

Obèerstvení je pro dìti zajištìno:
 zdarma - pití, buøt.

Pojïme prožít spoleènì

Pro dìti jsou pøipraveny
soutìže, hry, drobné dárky, skákací hrad, 

ukázky techniky a zábavný program.                           

OSLAVU DNE DÌTÍ

na fotbalovém høišti

Í

pøíjemné odpoledne

mí našich panovníků s mnoha za-
jímavostmi. 
29. 5. Cvičení pro seniory s p. prof. 
Kaněrovou − je stále žádané. Tro-
chu se zasmějeme, trochu zazpí-
váme. Kromě toho bude v klubu 
oslavovat narozeniny p. Urbanová 
s paní Koudelovou, je to moc pěk-
né, že opět s námi slaví srdečně 
a s radostí!
5. 6. Domlouváme, že pan Borský 
zajistí v klubu akci pro zdraví (tlak, 
cukr, řídnutí kostí aj.), bude se od-
povídat na zdravotní dotazy atd. 
Upřesníme týden před termínem.

KNIHOVNA

Naše knihovna funguje, jsou při-
praveny spousty nových knih, kte-
ré potěší a zaujmou. Každé úte-
rý od 14:00 do 18:00 hodin. Milá 
paní knihovnice ráda poradí, ráda 
si s vámi i popovídá a bude se na 
vás těšit.

Za organizační výbor Klubu Senior 
Zdena Prchlíková

Zveme na seminář realizovaný 
na základě dotace Magistrátu 
hlavního města Prahy z Pro-
gramu na podporu vzdělává-
ní seniorů na území hlavního 
města Prahy.

Datum konání:  
29. 5. 2018 od 14:30 hodin

Místo konání:  
Klub Junior, Na Okruhu 395/1,  
Praha-Libuš

Obsahem přednášky budou 4 te-
matické okruhy:

Bezpečný domov: jak upravit do-
mácí prostředí ve stáří, aby splňo-
valo podmínky bezpečného a kom-
fortního bydlení; jak zabezpečit 
majetek a jak se vyhnout podvodu.

Prevence domácího násilí: le-
gislativa, jak rozpoznat toto nási-
lí, znaky domácího násilí, podoby 
domácího násilí, jak se bránit a kde 
vyhledat pomoc.

Bezpečnost ve venkovním pro-
storu: jak se chránit před okra-
dením; jak předcházet riziku pře-
padení; jak se chovat v silničním 
provozu.

Bezpečnost v online prostředí: 
bezpečná online komunikace na 
internetu (e-bankovnictví, e-naku-
pování apod.).

Těšíme se na Vaši účast!
Zájemci se mohou přihlašovat 

na telefonním čísle: 604 740 696 
nebo na mailu: koordinatorpomo-
ci@praha-libus.cz.

Pořádající organizace: Celesta 
Praha, z. ú.

Zve Vás:

Zuzana Vránová, koordinátorka 
sociální pomoci MČ Praha-Libuš

Aktivně 
a bezpečně  
ve stáří
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Developer JRD  
finančně přispěl  
na potřeby obyvatel Libuše
Developerská společnost JRD, jednička na trhu s nízkoenergetickým a pasivním bydlením, si zakládá na realizaci 
zdravých a energeticky úsporných projektů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Dbá však také na dobré 
sousedské vztahy a rozvoj lokalit v jejich okolí, který vede ke zlepšení života místních obyvatel. V případě právě 
zahájeného energeticky pasivního projektu Zelená Libuš proto poskytla Městské části Praha – Libuš finanční 
příspěvek ve výši 2 mil. Kč na veřejně prospěšné účely v oblasti Libuše – např. na vědu a vzdělávání, kulturu, 
školství, policii, požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže nebo na jiné sociální, ekologické, charitativní 
či tělovýchovné záměry městské části podle požadavků a přání jejích občanů.  

Součástí nové stavby budou navíc nebytové prostory o výměře 600 m2 se zelenou střechou, které budou sloužit 
všem obyvatelům Libuše. Mohou to být například obchůdky, potraviny, kavárna či bistro. Samotný projekt Zelená 
Libuš splňuje všechny předpoklady pro moderní rodinné bydlení. Charakterizuje ho zdravé vnitřní prostředí, 
kvalitní materiály a provedení, snadná dostupnost centra, ale především respekt k životnímu prostředí. Za zmínku 
stojí také jeho poloha v blízkosti Modřanské rokle a v těsném sousedství budoucí stanice nové linky metra D.  

Zelená Libuš, jejímž generálním dodavatelem je společnost Casta, vyroste u ulic Novodvorská a Zbudovská 
do zimy 2019. Energeticky úsporný dům nabídne celkem 66 bytů v dispozicích od 1+kk do 5+kk a velikostech 
45 m2 až 125 m2, které doplní předzahrádka, balkon nebo terasa. Jeho obyvatelům budou k dispozici také 
parkovací stání v podzemním podlaží, komunitní zahrádky nebo dětské hřiště. Zájem o toto zdravé a úsporné 
bydlení je velký, v projektu zbývá už jen 8 volných bytů a pár komercí. 

www.jrd.cz / 731 555 555

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

JRD17013_LIB_inz_U_nas_185x257_v03_B.indd   1 06.04.18   17:24
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha firmy vzhledem  
k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů  
v panelových domech

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

a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:
Jalodvorská 831, Praha 4

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

www.cvytahy.cz

inzerce inzerce

inzerce

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

vosa
NÁVRHY, VÝROBA 

A INSTALACE
REKLAMY 

VE VAŠEM OKOLÍ

velkoplošný 
digitální tisk
plakáty A2 až A0

řezaná grafika
PVC samolepky
a polepy

potisk triček
dresy již od 
jednoho kusu

grafické práce
návrhy a příprava
grafiky pro tisk

tel.: 603 226 226 / www.vosareklama.cz

inzerce

inzerce


